Het Friese veenweide- en
merengebied weet in elke
rijksnota weer de aandacht
te krijgen, ook nu weer in de
4" nota. De lage ligging en
de vanouds op het water
georiënteerde ontsluiting,
vormen in agrarische zin
voortdurende aandachtspunten. De meren met hun
rekreatieve mogelijkheden
hebben menig plannenmakers in beweging gebracht.
Ook voor waterbeheerders
en natuurbeschermers is het
in vele opzichten een bijzonder gebied.

oligotroof veen (veenmosveeji, heideveen)
mesotroof veen (zegge-, zeggeriet-, bladmossenveen)
beekdalen, grotendeels opgevuld met broekveen
eutroof veen, brak {rietveen en biezenveen)
I

1 plaatselijk veen van diverse samenstelling

Fig 1 Globaal overzicht van de verbreiding van de botanische veensoorten in Noord-Nederland
(vereenvoudigd naar'Stiboka, 1981)
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FRIES VEENWEIDEGEBIED,
LET OP JE KWALITEITEN
Een verkenning van mogelijke ontwikkelingen in het licht van de 4e Nota Ruimtelijke Ordening
In de koncept 4e Nota wordt het Lage Midden van Friesland gezien als onderdeel van
'Nederland als Waterland'. In deze nota
wordt het ontwikkelingsperspektief voor
'Nat Nederland' als volgt aangegeven:
• versterken van de samenhang tussen de
funkties watervoorziening, natuur, toerisme, rekreatie en transport;
• het tot stand brengen van een betere samenhang tussen grotere wateren';
• vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling naast natuurbehoud.

Het Fries merengebied wordt gezien als een
onderdeel van de natte ekologische infrastruktuur, die loopt van de Delta waar de
Rijn, Maas en Schelde in zee uitmonden tot in
Zuidwest Friesland. Het IJsselmeer en
Noordwest Overijssel maken hiervan deel
uit.
Met betrekking tot het Friese veenweidegebied wordt in algemene zin gestreefd naar instandhouding van het open waterrijke karakter en duurzaam agrarisch gebruik en op behoud en zo mogelijk versterking van de eko-

logische infrastruktuur en van de (water)rekreatie.
Er wordt onderscheid gemaakt in het noordelijk en een zuidelijk veenweidegebied.
Voor het noordelijk veenweidegebied globaal omgeving Grouw/Princehof wordt handhaving van de bestaande struktuur voorgestaan, het betreft volgens de nota voornamelijk extensieve gebieden. Voor de'blijvende
suboptimale' agrarische produktie-omstandigheden zal toepassing van bergboerenregeling onderzocht worden en ruime toepas-

sing van de relatienota aan de orde zijn. Lokaal zal verbetering van de agrarische produktie-omstandigheden middels inrichtingsmaatregelen mogelijk zijn. Voor het zuidelijk
veenwijdegebied, omgeving Tjeukemeer,
wordt aanpassing van de ruimtelijke struktuur voorgestaan, waarbij inzet van het landinrichtingsinstrument aan de orde is. Naast
verbetering van de ekologische infrastruktuur zullen enerzijds deels vergroting van gedeeltelijk extensieve bedrijven aan de orde
zijn en deels zullen ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve bedrijven geboden worden.
Deze vrij algemene uitspraken vragen enerzijds om nuancering voor de regionale situatie. Anderzijds biedt een verkenning van
wensen en knelpunten vanuit het gebied zelf
wellicht meer aanknopingspunten voor invulling van genoemde doelstellingen.
Na een korte kenschets van de vorming van
het veenweidegebied komen de belangrijkste
grondgebruiksvormen aan de orde: landbouw, rekreatie en natuur. Omdat de natuurontwikkeling hier sterk samenhangt met de
hydrologie van het gebied is dit in één geheel
beschreven. Dit verhaal wil niet meer pretenderen dan het aangeven van een aantal overwegingen en aanknopingspunten die bij verdere planvorming een rol kunnen spelen.

