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Het dilemma van de
Nederlandse veenweidegebieden
Vernatting tegengaan, landschap behouden

daling met tien tot dertig centimeter. Maar
zo eenvoudig is het niet, aldus Alterra-onderzoeker ir. Willem Rienks: ‘Hoe de bodemdaling ook wordt aangepakt, het landschap
zal altijd veranderen. Kiest men ervoor het
veendek te laten oxideren, dan verdwijnt
het veen langzaam en verandert het landschap. Kiest men voor vernatting dan zullen andere functies, zoals landbouw, woningbouw en infrastructuur onder druk komen te
staan. Daarmee kan het bestaande cultuurlandschap veranderen.’ Een oplossing voor
dit dilemma moet in compromissen worden
gevonden. Daarom onderzocht Alterra, in
opdracht van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, voor zestien gebieden welke landschappelijke gevolgen
verschillende vernattingstrategieën hebben.

Strategieën

In de Nederlandse veenweidegebieden zakt de bodem.
Dat is een dure aangelegenheid. Ligt de oplossing in
vernatting? Zo simpel is het niet, want vernatting
heeft ruimtelijke veranderingen in het landschap tot
gevolg. Over welke veranderingen hebben we het en
hoe verhoudt een natte bodem zich tot economisch
rendabele landbouw? Er moeten ‘robuuste’ oplossingen worden gezocht, maar compromissen zijn onvermijdelijk.
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In veel veenweidegebieden daalt de bodem
door ontwatering, met alle kostbare gevolgen van dien. Voor steden en voor de landbouw is het nodig het grondwaterpeil laag
te houden. Maar door dat lage peil oxideert
het veen en klinkt het in. Hoeveel bodemdaling er plaatsvindt, hangt vooral samen met
factoren als de drooglegging, de temperatuur en het eventuele kleidek. In sommige
gebieden kan de oxidatie oplopen tot enkele centimeters per jaar. De oplossing voor
de bodemdaling is het grondwaterpeil
optrekken en de veenbodem onder water
zetten. Alterra verricht in de proefboerderij
bij Zegveld langdurig onderzoek naar vernatting.
Uit dat onderzoek blijkt dat een slootpeilverhoging van twintig tot dertig centimeter de
maaivelddaling vertraagt met enkele millimeters per jaar. Gedurende vijftig jaar betekent dat een vertraging van de bodem-

In het kader van het Tweede Structuurschema
Groene Ruimte heeft het ministerie van LNV
vier verschillende strategieën voor de vernatting van veenweidegebieden ontwikkeld:
actieve vernatting, passieve vernatting, beperkte drooglegging en polderlandschap.
Bij actieve vernatting ligt de prioriteit bij
het behoud van het veen; passieve vernatting is een compromis tussen behoud van
de landbouw en het zoveel mogelijk afremmen van de bodemdaling. Bij de derde
strategie, beperkte drooglegging, wordt
het waterpeil zodanig aangepast dat er
voor de landbouw een redelijk gunstige
ontwatering bestaat; diepere ontwateringen
worden beëindigd. Bij de polderlandschapstrategie heeft de landbouw de grootste
prioriteit. Drie Alterra-onderzoekers toetsten aan de hand van elf criteria – onder
andere veentoestand, landgebruik, waterbeheer en landschap – welke gevolgen de
verschillende vernattingstrategieën hebben.
Het doel hiervan was tot een onderverdeling
van het Nederlandse veenweidegebied te
komen, op basis van de verschillende vernattingstrategieën. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers afwegen welke strategie in welk gebied de beste oplossing is
voor zowel bodemdaling, landbouw als landschap.

Natuurmonumenten is al aan het werk.

natte natuur met een hoge recreatieve belevingswaarde. Passieve vernatting kan leiden
tot een cultuurhistorisch waardevol landschap; of de landbouw kan blijven voortbestaan, is onzeker. Bij beperkte drooglegging blijft op korte termijn de combinatie
behouden van een open veenweidelandschap en cultuurhistorie met een rendabele
landbouw, maar gaat de maaivelddaling in
West-Nederland ongehinderd verder. Voor
Noord-Nederland is het een ingrijpender
strategie, omdat de drooglegging daar dieper is. Tot slot zijn er in het polderlandschap de grootste mogelijkheden voor de
landbouw, maar zal het veen relatief snel
verdwijnen.
Als we kijken naar verschillende veenweidegebieden en alle criteria gelijk wegen, zien
we bijvoorbeeld dat actieve vernatting goed
toe te passen zou zijn in Midden-Groningen
en de Vechtstreek en in mindere mate in de
Venen en Gouda en omstreken. Opvallend
is dat de gebieden Midden-Groningen en
Gouda baat zouden hebben bij beperkte
drooglegging. Ook in de Krimpenerwaard
zou dit een geschikte strategie zijn. De
strategie passieve vernatting zou uitkomst
bieden in de Vechtstreek, de Venen en
Waterland-Zuid. Tot slot scoren MiddenGroningen en de Vechtstreek het best voor
de strategie polderlandschap.’

polderlandschap duidelijk minder goed scoren dan de andere strategieën. Met de uitgewerkte criteria en de daaruit voortvloeiende
ruimtelijke gevolgen van vernattingstrategieën in beeld, hebben beleidsmakers de
mogelijkheden van een gebied in kaart en
kunnen de moeilijke beslissingen worden
genomen. Onderzoeker drs. Wim Meulenkamp: ‘Bij de natte, moerassige natuur in
de Weerribben of de Vechtstreek is het relatief gemakkelijk actieve vernatting in te zetten. Daar is al veel moeras en er bestaat
veel behoefte aan recreatie. Op plekken
met bodemdaling – bijvoorbeeld bij Gouda
– is het moeilijker. Het tien meter dikke
veenbed dat daar ligt, kan behouden blijven
door actieve vernatting, maar dit strookt
niet met het lage waterpeil dat in zulke
dichtbevolkte gebieden nodig is. In het
agrarische gebied van Midden-Groningen
ligt slechts twee meter veen, dat is gemakkelijk droog te pompen.’ Rienks benadrukt
dat veiligheid de hoogste prioriteit kan krijgen. Voorop staat dat vernatting altijd op
een robuuste manier moet worden aangepakt. ‘Stel je hebt een vijf hectare groot
natuurgebied in een grote landbouwpolder.
Nu ligt dat vijftig centimeter hoger dan de
polder, maar over vijftig jaar is dat anderhalve meter.’
Meer informatie vindt u in ‘Behoud veenweidegebieden. Een ruimtelijke verkenning’, door W.A.
Rienks, A.L. Gerritsen en W.J.H. Meulenkamp, en
in ‘Behoud veenweidegebied. Een verkennende
studie naar kosten, landschappelijke effecten en
uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden’ door A.L. Gerritsen en C. Kwakernaak

Moeilijke beslissingen

Alterra-rapporten 563 en 595

Merkwaardig is dat actieve vernatting en

Voor prijs en bestelwijze zie pagina 17 e.v.

Verschillende toepassingen
Drs. Alwin Gerritsen licht dit toe: ‘Bij toepassing van actieve vernatting is bijvoorbeeld reguliere melkveehouderij niet meer
mogelijk, maar het natte veenlandschap
dat ontstaat, biedt wel mogelijkheden voor
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