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Het veenweidegebied is een uniek Nederlands landschap dat volop in de
belangstelling staat. Dit is terecht aangezien in dit gebied een aantal problemen
samenvalt. Enkele daarvan zijn de bodemdaling, het waterbeheer, de
klimaatverandering, de verstedelijking van het landschap en onzekere toekomst van
de melkveehouderijsector. Juist de mix van problemen maakt het vinden van adequate
oplossingen voor het veenweidegebied erg complex. Het wetenschappelijk onderzoek
is nauw betrokken bij het zoeken van deze oplossingen. In dit boekje geven
onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum vanuit uiteenlopende
disciplines hun visie op het veenweidegebied. Dit heeft geresulteerd in een
bloemlezing van 25 artikelen.
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Inleiding

Het veenweidegebied krijgt veel aandacht van beleidsmakers en in het maatschappelijk debat. Het landschap wordt als bijzonder waardevol en als typisch
Nederlands ervaren. Bij dit kenmerkende landschap hoort de melkveehouderij met de koeien in de wei en de groene open weiden. De melkveesector heeft
het landschap gemaakt, maar door de ontwatering treedt bodemdaling op, waardoor het land langzaam wegzinkt.
Op de korte termijn hoeft deze bodemdaling nog geen probleem te zijn, maar op de lange termijn gaat het om maaivelddalingen van een meter of meer.
Gecombineerd met de stijgende zeespiegel, extremere rivieraanvoeren, met extremere neerslagsituaties en met het feit dat het land nu al onder zeeniveau
ligt, ziet dat er een stuk ernstiger uit. Is het veenweidegebied wel droog te houden? Deze vraag gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de miljoenen
stedelingen die in de buurt wonen. Heldere keuzes voor wat er met het gebied moet gaan gebeuren lijken noodzakelijk.
Als steun bij het maken van deze keuzes - door overheden, boeren, burgers en maatschappelijke organisaties - hebben wij van Wageningen UR onze expertise
over het veenweidegebied in dit boekje bijeengebracht en gepresenteerd. Met de inbreng van kennis kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het debat
over en beleidskeuzes voor de toekomst van het veenweidegebied.
In dit boekje presenteren we 25 teksten, waarin we onze brede kennis etaleren van een even brede problematiek. Het zijn geen wetenschappelijke artikelen,
maar opiniërende en toegankelijke teksten die een overzicht geven van de kennis over veenweidegebieden die bij Wageningen UR aanwezig is. Onderzoekers
zijn gevraagd stelling te nemen op hun expertiseveld. Dit is uiteraard gebeurd op basis van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Niet alle mitsen en maren
hebben door de gekozen vorm aan bod kunnen komen.
Als Wageningen UR hebben we wat toe te voegen aan de discussies over de toekomst van het veenweidegebied. Dat doen we al in vele onderzoeken over
vele jaren. Hoewel het initiatief voor het boekje van Alterra komt, is het een gezamenlijk product geworden van onderzoekers van de instituten Divisie
Veehouderij, Alterra, LEI en Plant Research International. Het boekje is een voorbeeld van integratie binnen Wageningen UR. Sommige artikelen zijn ook
geschreven door onderzoekers van verschillende instituten. Binnen Wageningen UR is een ‘veenweide club’ actief die de diverse onderzoeken onderling
afstemt.
We hopen en denken dat dit boekje interessante artikelen bevat, waardoor u als lezer geprikkeld wordt om over het toekomstige veenweidegebied na te
denken en om met Wageningen UR in gesprek te komen. We wensen u veel leesplezier!
Willem Rienks en Alwin Gerritsen (redactie)
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Veengronden in Nederland

Folkert de Vries en Fokke Brouwer

In Nederland komt ca. 290 000 ha veengrond voor. Een groot deel van de
veengronden ligt beneden NAP-niveau. In deze zogenaamde veenweidegebieden
komen ondiepere grondwaterstanden voor dan bij de veengronden in Hoog-Nederland.
De meeste veengronden zijn in gebruik als grasland en in toenemende mate worden
veengebieden heringericht als natuurgebied. In de Veenkoloniën in het noordoosten
van Nederland komt ook akkerbouw op de veengronden voor.
Veen
Veen bestaat uit geaccumuleerd organisch materiaal dat niet of onvolledig is verteerd.
In de bodem wordt de organische stof zowel onder anaërobe als aërobe
omstandigheden voortdurend afgebroken. De afbraak onder anaërobe
omstandigheden verloopt zeer langzaam. Onder aërobe omstandigheden, als de
organische stof aan de lucht is blootgesteld, gaat de afbraak veel sneller.
Tijdens het proces van veenvorming is de aanvoer van organisch materiaal groter dan
de afbraak. Het milieu waarin het veen ontstaat, bepaalt de veensoort. Hierbij is vooral
de mate van voedselrijkdom (rijkdom aan voedingsmineralen) van belang. Het milieu
kan voedselrijk (eutroof), weinig voedselrijk (mesotroof) of voedselarm (ologotroof)
zijn. Dit wordt grotendeels bepaald door geografische en hydrologische omstandigheden. Bij elk milieu hoort een karakteristieke plantengroei en bijgevolg veensoort.
Trofiegraad veen
Eutroof (bosveen en rietveen)
Mesotroof (zeggeveen)
Oligotroof (veenmosveen en bolster)
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Bodemkaart
Volgens de definities voor de bodemkaart hebben veengronden meer dan 40 cm
moerig materiaal binnen 80 cm onder het maaiveld. Moerig materiaal is
bodemmateriaal dat voor minstens 15 (bij een lutumgehalte van 0%) tot 23
massaprocenten (bij een lutumgehalte van 50%) uit organische stof bestaat. Bij de
veengronden wordt onderscheid gemaakt in samenstelling en aard van de bovengrond
en in veensoorten en het daaraan gerelateerde voedingsmilieu waarin het veen
gevormd is.
De bovengrond of toplaag kan bestaan uit moerig materiaal, een kleidek (15 á 40 cm
dik), een zanddek (15 á 40 cm dik) of een veenkoloniaal dek (zie tabel). Gronden met
een veenkoloniaal dek vormen een aparte groep. Ze hebben in principe een
bezandingsdek, maar dit is op de ene plaats moerig, en elders - vaak binnen één
perceel - humusrijk of humeus. Ook de dikte van het veenkoloniale dek varieert vaak
binnen één perceel.

Overzicht van de verschillende veengronden in Nederland
(2005, arealen weergegeven in ha.)
Trofiegraad
Bovengrond
Kleidek
Moerig
Veenkoloniaal
Zanddek
Totaal

Eutroof
38439
40897

79336

Mesotroof
44239
83581
9054
7533
144407

Oligotroof
24685
33312
3589
3542
65128

Totaal
107364
157790
12642
11075
288870

Samenstelling bovengrond
Kleidek
Moerig
Veenkoloniaal (moerig en zandig)
Zanddek
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Het areaal veengronden wordt kleiner
De veengronden zijn aan het verzanden. Door blootstelling aan de lucht vindt er
voortdurend afbraak van organische stof plaats. De aëratie van bodemlagen wordt
bevorderd door een diepere ontwatering en door grondbewerking. Door het
afbraakproces worden veenlagen dunner, waardoor veengronden met een dun
veenpakket kunnen deformeren naar een ander bodemtype. Deze verschuiving van
bodemtype heeft in de afgelopen decennia plaatsgevonden bij veengronden in OostNederland. Alterra heeft in de periode 2001 - 2003 ca. 103 000 ha veengrond
gechecked op de huidige status. Uit deze quick scan bleek dat 47% van de
oppervlakte onderzochte veengronden is gedeformeerd naar een ander bodemtype.
Het grootste deel van deze 'nieuwe' bodemtypen (47 000 ha) behoort nu tot de
zandgronden. Er is een duidelijke relatie tussen het afnemende areaal veengronden
en de veensoort die voorkomt. Bij de mesotrove veengronden is in de afgelopen 20
á 30 jaar de afname van het areaal veengronden groter dan bij de oligotrove
veengronden met veenmosveen.

Diepte minerale ondergrond
Veen dieper dan 120 cm-mv.
Zand beginnend tussen 40-120 cm-mv.
Klei beginnend tussen 40- 120 cm -mv.
Voormalig veengronden door afbraak van
organische stof is het bodemprofiel in de afgelopen 25
jaar gedeformeerd naar een mineriale bodem (49.000 ha)
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Landinrichting Midden - Groningen

Landinrichting Rouveen

1

2
Legenda
Topografie

Diepte in meters
0 - 0.05
0.05 - 0.40
0.40 - 1.20
1.20 - 2
2-3

Detailkaarten veendikte op basis van
de diepte van de minerale ondergrond.

3-4
>4
Geen punt aanwezig
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De meeste veengronden zijn in gebruik als grasland en in toenemende mate worden
veengebieden heringericht als natuurgebied. In de Veenkoloniën in het noordoosten
van Nederland komt ook akkerbouw op de veengronden voor.

Een groot deel van de veengronden ligt beneden NAP-niveau. In deze zogenaamde
"Veenweidegebieden" komen ondiepere grondwaterstanden voor dan bij de
veengronden in Hoog-Nederland.

Gemiddeld Laagste grondwaterstand
(GLG in cm-mv)
< 80
80 - 120
> 120
Ligging t.o.v. NAP
Lager
Hoger

Grondgebruik
Gras
akkerbouw
Bos en Natuur
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Maaivelddaling en verdwijnende veengronden

Jan van den Akker

Eeuwenlang hadden de veenweidegebieden hoge slootpeilen. Het verzadigde en
zuurstofloze veen werd zo geconserveerd en de maaivelddaling was slechts enkele
millimeters per jaar. Een moderne en economische landbouw is echter zo onmogelijk.
Daarom is in de zestiger en zeventiger jaren overgegaan op een diepere ontwatering.
Daardoor nam de maaivelddaling met een factor 2 tot 5 toe en verdwenen de veengronden steeds sneller als CO2 de lucht in. Steeds meer worden de nadelen van de
versnelde maaivelddaling zichtbaar.
Oxidatie, klink en krimp
De daling van het maaiveld ontstaat door een combinatie van oxidatie, klink en krimp
van de veengrond. De cyclus van maaivelddaling en peilverlaging gaat door tot al het
veen verteerd is.
De grootste boosdoener bij maaivelddaling is oxidatie, de vertering van het veen. Bij
ontwatering zakt het grondwater dieper weg en komt de lucht dieper in de grond. Het
aan zuurstof blootgestelde organisch materiaal (veen) wordt afgebroken en verdwijnt
als CO2 de lucht in. Door de oxidatie zijn om de zoveel tijd peilverlagingen nodig om
FIGUUR 1. Maaivelddaling van veengrond bij twee ontwateringniveaus in 37 jaar. De noord-

westelijke en zuidoostelijke blokken hebben een slootpeil van 60 centimeter beneden
maaiveld en de noordoostelijke en zuidwestelijke blokken een slootpeil van 30
centimeter. De twee oostelijke blokken hebben een licht toemaakdek, de twee
westelijke blokken niet. In het noordwestelijk blok zijn in de loop der tijd de twee rechter
percelen bol gelegd. In het zuidoostelijk blok is het perceel links van het midden
bol gelegd.
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de drooglegging op een bedrijfseconomisch aanvaardbaar niveau te houden.
Klink treedt op na het instellen van een diepere ontwatering. De bovengrond, die eerst
als het ware dreef in het grondwater, komt na peilverlaging boven het water uit. Het
eigen gewicht drukt nu op de onderliggende lagen van veen en slappe klei, die
daardoor in elkaar worden gedrukt. Daarbij wordt het water uit deze slappe lagen
geperst, wat enige tijd vergt.
Oxidatie en klink zorgen weer voor het krimpen van de veenbodem. Maagdelijk veen
in de ondergrond bestaat voor meer dan 90% uit water. Door peilverlaging komt dit
veen droog te staan en door het uitzakken en vooral door de uitdroging als gevolg van
gewasverdamping verdwijnt er veel van dit water waarbij het veen sterk krimpt. Daarbij
verandert ook de structuur en samenstelling van het veen. Een groot deel van de
krimp is daardoor blijvend.
Monitoring maaivelddaling
Naar de maaivelddaling is in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan. Zo is er
een goed beeld ontstaan van de maaivelddaling van een pure veengrond door de
monitoring van de maaivelddaling van het Praktijkcentrum Zegveld. In 1966 werden
de maaiveldhoogten gemeten en werd de proefboerderij verdeeld in blokken met een
hoog (ca. 30 cm onder het maaiveld) en een laag slootwaterpeil (60 cm onder het
maaiveld). In 2003 (vóór de droge zomer!) zijn opnieuw de maaiveldhoogten gemeten
en de maaivelddalingen bepaald (zie Fig. 1). Daaruit blijk dat de maaivelddaling bij de
lage slootpeilen ca. 12 mm per jaar bedraagt, en bij de hoge peilen ca. 6 mm per
jaar.

25
Zonder kleidek
Met kleidek

Maaiveldddaling (mm/jaar)

Q-140 inhoud 21-06 -2005.qxp
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Friesland
Fries
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10

5

0
0

0.5

1

1.5

Slootpeilen (m - maaiveld)
FIGUUR 2 . Vergelijking van maaivelddalingen in het westelijk veenweidegebied en enkele Friese

Effecten peilverlaging
In de jaren zestig en zeventig is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van
peilverlagingen op de maaivelddaling. Dit gebeurde zowel in het Friese als in het
Westelijk veenweidegebied. Uit Figuur 2 blijkt de beschermende werking van een
kleidek. In Figuur 2 zijn de maaivelddalingen gerelateerd aan de slootpeilen. De
maaivelddaling wordt echter voornamelijk bepaald door de grondwaterstanden aan
het einde van de zomer, wanneer de grondwaterstanden op zijn diepst zijn en de
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bodemtemperatuur op zijn hoogst. Op dat moment zijn de omstandigheden voor
oxidatie optimaal.
Een deel van de monitoring van de maaivelddalingen worden tot op de dag van
vandaag voortgezet. Een voortdurende monitoring is van groot belang, omdat
effecten van peilverlagingen vertraagd doorwerken in de maaivelddaling. Bedenk
daarbij dat men bijvoorbeeld tegenwoordig hogere slootpeilen toestaat dan voordat
tot peilverlaging wordt besloten. Bovendien is het nodig om de gevolgen van
klimaatverandering op de vertering van veen en maaivelddaling te volgen.
Gevolgen
De maaivelddaling en het verdwijnen van de veengronden hebben grote invloed op het
landgebruik, de emissie van broeikasgassen en de waterkwaliteit. Door ontginning en
ontwatering is het areaal veengrond geslonken tot ongeveer 8% van de oppervlakte
van Nederland. Naar schatting is de laatste 30 tot 40 jaar ongeveer 20% van de
Nederlandse veengronden verdwenen en is er nu nog zo'n 270.000 ha over. Dit houdt
in dat per jaar ongeveer 2000 ha veengrond verloren gaat.

polder Echten in Friesland zijn de extra kosten daardoor 50 euro per ha. Bij de aanpak
van de veenweidegebieden zal ook rekening gehouden moeten worden met de
Europese Kaderrichtlijn Water.
Zoeken naar oplossingen
De oplossing wordt vaak gezocht in het verhogen van de slootpeilen. Daarmee zou de
maaivelddaling kunnen worden gehalveerd, maar tegelijkertijd wordt hiermee de
economische grondslag van het veenweidegebied onderuit gehaald. Alterra zoekt
daarom met partners naar betere mogelijkheden om het veenweidegebied te
behouden in o.a. EU projecten als EUROPEAT (www.europeat.alterra.nl), het project
'Waarheen met het veen?' en het Onderwaterdrainageproject.

De oxidatie heeft uitstoot van de broeikasgassen CO2 en N2O tot gevolg. Geschat
wordt dat de maaivelddalingen van de veengronden in landbouwkundig gebruik leiden
tot een uitstoot CO2 van 4,2 miljoen ton per jaar. Dit is 2,6 % van de nationale CO2
emissie in 1990. Op dezelfde wijze kan ook de N2O emissie worden geschat op 1025
ton per jaar. Bedenk dat N2O een 296 keer sterker broeikasgas is dan CO2. Daarmee
draagt vertering van veen substantieel bij aan het broeikaseffect.
Maaivelddaling en de vertering van veen hebben ook een grote invloed op de
waterkwaliteit. Door de maaivelddaling neemt de vaak nutriëntenrijke en soms zoute
kwel toe. De steeds dieper wordende polders worden ook steeds gevoeliger voor
overstroming, temeer daar een deel van de bedijking bestaat uit veenkaden, die
weinig stabiel zijn en ook aan oxidatie blootstaan. Door deelontwateringen en ongelijke
maaivelddalingen wordt de waterhuishouding steeds complexer en duurder. In de
Veenweide 25x belicht
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De veenweide in historisch-geografisch perspectief: remmen of doorstarten
Chris de Bont

Het veenweidegebied is tot stand gekomen en ingericht als middeleeuwse, agrarische
veenontginning. In de loop van bijna duizend jaar is het aanzicht van dit boerenland
behoorlijk veranderd. Het oorspronkelijk, nogal reliëfrijke veengebied werd uitgebaat
door trotse vrije boeren vanuit boerderijen met een gemengde bedrijfsvoering en een
geheel op die situatie toegespitst waterbeheer. De veenweide deed zijn intrede vanaf
het moment dat het maaiveld daalde en het landschap platter werd. Daarmee
veranderde ook de bedrijfsvoering en het waterbeheer. Het interne waterbeheer en de
verdediging tegen het oprukkend buitenwater vormden voor de ingelanden een
dagelijkse zorg. Met veel inventiviteit hebben de bewoners de veenweide beheerd en
leefbaar gehouden. De hele inrichting van de veenweidegebieden weerspiegelt de
creativiteit van de vroegere bewoners. Bijzonder is wel dat in een van de drukst
bevolkte gebieden van de wereld het platteland nog grotendeels middeleeuws van
inrichting is. De strakke cadans van naar de einder convergerende sloten vormt voor
boeren, burgers en buitenlui de belevingsbasis van de veenweide.
Mensenlandschap onder druk
Dit zeer regelmatig ingerichte, maar vaak nog open landschap staat planologisch sterk
onder druk. Bij het herinrichten, beheren of beschermen is kennis van belang over de
vanouds aanwezige, zeer dynamische relatie tussen de fysisch-geografische aspecten
van het landschap en de menselijke ingrepen in het verleden, zoals deze tot uiting komt
in de inrichting van het gebied (in het zogenaamde topografisch archief) en het
waterbeheer. Het historisch gegroeide, maar inmiddels uiterst kwetsbare
mensenlandschap van het veenweidegebied heeft vandaag de dag een belangrijke
maatschappelijke betekenis. In het beleid staat vanuit cultuurhistorisch oogpunt
momenteel het Belvedere-motto 'Behoud door ontwikkeling' centraal. Hierbij kan de
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historische geografie als onderlegger fungeren voor bebouwde monumenten en als
landschappelijk platvorm voor de vondsten van de archeoloog. De veenweide is uiterst
kwetsbaar. Vanouds is de veenweide door de boeren zelf onderhouden. Kleine
veranderingen in de beheers- en onderhoudsdruk leiden onherroepelijk tot grote
landschappelijke veranderingen, waarbij de specifieke kenmerken van de veenweide
verdwijnen. Daarnaast krimpt door toenemende stedelijke bebouwing het areaal
veenweide sterk in. De vraag is in hoeverre behoud door ontwikkeling voldoende
garantie biedt voor het herkenbaar en beleefbaar houden van dit, ook in Europese
context, zeer bijzondere cultuurlandschap.
Kennis als middel
Bij het verder ontwikkelen van toekomstscenario's voor het veenweidegebied is de
historisch-geografische inbreng zinvol en wenselijk. Bij concrete plannen moet duidelijk
zijn welke historisch gegroeide aspecten van de veenweide planologisch kunnen
worden doorvertaald - doorstarten volgens het Belvedere-motto "behoud door
ontwikkeling" - of juist speciale bescherming behoeven. Vooral de laatste optie vraagt
visie en moed. De ontginnings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van de
veenweide kan ook dienen als inspiratiebron voor de planoloog en de
landschapsarchitect. Om het maatschappelijk draagvlak van plannen te verkrijgen of te
vergroten is gepopulariseerde kennis, als afgeleide van gedegen wetenschappelijk
onderzoek, van het ontstaan van dit landschap onontbeerlijk. Kennis kan ook ingezet
worden om het draagvlak onder burgers te vergroten. In het recente verleden is een
aanzienlijk oppervlak van de agrarische gronden van het veenweidegebied door
stadsuitbreidingen ingenomen. Daarbij is in veel gevallen het waterbeheer en vaak ook
de inrichting in hoge mate bepaald door de oudere plattelandsverhoudingen. Zo is het
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vanuit het ontstaan van deze gebieden te verklaren èn aan de inwoners uit te leggen
dat bepaalde vormen van wateroverlast het gevolg zijn van beslissingen in een ver
verleden die zich niet eenvoudig laten terugdraaien of oplossen. Ook bij recreatie
speelt historisch-geografische kennis een rol. De veenweidegebieden hebben als
overloopgebied voor de grote steden grote recreatieve en toeristische potenties. Een
gedegen historisch-geografische benadering van het voorlichtingsmateriaal blijkt in
andere landschappen al tot nieuwe vormen van hoog gewaardeerd cultuurhistorisch
toerisme te hebben geleid. Bij de natuurontwikkeling die binnen het veenweidegebied
in toenemende mate voorkomt, blijkt dat de historisch-geografische en historischlandschappelijke kennis over de landschapsdynamiek vaak onderontwikkeld is. Maar
juist met deze kennis kan de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van dit soort plannen
mede worden bepaald. De inpassing in het vaak gecompliceerde waterbeheerssysteem kan ermee soepeler en met meer kans op succes verlopen. En de
plannen kunnen beter aan de lokale bevolking worden uitgelegd.
Leren van het verleden
Het veenweidegebied is een van de weinige gebieden waarin de complexe
verhoudingen tussen historisch landgebruik en waterbeheer zo goed in het landschap
afleesbaar zijn gebleven. Daarom vormt de veenweide een belangrijke bron voor
historische wetenschappers. Die willen meer te weten komen over het dagelijks leven
van de middeleeuwse boeren die dit landschap hebben gecreëerd, omdat die er in de
archieven wel wat karig van zijn afgekomen. Daarnaast biedt de historische kennis
inzicht bij de discussies over de randvoorwaarden die bij waterbeheer, wateropslag,
polderpeilhoogte en dergelijke worden gehanteerd. Vanuit het verleden valt ook hierbij
heel wat te leren.
Breed onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Nadat het Verdrag van Malta door
Nederland is geratificeerd wordt het onderzoek naar archeologische potenties vaak
door archeologische onderzoeksbureaus uitgevoerd. Maar voor de middeleeuwse
agrarische veenontginningen zijn de door de archeologen gehanteerde
prospectiemethodieken niet voldoende. Alleen samen met gedegen historisch-