of broekveen genoemd. Hierin worden ook
elzen en berkendelen aangetroffen. Beekdalen zijn veelal opgevuld met broekveen. Voor
Friesland is verder een voedselrijk, eutroof
type veen te onderscheiden dat in brakke milieu-omstandigheden is ontstaan, het zgn.
rietveen en biezenveen.
De verspreiding van veensoorten ook in de
diepere lager dan 1.20 m. bv. onder de klei, is
aangegeven in fig 1.
Daar waar in de Romeinse tijd vanuit de Middelzee klei op het veen is afgezet, is de veengroei tot staan gebracht. Een groot deel van
het veen is bedekt met een laagje klei, dunner
dan 40 cm en wordt dan nog tot de veengronden gerekend. Globaal gelegen ten westen
van de lijn Lemmer-Oldeboorn (fig 2). Door
de ingebruikneming van het veen en de daarvoor noodzakelijke ontwatering is het veen
begonnen te zakken. Het wellicht vroeger enkele meters hoger gelegen midden van Friesland was bezig het Lage Midden te worden.
Rond 1100 a 1200 ontstond de Zuiderzee
doordat het veengebied, zich uitstrekkend
tussen Staveren, Noord-Holland en Texel,
werd opgeruimd. De zee kon nu vanuit het
zuiden het Lage Midden binnendringen. Vele meren zijn in deze tijd ontstaan en vergroot. Het midden werd een. verzamelkom

van water vanuit de hoger gelegen zandgronden omdat de afvoer naar het noorden door
oa. de dichtgeslibde Middelzee stagneerde.
Verder zorgden de bedijkingen voor een verslechterde waterafvoer. Het rond het begin
van de jaartelling goed bewoonbare Midden
was rond 1200 door inklinking en vernatting
onbewoonbaar geworden.
Vervening
Voor 1700 werd turf gestoken voor eigen gebruik, hierna wordt op industriële wijze tot
turfwinning overgegaan. Het hoogveen werd
droog verveend, maar het laagveen werd nat
verveend (fig 2).
Grote oppvervlakten werden met de beugel
in water tot op de minerale ondergrond verveend. Duizenden hektaren veranderden in
waterplassen. Middels vrij strenge reglementen werden verveners verplicht om deze plassen te bekaden en te bemalen en via de zgn.
slikgelden werden fondsen gevormd om de
gronden in te polderen en te ontginnen. Zo
zijn eind 19" eeuw de Veenpolders ontstaan.
Enkele gebieden die middels de zetwallen en
trekgatenmethode zijn verveend, zijn niet ingepolderd en vormen momenteel natuurgebieden: Princehof, Oosterschar, Oldelamer,

Geschiedenis
Het Friese veenweidegebied, 'It lege Midden'
is gelegen tussen het zand- en kleigebied. Het
veen is ontstaan door ophoping van plantenresten die gekonserveerd werden in een waterrijk en zuurstofarm milieu. In dergelijke
milieus is de produktie van organische stof
groter dan de afbraak ervan. We spreken van
veengronden wanneer er minimaal 40 cm
veen of venig materiaal binnen 80 cm beneden maaiveld aanwezig is.
Verschillende soorten veen
Veen kan op verschillende plaatsen ontstaan.
In voedselarm regenwater, waarvan de afvoer stagneert kan het voedselarme oligotrofe veen ontstaan. Er kunnen zich zgn. veenkussens vormen die zich over kilometers kunnen uitstrekken en zich boven de omgeving
verheffen, het zgn. veenmosveen of heideveen.
Het matig voedselrijke mesotrofe veen is gevormd in voedselrijker water, bijvoorbeeld in
door beekjes aangevoerd mineraalrijker water. Dit wordt het zegge-, bladmossenzegge-

