
Vragen en antwoorden webinar 29 juni “Van veen naar zee 2.0”  versie 11 juli 2022 

 

 

1. Ik moet er helaas eerder uit. Is het mogelijk dat we de presentatie in onze mailbox 

ontvangen? Of plaatsen jullie deze op de website? Hartelijk dank voor uw reactie. 

 

Op de pagina’s van de ledencommissies Groningen – Fryslân – Drenthe kunt u via de link de 

opname van het webinar volgen. Ook de vragen en antwoorden uit de chatbox kunt u hier 

terug vinden. 

 

2. Zijn jullie in gesprek met de boeren over de stikstofdepositie? 
 

Nee, als ledencommissies hebben we niet de taak om met boeren uit onze gebieden gesprekken 

te voeren. We volgen hierbij natuurlijk wel de ontwikkelingen hieromtrent.  

 

Natuurmonumenten werkt op veel plaatsen in Nederland samen met boeren: bijvoorbeeld voor 

weidevogelbeheer, via pachtovereenkomsten, natuurbeheer. Dat doen we ook in projecten 

rondom landgoederen en in het veenweidegebied in West-Nederland om samen nieuwe 

landbouw- en beheerconcepten te ontwikkelen. 

 

Wilt u hier mee over weten kunt u dat lezen in de landelijke  emailnieuwsbrief van 

Natuurmonumenten van 30-06-22 ingegaan. Zie  

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/directeur-en-boswachter-reageren-op-de-

stikstofplannen?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl

01 en https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/ons-standpunt-over-stikstof 

 

 

3. Het is mogelijk om stikstof op een vrij natuurlijke manier uit het water te halen. Zijn 

jullie daar ook mee bezig? 

 

Buiten de eigendommen kan Natuurmonumenten hier niet direct actief iets aan doen en zijn 

we afhankelijk van andere eigenaren en beheerders. Binnen onze terreinen zetten we zo veel 

mogelijk in op goed waterbeheer en waar dat kan, doorstroming. Een belangrijke factor is het 

herstellen van een gezonde water- en oevervegetatie die er aan kan bijdragen dat stikstof op 

natuurlijke wijze uit het systeem wordt afgevoerd. Dit heeft wel tijd nodig, en moet soms 

geholpen worden door andere ingrepen. Een en ander ook afhankelijk van het type water en 

soort natuur. Bovendien komen vaak vermesting, verzuring en verdroging door elkaar voor 

en is er daarom een complex aan verschillende maatregelen nodig, die niet alleen op stikstof 

zijn gericht. 

 

De vraag is voorgelegd aan Marion Meijer van het Waterschap Noorderzijlvest,  antwoord 

volgt.  

 

4. Arjan noemde de bollenteelt ivm het vele water dat daarmee gepaard gaat. Is de 

hoeveelheid gif die gebruikt wordt voor bollenteelt niet een extra grote reden om die 
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teelt in Noord Nederland tegen te gaan? Geven onze provincies bollenboeren een 

vergunning voor hun (altijd al en nog steeds vervuilende teelt?  
 

Ledencommissies hebben hier geen rol in. Natuurmonumenten heeft ook geen bevoegdheid in 

het weigeren van vergunningen. De Provincie is hierin leidend en geeft een vergunning af.  

Gerard Meijer heeft tijdens het webinar hier mondeling op gereageerd. Gerard werkt bij de 

provincie Drenthe. Hij vertelde dat er onlangs door de rechter een uitspraak is gedaan over 

lelieteelt.  Deze is niet verboden, maar er moet wel een toets gedaan worden voordat er een 

vergunning door de provincie kan worden afgegeven. Natuurmonumenten volgt deze 

ontwikkelingen op de voet en kan indien nodig wel bezwaar aantekenen. 

 

5. Geen vraag maar opmerking: Het gaat dus om én droge voeten én natte heide. i.p.v. óf 

Frank Hoffman, ecoloog bij Natuurmonumenten geeft een reactie tijdens het webinar wat te 

horen is in de opname.  Een terechte constatering dat het gaat om en en. We willen droge 

voeten en ook natte heide. Het is duidelijke een wisselwerking waarin het samenwerken weer 

centraal staat. 
  

6. Waarom kan het per boerensluis verschillen hoe hoog het water in de sloten wordt 

gehouden? Bij ons staan de sloten droog, terwijl de sloten een halve kilometer 

verderop wel mooi op peil staan. Zelfs het vogeltjesland staat droog, geen weidevogel 

te bekennen dit jaar. 

 

Reactie van een deelnemer aan het webinar: Algemeen hydrologisch perspectief mbt de vraag 

over boerensluizen (neem het met een korrel zout want ik werk niet bij een waterschap): Deels 

worden soms afspraken gemaakt met boeren (boeren hebben vaak nauwe contacten met 

waterschappen), deels is het in sommige gebieden belangrijker om het water hoog te houden. 

Als er bijvoorbeeld een gebied is met laagveen (wat ook gewoon grasakkers kunnen zijn, dus 

dat zie je niet op eerste gezicht) moeten de waterpijlen daar hoger gehouden moeten worden 

om oxidatie en inklinking te voorkomen. En zo zijn er meer situaties waar verschillen in 

waterpeil wenselijk is. 

Goede vraag die we voorgelegd hebben aan het Waterschap, antwoord volgt. 
  

De beheereenheid bekijkt wel of het waterpeil in de gebieden van Natuurmonumenten 

conform de afspraken worden nagekomen en als dat nodig is wordt actie ondernomen 

richting pachter / waterschap.  

 

 

 

 

7. Moet er niet veel meer reclame/aandacht komen voor het kleinschalig vasthouden van 

water door particulieren en boeren. 

 

Volstrekt mee eens. Mede daarom hebben als Noordelijke ledencommissies gezamenlijk dit 

webinar ook georganiseerd en hebben we later nog de veldbezoeken. Ons voorbeeld van de 



organisatie wordt inmiddels opgepakt door andere ledencommissies zodat ook in andere 

provincies de leden geïnformeerd worden om met elkaar te gaan werken aan het kleinschalig 

vasthouden van water door particulieren en boeren. 

 

 