geografisch onderzoek zijn deze laatmiddeleeuwse potenties in beeld te brengen en
kunnen de wetenschappelijke en soms behoorlijk vergaande economische
consequenties worden overzien.
Kennis van veendijken
In Nederland komen vele honderden kilometers veendijken voor die bij extreme
droogte een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. Dat bleek in 2003 toen een
veendijk in Wilnis doorbrak. In een plattelandsgemeente als Wilnis lijken de gevolgen
van zo'n overstroming mee te vallen, maar ook in de grote steden zijn vele kilometers
veendijken aanwezig. Daar zal de schade na een dijkdoorbraak aanzienlijk zijn. Vooral
het moeten uitschakelen van de nutsvoorzieningen maakt na een doorbraak bewoning
en werk in de steden en in het drukbevolkte buitengebied van de Randstad praktisch
onmogelijk.
Vanuit het historisch-geografische onderzoeksmateriaal bleek het in de zomer van
2003 mogelijk om op korte termijn een typologie te maken van de aard en opbouw
van deze veendijken en hun verspreiding in Nederland. Dat is kennis die tot op dat
moment bij de waterschappen en de overkoepelende instanties totaal ontbrak. Een
vervolgstudie met een nadere detaillering van de typologie is inmiddels afgerond.
Kennisvergaring vanuit een Europees perspectief behoort hierbij tot de
mogelijkheden.
Kortom...
Als ergens van toepassing is dat God de wereld heeft geschapen en de Hollanders
Holland, dan geldt dat exclusief voor de veenweide. Zorg om de veenweide past in
de canon van vaderlandse geschiedenis, als onderdeel van een grotere Europese
eenheid, maar ook als vormgever en inspiratiebron van ander Europees laagland. Bij
de beslissingen over de toekomst van deze bijzondere landschappen kunnen we onze
voorouders over onze schouders laten meekijken en hun stem uit het verleden laten
gelden. Het kan geen kwaad als we wat gas terugnemen bij de doorstart van de
veenweide in de eenentwintigste eeuw.
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Veenweide, broeikasgassen en klimaatverandering

Peter Kuikman en Jan van den Akker

In het veenweidegebied van Nederland is er continu
waterbeheer en peilverlaging nodig om het land
begaanbaar en bewerkbaar te houden voor boeren.
Tegelijkertijd verbrandt of oxideert het veen en wordt
de veenlaag alsmaar dunner tot die uiteindelijk zal
verdwijnen. Die oxidatie leidt toe vorming en emissie
van de broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en N2O
(lachgas), en in sommige situaties CH4 (methaan).
Oorzaken
Maaivelddaling bestaat uit de volgende 4 processen:
klink, krimp, zetting en oxidatie. De eerste 3 treden
vooral direct na een ingreep zoals peilverlaging op,
terwijl oxidatie ofwel verbranding van het veen een
voortdurend en continu proces is. Peilverlaging leidt tot
versnelde oxidatie en verlies van veen en emissie van
CO2. Een vuistregel is een daling van 1 tot 2 millimeter
per jaar per 10 centimeter ontwatering per jaar.
De actieve verlaging van de grondwaterstand is
versterkt in de laatste 30 à 40 jaar. De diepere
grondwaterstanden leiden tot een snellere oxidatie en
hogere emissie van broeikasgassen. De actieve
verlaging van de grondwaterstand leidt tot vorming van
extra broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en N2O
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Broeikasgassen
De jaarlijkse emissies van CO2 en N2O uit
veengronden als gevolg van drainage en peilbeheer
zijn in 2004 voor de eerste keer berekend.
Onderzoekers van Alterra schatten de emissie op 4.25
miljoen ton CO2 en 1.043 kiloton N2O (qua uitstoot
gelijk aan 0.51 miljoen ton CO2). Dat is bijna 4% van
de totale Nederlandse emissie van broeikasgassen.
In het veenweidegebied is een omvangrijke melkveehouderij, en dat leidt tot additionele emissies van
broeikasgassen, zoals emissies van methaan bij
pensfermentatie en van lachgas uit bemesting met
kunstmest, dierlijke mest of bij beweiding.

(lachgas). Bij plasdras-situaties zal naar verwachting
ook de emissie van CH4 toenemen. Nederland
rapporteert jaarlijks de emissies van broeikasgassen
aan het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties in
Bonn als verplicht onderdeel van het klimaatverdrag en
het Kyoto Protocol.

De emissies blijven onveranderd hoog zolang
Nederland niet actief ingrijpt. Uit recente veenkarteringen blijkt dat bijna de helft van de onderzochte
ondiepe veengronden met een zandondergrond geen
veengronden meer zijn. Dit houdt in dat in de laatste
30 tot 40 jaar ongeveer 20% van de Nederlandse
veengronden zijn verdwenen. Hier vervalt de emissie
en de noodzaak tot rapportage van die emissies uit
bewerking van veengronden natuurlijk. In de overige
veengronden is het mogelijk om de emissies te
verminderen door actieve verhoging van het
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gerapporteerd onder het klimaatverdrag, dan zal dit
ook bijdragen aan de afgesproken verlaging van de
emissies van broeikasgassen in het zogenaamde
Kyoto Protocol. Daarin heeft Nederland afgesproken
om haar emissies in 2008 - 2012 met gemiddeld 6%
per jaar te verlagen ten opzichte van de emissies in
1990.

peilbeheer. De effectiviteit van die maatregel is niet
onomstreden en leidt ongetwijfeld tot verhoging van
methaan.
Emissierechten
Er zijn effectieve maatregelen om de emissies uit het
veenweidegebied en overige histosolen (organische
gronden) in Nederland te verminderen. Maar wie zou
een eventuele verlaging van emissies moeten betalen?
Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
Als die veranderingen in de uitstoot van broeikasgassen uit het veenweidegebied kunnen worden

De verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zoals
afgesproken door Nederland in het Kyoto Verdrag is
niet eenvoudig te realiseren. Daarom koopt Nederland
nu in het buitenland zogenaamde emissierechten om
broeikasgassen te mogen uitstoten. De kosten van die
rechten zijn in de orde van 10 euro per ton CO2. Een
eenvoudige rekensom leert dat de waarde van de
emissies van CO2 en N2O uit organische gronden in
Nederland dan ligt in de orde van 45 miljoen euro per
jaar. Als we uitgaan van zo'n 300 000 hectare
organische gronden, dan komt dit neer op 150 euro
per hectare. Een verdere en sterke stijging van de prijs
van die emissierechten wordt verwacht als de periode
2008 - 2012 dichterbij komt.

Broeikasgas
equivalenten)

Emissie (in miljoen ton (Mton) CO2

CO2

4.24

N2O1

0.51

Totaal

4.76

1

N2O is een 310 maal sterker broeikasgas dan CO2 per
eenheid; voor vergelijking wordt N2O daarom omgerekend
in CO2 equivalenten (eenheid N2O maal 310)

Tabel 1. Emissies van broeikasgassen uit organische bodems
inclusief veenweide per jaar voor Nederland in CO2
equivalenten

eventuele subsidie worden toegekend. Maar ook kan
een eventuele opbrengst van de verlaging van deze
emissies worden toegekend.

Deze handel in emissierechten biedt dus mogelijkheden om het traditionele karakter van het
veenweidegebied te behouden. Van groot belang is
hierbij het identificeren van de eigenaar van die
emissies. Is dat het waterschap, de grondbezitter, de
agrariër of de overheid? Als de eigenaar vast staat kan
er iemand worden aangesproken op de uitvoering en
de eventuele kosten van maatregelen en kan een
Veenweide 25x belicht
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Veenweidegebieden: kampioen gasvormig stikstofverlies

Christy van Beek en Gerard Velthof

Van alle landbouwkundig gebruikte gronden ter
wereld hebben veenweidegronden de hoogste
gasvormige stikstofverliezen. De omvang van de
stikstofvervluchtiging is nauw gerelateerd aan de
stikstofgehalten in de bodem. Terugdringing van
het stikstofoverschot zal vooral leiden tot
vermindering van de gasvormige verliezen en in
veel mindere mate tot terugdringing van de
uitspoeling.
Wereldwijd ligt het jaarlijkse gasvormige
stikstofverlies (vervluchtiging) van landbouwgrond
rond de 13 kilo per hectare, terwijl in de
Nederlandse veenweidegebieden waarden van
rond de 100 kilo per hectare, en soms zelfs meer
dan 200 kilo per hectare, worden gemeten. Het is
geen toeval dat stikstofvervluchtiging zo groot is in
veenweidegebieden. De gebieden zijn vaak vochtig
en rijk aan organisch stof, en die omstandigheden
zijn ideaal voor stikstof-vervluchtiging, zeker indien
deze gronden bemest worden. Stikstofvervluchtiging bestaat voor een klein deel (2-13 kg
stikstof per hectare per jaar) uit het zeer sterke
broeikasgas lachgas (N2O); het overgrote deel
bestaat uit het ongevaarlijke stikstofgas (N2).
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Figuur 1 laat de stikstofstromen van een veenweidepolder in West-Nederland zien. Van lichtgeel naar
rood neemt de omvang van de stikstofstroom toe.
Grote aanvoerposten zijn kunstmest een krachtvoer en
mineralisatie van organische stof in de bodem. Stikstof
kan verloren gaan voor gewasopname door
vervluchtiging en/of door uitspoeling naar grond- en

Figuur 1. Netto stikstofstromen in een veenweidepolder in West-Nederland. Getallen tussen
() geven minimum en maximum waarden aan
(kg/ha/jr)
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oppervlaktewater. Het grootste deel van het
stikstofoverschot (de aanvoer van stikstof min de
opname van stikstof door het gewas) vervluchtigt (in
Figuur 1 aangegeven met N2(O)), en een veel kleiner
gedeelte spoelt uit naar grond- en oppervlaktewater.
Mestbeleid
Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht
bemestingsoverschotten in de landbouw terug te
dringen. Sinds 1986 is het gemiddelde bemestingsoverschot in Nederlandse melkveehouderij gedaald
met ruwweg 35%. Deze maatregelen worden vooral
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genomen om uitspoeling van stikstof en van fosfaat
naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.
Dat werkt echter niet op veengronden. Door de grote
omvang van de vervluchtiging is de vermindering van
het bemestingsoverschot op de veengronden vooral
een vermindering van gasvormige stikstofverliezen,
veel minder een vermindering van de uitspoeling van
stikstof. Waarom dit zo is, is schematisch weergegeven
in Figuur 2. In Figuur 2 is het stikstofoverschot uitgezet
tegen de gasvormige verliezen (vervluchtiging) en de
uitspoeling van stikstof naar grond- en oppervlaktewater.

Dat het merendeel van de stikstof in de veengronden
vervluchtigt, zoals in Figuur 2 staat aangegeven, is
vooralsnog een hypothese. Maar stel nu dat het
stikstofoverschot beperkt wordt: In dat geval schuiven
beide processen langs de bijbehorende rode en
groene lijnen in Figuur 3 op naar links, waarbij het
stikstofoverschot en de totale emissie van stikstof
afnemen. Op veengronden zal dit vooral leiden tot
minder gasvormige verliezen, en niet tot vermindering
van de uitspoeling. Op minerale gronden wordt een
nagenoeg evenredige vermindering van gasvormige
verliezen en uitspoeling verwacht.

Bij een toenemend stikstofoverschot neemt het totale
stikstofverlies evenredig toe, waarvan steeds een deel
uit uitspoelingsverliezen (groen) en een deel uit
gasvormige verliezen (rood) bestaat. Gasvormige
verliezen lopen bij een toenemend stikstofoverschot
(blauw) naar een maximum (d.w.z. de relatie buigt af),
terwijl uitspoelingsverliezen steeds (meer dan
evenredig) groter worden. Duidelijk is dat op
veengronden bij het huidige stikstofoverschot het
merendeel vervluchtigt en slechts ca. 15% uitspoelt
naar het oppervlaktewater. Voor minerale gronden
liggen de maximale gasvormige verliezen veel lager,
waardoor bij hetzelfde stikstofoverschot een groter
deel zal uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater
(inzet in Figuur 2).

Figuur 2 Stikstofverliezen door uitspoeling en
vervluchtiging bij verschillende stikstofoverschotten op veengronden.

Figuur 3. Het meten van stikstof vervluchtiging in een
veenweide polder.
Veenweide 25x belicht
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Tropische venen, een onbekend maar waardevol ecosysteem

Henk Wösten en Henk Ritzema

Tropische venen beslaan een oppervlakte van maar liefst ca. 45 miljoen hectare.
Desondanks is het het minst bekende ecosysteem ter wereld. Natuurlijke
veenmoerassen zijn belangrijke reservoirs van biodiversiteit, maar net zo belangrijk
voor het klimaat. Ze herbergen veel verschillende boomsoorten en vormen het
leefgebied van bedreigde diersoorten als orang-oetans. In hun natuurlijke staat slaan
deze venen CO2 op, maar drainage, houtkap en branden veranderen de venen snel in
een bron van CO2.
Mislukt megaproject
De helft van de tropische venen bevinden zich in Indonesië, vooral op Kalimantan,
Sumatra en west Papua. In het midden van de jaren negentig wordt door de
toenmalige Indonesische regering het Mega Rice Project uitgevoerd. Hierbij is het
woord mega niet megalomaan genoeg om aan te geven hoeveel er in de volgende
jaren in Kalimantan verandert. Houthakkers kappen het oerwoud en
bouwondernemingen graven 4.600 kilometer aan kanalen. Tienduizenden landloze
Javanen worden naar Kalimantan verscheept om het werk uit te voeren.
Het Mega Rice Project mislukt jammerlijk. Er wordt geen rijst verbouwd voor het
overbevolkte Java maar wel wordt het kostbare hout gekapt en met veel winst
verkocht. De drainagekanalen leggen de dikke, natte veenlaag droog, en daardoor
gaan er nu elk jaar in de droge tijd miljoenen hectaren veen door branden in rook op,
terwijl in de natte tijd grote gebieden overstromen.
De mislukking komt op een zeer ongelegen moment omdat Indonesië aan het eind van
de jaren negentig in de ban is van sociaal-economische, politieke en religieuze
veranderingen. De oorspronkelijke bewoners van Kalimantan - de tot in de twintigste
eeuw koppensnellende Dayak's - voelen zich door de toevloed van Javanen opnieuw
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gekoloniseerd en in hun bestaan bedreigd. Het gevolg is dat ze de voornamelijk
islamitische Javanen aanvallen en daarbij soms teruggrijpen naar hun oude
koppensnellerspraktijken.
Verwoestende veenbranden
Samen met collega-onderzoekers uit Indonesië, Maleisië, Duitsland, Finland en
Engeland doet Alterra, betaald door EU en LNV, onderzoek naar de veenbranden.
Hieruit blijkt dat de veenbranden in het extreem droge El Ni?o jaar 1997 compleet
stuurloos zijn. Satellietbeelden laten zien dat er toen 2,7 miljoen hectare veen
afbrandde in Centraal-Kalimantan. Het gevolg is een CO2 uitstoot die gelijk staat aan
dertien tot veertig procent van de complete wereldwijde uitstoot door fossiele
brandstoffen. Dit is evenveel als de totale uitstoot van het geïndustrialiseerde Europa
in dat jaar.
Helaas komt er pas echt aandacht voor de veenbranden als de vliegvelden van
Singapore en Kuala Lumpur dicht moeten wegens rookoverlast. In het gebied zelf
gaan de scholen dicht, jonge kinderen en ouderen belanden in het ziekenhuis, er hangt
een stinkende rookmist en de economie valt stil. Na de branden in het droge seizoen
volgen overstromingen in het natte seizoen, omdat het veen niet langer fungeert als
natuurlijke demper van de overvloedige neerslag.
Duurzaam beheer
Binnen het STRAPEAT project (strategies for implementing sustainable management
of peatlands in Borneo), dat door Alterra wordt gecoördineerd, is de afgelopen jaren
het probleem in kaart gebracht. Daarnaast zijn er strategieën ontwikkeld voor een
duurzame oplossing. Het blijkt dat de Indonesische overheid ernst moet maken met
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armoedebestrijding en corruptie en illegale houtkap moet tegengaan. Alleen als arme
boeren niet langer bomen hoeven te kappen en de politie niet langer de andere kant
op kijkt, dan kan de druk op het bos verminderen en krijgt het veen de kans zich te
herstellen.
De opstelling van de nieuwe Indonesische regering is hoopvol, maar het blijft de vraag
of het voldoende is. Tegelijkertijd ontstaan er internationaal nieuwe mogelijkheden
binnen het klimaatbeleid van de Europese Unie. Immers, nu het klimaatsverdrag van
Kyoto is getekend, ontstaat er een handel in emissierechten van broeikasgassen als
CO2. Dit is een kans voor Indonesië om de veenmoerassen in stand te houden door
de CO2-rechten die daarop liggen, te verhandelen. Een probleem is echter dat in het
Kyoto-verdrag tropisch veen weliswaar als CO2-voorraad wordt genoemd, maar dat
de vermindering van de uitstoot door een goed beheer van het veen nog niet wordt
vergoed.
Naast deze verhandelbare carbon credits zijn er ook mogelijkheden voor de verkoop
van biorights door ontwikkelingslanden. Bij biorights gaat het erom dat bijvoorbeeld
Nederlanders als wereldbewoners er geld voor over hebben om bepaalde unieke
natuurgebieden in stand te houden. Zo beoogt de Ramsar Convention on Wetlands
bescherming van veenmoerassen in Kalimantan.
Van strategie naar herstel
Als vervolg op het STRAPEAT project is in 2005 een start gemaakt met het
RESTORPEAT project (restoration of tropical peatland to promote sustainable use of
renewable natural resources), weer gefinancierd door EU en LNV. Aan RESTORPEAT
werken 14 onderzoeksinstellingen mee onder coördinatie van Alterra. Het is nu de
bedoeling om de strategieën die onder STRAPEAT zijn ontwikkeld in praktijk te
brengen en te werken aan daadwerkelijk herstel van gedegradeerde veenmoerassen.
Hierbij wordt een driesporenaanpak gevolgd. De uitgestrekte Sebangau- en Mawasveenmoerassen die nog in een relatief goede staat verkeren, moeten zonder meer
worden beschermd.
Vervolgens moet in gebieden waar het veen matig is gedegradeerd, worden gewerkt
aan herstel van de hydrologie. Dit betekent niet langer een systeem van alleen

drainage zoals in het verleden, maar een systeem van waterbeheersing waarin
gedurende de natte tijd het overtollige water wordt afgevoerd en in de droge tijd juist
wordt vastgehouden. Hiervoor moeten in bestaande drainagekanalen dammen worden
gebouwd om zo een hoger waterpeil te realiseren. De lokale bevolking kan hierbij
worden betrokken. Ze kunnen allereerst met bestaand materiaal kleine kanalen
bovenstrooms afdammen. Op den duur vermindert dit de waterdruk in de grote
kanalen benedenstrooms, waardoor die ook makkelijker kunnen worden afgedamd.
In de sterk gedegradeerde veengebieden is herstel niet goed mogelijk. Die kunnen
daarom beter worden benut voor de aanplant van oliepalmen. Omdat natuur een hoge
en landbouw een lage grondwaterstand vereist, moeten vanwege de hoge
waterdoorlatendheid van het veen deze verschillende functies van elkaar worden
gescheiden in verschillende stroomgebieden.
Onderzoek en onderwijs
In deze internationale onderzoeksprojecten wordt nauw samengewerkt met
onderzoeksinstellingen in het gebied. Dit varieert van advisering bij de
veenbrandbestrijding tot Indonesische studenten die in Wageningen komen studeren.
Onderzoek en onderwijs gaan dus hand in hand. De intensieve, langjarige
samenwerking helpt om lokaal voldoende kennis op te bouwen waarmee Indonesië
zelf de problemen kan aanpakken.
De problemen met veen in Indonesië en Nederland verschillen natuurlijk in soort en
schaal, maar tegelijkertijd zijn er veel aspecten waar zowel zij als wij van leren. Hoe
krijgen Nederland en Indonesië binnen het Kyoto-verdrag financiële middelen voor
goed beheer van bestaande venen?. Kunnen Nederlandse waterschappen als
voorbeeld dienen voor Indonesische 'waterboards' waarin verschillende
belanghebbenden afspraken maken over venen? Hoe komen we tot een verdere
samenwerking tussen onderzoek en onderwijs? Het zijn slechts drie voorbeelden van
vragen waar samenwerking vruchten kan afwerpen.
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Beheersgras van veenweide benutbaar via melkveerantsoen