Het Lage midden van Friesland bij Goëngahuizen

Fig 2 Verbreiding van veen aan de oppervlakte of veen
bedekt door een Heilaag dunner dan 40 cm, of waar het
veen als gevolg van de verveningen is afgegraven en nu
grotendeels moerige gronden op de minerale ondergrond
aanwezig zijn. (Stiboka, 1971)

Rottige Meenthe, de Lindevallei en de Deelen, waar tot vandaag nog trekgaten vervening plaatsvindt.
Het resultaat is een in landschappelijk opzicht gevarieerd veenweidegebied met wisselende ruimtemaat. Met in de Veenpolders
veelal rechte dorpslinten en ruimtematen
van rond zo'n 1000 meter.
Recent vindt op vrij grote schaal schaalverkleining plaats middels bos en beplantingen
in ruilverkavelingsverband. Voor de nietverveende gebieden zijn de grote openheid,
de meren, de vele vaarten en eilandpolders,
de slingerende wegen en de puntvormige
verdichtingen de belangrijkste karakteristieken. Plaatselijk vormen de petgaten gebieden
lage bossige elementen in dit gebied.
Overigens geldt voor beide typen gebieden
dat het agrarische gebruik, vrijwel uitsluitend
grasland, een bepalende faktor. Met name in
het niet verveende gebied vormen de 'waterstadjes' als Sloten en Woudsend (en Grouw)
bijzondere stedelijke koncentraties die qua
opbouw geheel op het water georiënteerd
zijn. De riviertjes de Boorne, de Tjonger en
de Linde vormen markante linten in het open
gebied.
Landbouw
Landbouw is tot nu toe nog steeds de belangrijkste drager van de ruimtelijke kenmerken
als openheid, verkaveling en ontsluiting.

De veengronden vormen zo'n 25 % van de
230.000 ha kultuurgrond van Friesland. Men
treft hier vrijwel uitsluitend rundveehouderijbedrijven aan, bijna uitsluitend grasland.
De gemiddelde melkveebezetting is ± 2
melkkoeien per ha; iets hoger dan in de zandgronden en hoger dan in de kleistreek. Er
worden 2800 melkveebedrijven geteld, ruim
40 % van alle melkveebedrijven in Friesland.
Zo'n 60 % van de grond is bij boeren in eigendom. Ongeveer een kwart van de hoofdberoepsbedrijven is kleiner dan 150 sbe, een type agrarisch bedrijf als marginaal is aan te
merken.
Wat de verkaveling, waterhuishouding en
ontsluiting betreft zijn middels een groot
aantal ruilverkavelingen in de jaren 60-70 en
begin 80 bijna gebiedsdekkende forse investeringen gedaan.
De landinrichtingsprojekten Tietjerksteradeel en de Oude Jokse zijn nog volop in uitvoering. Voor Doniawerstal zijn de plannen
in een voorbereidende fase. Recent is voor de
resterende gebieden plaatsing op het voorbereidingsschema afgewezen, tesamen zo'n
5200 ha.
Alleen het Bird-Zwette gebied (3000 ha) zal
mede op grond van andere dan landbouwkundige overwegingen wel in voorbereiding
genomen worden.
Met name de ontsluiting, verkaveling en waterhuishouding zijn in de afgewezen gebieden aangevoerd als knelpunten. Het niet
meer subsidiabel zijn van diepontwatering in
het diepe veengebied (meer veen dan 1.20
m), heeft mede tot de afwijzing geleid. Overigens worden in het voorontwerp Streekplan de oudste ruilverkavelingsgebieden
weer als inrichtingsbehoeftig aangemerkt.

