
 
Nieuws van de initiatiefgroep Groote Veenpolder, november 
2019 
 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het gebiedsproces Groote Veenpolder.  
 
Politiek. 
De initiatiefgroep heeft vorige maand overleg gehad met de projectgroepleden. Gezien de huidige 
politieke ontwikkelingen m.b.t. het stikstofverhaal vinden we het verstandig om even te wachten 
met onze acties in het gebied tot het einde van dit jaar. We gaan ervan uit dat er in het begin van 
2020 meer duidelijkheid is verschaft door de politiek. Dan gaan we aan de slag met het eerste 
deelgebied. 
Intussen staat de initiatiefgroep niet stil en zijn we met het waterschap de werkwijze voor het 
deelgebied aan het voorbereiden.  
 
Vervolg. 
Vanaf januari gaan we zoals gezegd met een deelgebied aan de slag. We gaan met de 
grondeigenaren kijken hoe we de waterknelpunten kunnen oplossen en welke maatregelen er 
uitgevoerd kunnen worden (zonder er spijt van te krijgen). Daar waar iets kan en de grondeigenaar 
het ook wil, kan een maatregel doorgevoerd worden. Het deelgebied is een afwateringsgebied dat 
met elkaar te maken heeft, dus alle grondeigenaren moeten er mee uit de voeten kunnen.   
 
Regiodeal. 
De Groote Veenpolder is een van de kansrijke gebieden in de Provincie. Voor jullie beeldvorming: er 
zijn 8 kansrijke gebieden waar er middelen beschikbaar worden gesteld om te onderzoeken waar de 
kansen liggen. De initiatiefgroep gaat hier een voorstel voor maken. We gaan inzetten op 
agrobiodiversiteit (de wormen e.d.), andere vorm van mest aanwenden in een veengebied en hoe 
we het magische woord: natuurinclusief (wij hebben het omgedoopt tot veeninclusief) vorm kunnen 
geven in het gebied. Eind maart moet dit voorstel ingediend worden en voor die tijd gaan we dit 
voorstel met jullie bespreken. 
 
Ideeënbus.   
Het is misschien wat ouderwets, maar we zouden graag van jullie willen horen of er ideeën zijn in de 
Groote Veenpolder waar we in het gebiedsproces wat mee kunnen. Misschien loopt u al een tijdje 
met een idee rond, maar kunt u het niet verder brengen. Bijvoorbeeld het zetten van een stuwtje om 
meer water vast te kunnen houden op bepaalde momenten of een manier om de biodiversiteit te 
vergroten. Wij als initiatiefgroep willen deze ideeën graag verzamelen, zodat we kunnen kijken of en 
waar we zo snel mogelijk een vervolg aan kunnen geven in het gebiedsproces. U mag het idee 
doorgeven of mailen naar de begeleider van de initiatiefgroep Janke Kloosterman: 
Deens.dk@hotmail.com / 06-23474434  of doorgeven aan een van de initiatiefgroepleden.   
 
Nieuwe gezichten 
Canisius Smit, die deelnam aan de projectgroep namens de provincie, heeft intussen een andere 
baan. Hij is strategisch vastgoed adviseur bij de provincie geworden. Als vervanger is Paule Schaap 
lid geworden van het projectgroep. Zij maakt deel uit van het programmateam veenweidevisie. 
 
Het grondonderzoek dat Everhard van Essen van Aequator voor het gebiedsproces heeft uitgevoerd 
is inmiddels afgerond en zijn opdracht is daarmee ten einde gekomen. Omdat we als initiatiefgroep 
graag een bodemdeskundige bij het proces betrokken willen houden is Klaas Kooistra gevraagd om 
de grondeigenaren van de GVP bij te staan. Kooistra is bodemdeskundige en heeft een eigen advies 
bureau genaamd Agro Advies. In de natte periode hebben we met Klaas en het waterschap een 
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ronde langs een aantal percelen gemaakt. Zo hebben we niet alleen een beeld van de droge zomers, 
maar ook van de nattere periodes in het gebied.   
 
  
Vriendelijke groet: Initiatiefgroep: Nico van de Weerd, Jan Kraak, Willem van der Linde, Jaap 
Formsma, Martin Brandsma en Johan de Bruin.  
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de initiatiefgroep. 

 
 

  
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de thema’s bodem, water en de veenweidevisie in de Groote 
Veenpolder. Als groep van zes boeren hebben we het initiatief genomen om samen met de streek te komen tot gedragen plannen.  

 