Gert van Duinkerken en Karel van Houwelingen

Het areaal natuurland in Nederland neemt toe, vooral in de veenweidegebieden in het
noorden en westen van Nederland. Voor het beheer van deze natuurterreinen is het
maaien en afvoeren van het gras essentieel. Een goede bestemming van dit
zogenaamde beheersgras speelt een grote rol in de beheerskosten en daardoor ook
in het bereiken van de natuurdoelen. Veehouders voeren beheersgras meestal aan
droogstaande koeien en jongvee. Door de toename van het areaal beheersgrasland in
sommige regio's komen de laatste jaren ook steeds vaker melkgevende koeien in
beeld als 'verwerkers' van natuurgras.
Natuurgras
Beheersgras is vaak gras van een uitgestelde maaidatum (vanaf 15 juni) en wordt
voornamelijk gewonnen als graskuil. Veehouders die het aan melkkoeien voeren,
verstrekken vaak tussen de 0,5 en 2,5 kilogram droge stof per koe per dag. Bij dat
niveau zijn er doorgaans geen merkbare effecten op de totale voeropname en de
melkproductie. In de weideperiode wordt soms op stal beheersgraskuil bijgevoerd en
ook vindt verkoop van het natuurvoer plaats aan derden, met name paardenhouders.
Nadelen van het beheersgras zijn een teruglopende kwaliteit (o.a. verteerbaarheid en
botanische samenstelling) door beperkte bemesting van het gras en de soms
moeizame samenwerking met natuurbeherende instanties. Maar melkveehouders die
beheersgraskuil gebruiken, zijn er meestal tevreden over omdat het goed in het
bedrijfssysteem past. Het is bijvoorbeeld een efficiënte benutting van het eigen
grasland en past goed in de mestregelgeving MINAS. Het beheersgras is ook
aantrekkelijk, omdat het de gezondheid van het vee mogelijk bevordert en omdat de
beheersvergoeding voor 'slechtere' percelen in eigendom aantrekkelijk is. Het voeren
van een beperkte hoeveelheid beheersgras heeft volgens sommige boeren een
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positieve invloed op de melkkoeien, namelijk minder maagdarmstoornissen, een
betere vertering en mestkwaliteit en een betere 'algehele gezondheid'. Een goede
ruwvoerwinning onder droge omstandigheden is van groot belang voor de
smakelijkheid en opname van beheersgraskuil.
Voederwaarde
Over de voederwaarde van beheersgras voor melkvee is nog onvoldoende bekend,
waardoor veel melkveehouders nu nog vaak huiverig zijn om beheersgras in te passen
in de voeding van hun melkgevende koeien. In 2005 komt er een gecombineerd
onderzoek van de Animal Sciences Group. De resultaten van dit onderzoek moeten
leiden tot goede voedingsadviezen voor de vele melkveehouders die het gebruik van
beheersgraskuil overwegen of nu al in praktijk brengen.
De Animal Sciences Group van Wageningen UR gaat op zoek naar de
voedereigenschappen van beheersgraskuil en het optimale aandeel beheersgraskuil in
specifieke bedrijfssituaties. Praktijkcentrum Zegveld volgt in praktijkomstandigheden
melkkoeien die uiteenlopende aandelen beheersgraskuil door hun voer gemengd
krijgen, tot zelfs 50% van het ruwvoer. Daarnaast wordt in Lelystad een proef gedaan,
waarbij beheersgraskuil uit het veenweidegebied wordt verstrekt aan enkele koeien in
een proefopstelling. Het effect van kauwen en herkauwen op de afbreekbaarheid en
verteerbaarheid van het beheersgras in de koeienpens wordt daarbij onderzocht.
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Blauwe diensten in het noordelijke veenweidegebied

Durk Durksz en Marleen Braker

Door bodemdaling en klimaatsverandering verandert de watersituatie in de
veenweidegebieden. Melkveehouders kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing
van deze waterproblematiek door blauwe diensten aan te bieden. Melkveehouders
hebben echter weinig inzicht in de mogelijkheden en de kosten van deze blauwe
diensten. Door middel van modelberekeningen is een aanzet gemaakt van de kosten
van deze blauwe diensten. Deze kosten vormen de basis van de vergoeding voor
melkveehouders. Daaroverheen moet een vergoeding voor de blauwe dienst betaald
worden.
Inklinking en oxidatie van veen zorgen voor bodemdaling in het noordelijke
veenweidegebied. Klimaatsveranderingen zorgen er daarnaast voor dat het
waterbeleid moet worden aangepast. Melkveehouders kunnen een belangrijke rol
spelen in de uitvoering van dit waterbeleid door het aanbieden van blauwe diensten,
omdat de melkveehouderij de belangrijkste grondeigenaar is. Deze waterdiensten
kunnen een aanvullende bron van inkomsten voor de bedrijfsvoering betekenen.
Welke blauwe diensten?
Op basis van het toekomstige Friese waterbeleid zijn vier blauwe diensten gekozen die
een melkveehouder in zijn bedrijfsvoering kan aanbieden. Deze diensten zijn:
• Vergroting van de voorraadberging door verbreden van slootprofielen
• Vergroting van seizoensberging door aanleg van zomerpolders of boezemland
• Vergroting van seizoensberging door uit productie nemen van buitendijkse percelen
• Vergroting van piekberging door aanleg van retentiepolders
• Slootwaterpeilverhoging.
Dit laatste is geen blauwe dienst die een ondernemer zelfstandig kan aanbieden, maar
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er zijn wel mogelijkheden voor het gezamenlijk aanbieden van deze dienst in een
bijvoorbeeld een polder.
Modelberekening
Om te bepalen welke bedrijfstechnische en financiële gevolgen het aanbieden van
deze blauwe diensten hebben voor een melkveebedrijf, zijn modelberekeningen
gemaakt met behulp van Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee (BBPR). Voor deze
berekeningen moet worden uitgegaan van een bestaand of representatief bedrijf. Op
dit moment moeten veel aannames gemaakt worden omdat nog onvoldoende
informatie beschikbaar is over de gevolgen van bijvoorbeeld de beweidingperiode
voor vee, begaanbaarheid van het land voor vee en machines en de gevolgen van
water op de zodenkwaliteit, voederkwaliteit en botanische samenstelling nog
onvoldoende bekend zijn.
De berekende kosten zijn een indicatie voor de kosten van het uitgangsbedrijf. Andere
omstandigheden zorgen voor andere kosten van de blauwe dienst en kunnen niet
zomaar vertaald worden naar andere situaties en gebieden. Deze berekeningen geven
inzicht in de kosten die een bedrijf per jaar maakt voor het aanbieden van deze dienst,
uitgedrukt in daling in arbeidsopbrengst. Deze kosten moeten minimaal
gecompenseerd worden in de vergoeding. Daaroverheen moet een vergoeding
worden betaald voor het verlenen van de waterdienst.
Dit soort modelberekeningen kunnen een handvat zijn voor melkveehouders in het
noordelijke en het westelijke veenweidegebied bij de vraag of blauwe diensten
bedrijfskundig kunnen en bij het vaststellen van de vraagprijs voor hun blauwe
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diensten. Iedere ondernemer is anders en de omstandigheden van elk bedrijf zijn
anders, waardoor er geen eenduidig advies kan worden geformuleerd. Daarnaast
moet het bij de melkveehouderij duidelijk zijn wat de gevolgen voor de
melkveehouderij zijn, wanneer deze claim bij hen wordt neergelegd. De hoogte van de
uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van de waarde die de financier wil betalen voor
deze waterdienst. Deze vergoeding kan afgezet worden tegen de kosten van andere
oplossingen van de waterproblematiek in Friesland.
Praktijksituatie in het noordelijke veenweidegebied
Een indicatie van de hoogte van de vergoeding voor inkomstenderving voor het
noordelijke veenweidegebied is bepaald aan de hand van een rekenvoorbeeld voor
een typisch Fries veenweidebedrijf met:
• 75 melkkoeien
• 53 stuks jongvee (4 vaarzen, 24 pinken en 25 kalveren)
• 55 hectare grasland verdeeld in twee blokken
• Huiskavel van 41 ha met 13 percelen en één buitendijks perceel van 5 ha
• Veldkavel op 1 km afstand met 14 ha in 9 percelen
• Melkquotum van 600.000 kg
• Huidige drooglegging van 90 cm beneden maaiveld (op buitendijks perceel 60 cm
beneden maaiveld)
• Stikstofjaargift van 200 kg per ha op alle percelen met uitzondering van het
buitendijkse perceel, hier is de stikstofjaargift 180 kg per ha en dit perceel wordt
alleen gemaaid
• Arbeidsopbrengst van € 1.100, - per jaar

De modelberekeningen geven een daling in arbeidsopbrengst aan van:
Waterbeherende maatregel

Daling in arbeidsopbrengst
per jaar (€)
Verbrede sloten
400, Boezemland incl. verhoging slootwaterpeil naar 60 cm 1.700, Land uit productie
1.200, retentiepolder
1.300, Grondwaterpeil 45 cm
7.700, Grondwaterpeil 30 cm
10.700, -

De berekeningen van de retentiepolder gaan uit van aanleg op de huiskavel waarbij 23
ha beschikbaar wordt gesteld voor waterberging. Deze polder wordt eens in de 30
jaar gebruikt. De gevolgen voor dit jaar zijn berekend. Er zijn geen kosten voor aanleg,
kosten voor extra onderhoud, opruimen van zwerfvuil of gevolgen voor
diergezondheid in deze berekeningen opgenomen.
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Moeraswisselteelt als oplossing voor duurzaam biomassabeheer

Jan van Bakel en Pieter Vereijken

Het is genoegzaam bekend dat duurzaam waterbeheer in veenweidegebieden een
vrijwel onmogelijke opgave is. Ontwateren voor voldoende draagkracht leidt altijd tot
versnelde afbraak van veen met alle bekende ongewenste gevolgen van dien. Er zullen
dus innovatieve oplossingen moeten worden ontwikkeld. In het in 2004 afgerond
project Watersysteeminnovatie zijn twee mogelijke oplossingen aangedragen,
namelijk grootschalige aanleg van rietmoerassen en het beregenen van
veenweidegebieden. Beregenen is een effectieve vorm van 'water naar het veen
dragen' maar uit het duurzaamheidsoogpunt minder gewenst. Op de
rietmoerasoplossing is verder doorgedacht, met als resultaat een baron van
Münchhausen-achtige oplossing: de moeraswisselteelt.
De innovatie
Vanwege altijd aanwezige hoogteverschillen, ook in veenweidegebieden, is het
vaststellen van een streefpeil altijd moeizaam. Hoe groter het peilvak hoe moeilijker
dat is. Immers, de kans dat delen van het land een te geringe of te grote drooglegging
krijgen, neemt toe. Maar kleine peilvakken leiden tot versnippering van het
waterbeheer en dat is beheerstechnisch erg kostbaar. Het idee is nu dat boeren hun
eigen peilvak(ken) mogen creëren (lees: onderbemaling wordt toegestaan) en dat het
waterschap zich terug trekt op zijn kerntaak, namelijk het zorgen voor de af- en
aanvoer van water en het handhaven van het juiste peil in de hoofdwaterlopen.
Uiteraard zijn deze onderbemalingen aan strenge regels gebonden: beperkte
afvoercapaciteit (zeg 5 mm per dag; tegenover een poldergemaalcapaciteit van 10
mm per dag), en geen al te grote drooglegging (zeg minder dan 60 cm onder het
maaiveld). Rond zettingsgevoelige huizen en andere civiele zaken en in
natuurgebieden wordt dan het hoge waterschapspeil gehandhaafd.

26

Veenweide 25x belicht

Door de verschillen in peil ontstaat er langzaam maar zeker echter een steeds groter
verschil in maaiveldshoogte. Onderbemalen stukken dalen immers harder. In plaats
van een vloek is dat ook te beschouwen als een zegen. Immers, de onderbemalingen
zijn of worden bij uitstek geschikt om water vast te houden in perioden van veel
neerslag. Gewoon de pomp een paar dagen uitzetten, al of niet via een gecodeerd
signaal van het waterschap. In dergelijke natte perioden staat er toch al water op het
maaiveld (omdat de 'doordegrondse' ontwateringscapaciteit slechts enkele
millimeters per dag is) en er treedt dus geen inundatie op met vuil slootwater
(waardoor het gras oneetbaar wordt), maar gewoon extra plasvorming. Uiteraard
ontvangt de boer een vergoeding voor deze dienst, omdat de periode van water op
het land met enige dagen wordt verlengd. En als er gemaaid gras op het veld ligt kan
men alsnog ervan afzien om de pomp een paar dagen uit te zetten.
Na verloop van tijd wordt het onderbemalen perceel minder geschikt voor weidebouw,
omdat bijvoorbeeld de pompkosten toenemen. Het idee is dan dit perceel uit
landbouwkundige productie te nemen en het te laten genereren (lees: maaiveld te
laten stijgen) door het minder of meer onder water te zetten en een hoge
biomassaproductie te stimuleren. Dit perceel kan nog steeds dienst doen als
vasthoudgebied. Bovendien biedt het plasdras-perceel een uitgelezen mogelijkheid tot
zuivering van aan- en afvoerwater, waardoor het halen van doelstellingen van de
Kaderrichtlijn Water dichterbij worden gebracht.
In het vroege voorjaar kan eventueel dit perceel worden gevuld met bedrijfseigen
water - door de afvoer van hoger gelegen percelen al of niet onder vrij verval naar dit
perceel te geleiden - waarmee in de zomer de rest van het bedrijf op peil kan worden
gehouden of waaruit kan worden beregend, althans voor een deel. Tijdens de perioden
dat het perceel is gevuld is de functie piekberging niet of minder effectief, maar de
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veronderstelling is dat piekafvoeren vooral niet in het groeiseizoen plaats vinden.
In een dergelijk semi-aquatisch milieu is een aangroei van biomassa mogelijk van ruim
1 kg per ha per jaar (S.A. Bakker, C. Jasperse and J.T.A. Verhoeven, 1997.
Accumulation rates of organic matter associated with different successional stages
from open water to carr forest in former turbaries. In: Plant Ecology 129: 113-120).
Afhankelijk van het organisch stofgehalte van veen betekent dit een maaiveldstijging
tussen 0,6 en 1,2 cm per jaar. Bij een maaivelddaling van 0,3 cm per jaar in het
landbouwkundige deel en een maaiveldstijging van 0,6 cm per jaar in het moerasdeel
heb je 1/3 deel van het bedrijfsoppervlak nodig om een evenwichtssituatie te creëren
tussen afbraak en aanmaak van veen/organische stof.
De moeraspercelen van het bedrijf blijven voor een periode van zeg 20 jaar uit
landbouwkundige productie. In de ideale evenwichtssituatie bevinden de
moeraspercelen zich in verschillende stadia van ontwikkeling zodat per jaar 1
moerasperceel weer in landbouwkundige productie wordt genomen en 1 perceel uit
productie.
Dit betekent dat het 20 jaar duurt voordat de evenwichtstoestand is bereikt en dat
vanaf het ingangsjaar gedurende 20 jaar het gewenste 1/3 deel van het oppervlak
geleidelijk uit landbouwkundige productie wordt genomen. Met de huidige
schaalvergroting en extensivering moet dat binnen die tijd zijn te realiseren, desnoods
door bestaande natuurterreinen bij de operatie te betrekken.
Hoe dit te realiseren?
Is bovengeschetste aanpak in de praktijk haalbaar? In maatschappelijke zin is het niet
bepaald een eenvoudige opgave. Waterschappen in het westen zijn in de regel
allergisch voor de hierboven geschetste voorstellen, want 'door al die
onderbemalingen wordt het waterbeheer onbeheersbaar'. En boeren moeten natuurlijk
wel een deel van hun grond uit landbouwkundige productie nemen. Maar het
urgentiegevoel is inmiddels wel zo sterk dat iedereen er van overtuigd is dat er
innovatieve oplossingen nodig zijn. Dat er veel meer mogelijk is dan we denken,
bewijst de volgende bloemlezing van onverwachte successen: Boeren zijn in staat de
mestboekhouding bij te houden voor het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS). Het

reglementeren van één of enkele pompjes moet dan zeker lukken.
Door de voorzitter van Maaskant werd onlangs vol trots gemeld dat er in NoordBrabant en Limburg ettelijke duizenden waterbeheerders zijn bijgekomen (iedere boer
zijn eigen stuwtje), terwijl het in hydrologisch opzicht een veel moeilijker gebied is en
de effecten beperkter zijn. Inmiddels heeft deze aanpak Europese faam verworven dus
waarom niet toepasbaar elders in Nederland?
In agrarische kenniscirkels wordt enthousiast gepraat over de goede plaatsing en
bediening van deze boerenstuwtjes. Zoiets is ook denkbaar voor de keuze vanuit
productie te nemen percelen en het optimaliseren van biomassaproductie,
waterberging en waterzuivering.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die gunstig zijn voor de slagingskans van een
dergelijk ingrijpend voorstel:
• Het aantal agrariërs in het veenweidegebied waar de waterbeheerder zaken mee
moet doen loopt gestaag terug.
• Het kennisniveau van de agrariër wordt hoger en daarmee de ontvankelijkheid voor
onconventionele oplossingen.
• Het draagvlak voor groene en blauwe diensten is groeiende, ook bij uitbetalende
instanties.
• De technieken van controleren en sturen op afstand zijn sterk verbeterd (en
betaalbaar geworden), waardoor de vooronderstelling dat het handhaven van de
afgesproken maximum pompcapaciteit van de onderbemalingen moeizaam is, op
zijn minst discutabel is.
Met moeras uit het moeras
Het veenweidegebied is in zijn huidige vorm en gebruik ten dode opgeschreven. Door
allerlei maatregelen is de doodstrijd hooguit te verlengen. Wij hebben in het
voorgaande een innovatieve Baron von Münchhausen-achtige oplossing geschetst
waarmee de landbouw zichzelf met moeras uit het moeras kan trekken. Maar wat heet
innovatief: toen onze jagende voorouders boer werden was wisselbouw
vanzelfsprekend.
Veenweide 25x belicht
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Waterpas: landbouwschade bij peilverhoging

Bram de Vos en Idse Hoving

Verhoging van het oppervlaktewaterpeil kan grote negatieve gevolgen hebben voor de
toekomst van de melkveehouderij in het veenweidegebied. De bepaling van
landbouwschade vindt nog steeds plaats op basis van de verouderde HELP-tabellen,
waarmee een gemiddelde gewasschade voor grasland wordt berekend, maar waarin
allerlei aspecten rond de bedrijfsvoering niet worden meegenomen. Het Waterpasmodel is een alternatief waarin de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten integraal
worden berekend. Voor het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen in het
waterbeheer dienen de effecten van toekomstige scenario's voor melkveebedrijven
met het integrale en transparante Waterpas-model te worden onderbouwd door de
waterschappen.

flexibele vormen van peilbeheer, waarbij wordt ingespeeld op de korte termijn
weersverwachting.

Waterpeil en landbouw
Melkveehouders in het veenweidegebied zijn erg afhankelijk van het waterbeheer in
hun gebied. Het oppervlaktewaterpeilbeheer heeft een grote invloed op de
waterhuishouding van de veengronden. De waterhuishouding en met name de
vochthuishouding van de bovengrond bepaalt de draagkracht van veengrond en
daarmee de mogelijkheden om de grond landbouwkundig te gebruiken. Bij te natte
toestanden is de draagkracht te gering en kunnen koeien en machines niet op het land
om het gras te benutten. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en werkt
negatief door in het bedrijfseconomische resultaat.