dan het normale beeld. Hiermee doorgaan
betekent uiteindelijk afhankelijk van de
veendiepte binnen 30-100 jaar uitkomen op
de minerale ondergrond.
Landbouwkundige geschiktheid
Ook de bodem als produktiemiddel geeft de
nodige problemen. Met name de draagkracht voor machines, vormt hierbij het
hoofdprobleem.
Bij voldoende dikte aan kleidek op (rietzegge)veen of een middels bezanding aangebrachte zandlaag worden deze gronden als
geschikt voor weidebouw aangemerkt (9 %).
Ook wanneer de zanddiepte niet dieper dan
op een meter zit, kan de draagkracht van de
grond verbeterd worden door diepploegen
of mengwoelen. Hiervoor wordt nog mogelijkheid gezien voor zo'n 14.000 ha veengrond. Dit is echter een relatief dure aangelegenheid, hetgeen ook geldt voor bezanden.
Ook het soort veen is van belang voor de geschiktheidsbeoordeling. Zo wordt het in oligotrofe omstandigheden ontstane veenmosveen maar matig geschikt beoordeeld, zelfs al
is een klei- of zanddek aanwezig. Dit betreft
zo'n 9 % van de kultuurgronden in Friesland.
Veengronden met een gering mineraal dek,
zo'n 7 % van de kultuurgronden, worden als
weinig geschikt voor weidebouw aangeduid.
Beide minst geschikte veengronden bedragen samen een kleine 37.000 ha.

verbreiding van potkiei (Formatie van Peelo)

Klink
Een apart probleem vormt de bodemdaling.
Ontwaterd veen klinkt in. Vanuit de kleigebieden is ook diepontwatering tot 90 a 110 en
beneden maaiveld in de veengebieden geïntroduceerd. De ingebouwde reserve bij de
nieuwe gemalen wordt vaak zeer snel opgebruikt en dientengevolge moet de investering
in het waterhuishoudingssysteem zeer snel
als afgeschreven beschouwd worden. Voor
delen van het veengebied worden opnieuw
plannen ontwikkeld om de nieuw ontstane
natte situatie middels diepontwatering financieel op eigen kracht weer teniet te doen. Een
bodemdaling van ruim 30 cm per 10 jaar is

Fig 3 Ligging van de meren tov. de verbreiding van de
potkiei (Formatie van Peelo), (bewerkt naar Schotsman,
1987)

Perspektieven
De perspektieven voor landbouw in veengebieden zijn niet optimaal. Onafhankelijk van
welk bodemtype, speelt de quotering een belangrijke rol.
Deze beperking van de hoeveelheden te produceren melk per boer noopt de boer tot een
andere bedrijfsvoering. Naast de vraag hoe
richt ik mijn bedrijf zo handig mogelijk in om
de toegemeten quota zo efficiënt mogelijk bij
elkaar te melken, blijft er een meer basale
vraag hoe kom ik als boer aan een bepaald inkomen. Hierbij spelen dan ook nog de recente normen mbt. de meststoffen en de hinderwet (als investeringsdrempel) een rol.
Bij de eerste vraag spelen enkele belangrijke
faktoren een rol, nl. de verwachting dat de
melkgift per koe nog drastisch zal toenemen
en dat wellicht de automatische melkinrichting z'n intrede zal doen. Voor Friesland is
door het LEI berekend dat met een veebezetting van 1,98 melkkoe/ha met een stijging van
de melkgift met 1,5 % per jaar (met bijbehorendejongvee) voldoende ruwvoer te winnen
is op 175.000 ha grond in 1990 hetgeen betekent dat z'n 30.000 ha hiervoor niet meer nodig is. Redelijk voor de hand lijkt het er vanuit te gaan, dat de slechtste agrarische gronden hiervoor het eerst in aanmerking komen.
Een deel van de veengronden en de slechtste
en de slechtste kleingronden komen dan in
beeld. Een nieuwe faktor bij dit beeld is, dat
Friese boeren op vrij grote schaal quota aan
het opkopen (cq 'terugkopen') zijn uit Zee-

