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AKKRUM It Fryske Gea stroopt de
mouwen op voor het behoud van
veenbodems en -landschappen.

De natuurbeheerde¡ heeft met de
Haarlemse landschapsarchitect Pe-

ter de Ruyter een strategie uitgedok-
terd om natuur- en cultuurwaarden
veilig te stellen. In 'Stean foar it fean'
blikt It Fryske Gea vooruit naar 21oo.
Dan zou Friesland weer meer dan
roo.ooo hectare aan oude én nieu-
were veenlandschappen moeten tel-
len. Ter vergeliiking: nu staat de tel-
ler op 7o.ooo hectare, in het verle-
den was dit nog 2oo.ooo.

De basis wordt gevormd door zo-
genaamde moedermoerassen als de
Alde Feanen, het Bûtefjild en het
Easterskar, gebieden met zo hoog
mogeliike waterpeilen en minimale
menseliike invloeden.

De Ruyter pleitte gisteren bii de
presentatie van de veenstrategie in
Oude Schouw, voor het verzachten
van de abrupte overgang tussen de-
ze beheerde natuur en de omliggen-
de droge veenpolders. In de toe-
komstvisie wordt voorgesteld een
kilometers brede schil zo in te rich-
ten dat deze in dienst staat van de
moerasgebieden. Het waterpeil is er
hoog, om verdere verdroging en bo-
demdaling te voorkomen.

Landbouw blijft in de visie moge-

lijk binnen deze schil, maar wel aan-
gepast aan het werken op natte,
zachte bodems. ,,Een stiiging van het
waterpeil naar 40 tot 6o cm onder
maaiveld hoeft de gewasopbrengst
niet te verminderen", staat in het
plan. Dat betekent dat er gewerkt
moet worden met ìichre machines
en veerassen die zich redden op
slappe grond. Gewassen die van nat-
te voeten houden, zoals veenmos,
lisdodde en cranberry kunnen bij-
dragen aan een rendabele bedriifs-
voering.

Tegenover dit droomscenario
staat een doembeeld waarin het
veen door ontwatering en oxidatìe
stilaan verdwiint. Fryske Gea-direc-
teur Henk de Vries schetste het zo:
,,As wy trochgeane sa't wy no dogge,
binne wy oer fyftich iier alle fean
sa'n bytsje kwyt. Wybinne no by ste-
at om feanpakketten mei 1 oant 2

sentimeter yn it jier te redusearjen,
vrylst der yn in jier tiid net mear as 1

millimeter bykomt." De Vries pleit
niet voor een terugkeer naar het ver-
leden. ,,Wy moatte ta op in modern
lânskip, ynspirearre troch wat wy yn
it ferline leard ha."

It Fryske cea betitelt zichzelf als
grote speler in de Friese veennatuur,
als beheerdervan De Alde Feanen en
de petgaten van De Veenhoop (zzoo
hectare), de Lendevallei (gSo ha), It
Easterskar (SSo ha) en It Bûtefjild
(35o ha). In deze gebieden spelen be-

'As wy sa
trochgeane bínne
wy oer lyfrích jíer
aIIe fean kwyt'

langrijke vraagstukken, variêrend
van natuur- en landschapsopgaven
tot veenweide- en klimaatproble-
men. Het lukt nu al niet om deze ge-
bieden natte houden, doordat erwa-
ter wegloopt naar de steeds verder
dalende omgeving. De Ruyter:,,Alles
heeft met alles te maken in het veen.
Maar dit zijn iconische gebieden
waar we ontzettend zuinig op moe-
ten ziin."

De veenstrategie mondt uit in een
zevenstappenplan voor de aanpak
van gebìeden. Hierin wordt achter-
eenvolgens gekeken naar de land-
schappelilke ligging, de hydrologi-
sche situatie, de actuele natuurdoe-
len en kansen op koppeling met an-
dere functies. Vervolgens worden
maatregelen uitgewerkt en samen-
werkÍngspartners gezocht. Sluitstuk
is een regelmatige evaluatie.

Het plan is in de eerste plaats be-
doeld als intern werkdocument,
maar is ook te gebruiken buiten het
Gea-territorium, zegt directeur De
Vries. De natuurorganisatie deelt
haar kennis graag en wil samenwer-

king zoeken met ondelzoeksinstitu-
ten, provincie, Wetterskip, boeren
en buren. In de strategie is dat zo
verwoord: ,,Wij staan open voor sa-
menwerking met iedereen die net
als ons een passie heeft voor veen-
landschappen met een rijke biodi
versiteit."

Veen en oxidatie
Veen ontstaat uranneer plantenmate-
riaal verteert onder zeeÌ natte, zuur-
stofloze omstandigheden. Het werK
als een spons die in natte tijden wa-
teroverschotten kan vasthouden en in
droge tijden watertekorten kan aan-
vullen. Veen is een opslagbron van
organische stof en voedingsstoffen
voor planten, Tot de zestiger jaren
van de vor¡ge eeuw had het Neder-
landse veenweidegebied een hoog
waterpeil. Vanaf toen werd ingezet op
diepere drooglegging ten bate van een
productievere landbouw, Aan zuurstof
blootgesteld veen wordt afgebroken,
wat leidt tot bodemdaling en extra
emissie van broeikasgassen. Door
deze oxidatie is het areaal veenbo-
dems in Nederland de afgelopen 40
jaar met ruim 20 procent afgenomen
en verdwijnt er nog ieder jaar gemid-
deld zo'n 2000 hectare, beschreef
Wageningen University Research in
2010-

qr.hÉ''

-"-- ----t

De ALde Feanen geldt in de veenstrategie van lt Fryske Gea als 'moedermoeras' FOTO À,IARCEL VAN KA]VMEN