Berekeningen
Het Waterpas-model is ontwikkeld om op bedrijfsniveau de effecten van veranderend
waterbeheer door te rekenen. Modellen op het gebied van waterbeheer, grasgroei,
bedrijfsvoering en bedrijfseconomie (het Bedrijfs Begrotings Programma Rundvee
BBPR) zijn in Waterpas gekoppeld. Hiermee zijn wij in staat om op dagbasis een
melkveebedrijf na te bootsen.
In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is op deze wijze
onderzocht wat de effecten zijn van een verhoging van het oppervlaktewaterpeil van
60 naar 40 centimeter onder het maaiveld in de polder van Zegveld - Oud Kamerik.
Om gemiddelde resultaten te krijgen over meerdere jaren is het Waterpas-model
gebruikt voor de periode 1992-2001. Het gesimuleerde graslandgebruik in deze
periode blijkt goed overeen te stemmen met de praktijkervaringen op het
praktijkcentrum Zegveld. Dit geeft vertrouwen dat de berekeningen met het Waterpasmodel realistisch zijn. De beschikbaarheid van gras voor het vee en de

De huidige trend in het waterbeheer is om bij nieuwe peilbesluiten hogere
oppervlaktewaterpeilen te gaan handhaven, om bodemdaling te vertragen, de
natuurwaarden te verhogen en verzakking van de oude bebouwing tegen te gaan.
Naast de huidige vaste zomer- en winterpeilen wordt er ook nagedacht over meer
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De gevolgen voor de melkveehouders worden nog steeds ingeschat met de
zogenaamde HELP-tabellen die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn
ontwikkeld. De HELP-tabellen werken op basis van grondwatertrappen, houden geen
rekening met extreme (natte) toestanden, en geven als resultaat de gemiddelde
opbrengstreductie van een gewas. Boeren zijn echter geïnteresseerd in effecten van
waterbeheer op de gehele bedrijfsvoering en het bedrijfseconomische resultaat. De
vraag is of een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst mogelijk is?
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graslandgebruiksmogelijkheden blijken volgens de Waterpas-simulaties in sterke mate
bepaald te worden door de draagkracht van de bovengrond voor vee en machines.
De peilverhoging van 60 naar 40 centimeter onder het maaiveld resulteert in een
daling van de gemiddelde grasopbrengst van 12,1 naar 11,3 ton droge stof per
hectare, waarbij ook de graskwaliteit afneemt. De hoeveelheid gras die door de
koeien wordt opgenomen (vers en geconserveerd), neemt af bij peilverhoging,
waardoor er meer voer moet worden aangekocht.
De bedrijfsberekeningen laten een gemiddelde jaarlijkse vermindering zien van het
netto bedrijfsresultaat van 222 euro per hectare bij een peilverhoging van 60 naar 40
centimeter onder het maaiveld. De BBPR-resultaten tonen een grotere variatie in
bedrijfsresultaten tussen de verschillende jaren bij een verhoogd peil van 40
centimeter onder het maaiveld ten opzichte van een peil van 60 centimeter. Het
bedrijfsrisico is dus groter bij het verhoogde peil.
Als referentie hebben we met het BBPR ook de optimale situatie (geen nat- of
droogteschade; 100% gras) voor een vergelijkbaar bedrijf op kleigrond berekend. Een
melkveebedrijf in het veenweidegebied met een slootpeil van 60 centimeter onder het
maaiveld heeft dan een netto jaarlijks bedrijfsresultaat dat 388 euro per hectare lager
ligt ten opzichte van dit optimale bedrijf. Dit lagere bedrijfsresultaat kan als 'natuurlijke
handicap' worden aangemerkt.
Een vergelijking van de Waterpas-resultaten met de berekening via de HELP-tabel
(versie Brouwer-Huinink) geeft, levert grote verschillen. Met de HELP-tabel komen we
op een schade van 186 euro per hectare bij peilverhoging van 60 naar 40 centimeter
onder het maaiveld. Deze financiële schade komt dicht in de buurt van de met het
Waterpas-model berekende jaarlijkse vermindering in het netto bedrijfsresultaat van
222 euro per hectare. De HELP-tabel geeft echter slechts een schade van 170 euro
per hectare voor het veenweidegebied (bij een peil van 60 centimeter onder het
maaiveld) ten opzichte van een optimaal bedrijf. Het Waterpas-model resulteert in een
jaarlijkse reductie in het netto bedrijfsresultaat van 388 euro per hectare.

Toepassing
De invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water zal striktere waterkwaliteitsnormen
gaan stellen en dus eisen gaan stellen aan de landbouw. De nutriëntendynamiek en
nutriëntenverliezen (met name van stikstof en fosfaat), zowel naar grond- en
oppervlaktewater als naar de atmosfeer (ammoniak- en broeikasgasemissie), zullen
integraal in de volgende versie van het Waterpas-model worden opgenomen.
Het Waterpas-model kan boeren helpen om alternatieve bedrijfsvoeringen met een
lager risico te vinden. Waterbeheerders kunnen inschatten wat de effecten van
peilaanpassingen zijn en kunnen het waterbeheer met behulp van de Waterpas-model
optimaliseren. Het opschalen van de Waterpas-resultaten van bedrijfsniveau naar
grotere gebieden (polder, provincie) kan door het uitvoeren van Waterpasberekeningen voor karakteristieke voorbeeldbedrijven en toepassen van deze
resultaten voor een heel gebied.
Conclusies
De transparantie en onderbouwing van de Waterpas-resultaten op bedrijfsschaal zijn
belangrijk bij de communicatie met en het verkrijgen van draagvlak bij verschillende
actoren, met name boeren, bij de ontwikkeling van watergebiedsplannen en
peilbesluiten, en kan veel discussies en bezwaren voorkomen of in goede banen
leiden. Waterschappen dienen gebruik te maken van het Waterpas-model om de
landbouwkundige, milieukundige en financiële gevolgen van peilverhoging in het
veenweidegebied te kwantificeren.
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Praktijkcentrum Zegveld, de enige proefboerderij op veen

Joop Verheul

Praktijkcentrum Zegveld is de enige proefboerderij ter
wereld op veengrond. Het praktijkcentrum werkt nu
aan twee ambitieuze onderzoeksprogramma's,
namelijk het ontwikkelen van een duurzaam
veehouderijsysteem voor melkveehouders in het
veenweidegebieden en het oprichten van een rendabel
melkveebedrijf op uitsluitend natuurgras.
De rundveehouderij Zegveld ligt midden in het Groene
Hart, en heeft een werkgebied dat drie provincies
omvat: Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het
Praktijkcentrum heeft de beschikking over 61 ha
veengrond, waarop circa 100 melkkoeien en 50
schapen worden gehouden. Het praktijkcentrum is een
onderzoeksaccommodatie en kennisleverancier. Het
proefbedrijf is een schakel tussen kennis en praktijk en
bijzonder door de samenwerking met verschillende
vakgebieden. Ook in Scandinavië, Ierland, Groot
Brittannië en Oost-Europa is veel interesse voor de
onderzoeksresultaten van Zegveld, omdat daar veel
veengrond aanwezig is.
De veengrond van het praktijkcentrum is rond het jaar
1000 in cultuur gebracht en ligt ongeveer twee meter
beneden N.A.P. In Nederland is ca. 1/3 van de totale
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oppervlakte grasland veengrasland. De belangrijkste
eigenschap van een veengrond is het hoge organische
stofgehalte, dat veelal varieert van 30 tot 60 %. Het
gevolg van deze unieke bodemsamenstelling is, dat
deze grond alleen geschikt is voor grasland en er
veelal een specifieke matige kwaliteit gras groeit. Een
complex vraagstuk is bovendien de zakking van dit
soort gronden.
Een van de belangrijkste aspecten bij het gebruik van
de veengronden is de hoogte van het slootwaterpeil. Al
zolang de veengrond in cultuur is, is er discussie over
het optimale slootpeil. De veehouderij wil voor de
bedrijfszekerheid een goede draagkracht hebben en
streeft veelal naar een slootpeil van 60 centimeter
onder het maaiveld. Bij natuurgebieden wordt veelal
een peil van 30 tot 35 centimeter onder het maaiveld
aangehouden. Deze verschillen in slootwaterpeilen
hebben tot gevolg tot er ook een verschil in zakking
gaat optreden.
Onderzoeksprogramma
Het onderzoek richt zich vooral op duurzame
melkveehouderij in het veenweide gebied met oog voor
natuur, waarin het milieu een belangrijke plaats

inneemt. Natuurlijk hebben de meeste onderzoekingen
nauwe raakvlakken met de grondsoort.
Op veel onderdelen van de bedrijfsvoering zijn
onderzoeksaspecten ingebouwd. Enkele voorbeelden
van actueel onderzoek op Zegveld zijn:
• Onderzoek naar het effect van diverse
ontwateringdiepten op grasgroei en graskwaliteit.
• Inpassing van beheersgras in het rantsoen van
melkvee.
• Afremmen van de zakking van veengrond.
• Het uittesten van specifieke veenweidemachines.
Daarnaast vindt veel onderzoek plaats op het gebied
van melkwinning, huisvesting en mechanisatie. Zegveld
geniet zeker ook veel bekendheid door de introductie
van de koude kalveropfok.
Duurzame veenlandbouw
In nauw overleg met diverse verenigingen op het
gebied van landbouw, natuur en milieu werkt Zegveld
nu aan twee nieuwe ambitieuze onderzoeksvoorstellen:
Het ontwikkelen van een duurzaam veehouderijsysteem voor melkveehouders in het veenweidegebied. De basis van een veenweide veehouderijbedrijf
ligt vooral in het slim omgaan met de waterpeilen en de
optimalisatie van het rantsoen, dat zowel 's zomers als
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's winters vrijwel uitsluitend uit een matige kwaliteit
gras bestaat. Het oprichten van een rendabel melkvee
bedrijf op uitsluitend natuurgras. Naar verwachting zal
ca. 25 % van de oppervlakte grasland in het Groene
Hart de bestemming natuurgrasland krijgen. Het
beheer van dit grasland is kostbaar en vergt een
speciale aanpak. Door een aangepaste bedrijfsvoering
waarbij de nadruk van het natuurgras ligt op de
verbetering van de smakelijkheid en bevordering van
de 'groene en blauwe diensten' wordt getracht er een
rendabele bedrijfs-opzet van te maken. Naar
verwachting worden beide voorstellen in de nabije
toekomst gerealiseerd.
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Bodembeheer in het veenweidegebied: kunnen ecologische risico's worden afgedekt?

Jack Faber en Joost van der Pol

Bodemverontreiniging levert risico's op voor mens,
natuur en landbouw. Die risico's zijn verschillend van
aard en ingewikkeld in te schatten. Bodemverontreiniging kan ook leiden tot maatschappelijke
problemen, die samenhangen met een stagnerende
grondmobiliteit. In de Krimpenerwaard is in
samenspraak met de diverse belanghebbenden
geëxperimenteerd
met
een
functiegerichte
bodemsanering. Dat levert maatwerk op.
Bodemverontreiniging
Veel veenweidegebieden hebben te maken met
ernstige bodemverontreiniging. De oorzaken hiervan
lopen uiteen van lokale storten van huisvuil, bagger of
bedrijfsafval (bijvoorbeeld Volgermeerpolder en
Ilperveld), grootschalige bodemverbetering met
stadsvuil in de achttiende en negentiende eeuw (De
Venen)
of
diffuse
verontreiniging
door
luchtverontreiniging en landbouwkundig gebruik. Ook
zijn vaak poldersloten gedempt met afval
(Krimpenerwaard, Groninger Wijken) om het landoppervlak te vergroten.
Meestal betreft het situaties die ontstaan zijn vóór
inwerkingtreding van de Wet Bodembescherming in
1986. Dat betekent dat bij overdracht de nieuwe
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eigenaar van de vervuilde grond wettelijk aansprakelijk
kan worden gesteld voor de saneringskosten. Dit
frustreert de grondmobiliteit. Bedrijfsoverdrachten
blijven uit en ook land- en grondtransacties in het kader
van landinrichtingsprojecten en natuurontwikkeling
stagneren.
Deze maatschappelijke problematiek vormde in de
Krimpenerwaard aanleiding voor een bodembeheerplan
waarmee onder meer landbouwkundige risico's
(productkwaliteit consumptiegewassen en diervoeders)
en ecologische risico's moeten worden aangepakt.
Volgens dit plan zullen risicovolle slootdempingen
worden afgedekt met een laag schone grond. In een
grootschalig onderzoek is bekeken of deze maatregel
de risico's afdoende wegneemt. Daarbij is veel
aandacht besteed aan de ecologische kwaliteit van de
bodem voor de groene functies landbouw en natuur.
Ecologische risico's
Verontreinigingen kunnen directe invloed hebben op
bodemprocessen en vormen daarom een ecologisch
risico voor het bodemgebruik. De bodem vormt
namelijk de basis voor het functioneren van het
ecosysteem, en levert 'ecologische diensten' voor
maatschappelijk gebruik. De bodem is niet alleen van

betekenis voor bodemvruchtbaarheid en het
vasthouden van nutriënten en water, maar in de bodem
leven talloze organismen die aan het begin staan van
de voedselketen. Elke vorm van landgebruik stelt
specifieke eisen aan de bodem en de daarin
optredende processen. De bodemkwaliteit bepaalt of
de processen goed verlopen, met andere woorden de
locatiespecifieke omstandigheden (peilbeheer en
terreinbeheer mee inbegrepen) maken de bodem meer
of minder geschikt voor het (beoogde) gebruik.
Ecologisch risico voor de functie natuur
Ecologische risico's voor natuur hebben betrekking op
de
haalbaarheid
van
locatiespecifieke
of
gebiedsgerichte
doelstellingen
voor
natuur
(natuurdoeltypen, weidevogels, rode lijstsoorten,
gezond bodemleven, enzovoorts), zoals die door
beheerders, landeigenaren en andere belangenpartijen
worden benoemd.
Verontreinigingen in de bodem kunnen via opname
door plantenwortels of bodemorganismen in
voedselketens terechtkomen. Zo worden in regenwormen vaak verhoogde concentraties zware metalen
en gechloreerde organische verbindingen aangetroffen. Die verbindingen komen terecht bij dieren
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?
hoger in de voedselketen, die leven van regenwormen.
Deze kunnen daarvan op hun beurt weer nadelige
effecten ondervinden.
Onderzoek heeft dat meermalen aangetoond. Het met
huisvuil vervuilde toemaakdek in De Venen levert
bijvoorbeeld waarschijnlijk problemen op voor de
duurzaamheid van de populaties grutto's en
bosspitsmuizen in het gebied. En in de
Krimpenerwaard werden in niet-uitgekomen eieren van
grutto's en kieviten des te meer verontreinigingen
aangetroffen naarmate er meer met verontreinigd
materiaal gedempte sloten in de omgeving van het
nest liggen.
Ecologisch risico voor de functie landbouw
Risico's van bodemverontreiniging voor landbouw-kundig
bodemgebruik zijn te onderscheiden naar risico's voor
de volksgezondheid en ecologische risico's.
Er is nog geen wettelijk kader voor bodemkwaliteit ter
beperking van ecologische risico's van bodemverontreiniging voor landbouwkundig gebruik. Wel
wordt gewerkt aan biologische referentiebeelden voor
een geschikte bodemkwaliteit. Hierbij is aandacht voor
gebruiksvoorwaarden van de bodem, zoals voldoende
natuurlijke
bodemvruchtbaarheid,
ziekteen
plaagwering, watervasthoudend vermogen, en
dergelijke. Er is nog erg weinig ervaring opgedaan met
het betrekken van ecologische risicobeoordeling in
saneringsvraagstukken voor landbouw. In de
Krimpenerwaard werd gekeken naar het verloop van
bodemprocessen (bijv. stikstofmineralisatie) en de

samenstelling van de levensgemeenschap in de
bodem.
Ecologische risicobeoordeling in de Krimpenerwaard
Tijdens het onderzoek werd in samenspraak met
diverse stakeholders in de regio van tevoren bepaald
welke bodemkwaliteit van belang is voor de groene
functies natuur, landbouw en recreatie, en welke mate
van afwijkingen eventueel nog als acceptabel worden
beschouwd. Voor het landelijk gebied zijn nog geen
gebruiksspecifieke criteria voor bodemverontreiniging
ontwikkeld, en de aanpak in de Krimpenerwaard loopt
daar dus op vooruit. Als saneringsproject is het
bodembeheer in de Krimpenerwaard door de
ministeries LNV en VROM aangewezen als pilotproject
waarin het vernieuwde bodemsaneringsbeleid in de
praktijk wordt uitgewerkt.
Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot een definitie
van relevante ecosysteemdiensten (functiegerichte
aanpak), tot de bepaling van gebiedseigen
referentiebeelden en tot breed geaccepteerde
beoordelingscriteria. De in dit pilotproject uitgewerkte
beoordelingsstructuur en de ervaringen met deze
aanpak zijn goed bruikbaar voor de verdere
ontwikkeling van ecologische risicobeoordeling in het
landelijk gebied in het algemeen en voor
veenweidegebied in het bijzonder.
Oplossingsrichting
In de Krimpenerwaard werden ecologische risico's van
bodemverontreiniging in het veenweidegebied

beoordeeld met betrekking tot concrete gebruiksdoelstellingen. Er zijn ecotoxicologische effecten
gevonden die niet strookten met de criteria die met
stakeholders vooraf waren overeengekomen, ook op
slootdempingen waar al een afdeklaag was
aangebracht.
Landbouwkundige
risico's
en
verspreidingsrisico's van stoffen bleken echter
verwaarloosbaar of afdoende te worden weggenomen
door een afdeklaag van 40 centimeter schone grond.
De bevindingen uit het onderzoek worden nu door de
Provincie Zuid-Holland - dat is het bevoegd gezag in de
Krimpenerwaard - in afweging genomen bij een
aanpassing van het gebiedsgericht bodembeheerplan
Krimpenerwaard, waarbij wordt voorgenomen de
maatregel verzwaard uit te voeren. Zo worden
ecologische risico's meegenomen in een bredere
beoordeling van maatschappelijke belangen, en kunnen
aantoonbare risico's ook in een vroeg stadium van
landinrichting leidraad zijn voor lokale keuzes van
terreinbeheerders.
Het betrekken van stakeholders bij alle stadia van de
risicobeoordeling vergroot de relevantie van het
onderzoek en de acceptatie van de resultaten. De
verdere
ontwikkeling
van
ecologische
risicobeoordeling is ermee gebaat dat onderzoeksparameters en criteria voor de beoordeling van
resultaten worden bepaald in samenspraak tussen
wetenschap, beleid en beheer. Voor het ruimtelijk en
functioneel diverse veenweidegebied geeft dat de
noodzakelijke ruimte voor maatwerk.
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Onderwaterdrains perspectiefvol voor beperking bodemdaling
Idse Hoving en Jan van den Akker
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Door het gebruik van onderwaterdrains is het
grondwaterpeil afgelopen zomer minder gedaald dan
normaal het geval is. Hierdoor wordt de veenafbraak
geremd en zal de bodemdalingdaling aanzienlijk
afnemen. Dit is de conclusie na één jaar onderzoek op
Praktijkcentrum Zegveld.

10

De zakking van veengronden zonder kleidek ligt
afhankelijk van het slootpeil tussen de 5 en 12
millimeter per jaar. In de zomer zakt de grondwaterstand in het veenweidegebied vaak enkele decimeters
onder het slootpeil, waardoor veel veen aan zuurstof
wordt blootgesteld. Omdat bovendien in de zomer de
bodemtemperatuur het hoogst is, vindt meer dan 80 %
van de veenafbraak (oxidatie) in de zomer plaats.
Om bodemdaling te voorkomen wordt vaak
voorgesteld om slootpeilen te verhogen. Daardoor
neemt echter de draagkracht en de graskwaliteit af en
wordt een rendabele landbouw onmogelijk. Daarnaast
helpt de slootpeilverhoging maar half om de grondwaterstand te verhogen door de hoge infiltratieweerstand van veenslootwanden. Slootpeilverhoging is
daarom een onaantrekkelijke oplossing voor de
maaiveldalingproblematiek.
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Figuur 1. Relatie tussen de gemiddeld diepste
grondwaterstand (GLG) en de maaivelddaling
(ongepubliceerde data Jan v.d. Akker,
Alterra). Zegveld heeft een bovengrond van
kleiig veen. De diepste grondwaterstand
treedt i.h.a. in de eerste helft van september
op. Vooral grondwaterstanden dieper dan ca.
50 cm -mv bevorderen de veenafbraak sterk.