land, Brabant en Limburg, hetgeen zou kunnen betekenen dat er hier minder grond vrij
zou komen.
Een ander punt vormen de ekologische richtlijnen van de hinderwet, die boeren wellicht
wat kopschuw maken om op de voor verzuring gevoelige zandgronden te blijven boeren. Het veen en de klei zijn dan (voorlopig)
veilige toevluchtsoorden. Een gerede kans
blijft er dat de behoefte aan (slechte) veengronden voor weidebouw zal verminderen.
Er liggen momenteel al enkele honderden
hektaren grond die agrarisch nauwelijks benut worden, omdat de melkquota naar ZuidNederland zijn verhuisd.
De vraag is of deze grond voor andere doeleinden beschikbaar komt. Middels een deel
van de gronden van z'n bedrijf te extensiveren en hiervoor een vergoeding te krijgen in
het kader van de relatienota kan een boer
zich een zekere vaste bijdrage in z'n bedrijfsvoering verschaffen. Per hektare levert dit
ongeveer ƒ 750,—/jaar op. Ook kan tot gedeeltelijke extensivering worden overgegaan
door bijvoorbeeld te gaan vetweiden of schapen te gaan houden. Hierbij is niet altijd een
'natuurrendement' aanwezig, waardoor een
beheersvergoeding zal ontbreken. Mogelijk
kan vanwege een blijvende handicap wel de
bergboerenregeling van toepassing worden
verklaard. Ook is houtteelt voor boeren een
alternatief. Het zou dan gaan om snelgroeiende soorten als populier en wilg waar,
bij redelijk ontwaterde gronden en eutroof of
mesotroof veen een redelijke groeiverwachting is.
Rekreatie

Fig 4 Overzicht van de ruimtelijke struktuur voor de
watersport voor de Friese meren, (bron: Voorontwerp
Streekplan Friesland, 1987)

De watersport en aanverwante rekreatievormen zijn voor Friesland van groot belang.
Hierbij wordt steeds gezocht naar het labiele
evenwicht tussen 'uitbuiting' van de landschappelijke struktuur en infrastruktuur
enerzijds en handhaven van de kwaliteiten
van het gebied anderzijds.
Het gevaar is immers groot dat het kind met
het badwater wordt weggegooid, wanneer de
'uitbuiting' te ver gaat. De kwaliteiten waarvoor de meeste watersporters komen, zijn de
weidsheid, de veelheid aan open vaarwater,
de goede waterinfrastruktuur, de rust en het
typische watergeoriënteerde landschap.
Door het hoge bezoekersaantal is het op sommige plaatsen zo druk, dat van het 'Loosdrechtse plassen-effekt' sprake is.
Met name in de gebieden als het Sneekermeer/de Poelen en Princenhof/Grouw doet

