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Inspraak Fam. Woldring,  in vergadering algemeen bestuur  
Waterschap Hunze en Aa op 25 april 2018 
Betreft: ontwerp-peilbesluit westerpolder-oosterland-vestdijklaan 
 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Mijn naam is Sandra Woldring en ik spreek in namens familie Woldring. Wij zijn eigenaar en pachter 
van nu nog zo’n 30 hectare aan landbouwgronden in de polder Oosterland. Tot in 2014 hadden wij 
het overgrote deel van de polder (ongeveer 120 hectare) voor onze bedrijfsvoering in gebruik. 
Graag sluiten wij ons aan bij wat onze voorgangers Van Bergen, Van Hemmen en Fuller hebben 
gesproken en geschreven. 
Wij hadden van u een uitnodiging ontvangen voor de commissie vergadering en de vergadering van 
vandaag. In deze uitnodiging stond expliciet dat wij tijdens de commissie vergadering als toehoorder 
aanwezig mochten zijn. Tot onze verbazing had belanghebbende Natuurmonumenten kennelijk een 
andere brief ontvangen, zij hadden zich wel voorbereid om in te spreken. Van Bergen, Van Hemmen 
en Woldring hebben daarop, onvoorbereid, in de commissievergadering mogen inspreken. Wij  
betreuren deze gang van zaken. Wij bedanken de notuliste voor haar nette weergave van ons 
geïmproviseerde inspreken. 
 
De schade die wij tot nu toe hebben geleden door de natte situatie in de polder mag niet vergeten 
worden. En met dit nieuwe voorgestelde peil, zal hier niets aan veranderen. U moet beseffen dat wij 
nu al 4 jaren, buiten ons eigen toedoen, deze gronden niet meer kunnen gebruiken voor onze 
bedrijfsvoering. Wij hebben nu enkel en alleen kosten aan onderhoud van de polder. Naast dat we de 
polder niet meer kunnen gebruiken heeft het gewas uit de polder, door de vernatting gevuld met 
zware metalen, onze veestapel flink beschadigd.  
 
Wij zijn in het trotse bezit van het meest zeldzame koeienras van Nederland;  de Fries roodbonte 
koe. Van de totaal nog 600 dieren hebben wij ruim 25 % in ons bezit. Er is geen boerderij in 
Nederland waar nog alleen maar Friesroodbonte dieren worden gemolken dan bij ons. Er is geen 
bedrijf waar meer dan 150 van deze zeldzame dieren aanwezig zijn anders dan bij ons. 
Dit hadden er meer kunnen zijn wanneer wij geen veesterfte hadden gehad a.g.v. de situatie in de 
polder. 
Omdat deze dieren er verder nauwelijks meer zijn, kunnen wij alleen terug komen op onze oude 
hoeveelheid dieren door eigen opfok. Aankopen lukt niet want ze zijn er gewoonweg niet. 
Het terugkomen op onze oude hoeveelheid van voor 2013/2014 gaat dus langzaam. 
Door deze situatie zijn wij ernstig benadeeld tijdens het fosfaatreductieplan in 2017 en in de 
toekenning van het aantal fosfaatrechten van 2018.  
Wij hebben afgelopen jaar om deze reden een 50 tal dieren moeten afvoeren en een flinke boete 
moeten betalen. Dit jaar zullen er mogelijk nog meer dieren moeten volgen om nog meer boete te 
voorkomen. Dit alles is te wijten aan de vernatting. 
 
U geeft aan dat de term “te nat”wordt gehanteerd voor de gebieden die een minder dan optimale 
drooglegging hebben voor agrarisch gebruik. Deze term geeft volgens u niet aan, dat agrarisch 
gebruik niet verantwoord is. Wij kunnen u zeggen, en wij spreken uit ervaring: de polder is nu 80 % te 
nat  met gevolg dat gebruik niet meer verantwoord is. Sterker nog, wij kunnen strafrechtelijk worden 
vervolgd als we dat wel doen. 
 
De veel te hoge gehalten aan zware metalen waaronder mangaan, zijn een gevolg van de vernatting. 
Deze heeft verzuring tot gevolg gehad waardoor de metalen in vaste vorm, die mogelijkerwijs eerst 
dieper in de grond zaten maar nu naar boven zijn komen drijven, zijn opgelost en opneembaar zijn 
geworden voor de plant. 
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De polder nog natter maken, betekend nog meer metalen in opgeloste vorm. Nog hogere 
concentraties in de plant.  Wanneer de polder weer in zijn vroegere staat komt, met een 
droogleggingsnorm van 5-10 %, zullen de zware metalen weer in vaste vorm terugkeren. En niet 
langer opneembaar zijn voor de plant. 
Sterker nog, er zal, wanneer de gronden weer droog zijn, uiteindelijk sprake zijn van verticale 
uitspoeling van vaste zware metalen naar diepere onderlagen a.g.v. regenval.  
 
De norm van bijvoorbeeld mangaan is voor alle zoogdieren gesteld op een maximale hoeveelheid van 
150 mg per kg droge stof per dier dagdosering. Dit geldt niet alleen voor koeien, maar voor alle typen 
zoogdieren. De hoge gehalten aan zware metalen zoals deze nu in oplosbare vorm aanwezig zijn, 
leidt gelijk aan onze koeien, tot onvruchtbaarheid en dood bij alle andere zoogdieren aanwezig in de 
polder. Voor vissen geldt zelfs dat zij maar een toegestane hoeveelheid van 100 mg per kg droge stof 
per dag kunnen verdragen. De gehalten in de polder overstijgen deze criteria veelvoudig. 
 
U stelt dat u met het huidige voorgestelde peil, een  compromis tussen de functies landbouw en 
natuur beoogd. Hiervan is geenszins sprake binnen de polder Oosterland.  
 
Wij hebben nu al enige jaren elders gronden moeten pachten omdat wij onze eigen gronden in de 
polder niet meer kunnen en mogen gebruiken. Noemt u dat een compromis? 
 
Wij hebben door het jarenlang verkozen beleid van het waterschap enorme schade geleden en doen 
dat nog steeds. 
 
De rechter heeft bij de vernietiging van het vorige peilbesluit gesproken over de uitrookpolitiek die 
nu gevoerd lijkt te worden ten aanzien van eigenaren die niet langer gewenst zijn in de polder 
vanwege andere doelen welke men na wil streven. 
 
U dient er goed om te denken dat het spel dat nu al zo’n 10 jaar met ons wordt gespeeld door 
verschillende instanties,  tot nu toe niet heeft geleid tot een gewenst situatie.  
 
Er kunnen nog vele concept peilen volgen. 
 
U kunt er ook voor kiezen om er op korte termijn uit te komen.  
 
We dringen er sterk op aan dat u, samen met de andere belanghebbenden waaronder 
Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Stichting Drentsche Aa, Gemeente Haren, Gemeente 
Tynaarlo, natuurlijke instanties en u als Waterschap de handen ineen te  slaan en te komen met een 
fatsoenlijke, structurele oplossing naar de overige grondeigenaren toe, dit in samenwerking met de 
overige grondeigenaren. 
 
Zolang er geen andere structurele oplossing is, er grondeigenaren in de polder aanwezig zijn met 
landbouwgrond, willen wij een peil, behorende bij een droogleggingsnorm tussen de 5-10%, conform 
landbouw. Gelijk de bestemming binnen deze polder, nl landbouw. 
 
U en de overige belanghebbenden hebben ons middels de Herinrichting landbouwgrond in deze 
polder gedaan. Aan u en de overige belanghebbenden om nu met een oplossing te komen. 
 
 
Harald en Sandra Woldring 
Haren 