Uit Figuur 1 volgt dat een geringe grondwaterstandverhoging de maaivelddaling al sterk kan
beperken. De gedachte ontstond om via onderwaterdrains slootwater in de ondergrond te infiltreren
om zo de grondwaterstand in de richting van het
slootpeil te verhogen en daarmee het veen te
conserveren. De onderwaterdrains liggen daarbij onder
het slootpeil en niet zoals gebruikelijk erboven.
Om de effectiviteit van deze oplossing te onderzoeken
is in oktober 2003 op het praktijkcentrum Zegveld een
proef aangelegd op proefpercelen met een hoog en een
laag slootpeil met drainagebuizen en moldrains op
afstanden van 4, 8 en 12 meter. De relatief goedkope
moldrain is een 'mollengang' die met een kegel in de
grond wordt getrokken. De moldrains stellen wat teleur.
De buisdrainage blijkt dit eerste jaar goed te werken.
In Figuur 2 zijn de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstanden weergegeven van de winter van
2003/2004 en de zomer van 2004 bij een laag
slootpeil bij een drainafstand van 8 meter. In de zomer
verschilde de grondwaterstand tussen de drainafstand
van 8 meter en de situatie zonder drains ongeveer 10
centimeter bij hoge en lage slootpeilen. Bij de
drainafstand van 4 meter was dit ongeveer 15
centimeter en bij de drainafstand 12 meter ongeveer
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5 centimeter. De benodigde drainafstand hangt
natuurlijk sterk af van de doorlatendheid van het veen.
Deze is op Zegveld 'matig' (ca 30 cm/d).
Door infiltratie is de laagste grondwaterstand in de
afgelopen relatief natte zomer dus al zo'n 10 tot 15
centimeter hoger dan in de gangbare situatie zonder
drains (zie Figuur 2). Hierdoor neemt naar verwachting
de maaivelddaling met 4 tot 6 millimeter
Dit zijn de eerste resultaten. Het experiment duurt nog
vier jaar, waarbij ook wordt onderzocht of de werking
van de onderwaterdrainage in de loop van de tijd niet
achteruit loopt. Daarnaast worden ook de
grasproduktie (kwaliteit en kwantiteit) en de
draagkracht onderzocht. Dit innovatieve experiment
wordt uitgevoerd door het Praktijkonderzoek van de
Animal Sciences Group en Alterra en is gefinancierd
door het Productschap Zuivel.
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Aansluitend op dit experiment zal in het project
Waarheen met het veen? worden onderzocht wat het
effect is van onderwaterdrainage op de oppervlaktewaterkwaliteit en de aan- en afvoer van oppervlaktewater. Bedacht moet worden dat de proef op het
Praktijkcentrum Zegveld een experimentele opzet
heeft, waarbij met de huidige hoge en lage peilen wordt
gewerkt. Door onderwaterdrainage zijn in de praktijk
hoge peilen niet nodig en kan het lage peil wat hoger
worden. Daarnaast geeft de drainerende werking van
onderwaterdrainage aan-vullende mogelijkheden om de
bedrijfsvoering te verbeteren, zoals het dempen van
greppels en zelfs sloten en het egaliseren van het land.
Het experiment is te beperkt om een dergelijke
bedrijfs-voering te onderzoeken. Bedrijfsberekeningen
bij optimale drainafstand, draindiepte en slootpeil
kunnen inzicht geven in het effect op het bedrijfs-

inkomen en de rendabiliteit van een investering in
onderwaterdrains.
Voor een investering in onderwaterdrains is, gezien de
slechte inkomenspositie van melkveehouders in het
veenweidegebied, overheidssteun verdedigbaar,
omdat onderwaterdrains op meerdere manieren een
algemeen belang dienen, namelijk beperking van de
bodemdaling, vermindering van de CO2-emissie door
veenafbraak en vermindering van de afspoeling van
drijfmest naar het oppervlaktewater in het vroege
voorjaar door het dempen van greppels,
bodemegalisatie en een drogere bovengrond. De
beperking van de CO2-emissie zou te gelde kunnen
worden gemaakt via 'CO2 emissierechten' (zie ook de
artikelen van Wösten en Ritzema en Kuikman en Van
den Akker). Hoewel nog veel onderzoek nodig is om de
duurzaamheid van het systeem te testen en de
verwachte voordelen te kwantificeren, lijkt het
perspectief voor onderwaterdrains goed te zijn.

Figuur 2. Schets van een dwarsdoorsnede van een
veenbodem met daarin het grondwaterstandsverloop in de winter 2003/2004
en in de zomer 2004 bij een laag slootpeil op
Praktijkcentrum Zegveld. Het betreft de
gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden halverwege tussen de drains bij
een buisdrainage met een tussenafstand van
8 meter. NB: boven de drains is het effect
veel sterker en kruipt de grond-waterstand
nog meer naar de sloot-waterstand.
Veenweide 25x belicht
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Verwachting van klimaatneutraal waterbeheer in veenweidegebieden

Cor Jacobs, Ronald Hutjes en Eddy Moors

De huidige ontwateringspraktijk ten behoeve van de landbouw in grote delen van de
veenweidegebieden leidt tot afbraak van het veenpakket, waarbij onder andere CO2
en lachgas vrijkomen. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat methaan in gering mate
opgenomen wordt. Daarom spelen de veenweidegebieden een belangrijke rol in de
Nederlandse beleidsmaatregelen onder het Kyoto-protocol. Het precieze effect van
waterbeheer op de broeikasgassenuitstoot is echter nog te onduidelijk voor degelijke,
beleidsgerichte evaluaties waarin zowel klimaat als agrarische, cultuurhistorische, en
natuurbelangen worden meegewogen.
Zoals te lezen is in de bijdrage van Kuikman en Van den Akker, kan de CO2 uitstoot
uit veengebieden in Nederland becijferd worden op 4,2 miljoen ton per jaar, dus ruim
20% van de binnenlandse verplichting tot emissiereductie onder het Kyoto-protocol.
Geschat wordt dat de uitstoot van lachgas uit deze gebieden een bijdrage van 0,5
miljoen ton CO2 equivalenten levert, nog eens 15% van de binnenlandse
emissiereductie verplichting. Voor methaan vormen ontwaterde veengronden zelfs
een (zeer) kleine sink.
Wanneer besloten wordt tot vernatting van de veenweidegebieden, dan zou dit tot een
verlaging van de uitstoot van CO2 en lachgas kunnen leiden, maar tegelijkertijd tot een
forse uitstoot of verminderde opname van methaan, afhankelijk van de gekozen
vernattingsstrategie. Zo'n verandering in de uitstoot van broeikasgassen door
aanpassing van het waterbeheer zou op termijn kunnen meewegen in de evaluatie van
Nederlandse beleidsmaatregelen onder het Kyoto-protocol
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Naast de gevolgen voor de Nederlandse landbouw en natuur in de betreffende regio's
is een verandering in de balans van de broeikasgasuitstoot dus één van de
maatschappelijke aspecten die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van
vernattingsstrategieën, en bij een evaluatie van het beoogde ruimtegebruik in deze
gebieden.
De onzekerheden in de huidige kennis zijn met name kwantitatief, en zijn voor een
groot deel terug te voeren op de aard van gasemissies zelf en op beperkingen van de
tot dusver uitgevoerde metingen. Emissies van vooral N2O zijn vaak zeer lokaal en
treden op in korte episodes. Ook de emissie van CO2 en CH4 zijn erg variabel in
ruimte en tijd, en verschillende meetmethoden beslaan vaak maar een beperkt deel
van die variatie. Verder zijn de drie verschillende gassen vaak op zichzelf bestudeerd,
terwijl voor een goede totaalschatting ze alledrie tegelijk gemeten zouden moeten
worden. Tenslotte zorgen water-, mest-, begrazings- en maaibeheer, voor extra
variabiliteit. Samen remmen deze onzekerheden de ontwikkeling van proceskennis en
daarmee de ontwikkeling van betrouwbare modellen waarop voorspellingen
gebaseerd kunnen worden.
Wij hebben een eerste modelberekening gedaan. Diverse metingen van
broeikasgasemissies, met verschillende technieken en representatief voor zeer
uiteenlopende schalen, zijn gedaan voor een tweetal percelen met een hoge en lage
grondwaterstand. Middels een eenvoudig statistisch model zijn deze metingen
omgerekend naar jaarlijkse waarden die representatief zijn voor een heel
beweidingsperceel. Met hetzelfde model is ook het effect van meteorologische
variatie en daardoor grondwaterstandvariatie berekend.
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De resultaten weergegeven in de figuur laten zien dat een gemiddelde peilverlaging
van nog geen 15 centimeter zorgt dat het gebied van een berging van CO2 een bron
van CO2 wordt. Bovendien nemen de N2O-emissies sterk toe. Het effect op CH4emissies is gering; naar verwachting vormen deze gronden pas bij (bijna) volledige
inundatie een bron van methaan.
Voor alle drie de broeikasgassen tegelijk leidt de peilverlaging tot een toename in de
emissies van tussen de 6.7 en 18.3 ton CO2 -equivalenten per hectare per jaar
(nauwkeurig: 6.7 +/- 11.4 tot 48.2+/- 18.3 ton). De aangegeven marges zijn het
gevolg van variaties tussen jaren, maar de variaties als gevolg van de modelkeuze zijn
momenteel van dezelfde orde. Zoals reeds geconstateerd zijn dit soort onzekerheden
nog te groot voor goed onderbouwde beleidsaanbevelingen. Voor een goed beeld
moeten metingen gedurende langere tijd continu plaatsvinden en bovendien een
representatief gebiedsgemiddelde opleveren. In de praktijk is het erg moeilijk
gebleken om voor alle gassen tegelijk aan deze eisen te voldoen.
Verbeteringen liggen echter in het verschiet. Micrometeorologische methodes in
ontwikkeling zijn representatief voor een groter oppervlak dan conventionele
methodes en zijn geschikt om langdurig en continu te meten. Daardoor kunnen vrijwel
alle belangrijke pieken en dalen in het transport van broeikasgassen worden gezien,
inclusief de dagelijkse gang. Voor vergelijkbare maar nog dure methaan- en
lachgasmetingen zijn goedkopere en onderhoudsextensieve sensoren in ontwikkeling.
Met het beschikbaar komen van dergelijke metingen zal het in de nabije toekomst
mogelijk zijn totale broeikasgasemissiebalansen op te stellen zonder al te veel
statistische opschaling, en zullen procesmodellen veel beter te valideren zijn. Hiermee
zullen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van klimaatneutraal
waterbeheer in veenweidegebieden, waarin naast agrarische- en natuurbelangen ook
klimaat kan worden meegewogen.
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Herintroductie van plantensoorten is perspectiefvol op landbouwgronden

Hein Korevaar, Rob Geerts en Willem de Visse

Door intensivering van het graslandgebruik zijn veel plantensoorten uit het
Nederlandse grasland verdwenen. Voor een voorspoedig herstel van soortenrijke
graslanden in het kader van natuurontwikkeling blijkt verschraling en extensivering
alléén onvoldoende: van veel verdwenen soorten ontbreekt het zaad in de bodem en
is de kans op natuurlijke aanvoer van zaad van elders uiterst gering. Herintroductie
komt dan als optie in beeld. Bestudering van historische vegetatieopnamen én kennis
van de ecologie van verdwenen plantensoorten wijst uit voor welke soorten
herintroductie een logische stap is in het herstelbeheer van soortenrijke graslanden.
Het oorspronkelijk grote areaal natte schraalgraslanden in Nederland is na de Tweede
Wereldoorlog in snel tempo geslonken als gevolg van ontwatering, bemesting en
herinzaai met cultuurgrassen. Deze natte, voedselarme graslanden waren vaak zeer
soortenrijk, met typische plantensoorten die elders niet voorkwamen. Veel van deze
natte schraalgraslanden lagen op veengronden, zowel in West- als Noord-Nederland.
In die gebieden kwamen uitgestrekte blauwgraslanden voor, zo genoemd naar de
overwegend blauwgrijze kleur van de bladeren van de dominante plantensoorten.
Slechts kleine restanten blauwgraslanden zijn als natuurreservaat bewaard gebleven.
In het Wageningse Binnenveld, het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, heeft
Wageningen UR een proefterrein van 13 hectare. Deze kleiige veengraslanden werden
tot 1978 intensief gebruikt en bemest. De vegetatie werd gedomineerd door Engels
raaigras, ruwbeemdgras, kweekgras en paardebloemen. In 1978 werd met
verschralingsbeheer gestart, waarbij na het maaien het maaisel werd afgevoerd. In
1985 werd het proefterrein opgedeeld in een aantal compartimenten met verschillend
waterbeheer (o.a. met kalkrijk kwelwater) om de effecten van vernatting op bodem,
vegetatie en gewasproductie te kunnen bestuderen.

38

Veenweide 25x belicht

Verhoging van het waterpeil deed de mineralisatie van de organische stof afnemen en
in combinatie met een verschralingsbeheer daalde ook de beschikbaarheid van
fosfaat en kali in de bodem sterk. De droge stofproductie daalde van circa 12 naar 5
ton per hectare. In de vegetatie namen soorten als gestreepte witbol, kruipende
boterbloem en veldzuring sterk toe, en door de vernatting vestigden zich
vochtminnende soorten. Echter, zowel verschraling als vernatting op zich leverden
slechts weinig nieuwe soorten op.
Binnen de compartimenten werd in 1991 van stukken grasland de bovenste 5 tot 10
centimeter afgeplagd om de voedselrijkdom verder te verlagen. Het belangrijkste
effect was dat de nog aanwezige kiemkrachtige zaden uit de blauwgrasland-periode
een kans kregen te kiemen en geen concurrentie ondervonden van een bestaande
vegetatie. De soortenrijkdom nam door de combinatie verschralen, vernatten en
plaggen toe van ongeveer 20 naar 78 soorten per 500 m2.
Hoewel dit herstelbeheer in een sterke toename van het aantal soorten resulteerde,
hebben veel kenmerkende blauwgrasland-soorten, die zoals uit oude
vegetatieopnamen van rond 1930 blijkt algemeen op de Veenkampen voorkwamen,
zich nog niet weten te vestigen. Dit zijn soorten die slechts kortlevende zaden
voortbrengen.
De beschikbaarheid van zaden blijkt voor het herstel van veel blauwgrasland-soorten
dus de beperkende factor. In 1995 en 1996 hebben we op de Veenkampen drie
herintroductieproeven aangelegd. Van 12 ontbrekende soorten hebben we in het nabij
gelegen natuurgebied De Bennekomse Meent zaden verzameld. De soorten waren
bevertjes (Briza media), tandjesgras (Danthonia decumbens), pijpestrootje (Molinea
caerulea), blonde zegge (Carex hostiana), wilde bertram (Achillea ptarmica),
knoopkruid (Centaurea jacea), Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), moerasspirea
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(Filipendula ulmaria), klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), gewone brunel
(Prunella vulgaris), grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en blauwe knoop (Succisa
pratensis). De proeven bevatten zowel behandelingen waarbij zaad in smalle, 20
centimeter brede, gefreesde stroken in een bestaande zode werd uitgezaaid, als
behandelingen waarbij het zaad in 10 centimeter diep geplagde stukken werd
uitgezaaid.
Herintroductie na plaggen resulteerde in een significant hogere vestigingskans voor
de meeste soorten dan herintroductie in smalle stroken in een bestaande zode. Er
bleek wel een grote variatie tussen de drie proeven. De kieming in twee proeven was,
waarschijnlijk als gevolg van de droge en koude winter van 1995/1996, slechter dan
in de derde proef.
De ontwikkeling van de geïntroduceerde soorten is gevolgd tot en met het jaar 2003.
Sommige van de uitgezaaide soorten breidden zich spontaan uit in het omringende
grasland. Plaggen verminderde de grasproductie in het eerste jaar tot ongeveer
eenderde van de grasproductie van de bestaande zode. In 2001 was de
grasproductie op alle behandelingen weer ongeveer gelijk (circa 5 ton per hectare),
maar de grotere soortenrijkdom op de geplagde stukken bleef bestaan.
Dit doet ons veronderstellen dat de begincondities van doorslaggevend belang zijn
voor de vestiging van een soort. Plaggen vermindert het competitievermogen van de
dominante grassoorten meer en voor een langere periode dan frezen van stroken in
een bestaande zode.
Voor herstelbeheer van natte, schrale graslanden biedt herintroductie van soorten
goede perspectieven. In dit onderzoek bleken na 8 jaar de zes plantensoorten
pijpestrootje, wilde bertram, knoopkruid, Spaanse ruiter, gewone brunel en blauwe
knoop zich succesvol gevestigd te hebben en begonnen zich verder te verspreiden.
Vier soorten (bevertjes, tandjesgras, blonde zegge en moerasspirea) bleven aanwezig
met kleine aantallen en twee soorten (klokjesgentiaan en grote ratelaar) hadden zich
niet blijvend gevestigd.Het verwijderen van de bovenlaag door plaggen bleek een
noodzakelijke stap voorafgaand aan de herintroductie. De mate van succes werd
echter in belangrijke mate bepaald door weer en begincondities.
Vanuit dit onderzoek verwachten we dat voor natuurontwikkeling op voormalige

landbouwgronden het verwijderen van de zode in combinatie met (her)introductie van
zaden via het uitspreiden van maaisel van soortenrijke graslanden een snelle en
relatief goedkope maatregel zal zijn. De beste tijd om dit uit te voeren is augustus,
het maaisel bevat dan rijpe zaden van een groot aantal gewenste plantensoorten.
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Beheer-op-maat als instrument om weidevogelbeheer efficiënt en effectief in te zetten
Dick Melman en Alex Schotman

Het meest gangbare beheer voor weidevogels is
tegenwoordig het zogenaamde mozaïekbeheer, het
ruimtelijk inpassen van verschillende beheersvormen.
Met het instrument Beheer-op-maat kunnen beheerders
en boeren vooraf bepalen waar het beheer effectief is
en welke ruimtelijke inrichting van de verschillende
beheersvormen het meest efficiënt is.
Het beheer van natuur en landschap ontwikkelt zich tot
een vorm van groene dienstverlening. De
maatschappelijke vraag naar bijvoorbeeld een
duurzame populatie weidevogels, die voor het
veenweidegebied zo kenmerkend zijn, wordt door
beheerders van het landelijk gebied op professionele
basis opgepakt. Hun inspanningen voor aangepast
beheer willen ze graag redelijk beloond zien.
Zo'n zakelijke benadering is logisch, voor wat hoort
wat. Echter, hoe is het beheer overtuigend vorm te
geven, zodat de betaler van de beheerinspanningen
voldoende zekerheid krijgt dat het beheer inderdaad
leidt tot de gewenste duurzame weidevogelpopulatie?
De resultaten van de onderzoeken die de laatste jaren
zijn verschenen, geven niet zo'n florissant beeld: de
weidevogelstand ontwikkelt zich niet goed.
Uitgerekend de grutto, waar de inspanningen met
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name op zijn gericht, laat een gestage achteruitgang
zien.
Zulke
bevindingen
ondermijnen
de
betalingsbereidheid.
Inmiddels zijn er enige noties waarom het beheer niet
tot de gewenste resultaten leidt. Het blijkt dat een
aanzienlijk deel van het beheerde areaal in zijn
effectiviteit wordt belemmerd door de verstorende
invloed van wegen, door verdichting van het landschap,
door hoge predatie en door lage grondwaterstand.
Ook ligt een deel van het beheerde areaal buiten het
huidige
belangrijke
weidevogelgebied.
Deze
belemmeringen gelden overigens voor zowel het door
boeren beheerd gebied als de weidevogelreservaten.
Daarnaast is de landbouw steeds grootschaliger
geworden, wat de effectiviteit van nestbescherming
niet ten goed is gekomen. Zo is de maaisnelheid de
afgelopen decennia toegenomen van circa 8 naar 14
tot 18 kilometer per uur en de maaibreedte van circa
1 naar 12 tot 20 meter. De overlevingskans van
kuikens is hierdoor drastisch verminderd.
Veel wordt verwacht van het zogenaamde
mozaïekbeheer. Mozaïekbeheer is een combinatie van
verschillende beheersvormen in de juiste ruimtelijke
verhoudingen
en
constellatie
binnen
de

weidevogelbiotoop. Zo is nestbescherming vooral
zinvol als de kuikens niet al te ver van hun nest
terechtkunnen in lang gras. Anders zijn ze erg
kwetsbaar voor bijvoorbeeld maaien en vormen ze een
te gemakkelijke prooi voor predatoren als kraaien,
eksters, vossen, havikken en reigers.
Het aanwezig zijn van belemmeringen en de ruimtelijke
invulling van beheer leent zich voor evaluatie, waar een
grote rol voor GIS is weggelegd. Voor het gebied van
Midden-Delfland is hiervoor een prototype van een
evaluatiesysteem ontwikkeld. Aan de hand van
landschappelijke kenmerken, bodemtype, ontwatering
en de verstorende invloed van wegen, gebouwen en
dergelijke is bepaald welk deel van het gebied voor
weidevogels geschikt is. Vervolgens is aan de hand van
beheersgegevens - die door de boeren ter beschikking
zijn gesteld in de vorm van hun bedrijfsnatuurplannen bepaald in hoeverre de grutto van het beheer zou
kunnen profiteren. Als leidraad namen we de
vuistregels zoals die voor mozaïekbeheer worden
aangehouden.
Dit resulteert in een kaart waarop te zien is waar het
geschikte weidevogelgebied ligt en in hoeverre het
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beheer aan de mozaïekvloer voldoet. Het bij elkaar
brengen van alle beheersgegevens uit een gebied
wordt wel aangeduid als een regionatuurplan. Op
dezewijze wordt snel en transparant een inzicht
verkregen op de beheersinspanningen optimaal zijn
gesitueerd. Vervolgens zou naar verbeteringen kunnen
worden gezocht.

