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Waterschappen: De verontreiniging is minimaal

‘Geen zorgen voor boeren over PFAS’
Groningen - Boeren hoeven
zich geen zorgen te maken
over bagger of slib, verontreinigd met PFAS (poly en
perfluroalkylstoffen). Onderzoek van de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en
Aa’s heeft aangetoond dat
er heel weinig PFAS zit in de
waterbodem in Groningen en
Drenthe.
„De verontreiniging is minimaal”,
aldus beleidsmedewerker Marc
Bethlehem van Waterschap Noorderzijlvest. „Boeren en loonwerkers kunnen dan ook gewoon aan
het werk met het schonen van
sloten en ze kunnen de bagger
op hun land verwerken. Dankzij
dit baggeren kan het water weer
makkelijker doorstromen.”
Volgens Bethlehem is er geen gevaar voor de voedselveiligheid.

Uit zorgvuldige analyse is gebleken dat de concentratie aan PFAS
ruimschoots onder de norm blijft,
die geldt voor het mogen verspreiden van bagger op een aangrenzend stuk land.
„Het is heel goed nieuws. Als was
gebleken dat er wel PFAS in de
bodem had gezeten, dan zouden
we echt een probleem gehad hebben. Dan hadden we werkzaamheden moeten uitstellen. Bovendien moet het verontreinigde slib
of bagger worden opgeruimd. En
dat brengt heel veel kosten met
zich mee om deze grond te vervoeren naar speciale opslagdepots elders in het land.”
Sinds juli 2019 gelden in Nederland strenge normen voor PFAS.
Deze normen zijn door het Rijk
vastgesteld. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000
verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. Deze zijn wateren vuilafstotend en worden zeer
breed toegepast in allerlei consu-

mentenproducten als teflonpannen, textiel, tapijt of verf en blusschuim.
Het ingenieursbureau Antea
Group heeft de resultaten van het
onderzoek verwerkt in een water-

Als was gebleken dat er
PFAS in de waterbodem
had gezeten, dan hadden
we echt een probleem
bodemkwaliteitskaart. De dagelijkse besturen van de beide waterschappen hebben deze kaart
onlangs officieel vastgelegd. „Het
is de eerste waterbodemkwaliteitskaart voor PFAS in Nederland. Een heel handige tool om
zo de kwaliteit van bagger van
onverdachte watergangen zichtbaar te maken”, zegt Bethlehem.
Omdat de kwaliteit van de bag-

ger voldoet aan de verspreidingsnorm, kunnen de waterschappen
doorgaan met het baggeren in het
buitengebied en het afzetten van
bagger op een aangrenzend perceel. Op meerdere plekken wordt
inmiddels gebaggerd. „Landeigenaren kunnen ook doorgaan met
het opruimen van baggerspecie
zonder dat de gezondheid van
mens, dier of het milieu in gevaar
komt”, aldus Betlehem.
Het onderzoek is representatief voor het gebied volgens de
beleidsmedewerker. Het slib
van vijftig watergangen is onderzocht. „Wij gaan er dan ook
vanuit dat ons gebied schoon is
gebleven. Dat is anders dan in
de omgeving van Dordrecht. Het
is bekend dat een fabriek daar,
die met deze stoffen werkt, voor
verontreiniging met PFAS in de
nabije gebieden heeft gezorgd”,
besluit Bethlehem.
Tekst: Ellis van Wees
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Biologisch
De biologische landbouw in
Drenthe is kleiner geworden. De
totale oppervlakte biologische
landbouw in Drenthe is nu ruim
5.500 hectare. Dit is een afname
van ongeveer 1,7 procent ten opzichte van 2018. De afname in
Drenthe gaat in tegen de landelijke trend. De totale bio-oppervlakte in Nederland groeide met
4,1 procent.

Ruinerwold

IJsboerderij
Speel- en IJsboerderij De Drentse
Koe in Ruinerwold is uitgeroepen
tot het Leukste uitje van Drenthe
2020. ANWB-leden konden voor
de verkiezing stemmen op provinciale uitjes, maar ook landelijk. De Drentse Koe is in handen
van Lydia en Erik van der Linde.
Beiden zijn erg trots op de titel.
Vanaf 1999 startte familie Van der
Linde met de verkoop van zelfgemaakt ijs van de melk van hun
koeien op hun boerderij. Sinds
2017 zijn er geen koeien meer op
hun bedrijf aanwezig, maar het
ijs wordt nog wel steeds zelf gemaakt.