dit verschijnsel zich voor. Dit wordt door de
watersporters als een zeer negatief verschijnsel ervaren. Enkele van de belangrijkste kwaliteiten waarvoor men komt is aangetast. Bij
een niet meer groeiende markt komt het op
kwaliteit aan. Daarom leeft de wens om hierin
verandering te brengen. Hierbij ligt vergroting van de kapaciteit van deze vanouds bekende watersportgebieden het meest voor de
hand (meer het hetzelfde). Rond Grouw en
het Sneekermeer zou vergroting van het waterareaal met relatief veel oeverlengte de
voorkeur verdienen. Bij Princenhof zou uitbreiding van het broekbos-Milieu een oplossing zijn. In mindere mate speelt het kapaciteitsprobleem in de meren rond de Fluessen
en het Slotermeer/de Grote Brekken.
Wel zou van een 'tekort' aan watersportmogelijkheden rond het stadsgewest Leeuwarden gesproken kunnen worden. Verbetering
hierin zou het woonklimaat van dit jonge
stadsgewest aanmerkelijk verbeteren. Hoewel Leeuwarden voor vele watersporters een
bezoek waard is, ligt het op een route naar het
Lauwersmeer, wat specifiek voor de liefhebber is.
Meer watersportgebieden van enige omvang
direkt bij Leeuwarden en/of een nieuw koncentratiepunt tussen Dokkum en Leeuwarden zou Leeuwarden een meer in de watersportinfrastruktuur ingebedde positie opleveren, waarmee wellicht ook Grouw en Sneek
enige verlichting wordt bewerkstelligd. Verder is de verbetering van een aantal verbindingen tussen de hoofdwatersportgebieden
wenselijk.
Een extra reden hiervoor is de wens de grote
doorgaande verbinding het Prinses Margrietkanaal ten behoeve van de beroepsvaart,
watersport vrij te maken. Te noemen zijn: de
verbinding Grouw/Princenhof met Sneek/
Terkaple; zoals hierboven vermeld, Leeuwarden-Princenhof; Drachten-Princenhof;
Tjeukemeer/Groote
Brekken-Noordwest
Overijssel. In de 4" nota (koncept) wordt een
haalbaarheidsstudie wenselijk geacht om een
vaarverbinding Kuinre-Lemmer te onderzoeken. Ook speelt de verschuiving naar de
grote watersport een belangrijke rol. De grote meren, het IJsselmeer en de verbinding
naar de Waddenzee komen dan in beeld. Het
wachten op minder ruw weer op het grote
water gebeurt veelal in de havens van Workum en Makkum. Om hierin verbetering te
brengen zou aan een 'binnendoor' verbinding gedacht kunnen worden van Makkum
naar Workum en eventueel naar Harlingen.
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Fig 5 Geschematiseerde dwarsdoorsnede van het zandgebied over de Rottige Meenthe naar de
Noordoostpolder met\ hierin aangegeven de hydrologische silïiatie. De pijlen stellen de stroomrich
van de kwel voor.

Hydrologie en natuur
Natuurontwikkeling en hydrologie zijn in het
natte lage Midden onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Hoewel de Friese boezem een dominante grootheid lijkt breekt het inzicht
langzamerhand door dat ook hier de invloed
van allerlei watertypen van belang is.
Hierbij speelt de chemische samenstelling
van het water een bepalende rol. Diep grondwater is anders van samenstelling bv calciumrijker dan regenwater en oppervlaktewater.
Ook speelt de aanwezigheid van het zilte-element een rol in de hydrologie van het veenweidegebied. Zo langzamerhand komt er een
beeld boven drijven als een legpuzzel bestaande uit allerlei brokjes van verschillende
wetenschappen bijeen gesprokkeld, waarbij
zelfs de ouderdom van allerlei typen water
wordt bekeken. Water als integrerend medium noopt tot integrale planning.
Hydrologische basis
Vooral op grond van voorlopige ideeën van
Schotsman komt het volgende beeld naar voren. Het holocene pakket is gevormd in zeer
natte omstandigheden. Calciumrijk water
vanuit de beekdalen en het Drents plateau en
afgevoerd oppervlakte water enerzijds en
zout of ziltig zeewater anderzijds speelden
een rol. De aanwezigheid van geologische
formaties zijn daarnaast van belang. Illustratief hierbij is de opvallende samenhang tussen de verbreiding van de formatie van Peeloo (potklei) en het voorkomen van meren
(fig 3). Daar waar de potklei ontbreekt komen
de meren voor. De aanvoer van calciumrijk
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grondwater speelt hierbij een belangrijke rol.
Uit oude vegetatie-karteringen blijkt een vrij
grote samenhang van deze 'gaten' in de
potklei met de verbreiding van de dotterbloem. De aanvoer van allerlei watertypen in
deze grote holocene kustvlakte heeft bodemtypen doen ontwikkelen met een permanent
met water verzadigd profiel. Door de omvang en ruime aanvoer zou gesproken kunnen worden van een zeer stevig gebufferd
grondwaterregime. Vanouds zal de infiltrerende (en verzurende) werking van regenwater erg beperkt geweest zijn. Dit geldt ook
voorde invloed van het boezemwater. Schotsman gaat er vanuit dat in de oorspronkelijke
situatie voor bedijking en ontwatering er in
de veenweidestreek voornamelijk dotterbloemrijke hooiland aanwezig geweest zijn.
In het water meer naar de boezem toe zullen
dit vnl. de overstromingsgemeenschappen
geweest zijn met scherpe zegge als aspektbepalende soort. De weidevogelbevolking die
hier bij hoorde zal minder dicht geweest zijn
dan we ze nu in menig reservaat aantreffen.
De bekende blauwgraslanden ziet Schotsman
als een, ten gevolge van inpoldering en voorzichtige ontwatering, verzuurde vorm van de
genoemde dotterbloemrijke hooilanden. De
lichte bemesting en het late maaien ten gevolge van de natheid in het voorjaar, deed de
omstandigheden voor weidevogels als de
grutto sterk verbeteren. Het ruime aanbod
van voedsel voor kuikens door het gebruik
van stalmest tot in de jaren '50 zal bijgedragen hebben aan een (kunstmatige?) hoge
gruttostand in de veenweidegebieden. Hierop komen we later terug. Plaatselijk in de
'hoogwatereilanden' als Princenhof, De Dee-