Figuur 1. Deel van het gebied van Midden-Delfland.
Aangegeven is het voor weidevogels
geschikte gebied (grijs raster), de ligging van
de gruttoterritoria en andere weidevogelsoorten en de betekenis van het gevoerde
beheer voor de grutto. (figuur vervaardigd
door Michel Kiers)

Het aardige van deze methode (wij noemen het
voorlopig Beheer-op-maat) is dat hij zeer inzichtelijk is
en in beginsel gemakkelijk door derden kan worden
toegepast. Wij zien veel perspectief in een ontsluiting
via internet. Dan zouden bijvoorbeeld agrarische
natuurverenigingen ermee aan de slag kunnen. Het is
namelijk van groot belang dat agrariërs de gelegenheid
krijgen om zelf het beheer voortdurend te verbeteren en
dat ze niet van hogerhand te verstaan wordt gegeven
dat ze het weer fout zouden hebben gedaan.
Een ander aantrekkelijk aspect van de methode is dat
de vuistregels gemakkelijk aan nieuwe inzichten worden
aangepast. De kloof tussen wetenschap en praktijk kan
zo snel worden gedicht. Op deze wijze kan het in de
uitvoeringspraktijk van natuurbeheer een belangrijk
hulpmiddel worden om de beheer-inspanningen te
optimaliseren. Naast het beheer door agrariërs kan dan
tegelijkertijd het beheer in de reservaten in de evaluatie
worden meegenomen. Voordat het systeem Beheer-opmaat voor de uitvoeringspraktijk operationeel is, moet
het nu beschikbare prototype eerst worden getoetst in
andere gebieden. Ook hebben we al een aantal punten
onderscheiden waarop de berekeningen moeten
worden verfijnd.
Het zou mooi zijn als de voor het veenweidegebied zo
karakteristieke weidevogels voor ons land kan worden
behouden. Als een eigentijds hulpmiddel als Beheer-opmaat, waarbij onderzoek en beheerpraktijk met elkaar
worden verbonden, daarbij een rol kan spelen is dat
mooi en bevredigend. Een moderne bedrijfsvoering
vergt nu eenmaal hightech-oplossingen.
Veenweide 25x belicht
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Veenweide, een eldorado voor de grutto?

Chris Klok

Wie kent niet de roep van de grutto, het ijle 'grutto
grutto', waarmee de lucht in het weidse drassige
vlakke Nederlandse veenweidegebied in het voorjaar is
bezwangerd? Dit unieke cultuurlandschap heeft door de
aanwezigheid van duizenden weidevogels in het
voorjaar een grote natuurwaarde.
Maar het gaat al jaren niet goed met de Nederlandse
weidevogels. Dat geldt ook voor de grutto die is
verkozen als ambassadeur van de weidevogels. De
grote aaneengesloten veenweidegebieden in
Nederland boden vroeger goede broedgronden voor
grutto's en andere weidevogels. Tegenwoordig worden
deze gebieden door agrariërs intensiever gebruikt
waardoor de kans dat vogels hun jongen groot brengen
afneemt.
Om de afname van weidevogels om te zetten in een
toename zijn er beschermingsmaatregelen afgekondigd waaraan agrariërs vrijwillig kunnen meewerken
tegen vergoedingen. Deze vallen onder de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Deze
regelingen richten zich op het verhogen van de kans
dat vogels zich vestigen door betere voedselomstandigheden te creëren (plasdras, uitrijden van
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ruige mest) en het verhogen van de kans dat vogels
hun jongen grootbrengen (nestbescherming, uitstel
eerste maaidatum, niet gelijk maaien van het hele
perceel maar zogenaamde vluchtstroken laten staan
en later maaien).
Onduidelijk is echter hoe effectief deze maatregelen
zijn in het daadwerkelijk beschermen van weidevogels.
Uit tellingen van weidevogels blijkt niet eenduidig dat
SAN-maatregelen tot een hogere dichtheden vogels
leiden, terwijl het broedsucces meestal wel hoger is op
gronden die volgens de SAN-regelingen worden
beheerd. Van het effect van de maatregelen op de
onderliggende doelen - de kans jongen groot te
brengen - is meer bekend. Zo is de effectiviteit van
nestbescherming goed onderzocht en blijkt een
zinvolle maatregel te zijn.
Hoe de SAN-regeling plasdras de voedselomstandigheden vergroot, is in Nederland echter nooit
onderzocht. In de huidige SAN-regeling komen
agrarische ondernemers voor vergoeding in
aanmerking als ze zich voor 6 jaar verplichten een
perceel of gedeelte hiervan van februari tot april/mei
onder water te zetten. De regeling is gebaseerd op het

oordeel van deskundigen die aangaven dat plasdraspercelen veelvuldig worden bezocht door weidevogels.
Maar verhoogt deze maatregel inderdaad de
voedselbeschikbaarheid voor weidevogels en is dat
tijdelijk of gedurende het hele broedseizoen? Hoe
regenwormen reageren op het onderwater zetten van
percelen is een grote vraag. Regenwormen vormen het
grootste aandeel van het voedsel voor volwassen
grutto's in het broedseizoen, en ze reageren op het
onderwater zetten van percelen.
Mogelijk leidt plasdras tot een verhoogd aanbod van
regenwormen voor weidevogels, omdat de
regenwormen de vernatting proberen te ontvluchten.
Dit zou tot gevolg hebben dat plasdras-percelen
slechts een korte tijd iets voor de grutto opleveren en
maakt het moment in het jaar waarop de regeling
wordt toegepast erg belangrijk. Het herhalen van
plasdras op hetzelfde perceel over een periode van 6
jaar is dan niet zinvol, bovendien is onduidelijk of deze
maatregel op termijn geen nadelige effecten heeft op
de bodemvruchtbaarheid en agrarisch productie.
Dat het onderwater zetten van percelen een groot
effect op regenwormen kan hebben, blijkt uit
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onderzoek naar het effect van overstroming in
uiterwaarden op regenwormen. Uit dit onderzoek bleek
dat de tijdsduur tussen twee periodes van
overstroming bepalend is of de regenwormpopulatie
kan overleven.
De vraag of een grotere voedselbeschikbaarheid leidt
tot een hogere dichtheid aan grutto's wordt onderzocht in een NWO-AIO studie (www.nwo.nl/
(www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5WSL5E).
In dit onderzoek worden twee gebieden met elkaar
vergeleken die verschillen in beschik-baarheid aan
regenwormen en wordt gekeken of in het gebied met
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een lagere beschikbaarheid (in dit geval als gevolg
van vervuiling) de territoria van grutto's groter zijn
dan in het referentiegebied door geringde grutto's te
volgen.
Of het 'grutto grutto' een blijvend geluid is in het
weidse veenweidegebied is dus nog niet duidelijk. Veel
zal afhangen van inzicht in hoe de SAN-maatregelen
uitwerken op de populatie overleving van de Grutto en
of deze afdoende zijn om het tij te keren. Voor de SANregeling plasdras is nader onderzoek gewenst
vanwege de onduidelijkheid over het effect op
regenwormen en bodemvruchtbaarheid.
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Het veenweidegebied wordt onbetaalbaar, feit of fictie?

Willem Rienks en Alwin Gerritsen

Op termijn wordt het (water)beheer van het veenweidegebied onbetaalbaar. Deze
uitspraak neemt in de discussies over de toekomst van het veenweidegebied een
prominente plaats in. Het wordt vooral gebruikt als argument om te komen tot
ondiepere slootpeilen. De achterliggende gedachte is hierbij dat bij hogere peilen de
bodem minder snel daalt en er daardoor minder snel moet worden geïnvesteerd in het
watersysteem. Echt harde getallen zijn echter opvallend afwezig in deze discussie. De
kosten die samenhangen met het veenweidegebied vormen dan ook een lastige
materie. In dit stuk wordt een aantal cijfers gepresenteerd rondom de kosten van het
veenweidegebied. Dit geeft antwoord op de vraag of het waterbeheer echt
onbetaalbaar wordt of dat dit slechts een mythe is.
In de literatuur zijn slechts in beperkte mate kwantitatieve onderzoeksgegevens te
vinden over de kosten van waterbeheer die samenhangen met de veenweidegebieden.
Dit geldt zowel voor het huidige waterbeheer als voor scenario's met de gewenste
hogere peilen. Uit onderzoeken waarin het kostenaspect wel is meegenomen, komt
een aantal kostenposten naar voren die specifiek samenhangen met de
veenweideproblematiek van bodemdaling. Dit zijn:
• Extra kosten voor een hogere gemaalcapaciteit.
• Extra kosten voor ophogen kaden.
• Extra kosten voor uitdiepen hoofdwaterlopen.
• Schade aan bebouwing, leidingen en infrastructuur.
Het lastige is om deze kosten te vertalen naar kosten per hectare per jaar. Bij de
aanleg wordt immers vaak al rekening gehouden met het optreden van bodemdaling.
Daardoor is de aanleg vaak al duurder dan in niet-veengebieden. Ook wordt natuurlijk
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telkens opnieuw geïnvesteerd en worden kosten gemaakt door diverse partijen waterschappen, gemeentes, provincies en het rijk. Dit maakt het erg lastig om de
cijfers helder te krijgen. Tenslotte is de mate van bodemdaling een langdurig proces
en erg gebiedsspecifiek. Factoren zoals de aanwezigheid van een kleidek, de
aanwezigheid van kwel in de zomer en een meer of minder versnipperd watersysteem
zijn van grote invloed op de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden.
In het rapport 'Veenweidegebied Fryslân - de effecten van vier peilstrategieën' is op
een aantal manieren gerekend aan de kosten. Uit deze studie blijkt dat de kosten van
het waterbeheer in veenweidegebieden hoger zijn dan in klei- of zandgebieden. Het
gaat in het gunstigste geval om een verschil van circa 100 euro per hectare per jaar.
Dit komt met name doordat het watersysteem periodiek moet worden bijgesteld
vanwege de (ongelijkmatig) optredende bodemdaling. Versnippering van het
watersysteem maakt dit steeds duurder. Ook is duidelijk dat bij alle peilvarianten
kosten worden gemaakt, welke keus er ook wordt gemaakt. Verhoging van het
waterpeil leidt tot lagere kosten voor het waterbeheer.
Voor het totaal aan kwantificeerbare kosten is het verhaal echter genuanceerder.
Naast extra kosten voor waterbeheer zijn er kosten verbonden aan het verzachten van
waterbeheersmaatregelen voor de functies in het gebied. Bij verhoging van het
waterpeil treedt immers schade op voor de landbouw en bij forse verhoging is
landbouw niet meer mogelijk en moeten de boeren worden uitgekocht. Anderzijds leidt
een laag waterpeil tot verdroging van natte natuurterreinen - die op termijn relatief
steeds hoger komen te liggen - en richt daar schade aan. Dit kan worden voorkomen
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door aanleg van bufferzones, extra inmalen van gebiedsvreemd water en het uitvoeren
van allerlei effectgerichte maatregelen. Ook daar moeten kosten voor worden
gemaakt.
Om een volledig overzicht te krijgen moeten al deze kosten worden meegenomen in
de totale kostenafweging. In Figuur 1 is een overzicht van de totale kwantificeerbare
kosten gegeven voor vier peilstrategieën. Hieruit blijkt dat de situatie met een hoger
zomerpeil de laagste kwantificeerbare kosten heeft. Uitgangspunt hierbij is dat er

voorheen jaarrond op 90 centimeter beneden maaiveld ontwaterd wordt. Verder
ontwateren leidt tot hogere kosten, omdat de bodem sneller daalt en het
landbouwkundig niets extra oplevert. Hogere waterpeilen leiden tot hogere kosten,
omdat de landbouw schade ondervindt en omdat bij de situatie van plasdras fors moet
worden geïnvesteerd in het drooghouden van bebouwing en infrastructuur.
In de hele discussie over het veenweidegebied is het verbazend hoe weinig cijfers er
beschikbaar zijn over de kosten van de verschillende peilstrategieën. Op basis van
feiten uit de studie voor Friesland blijkt duidelijk dat een peilstrategie gekoppeld aan
landbouw met hoge zomerpeilen het meest kostenefficiënt is. Dit gaat tegen het veel
gebruikte argument in dat de kosten op termijn de pan uit rijzen. Hiermee is nog niet
gezegd dat het in de westelijke veenweidegebieden aan te raden zou zijn om de
winterpeilen te verdiepen.
Natuurlijk spelen ook niet kwantificeerbare kosten een rol in de discussie - bijvoorbeeld
omdat bij nattere peilstrategieën waarschijnlijk minder broeikasgasuitstoot, meer
grutto's en een betere waterkwaliteit worden gerealiseerd. Om een goede politieke
afweging te maken, is het noodzakelijk om alle kosten scherp op een rij te hebben.
De discussie zou dan wel eens een andere richting op kunnen gaan dan nu het geval
is. Ook in West-Nederland.
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Veenbehoud en de Kaderrichtlijn Water: verenigbare doelen

Rob Hendriks

Vernatten van het veenprofiel is de aangewezen weg om de veenafbraak in de
Nederlandse veenweidegebieden te remmen. Maar wat betekent deze maatregel voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater? Is hij te verenigen met de doelstellingen van de
Europese Kaderrichtlijn Water? Afhankelijk van de gebiedsspecifieke omstandigheden
is dit het geval.
Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet in 2015 minimaal een 'goede
ecologische toestand' van oppervlaktewateren zijn bereikt. Uit de verkennende studie
'Aquarein' naar de gevolgen van de implementatie van de KRW in Nederland voor
landbouw, natuur, recreatie en visserij volgt dat voor nutriënten forse ingrepen nodig
zijn voor het bereiken van die doelstelling. Dit geldt vooral ook voor het westelijke
veenweidegebied.
Maximaal Toelaatbaar Risico
In Aquarein zijn voor veenweidegebieden voorlopige reductiedoelstellingen afgeleid
van natuurgebieden in veenpolders. In deze natuurgebieden staat het water aan of op
maaiveld, waardoor de emissies van nutriënten klein of zelfs negatief zijn door opslag
in de vegetatie of gasvormige verliezen (N2O). Of deze gebieden geschikt zijn als
referentie voor veenweidegebieden met de huidige drooglegging van circa 60
centimeter beneden maaiveld of zelfs met de traditionele geringe drooglegging van
20 centimeter beneden maaiveld valt echter te betwijfelen. Nieuwe normen vanuit de
KRW zijn dan ook nog niet definitief vastgesteld. In afwachting hiervan zijn in de
risicoanalyse voor de landelijke rapportage aan Brussel over 2004 de MTR (Maximaal
Toelaatbaar Risico)-waarden gehanteerd.
Veenweidegebieden kennen uit de aard van hun bestaan als ontwaterde, voormalige
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laagveenmoerassen een hoge achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met
stikstof (N) en fosfor (P). Laagveen is van nature rijk aan N en P opgeslagen in de
organische stof en gebonden aan het bodemcomplex. Door ontwatering van het veen
treedt luchtzuurstof in het profiel en wordt het veen afgebroken en gemineraliseerd
(oxidatie). Hierbij gaan (an)organische stikstof- en fosforverbindingen in oplossing die
voor een deel uitspoelen naar het oppervlaktewater. Uitloging van het nutriëntenrijke
veenbodemcomplex draagt bij aan deze uitspoeling.
Bron van eutrofiëring
Deze bijdrage van de veenbodem aan de achtergrondbelasting is als gemiddelde
uitspoelingsconcentratie hoger dan de MTR-waarden, wat impliceert dat de
veenbodem alleen al een potentiële bron van eutrofiëring is. Nutriëntenrijke kwel, de
tweede bron van achtergrondbelasting, is in grote delen van het veenweidegebied
eveneens een bron van eutrofiëring. In gebieden met eutroof veen en nutriëntenrijke
kwel is het mogelijk dat zelfs zonder bemesting de huidige normen niet worden
gehaald. De achtergrondbelasting als uitspoelingsconcentratie is hier veel groter dan
de MTR-waarden.
Naast de achtergrondbelasting zijn in veenweidegebieden nog andere bronnen van N
en P van belang. Meststoffen kunnen door de hoge grondwaterstanden in
veenweidegebieden relatief snel uit- en afspoelen. In het algemeen geldt hoe natter de
veenbodem, hoe groter de uit/afspoeling van, vooral organische, meststoffen.
Inlaat van gebiedsvreemd water kan een bron van nutriënten zijn, afhankelijk van de
kwaliteit van het inlaatwater en de inlaatbehoefte. In de meeste veenweidegebieden is
waterinlaat noodzakelijk om het zomerpeil te handhaven met als doel de
grondwaterstand niet te diep te laten uitzakken. Alleen in laaggelegen gebieden met

Q-140 inhoud 21-06 -2005.qxp

22-6-2005

17:30

Pagina 47

grote kweldruk is dit niet nodig. Voor de andere gebieden geldt in algemene zin hoe
hoger het zomerpeil, hoe groter de inlaatbehoefte.
Gebiedsvreemd water kan ook leiden tot een versnelde afbraak en mineralisatie van
het veen door een verschuiving in chemische evenwichten als gevolg van
binnendringen van basen- en sulfaatrijk water. Dit proces van 'interne eutrofiëring' is
onderkend voor voedselarme natuurgebieden. Dat het optreedt in veenweidegebieden
lijkt niet erg waarschijnlijk. Dit moet nog nader worden onderzocht.
Vernatten
In Nederland is de gebruikelijke methode om de veenafbraak te remmen het vernatten
van het veenprofiel met als doel de doorluchte zone te verkleinen en zo de oxidatie te
beperken. Omdat 90 tot 95% van de afbraak plaatsvindt in het zomerhalfjaar, als
gevolg van hoge temperaturen en lage grondwaterstanden, wordt dit meestal bereikt
door het verhogen van de zomergrondwaterstand tot het zomerpeil, vasthouden van
de (winter)neerslag en/of bevorderen van de infiltratie via onderwaterdrains. Maar ook
beregenen zou wellicht een maatregel kunnen zijn om de veenafbraak te verminderen.
Vernatten door peilverhoging heeft, tot het voor de veenweidegebieden traditionele
maximaal peil van 20 centimeter beneden maaiveld, weinig effect op de belasting van
het oppervlaktewater met N. Weliswaar wordt hierdoor minder N mobiel door
verminderde afbraak en mineralisatie, maar dat komt vooral tot uitdrukking in
verminderde gewasopname en denitrificatie (omzetten van nitraat in gasvormig N). Uit
oogpunt van reductie van broeikasgasemissie is remmen van de denitrificatie met als
gevolg verminderde uitstoot van lachgas (N2O) wel zeer belangrijk.
Opzetten van het peil kan de belasting met P wel verminderen, mits de toplaag van
het veenprofiel niet is opgeladen met P uit bemesting. Verhogen van peil en
grondwaterstand onderdrukt de nutriëntenaanvoer via kwel. Vooral op de lange
termijn, omdat het maaiveld bij hoger peil minder snel daalt. Plasdras zetten van
veenweidepercelen heeft naar verwachting het sterkst verminderende effect op de
achtergrondbelasting. En is daarnaast ook het meest gunstig voor de bestrijding van
veenafbraak en broeikasgasemissies (CO2 en N2O).
Vernatten van het veenprofiel leidt echter tot toename van de uit- en afspoeling van

meststoffen. Uit oogpunt van de waterkwaliteit moeten maatregelen om de
veenafbraak en de achtergrondbelasting te reduceren daarom gepaard gaan met
extra maatregelen om de vermesting van het oppervlaktewater te beperken. Reductie
aan de bron door een extensiever landgebruik met geen of minimale bemesting ligt
voor de hand. Maar ook effectgerichte maatregelen als onderwaterdrains en niet
meemesten van slootkanten bieden perspectief. Vooral onderwaterdrains kunnen
succesvol zijn doordat zij in winter en voorjaar de grondwaterstand laag houden en
daardoor uit- en afspoeling van drijfmest verminderen (zie artikel van Hoving en Van
den Akker).
Voor de meeste vormen van vernatting van het veenprofiel in het zomerhalfjaar is
(veel) inlaatwater nodig. Hoeveelheid en kwaliteit van het inlaatwater bepalen of
negatieve invloeden van gebiedsvreemd water zich zullen manifesteren. Conserveren
van gebiedseigen water is daar waar mogelijk aan te bevelen, maar zal in de praktijk
meestal slechts beperkt mogelijk blijken.
Conclusies
Minimaliseren van veenafbraak en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn
Water zijn in principe goed met elkaar te verenigen in maatregelen om het veenprofiel
te vernatten. Mits deze maatregelen gepaard gaan met extensief landgebruik met
hooguit minimale bemesting en met effectgerichte maatregelen als onderwaterdrains
en niet meemesten van slootkanten. Voor de veenweidegebieden moeten dan wel
realistische waterkwaliteitsdoelstellingen worden geformuleerd die rekening houden
met de (on)mogelijkheden van elk gebied.
Op deze wijze kan de Kaderrichtlijn juist een geschikt instrument zijn om mede het
veenbehoud te bevorderen. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van
het inlaatwater vernattingsmaatregelen toelaat en er zowel geen substantiële aanvoer
van externe nutriënten als interne eutrofiëring plaatsvindt. Want zonder inlaat van
water geen of nauwelijks vernatting en weinig behoud van het veen. Het onderzoeken
van de betekenis van interne eutrofiëring voor veenbehoud en waterkwaliteit in
veenweidegebieden verdient in dit verband momenteel dan ook de hoogste prioriteit.
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Veenweidelandschap in 2030: van landbouwgebied naar regionaal landschapspark

Marien Borgstein en Stijn Reinhard

Alles van waarde is weerloos
(Lucebert, 1924-1994)