Lammeren
Groningen

Schapenhouder en schapenscheerder Jansen uit Stedum laat
vol trots twee van zijn lammetjes
zien. Het zijn lammeren van één
van zijn Flevolanders. Hij wacht
op het aflammeren van nog meer
van zijn Flevolanders. Er moeten
van twee schapen naar verwachting zeven lammetjes komen. In
totaal zijn er tot nog toe 29 lammeren geboren van dertien Flevolanders. „In mei verwachten we
nog meer lammeren van de Flevolanders, die meer binnen zitten dan buiten lopen.” Daarnaast
hebben hij en zijn vrouw nog
Texelaars in het grasland van een
paar hectare. In totaal hebben ze
55 schapen waar ze voor moeten
zorgen. „De Texelaars lammeren
in maart en die hebben we voor
de hobby”, zegt hij. De ramlammeren van het Flevolandse echtpaar worden afgemest. De ooitjes
ervan worden verkocht aan de
fokkerij.

Zilveren Camera
Fotograaf Sietse Veenstra won de
Zilveren Camera. Op de prijswinnende foto staat boer Omgo Nieweg uit Adorp met bloed op zijn
hoofd tijdens het boerenprotest
voor de deur van het provinciehuis in de stad Groningen op 14
oktober. Vlak voordat de fotograaf de foto nam, was de deur
met een trekker geforceerd en
waren boeren naar binnen gedrongen. Daar werden de boeren
opgewacht door de politie, die ze
met behulp van wapenstokken
naar buiten dreef. Nieweg kreeg
een tik op zijn hoofd. De boer laat
weten dat hij ervan baalt dat het
bloed op zijn hoofd zo is uitvergroot op de foto. Hij vertelt dat
er niet zoveel aan de hand was,
maar dat het door dat bloed erger
lijkt dan dat het was.

Foto: Anjo de Haan

Eemsmond

Pluimveehouder Bart Thybaut zou het liefst zijn leghennen binnen willen houden

‘Onverstandig’ om geen ophokplicht af te kondigen
Middelstum - Pluimveehouder Bart Thybaut uit Middelstum vindt het onverstandig dat LNV geen landelijke
ophokplicht voor pluimvee
heeft afgekondigd. „Ik vind
dat pluimveehouders nu een
groot risico lopen”, zegt hij.
„Als het kouder wordt, komen
ook de watervogels en dan
is er een grote kans dat de
vogelgriep meekomt. Nu zijn
de weersvoorspellingen nog
goed, maar hoelang nog?”
Bart Thybaut, die met zijn familie ruim 23.000 jonge leghennen
heeft in Middelstum (GR), voelt
zich in een spagaat zitten door
het niet afkondigen van een landelijke ophokplicht. „Het liefst

zou ik mijn kippen binnen willen
houden, maar dat mag niet. De
toeslagen van mijn vrije uitloopkippen komen dan in gevaar. Je
bent de klos als er een controle
komt. Dat kost je veel geld. Aan
de andere kant is er een risico dat
de vogelgriep uitbreekt. Dan is er
een kans dat we ons hele bedrijf
moeten ruimen. Dat is nog veel
erger.”
Minister Carola Schouten heeft
laten weten dat de verspreiding
van vogelgriep in het oosten van
Europa een zorgelijke ontwikkeling is, maar dat een landelijke
ophokplicht er voorlopig niet in
zit. Ze volgt het advies op van
deskundigen.
De experts denken dat wilde vogels waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die zijn gemeld. Verder
beoordelen ze dat het niet waar-

schijnlijk is dat er nu besmette
vogels in het land zijn. Er is een
besmettelijke variant H5N8 ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië.
Pluimveehouder Thybaut zegt
achter de brief te staan die de
pluimveesector naar minister
Carola Schouten heeft gestuurd.
Daarin wordt aangedrongen op
een ophokplicht. Het gaat om
de vereniging van Nederlandse
Pluimveeverwerkende Industrie
(Nepluvi), landbouworganisatie
LTO, de Nederlandse Vakbond
Pluimveehouders (NVB) en de
Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK).
„Als sector pleiten we al jaren
voor een ophokplicht in de winter. Ik hoop dat het ministerie
van Landbouw serieus wil gaan
kijken naar deze maatregel voor

de toekomst. Dat zou een hoop ellende kunnen voorkomen.”
Twee jaar geleden was er voor
het laatst een ophokplicht Die
was begin 2018 ruim drie maanden van kracht om verspreiding
van vogelgriep te voorkomen. De
ophokplicht draaide voor veel
pluimveehouders uit op een financiële strop. In 2003 was de uitbraak zelfs zo groot dat eenderde
van de totale veestapel geruimd
moest worden. Dit leverde een
schadepost op van 300 miljoen
euro.
Het ministerie van Landbouw
heeft laten weten de ontwikkelingen op de voet te volgen. Mocht
de situatie zich in ongunstige zin
wijzigen, dan zal er direct contact
met de pluimveesector worden
opgenomen.
Tekst: Ellis van Wees

Erfgoedregeling
De gemeente Eemsmond (GR)
heeft mogelijk te weinig onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van enkele oude karakteristieke boerderijen die onder een
speciale erfgoedregeling vallen.
De bouwkundige gebreken zijn
namelijk zo ernstig dat sloop en
vervanging op termijn onvermijdelijk lijken.
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