len, De Rottige Meenthe en de Weerribben
waar de hydrologische omstandigheden nog
relatief gunstig zijn, of met kunst- en vliegwerk een moerasmilieu wordt nagebootst,
wordt nog veenmosveenontwikkeling aangetroffen. Voor bijvoorbeeld de Rottige Meenthe is dit een knap staaltje van natuurbeheer
omdat met de aanleg van de Noordoostpolder dit moerasgebied van kwelgebied naar inzijgingsgebied is veranderd (fig 5). Ook is de
door vervening en drooglegging van de
Veen polders, gelegen tussen de hoger gelegen zandgronden en de westelijker gelegen
veen en klei-op-veengronden een gat geslagen in het gebufferd grondwaterregime. In
deze zone wordt calciumrijk diep grondwater
ten behoeve van landbouwkundige drooglegging uitgemalen en afgevoerd naar de boezem. Dit water zou beter benut kunnen worden bijvoorbeeld als drinkwater of onderdeel
kunnen uitmaken van het gebufferde grondwaterregime. Fundamenteel herstel van de
grondwaterbuffer betekent in feite dat de
peilen in de Veenpolders flink omhoog zouden moeten en voor Zuid-Friesland dat de
Noordoostpolder weer onder water zou moeten.
De vraag is welke omvang een gebufferd
grondwaterregime zou moeten hebben, wil
er weer sprake zijn voor dotterbloemhooilanden en moerasontwikkeling. De hoop kan
uitgesproken worden dat het door de provincie op te stellen grondwaterplan ook diepgaand het holoceen behandeld wordt zodat
dergelijke vragen beantwoord kunnen worden.
Mogelijke keuzen
Allereerst moet duidelijk worden in hoeverre
vastgehouden wordt aan de scheiding tussen
botanisch beheer (reservaat) en weidevogelbeheer (beheersgebied). Volgens de hierboven uiteengezette hydrologische kondities
waaronder het Lage Midden is ontstaan leidt
het huidige botanische beheer niet tot de hier
van nature thuishorende levensgemeenschappen. Anderzijds is ook het in stand houden van een bepaald agrarisch beheer ten behoeve van de weidevogelstand en met name
de grutto ook een situatie die niet (of slechts
ten dele) behoort bij de hier thuishorende levensgemeenschappen. Met betrekking tot de
grutto dient nog opgemerkt te worden dat
Nederland internationaal gezien een verantwoordelijkheid op z'n schouders heeft 'genomen'. Zo'n 85 % van de West- en Middeneuropese populatie van de grutto, broedt in

Greidlioek ten zuiden van Bolsward