Het is alweer ruim 25 jaar geleden, maar bij de ouderen staat het begin van deze eeuw
nog vers in het geheugen gegrift, al was het maar vanwege de politieke moorden in
ons land. Het veenweidelandschap werd toen gezien als productieruimte voor de
landbouw en landbouwproducten. Echter gaandeweg bleken er door ontwikkelingen in
het toenmalige Groene Hart meer mogelijkheden te zijn voor het veenweidelandschap
als regionaal landschapspark.
Wie nu met de zweeftram tussen Bodegraven en Amsterdam snelt, moet goed
opletten om de restanten van het veenweidegebied niet te missen. Ooit werd dit
gebied gedomineerd door lange smalle graslandpercelen, omgeven door sloten. In de
laatste decennia van de vorige eeuw probeerde men dit landschap te conserveren,
door woningbouw te verbieden in wat toen het Groene Hart heette. Dit werd losgelaten
toen de landbouwkundige waarde en de waarde als woongebied heel ver uiteen was
gaan lopen. Pogingen om via groene diensten boeren te betalen voor het op grote
schaal beheren van natuur en landschap werden veel te duur gevonden. Weinig
burgers bleken bereid daarvoor te betalen, terwijl ze daardoor ook fors moesten
betalen voor hun bouwkavel.
In 2004 begon dit beleid al te wankelen met de Nota Ruimte. In 2013 gaf Minister
Ontpronk van Ruimtelijke Ontwikkeling van de Liberaal-Individualistische Beweging (LIB)
de bescherming van het Groene Hart definitief op. Enkele projectontwikkelaars (die de
LIB financierden) wisten in korte tijd voor miljarden aan woningbouwplannen
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goedgekeurd te krijgen bij de gemeenten, die steeds meer zelfbestuur hadden
verkregen. Deze overheden kozen voor inkomsten in euro's in plaats van behoud van
landschapswaarden.
Het veenweidegebied nam hierdoor sterk af in aantal hectares en de resterende
hectares werden gebruikt als groene lardering, de zogenaamde landschapsparken,
tussen de woningbouwplannen. Latere acties om deze plannen ongedaan te maken en
het aantal hectares veenweiden alsnog te vergroten, haalden vanwege de hoge
afkoopsommen geen meerderheid. Zo werd het kapitaal dat was verankerd in het
open landschap, toegeëigend door enkele individuen.
Langs de Meije ontmoet ik mevrouw Van Loen, zittend op een bankje voor haar huis.
Haar fiets staat tegen de gevel naast haar. Ze straalt nog duidelijk oude gewoonten
uit, en vertelt aangedaan over het weidse uitzicht dat ze ooit had vanuit haar boerderij.
Ze hadden hun melkveebedrijf nog een tijd draaiende weten te houden door extra
inkomsten uit de minicamping. Zo'n vijf jaar geleden kon haar man de verliezen van
het bedrijf niet langer dekken met hogere hypotheken op de grond. Hij moest een deel
van de grond verkopen, tegen een lagere prijs dan die van voor 2013. Door het grote
aanbod van agrarische grond was de prijs inmiddels gekelderd.
Nu staan er ook rond haar huis enkele bungalows met een aanlegsteiger aan de
waterkant. Boer Van Loen, haar man, onderhoudt de resterende hectares landbouwgrond met veel minder dieren dan vroeger het geval was. Gelukkig heeft hij samen
met een aantal oud-collega's die in hetzelfde schuitje zaten, besloten de producten
zoveel mogelijk zelf te verwerken en regionaal te verkopen, zodat het onderhoud van
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de landbouwgrond hem netto ook nog voldoende opbrengt. Zoeken naar een
deeltijdbaan buitenshuis is nu voor boer Van Loen niet nodig.
Zij die het Nederlandse historische veenweidelandschap willen aanschouwen kunnen
terecht in de regionale landschapsparken. Deze landschapsparken moeten het
hebben van de verkoop van streekproducten een aanverwante dienstverlening en
worden gerund door mensen die vasthouden aan de oude normen en waarden. De
regionale landschapsparken zijn in totaliteit als Nederlandse monument opgenomen
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Het ontstaan van regionale landschapsparken is door een aantal boeren die nu door
het leven gaan als groene MKB-ers, nadrukkelijk als een kans gezien. Ondanks de
grote verscheidenheid aan individuele wensen van de burgers, zijn zij in staat geweest
om op eigen kracht een nieuw concept groene economische dragers te ontwikkelen.
De WING-aanpak die werd gevolgd, was gericht op het tot stand brengen van een
transitie die gedragen werd door de betrokken ondernemers en burgers in het gebied.
Door in het proces ruimte te geven voor hun wensen en waar nodig samen met hen
inhoudelijke studies te verrichten, zijn de betrokkenen ook daadwerkelijk tot actie
overgegaan. Dit in tegenstelling tot veel andere trajecten waar men is blijven hangen
in de conceptfase en nooit tot daadwerkelijke uitvoering is gekomen.

Als je terugdenkt aan 2004, dan is het verbazingwekkend dat men het
veenweidegebied dacht te kunnen conserveren en dat technologische en
economische ontwikkelingen automatisch tot nieuwe economische dragers zouden
leiden. De kracht van het individu werd deerlijk onderschat en de bereidheid van
burgers om het platteland te financieren schromelijk overschat. Men bleek alleen te
willen betalen als men er zelf individueel beter van werd.
Daarom is het ook goed geweest dat men het concept van groene economische
dragers binnen regionale landschapsparken verder heeft durven te ontwikkelen.
Daardoor zijn de huidige regionale landschapsparken zoals wij die nu kennen ontstaan
en deze parken komen tegemoet aan de behoefte aan ontspanning, groen,
streekproducten en dienstverlening in de meest brede betekenis van het woord.

Kortweg komt het nieuwe concept er op neer dat individuele burgers zelf kunnen
aangeven waar zij wanneer behoefte aan hebben. Die behoefte kan variëren van
streekproducten tot hondenuitlaatservice en van kinderopvang tot ontstressen voor
gemeenteambtenaren. Vervolgens kunnen de verschillende groene MKB-ers vanuit hun
eigen mogelijkheden hier op inschrijven, alleen of samen met anderen. Dit alles
gebeurt volgens het principe van de vrije markt. Op deze manier heeft ook boer Van
Loen samen met een aantal collega's optimaal ingespeeld op een verandering in zijn
omgeving.
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'Boeren op hoog water'

Theo Vogelzang en Michel de Haan

Melkveehouderijen in het westelijk veenweidegebied kunnen bij peilverhogingen alleen
overleven met systeeminnovaties en extra ondersteuning voor bijvoorbeeld het beheer
van het veenweidelandschap. Om te komen tot een evenwichtig uitgedacht plan
hiervoor is een gebiedscontract een optie. Dit veronderstelt voor alle betrokkenen een
gezamenlijke wens om wederzijdse verplichtingen aan te gaan. Een experiment is
wellicht een eerste stap in die richting.
In veel recente beleidsnota's wordt gesteld dat de landbouw in een deel van het
westelijke veenweidegebied in de toekomst met een hoger waterpeil rekening dient te
houden. Dit voornemen vloeit voort uit de verwachting dat de problemen als gevolg
van bodemdaling in het veenweidegebied anders op termijn te groot worden. Het
instellen van hogere waterpeilen remt het tempo van de processen achter
bodemdaling (o.a. veenoxidatie, zetting en klink).
Op verzoek van het Ministerie van LNV deed het LEI met ASG onderzoek naar de
consequenties van deze peilverhoging. Uitgangspunt van de studie was dat een
peilverhoging van 60 naar 35 centimeter beneden maaiveld zodanig grote
consequenties voor de landbouwkundige bedrijfsvoering heeft, dat systeeminnovaties
en extra geldelijke ondersteuning op bedrijfs- en gebiedsniveau nodig zijn om het
veenweidebedrijf en de daarmee verbonden natuur- en landschapswaarden op termijn
te laten overleven. Het bedrijven van landbouw op veengronden met een
slootwaterpeil van 35 centimeter beneden maaiveld werd in deze studie betiteld als
'landbouw op natte veengronden'. In het onderstaande wordt in het kort ingegaan op
de resultaten van de studie.
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Uit het onderzoek blijkt dat peilverhoging in het westelijke veenweidegebied voor
melkveebedrijven tot een duidelijke achteruitgang van het inkomen leidt. De exacte
schade is moeilijk vast te stellen, maar indicaties wijzen in de richting van een
achteruitgang in tenminste een inkomen van € 200 per hectare voor een bedrijf van
gemiddelde grootte, als het slootpeil omhoog gebracht wordt van 60 naar 35
centimeter beneden maaiveld. Dat verandert niet veel als de bedrijven wat groter,
kleiner, intensiever, dan wel extensiever zijn.
Wat wel verschuift is de beste oplossing om een peilverhoging het hoofd te bieden.
Naarmate bedrijven extensiever worden kunnen ze er beter voor kiezen om de
melkproductie per koe wat te laten dalen en eventueel een deel van de melk te
verleasen. Dit biedt betere perspectieven dan te trachten om het verlies aan
graslandkwaliteit te compenseren met krachtvoer. Nog beter is het, althans
bedrijfseconomisch gezien, om een deel van de grond (indien mogelijk) af te stoten en
daarmee aan intensiteit te winnen.
Na de constatering dat landbouw op natte veengronden leidt tot een behoorlijke
achteruitgang van het inkomen van de betrokken melkveehouders, is het uiteraard ook
van belang om te bezien hoe die inkomensachteruitgang gecompenseerd kan worden.
Daartoe is gekeken welke mogelijke samenwerkings- en financieringsconstructies er
ten behoeve van landbouw op natte veengronden te formuleren zijn (zgn. institutionele
arrangementen of gebiedscontracten). Grondslag voor het afsluiten van een
gebiedscontract rondom landbouw op natte veengronden zou de inkomstenderving
moeten zijn bij de desbetreffende melkveehouders. De blauwe dienst 'landbouw op
natte veengronden' zou ook ingekaderd kunnen worden in een meer omvattend
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gebiedscontract voor het westelijk veenweidegebied. De betrokken provincies zouden
hierbij het voortouw moeten nemen. Onderdeel van het opstellen van een
gebiedscontract zou kunnen zijn om een aantal bestaande geldstromen in het gebied
te bundelen in een gebiedsfonds, om daaruit vervolgens verschillende groene en
blauwe diensten te belonen.

De betrokken provincies zouden hierbij het voortouw moeten nemen. Tenslotte zou in
de veenweidegebieden meer onderzoek gedaan moeten worden naar de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een bedrijfssysteem voor landbouw op natte
veengronden. Daarbij dient specifiek ingezoomd te worden op de gewenste ruimtelijke
locatie van een dergelijk bedrijfssysteem in het gebied.

Een gebiedscontract kan gedefinieerd worden als een schriftelijke overeenkomst
tussen een regionale overheid en private gebiedspartijen, waarin partijen zich
vastleggen op het leveren van bepaalde prestaties c.q. tegenprestaties. Een
gebiedscontract veronderstelt een gezamenlijke wens om wederzijdse verplichtingen
aan te gaan.
Meer specifiek zou een gebiedscontract rond landbouw op natte veengronden (af te
sluiten tussen boeren en waterschappen) de volgende elementen kunnen omvatten:
• De kosten van een hoger peil worden vergoed door premies per hectare: voor de
kavels waar een hoger peil geldt zou een kostendekkende vergoeding aan de orde
moeten zijn.
• Landbouw op natte veengronden zou in principe beloond kunnen worden als groene
of blauwe dienst uit de SAN- of SN-regeling van het Programma Beheer.
• Ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit zouden de boerensloten door
de betrokken agrarische ondernemers tot bijvoorbeeld 1 meter diepte uitgebaggerd
kunnen worden. Ter compensatie zouden de betrokken agrarische ondernemers
vrijgesteld kunnen worden van (onderdelen van) de waterschapslasten.
• Er wordt verder onderzoek gedaan naar de kosten en baten van en mogelijke
alternatieven voor peilverhoging (onderwaterdrainage bijvoorbeeld).
Hoe verder?
Het zou goed zijn om een van de polders van het westelijke veenweidegebied een
experiment te starten met het afsluiten en implementeren van een gebiedscontract
rond landbouw op natte veengronden. Het zou ook goed zijn om de blauwe dienst
'landbouw op natte veengronden' in te kaderen in een meer omvattend gebiedscontract in het westelijke veenweidegebied. Er zijn tal van actoren in dat gebied die
belang hebben bij een dergelijk gebiedscontract en daar ook echt op zitten te wachten.
Veenweide 25x belicht
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Melkveehouderij van de toekomst
Oene de Jong en Wim Meulenkamp

Macro-economische ontwikkelingen zoals de liberalisering van de zuivelmarkt hebben
een grote invloed op de veehouderij; ook in het veenweidegebied. De melkveehouderij
in het veenweidegebied staat aan het begin van de 21e eeuw dan ook meer dan ooit
op een kruispunt. Boeren in Macro-economische ontwikkelingen zoals de liberalisering
van de zuivelmarkt hebben een grote invloed op de veehouderij; ook in het
veenweidegebied. De melkveehouderij in het veenweidegebied staat aan het begin van
de 21e eeuw dan ook meer dan ooit op een kruispunt. Boeren in het veenweidegebied
worden globaal voor een drietal keuzen gesteld: stoppen, het veehouderijbedrijf
opschalen en intensiveren of het bedrijf verbreden en extensiveren. Een goed
ruimtelijk ingepast grootschalig melkveebedrijf is misschien een optie.
De gevolgen van de liberalisering van de zuivelmarkt zijn duidelijk voelbaar, ook in het
veenweidegebied. De prijzen van melk dalen, quotum- en grondkosten stijgen
daarentegen. Ondernemers die er voor kiezen om met de productie van melk hun
brood te verdienen worden gedwongen om hun bedrijf op te schalen. Daar waar
veehouders in het veenweidegebied lange tijd de natuurlijke beperkingen van het land
met hun kennis, creativiteit en ondernemerschap het hoofd hebben kunnen bieden,
lijkt het er op dat deze macro-economische ontwikkelingen de rek er uit hebben
gehaald.
Feit is dat het hart van veel boeren in het veenweidegebied ligt bij het houden van
koeien om daarmee een boterham verdienen en een groot deel kiest er voor om dit
in het veenweidegebied te doen. In de huidige omstandigheden lijken de
mogelijkheden hiervoor op lange termijn beperkt. Wageningen UR wil graag samen
met de sector nadenken over hoe het mogelijk is om op lange termijn een
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levensvatbare melkveehouderij in het veenweidegebied overeind te houden.
In de afgelopen periode zijn er een tweetal uitgaven verschenen die hier een voorschot
op geven ('Melkvee op schaal' van Alterra en 'Veensprong - alternatieve vormen van
grondgebruik in het veenweidegebied' van Praktijkonderzoek en Alterra). Kenmerkend
voor de inhoud van deze uitgaven is dat hierin bestaande bedrijfsvormen,
bedrijfsstructuren en grondgebruikvormen ter discussie gesteld worden. Dit geeft
ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Een voorbeeld van een nieuwe bedrijfsvorm is het grootschalig melkveebedrijf.
Centraal in het ontwerp hiervan staat het beheer van een groot aaneengesloten
veenweidegebied. Het beheer ligt in handen van agrarische ondernemers. Het gebied
beslaat in totaal ongeveer 1.500 hectare waarin een viertal ondernemers actief zijn.
Twee ondernemers richten zich op grootschalige melkproductie, één ondernemer
concentreert zich op de opfok van het jongvee van deze melkveebedrijven en één
bedrijf richt zich op energieproductie en vleesvee.
De grootschalige melkveebedrijven beslaan elk ongeveer 400 tot 500 hectare en
melken ieder 600 à 700 koeien. De melkveebedrijven maken gebruik van percelen die
relatief goed zijn ontwaterd. Hierop vindt weidegang en voederwinning plaats. In de
zomer loopt het vee dag en nacht buiten, in de winter wordt het gehuisvest op één
centrale plek met ruimte voor 1.400 dieren. In de zomer gebeurt de melkwinning door
diverse mobiele melkrobots die op het land de koeien melken. Daarna wordt de melk
op een centraal punt verzameld.
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De grootschalige opzet van het bedrijf heeft als nadeel lange looplijnen voor
het vee. Dit wordt door de inzet van mobiele melkrobots deels verholpen.
Weidegang blijft mogelijk. Het jongvee van de twee melkveebedrijven wordt op
een aparte locatie gehuisvest. Het jongveebedrijf beheert ongeveer 250 ha
grasland voor beweiding en voederwinning.

worden aan het doorrekenen van de voordelen van dit concept en de start van een
experiment. Uiteindelijk moeten de melkveehouderijbedrijven op een rendabele manier
hun bedrijfsvoering kunnen uitoefenen in het veenweidegebied.

Ongeveer 300 hectare is relatief slecht ontwaterd en niet geschikt voor
weidegang of winning van hoogwaardig voeder. Deze 300 ha is geen
aaneengesloten gebied maar bestaat uit diverse kleinere stukken. Op deze
stukken land worden energiegewassen geteeld en in sommige delen van het
jaar wordt vleesvee ingeschaard. Voorbeelden van energiegewassen zijn
hennep, wilgentenen en riet. Deze gewassen zijn na bewerking zowel voor
energieproductie als voor strooisel in de veestallen te gebruiken. Voor de
verwerking ervan schaffen de ondernemers een vergistinginstallatie aan.
Naast energiewinning uit vergisting van mest en energiegewassen wordt ook
energie geproduceerd via windmolens die passen in het gebied. De omvang
van de energieproductie is zodanig dat de ondernemers kunnen voorzien in de
eigen energiebehoefte.
De ruim tien miljoen liter melk die de koeien in dit samenwerkingsverband
produceren biedt goede mogelijkheden voor het creëren van een toegevoegde
waarde. Dit kan door middel van verwerking van melk in kaas, ijs en desserts.
Hierbij is een goed marketingconcept, inclusief het organiseren van een
duurzaam afzetkanaal, cruciaal.
Het is de bedoeling om bovenstaand voorbeeld ook daadwerkelijk concreet te
maken. Want daar moet het wel naar toe: van beelden naar projecten op de
grond. Inspiratie moet namelijk wel als doel hebben om in de praktijk een stap
verder te komen. Praktijkonderzoek en Alterra willen samen met ondernemers
en andere gebiedspartijen invulling gaan geven aan het onderwerp
'grootschalige melkveehouderij in het veenweidegebied'. Hierbij moet gedacht
Veenweide 25x belicht
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Nieuw ondernemerschap in het veenweidegebied
Paul Galama en Frank Lenssinck

In het veenweidegebied zitten de 'echte' boeren, wordt
wel eens gezegd. Je moet immers een uitstekende
vakman zijn om in een gebied met een slechte
draagkracht van de grond, een beperkte infrastructuur
en inefficiënte verkaveling melk te produceren Maar
van de veenweideboer wordt meer gevraagd.
Gebiedsspecifieke innovaties zijn hard nodig om met
de toch al hogere kostprijs een melkveebedrijf te
exploiteren. Nieuw ondernemerschap vormt het
sleutelwoord om deze uitdaging waar te maken.
Samenwerking met diverse stakeholders in de regio is
van essentieel belang.
Afgelopen jaar zijn door diverse partijen
toekomstbeelden geschetst. Nu moet de vertaalslag
gemaakt worden naar ondernemingsplannen waarbij de
ondernemers een centrale positie vervullen. Er is
immers pas echt sprake van innovatie als een nieuw
bedrijfssysteem ook daadwerkelijk in de praktijk
gerealiseerd wordt, rekening houdend met de vraag
naar het 'product' en de soms lastige
productieomstandigheden in het veenweidegebied.
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In dit artikel lichten we acht voorbeelden ter inspiratie
toe, die mogelijk passen bij innovatief ondernemen in
het veenweidegebied. Nieuwe technologische
ontwikkelingen in de sector of daarbuiten geven een
impuls de geschetste toekomstbeelden daadwerkelijk
te realiseren. De volgende innovaties dragen bij aan de
realisatie van deze beelden.

1. Mobiel melksysteem
Mobiliteit van een melkstal of automatisch
melksysteem maakt grootschalige melkveehouderij in het veenweidegebied mogelijk en zelfs
te combineren met beweiding. De looplijnen naar
de 'melkstal' zijn immers korter en vertrapping
van drassige veenweide wordt grotendeels
voorkomen doordat de melkkoeien frequent
verplaatst worden met de melkstal. Het systeem
is al in Canada en Denemarken gerealiseerd.
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2. Mobiele zuivelmakerij
De huidige infrastructuur in en rondom het
veenweidegebied legt beperkingen op bij aan- en
afvoer van grondstoffen (mengvoer) en melk. Locale
verwerking en regionale afzet van zuivel beperkt het
gebruik van de toch overvolle en smalle wegen in het
veenweidegebied. Met een zuivelfabriek op wielen
kunnen investeringen in kennis en installaties gedeeld
worden door meerdere bedrijven en worden logistieke
problemen beperkt. Bovendien zou bijvoorbeeld verse
melk sneller in de winkel kunnen liggen als het op het
bedrijf zelf verpakt wordt. Een mobiele kaasmakerij is
al geen fictie meer, zie onderstaand plaatje van
Cheese on wheels van een ondernemer uit Amerika.
3. Lichtgewicht huisvesting
De drassige grond in het veenweide maakt bouwen
duur. Immers, al snel dient de fundering met heipalen
ondersteund te worden. Lichtgewicht kapconstructies
die zijn ontwikkeld in de kassenbouw als de Serrestal
en de Coverstal, gebouwd op drijvende flonders,
maken zware en dure funderingen overbodig.
4. Mestvergisting
Reststromen uit de humane consumptie, tuinafval en
huishoudelijk afval, met als oorsprong de landbouw zijn
een uitstekende energiebron bij verwerking in een
mestvergistingsinstallatie. De vrijkomende energie in
elektriciteit en warmte kan prima gebruikt worden voor
tal van industriële toepassingen dicht bij het
veenweidegebied. of verwarming van woningen in de
directe omgeving.

Pagina 55

5. Zorg, recreatie, afzet streekproducten
Het westelijk veenweidegebied is omringd met 6
miljoen inwoners. De korte afstand tot de consument
en het eigen karakter van het veenweidegebied biedt
kansen voor zorg, recreatie en de ontwikkeling en
afzet van streekproducten. Wat dacht u van
'Poldersport' en 'Groene hart weidemelk'?
6. Samenwerking met tuinbouw
Dier en plant zijn complementair aan elkaar. Een plant
heeft behoefte aan warmte en CO2 dat juist voor een
melkkoe een reststroom is. Omgekeerd geldt
hetzelfde; melkveebedrijven hebben behoefte aan voer
en organisch materiaal als meststof, dat wat juist een
tuinbouwbedrijf produceert als reststroom. Dichtbij of
zelfs in het veenweidegebied zijn beide sectoren
vertegenwoordigd. Wanneer er planologisch ruimte
geboden wordt, zijn er kansen voor versterking van
beide sectoren.

8. Samen sterk
Ondernemers in een gebied zijn een belangrijke
succesfactor voor het daadwerkelijk realiseren van een
systeeminnovatie, als zij oog hebben voor
vernieuwingen, rekening houden met andere belangen
en sectoroverschrijdend denken. Ondernemers zullen
moeten aangeven wat ze willen en kunnen. Gemeenten,
provincies, waterschappen en natuurorganisaties
zullen moeten aangeven wat mag en wenselijk is.
Bedrijfsleven, projectontwikkelaars en dienstverlenende organisaties, bijvoorbeeld in de recreatie of
zorg, kunnen helpen innovaties te verkennen en te
implementeren. Adviseurs en kennisinstellingen kunnen
het proces naar een ondernemings- of gebiedplan
ondersteunen en inhoudelijk mee uitwerken.

7. Grondadoptie
Consumenten willen meer invloed op de 'achtertuin'
van hun woon- en werkomgeving. Dit kan door te
investeren in grond. Ze creëren daarmee zeggenschap
over het gebied en kunnen speculeren in
waardestijging van de grond. Grondverkoop van de
veehouder en in 'bruikleen' terug krijgen dient beide
belangen en leidt tot een verlaagde kostprijs.

Veenweide 25x belicht
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Natuur in het veenweidegebied, een kwestie van kiezen….
Fabrice Ottburg en Eric Schouwenberg

In het westen en noorden van Nederland ligt het surrealistische veenweidegebied.
Planten en dieren - waaronder vele bedreigde soorten - vinden er in natuurgebieden en
landbouwpercelen een plek. De vraag is hoe we zorgen dat de natuur in het
veenweidelandschap zijn plek krijgt. Het antwoord luidt: door keuzes te maken. Ligt
de natuur binnen of buiten de natuurgebieden. Maar ook binnen de natuur zal men
keuzes moeten maken voor het type natuur!
Het veenweidegebied is een door de mens gecreëerd landschapstype dat van
oudsher werd gekenmerkt door zijn open en weidse karakter. Oude boerderijen op
smalle, door sloten begrensde, bloemrijke percelen met grazende zwart bonte koeien.
Deze landschappelijke waarden uitten zich in unieke cultuurhistorische waarden, maar
ook in een bijzondere waardevolle natuur. Redenen waarom het veenweidegebied
zowel nationaal als internationaal wordt geprezen.
Naast typische weidevogels als de grutto, de kemphaan en de kievit komen er ook
soorten voor die kenmerkend zijn voor water en moerassen, bijvoorbeeld de
roerdomp, de zwarte stern en de purperreiger. Ook andere faunagroepen profiteren
van het veenweidegebied. Zo vormt het veenweidegebied een belangrijk leefgebied
voor bittervoorns, kleine modderkruipers en snoeken. Maar ook voor amfibieën als de
meerkikker, de middelste groene kikker en de heikikker, zoogdieren als de noordse
woelmuis, en op termijn mogelijk een levensvatbare populatie otters.
Binnen het veenweidegebied kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten
natuur. Er zijn de aangewezen natuurgebieden die worden beheerd door
natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten
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en Provinciale Landschappen. Daarnaast de natuur die voornamelijk voorkomt in het
agrarische gebied. Deze zogenaamde 'witte gebieden' vallen doorgaans onder de
agrarische bedrijfsvoering van de boeren.
Veel kenmerkende soorten hebben baat gehad bij het vroegere kleinschalige
landbouwsysteem, waar naast veeteelt (hooilanden) ook turfwinning plaats vond. De
verschuiving naar een meer intensievere landbouw, de daarmee gepaard gaande
grootschaligheid en de bijkomende veranderingen in de waterhuishouding hebben er
voor gezorgd dat veel typische 'veenweidesoorten' achteruit gaan in hun voorkomen
en het veenweidegebied qua morfologie sterk is veranderd.
Om deze achteruitgang te stoppen moeten er keuzes worden gemaakt. Dit kan
gedaan worden op afzonderlijke functies zoals landbouw, natuur en verstedelijking.
Maar meer voor de hand liggend zijn keuzes waarbij men rekening houdt met
verschillende belangen. Met andere woorden: hoe kunnen landbouw en natuur hand in
hand samengaan?
Belangrijke factoren waardoor de morfologie en de aanwezige natuur van het
veenweidegebied is veranderd, zijn onder ander peilbeheer, intensivering van het
agrarische grondgebruik, vermesting en versnippering. Zo hebben de in het verleden
ontstane veranderingen in de waterhuishouding geleid tot een tegennatuurlijk
peilbeheer en verdroging van de natuur. Veel van de voorkomende soorten zijn echter
afhankelijk van een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer.
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Om die soorten een kans te geven naast de voorkomende landbouwstijl zal men
moeten bepalen welke mogelijkheden voor handen liggen en daarin een keuze moeten
maken. In de huidige veenweidegebieden wordt over het algemeen een vast dieppeil
of een hoog zomerpeil gehandhaafd. Voor veel soorten geldt echter dat zij meer baat
hebben bij een natuurlijk peilbeheer of een plasdras-situatie. Vooral de keuze voor
'plasdras-natuur' zal er toe kunnen leiden dat veel boeren zich in hun bedrijfsvoering
moeten aanpassen, bijvoorbeeld een extensievere of andere vorm van landbouw.
Er zal dus een afweging moeten worden gemaakt waar men in het veenweidegebied
landbouw kan voortzetten en waar men ook ten gunste van de natuur tot een zo
natuurlijk mogelijk peilbeheer kan komen. Door de invoering van de Europese Vogelen Habitatrichtlijn zijn indirect al keuzes gemaakt om het oorspronkelijke
veenweidegebied te handhaven. Zo liggen er binnen het veenweide landschap
Speciale Beschermings Zones (SBZ-gebieden) ofwel Habitatrichtlijngebieden als de
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck of Alde Feanen. Voor deze gebieden geldt dat er
speciale gebiedsdoelen worden opgesteld waarin men rekening moet houden met de
habitatrichtlijn soorten waarvoor het gebied is aangemeld.

De keuze voor natuurlijk peilbeheer of een plasdras-situatie is in de eerste een
politieke keuze.
Bij het veranderen van het landbouwsysteem of het deels verdwijnen van de landbouw
blijft het de vraag wat er in de toekomst gebeurt in het veenweidegebied. Valt het
veenweidegebied ten prooi aan projectontwikkelaars? Of vormt er zich een andere
vorm van natuur die economisch minder kost en daardoor beter te handhaven is? Of
kiezen wij er met z'n allen voor om bijvoorbeeld De Krimpenerwaard uit te roepen tot
een nationaal beschermd veenweidegebied?
Het geheel blijft een kwestie van keuzes….

Deze natuurdoelen kunnen interfereren met de wensen van de boeren. Om de
Habitatrichtlijnsoorten en -typen in deze gebieden goed te beschermen is het goed om
over te gaan tot een mix van peilstrategieën. Op de plaatsen waar het habitatrichtlijn
gebied ligt kan men kiezen voor een natuurlijk peilbeheer of een plasdras-situatie. In
het agrarische gebied kan men kiezen voor een diep peil of een hoog zomerpeil.
Natuurlijk peilbeheer levert de meeste natuurwaarde op zonder dat het typische
landschapsbeeld van het veenweidegebied verandert. Het kenmerkende open en
groene landschap blijft bestaan. Uiteraard blijft dit systeem alleen gehandhaafd als de
juiste beheersvormen en landbouwbedrijfsstijlen wordt toegepast.
Naast natuurlijk peilbeheer levert de plasdras-situatie een grote meerwaarde voor
natuur op, maar deze verandert het landschapsbeeld wel. Zo zullen meer ruigtes en
bosontwikkelingen in het veenweide gebied plaats vinden. Wil men in dit type de
openheid behouden dan zullen er meer beheersinspanningen moeten worden verricht.
Veenweide 25x belicht
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Veenweiden: kiezen of verliezen
Cees Kwakernaak en Rob Schröder

Een citaat uit de Nota Ruimte: er zijn scherpe en robuuste keuzen nodig om de
kwaliteiten van het veenweidelandschap duurzaam te behouden. Maar voor dit beheer
is behoud van grondgebonden veeteelt een voorwaarde. Het citaat toont dan ook aan
hoe echte keuzes, ook in de Nota Ruimte, worden ontlopen. Immers, de veeteelt
vraagt om een ontwaterde veenbodem, wat echter op termijn leidt tot het verdwijnen
van het veen. Hoezo duurzaam behoud van het veenweidelandschap? Het wordt tijd
om nu echt keuzen te gaan maken.
In het Tweede Structuurschema Groene Ruimte werd het dilemma wel voorgelegd: òf
kiezen voor behoud van dit cultuurlandschap dat uniek is in de wereld, òf kiezen voor
behoud van het veendek. Voor het eerste heb je landbouwkundig gebruik nodig en dus
zul je de veenbodem moeten ontwateren (bij de huidige landbouwtechniek), waardoor
het veendek in rap tempo opbrandt. Dat betekent in de praktijk dat over enkele
eeuwen in veel delen van Nederland de veenbodem verdwenen zal zijn, en daarmee
ook het cultuurlandschap. Voor het tweede zal het grondwaterpeil sterk omhoog
moeten. Moerasontwikkeling en veenvorming wordt dan mogelijk, ten koste van de
landbouw en de weidevogels.
Verleden
Tot 40 jaar geleden lagen de slootpeilen veel hoger dan nu. Argumenten waren dat bij
hoog waterpeil de maaivelddaling heel gering was, dat er geen droogteschade optrad,
dat er dan mogelijkheden waren voor transport van vee en mest over water, en dat
schade aan funderingen en wegen werd voorkomen.
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Maar dit leidde tot inkomensproblemen bij de veeboeren. En dus volgde een veel
diepere ontwatering. Nu zakt de bodem met gemiddeld 1 meter per eeuw; dat is wel
5 keer zo snel als 40 jaar geleden. Met als gevolg dat nu al de natte natuurgebieden
en de bebouwing (op palen) als plateauresten meters uittorenen boven het
cultuurlandschap.
Dit leidt niet alleen tot een curieus inversielandschap, maar ook tot enorm stijgende
kosten voor inrichting en beheer van water en land. In de periode 1992-2002 zijn de
waterbeheerskosten voor delen van het westelijk veenweidegebied meer dan
verdubbeld!
Wie dacht dat de landbouw door de diepere ontwatering wel voldoende krachtig zou
worden om allerlei andere ruimteclaims te weerstaan komt bedrogen uit, althans in het
westelijke veenweidegebied. Steeds meer veeboeren stoppen er hier mee. In de
periode 1990-2000 is het aantal veeteeltbedrijven in de westelijke veenweiden
verminderd met ruim 30%! Sluipende verstedelijking bedreigt het open karakter en de
cultuurhistorische verkavelingspatronen, zeker in het westen. Overal, maar vooral aan
de randen, wordt er stevig geknabbeld aan dit cultuurlandschap van wereldformaat.
Wat zit er achter dat sluipende verdwijnen van een levend cultuurlandschap? Onze
diagnose luidt: een te kleinschalig en te kortademig beleid. Er zijn weliswaar vele
beleidsnota's uitgebracht over de veenweiden, maar in de praktijk nemen gemeenten
en particulieren de beslissing over het grondgebruik. En die redeneren vanuit een
lokaal en korte termijn belang. Hogere overheden stellen wel beleid vast maar passen
het niet consequent toe. Daardoor gebeurt er overal iets anders: hier een
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dorpsuitbreiding, elders een peilverlaging voor de landbouw en daar een stukje
moerasontwikkeling. Op zich verdedigbare ontwikkelingen, maar toch aanslagen op
de kernkwaliteiten van het veenweidelandschap. Zo verdwijnt de samenhang en het
evenwicht in het landschap.
Toekomst
Als we nu eens 40 jaar vooruitblikken zien we nogal wat op het veenweidegebied
afkomen. Allereerst is er de stedelijke ruimtedruk uit de Randstad, te vertalen in
toenemende behoefte aan recreatieruimte nabij de stad, stedelijke functies (wonen en
werken in het groen), maar ook recreatieve ontsluiting van het boerenland en
aaneengesloten 'zwerfnatuur'. Die ruimteclaims vanuit de stad zijn overigens in het
noordelijk veenweidegebied veel geringer. Dan is er de invloed van de liberalisatie van
het landbouwbeleid, die samen met de milieueisen voor water- en bodemkwaliteit zal
leiden tot aanzienlijke veranderingen in aard en schaal van de landbouw. Tenslotte zijn
de ontwikkelingen in het waterbeheer in volle gang. Klimaatverandering en nieuw
europees waterbeleid stellen nieuwe eisen: meer ruimte voor waterberging, meer
behoefte aan waterconservering tegen verdroging en bodemdaling, meer invloed van
zout grondwater door zee-spiegelstijging, hogere waterkwaliteitseisen vanuit de
Europese Kaderrichtlijn Water.

Kiezen of verliezen, daar staat het veenweidebeleid nu voor. Natuurlijk, de soep wordt
niet zo heet gegeten en vaak zijn dilemma's te overstijgen. De beleidslijn 'Behoud door
ontwikkeling' van het stimuleringsprogramma voor cultuurhistorie Belvedere is daar
een voorbeeld van. Ook kunnen de keuzes per gebied verschillend uitgewerkt worden.
Maar de essentie is dat nu te weinig wordt gekozen, terwijl een basiskeuze nodig is
voor of tegen behoud van het levend cultuurlandschap. Bij keuzes over een onzekere
en omstreden toekomst zijn wetenschappelijk onderbouwde scenarioanalyses een
belangrijk hulpmiddel voor de besluitvorming.

Keuzes
In het licht van deze trends op lange termijn ontstaan er dilemma's voor de
beleidsmakers. Behouden of ontwikkelen: een basiskeuze is onontkoombaar. Voor
behoud van het veenweidelandschap als 'consumptielandschap', waar ecologie,
zekerheid en beleving voorop staan? Of kiezen voor een 'productielandschap' waar
economie en inkomen uit de wereldmarkt voorop staan en de veenbodem verdwijnt?
Een ander dilemma is dat van de overheidssturing: van onderop of van bovenaf is dan
de vraag. Staat de vrijheid van particulieren en gemeenten voorop en wordt er
kleinschalig (per gemeente) besloten over het landschap? Of komt er een geleiding van
bovenaf en vallen besluiten in grote eenheden (in het hele Groene Hart of de
samenhangende Friese veenweiden)?
Veenweide 25x belicht
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Ten slotte

Hopelijk heeft u in dit boek veel interessants gelezen over de veenweidegebieden en heeft u ook nieuwe informatie gevonden. Waarschijnlijk is de breedte aan invalshoeken om
naar de veenweidegebieden te kijken u opgevallen. Dit is kenmerkend voor het Wageningse onderzoek: goede disciplinaire kennis, maar ook mogelijkheden om tot kennisintegratie
te komen. Dit vinden wij belangrijk aangezien de samenleving hier in toenemende mate in geïnteresseerd is. Zeker met betrekking tot de toekomst van de veenweidegebieden is
het kijken over disciplinaire grenzen van groot belang. Wageningen UR heeft hier al een lange traditie in. Op het onderwerp van de veenweidegebieden hebben wij bovendien de
volledige breedte van benodigde expertise in huis om ook daadwerkelijk geïntegreerde kennis te kunnen ontwikkelen en toepassen, zodat overheden, boeren en maatschappelijke
organisaties tot keuzes kunnen komen. Dit is nodig, want de problematiek is complex.
Wilt u door het lezen van één of meerdere artikelen met Wageningen UR in gesprek over de veenweidegebieden, dan willen we u daar van harte toe uitnodigen! Per instituut is een
aanspreekpunt actief, die hieronder genoemd worden. Zij coördineren het veenweideonderzoek binnen hun instituut en hebben het overzicht van wat er gebeurt en bij wie welke
expertise aanwezig is. Uiteraard kunt u de onderzoekers ook zelf benaderen voor vragen over hun artikelen en onderzoek.
Naar aanleiding van dit boekje kunt u contact opnemen met Willem Rienks - Alterra (0317 - 47 42 32)
Aanspreekpunten per instituut:
Paul Galama - WUR Divisie Veehouderij
Willem Rienks - Alterra
Marien Borgstein - LEI
Hein Korevaar - PRI
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Alterra

Animail Sciences Group - Divisie Veehouderij

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene ruimte. Alterra maakt deel uit van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Wij werken nauw
samen met het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit
op het gebied van onderzoek en onderwijs. Met hen dragen we bij aan een kwalitatief
hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving. Uitwisseling van kennis en
capaciteit en het samengaan van fundamenteel en toegepast onderzoek zorgen voor
een wetenschappelijke meerwaarde van de resultaten van de projecten.
Alterra biedt een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een
veelvoud van expertisevelden op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam
gebruik ervan. Enkele van de vele aspecten van de groene leefomgeving die aan bod
komen in het onderzoek van Alterra zijn: flora en fauna, bodem, water, milieu, geoinformatie en remote sensing, landschap en landinrichting, mens en maatschappij en
bestuurskunde. Bij Alterra zit veel expertise over de veenweidegebieden en wordt hier
vanuit een veelheid aan invalshoeken onderzoek naar gedaan.

De Divisie Veehouderij van de Animal Sciences Group is de kennispartner voor de
veehouderij en haar omgeving (keten, regio en maatschappij). Het instituut bevordert
een renderende veehouderij in een duurzame omgeving. De combinatie van kennisontwikkeling (fundamenteel- en praktijkonderzoek) en kennistoepassing geven de
divisie Veehouderij een unieke positie in de kennisketen. Het onderzoek richt zich op
het ontwerpen, toetsen en implementeren van vernieuwende bedrijfssystemen.
Onderzoek naar deelsystemen richt zich op voeding, bemesting, beweiding, fokkerij,
gezondheid, huisvesting, productkwaliteit, peilverlaging en inpassing van natuur. De
technische en economische haalbaarheid van deelsystemen en bedrijfssystemen
worden getoetst op regionale praktijkcentra en praktijkbedrijven. Het praktijkcentrum
Zegveld is een ontmoetingspunt in het westelijk veenweidegebied waar veel kennis
uitgewisseld wordt. Naast bedrijfsplannen worden veehouders ook ondersteund bij het
ontwikkelen van een gebiedsondernemingsplan, inclusief vormen van multifunctionele
landbouw.
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Plant Research International

LEI

Plant Research International verricht onderzoek op het gebied van genetica en
reproductie van planten, gewasfysiologie, agrosysteemkunde, bodemvruchtbaarheid,
verbetering van de gezondheid van planten en optimalisatie van de kwaliteit van
producten en productiesystemen.
De belangrijkste doelstellingen van Plant Research International zijn:
" een verdere ecologisering van land- en tuinbouwketens, door de ontwikkeling van
beter aangepaste gewassen, betere teeltmethoden en een nieuwe generatie
gewasbeschermingsmiddelen;
" karakterisering van genen, functies van genen en biosynthese-routes, voor
verbeterde en nieuwe producten met een hoge toegevoegde waarde;
" nieuwe productiesystemen die beantwoorden aan de wensen van producenten,
consumenten en de maatschappij.
De onderzoekfaciliteiten waarover Plant Research International beschikt behoren tot
de modernste van Europa. Klanten en partners komen van over de hele wereld.

Het LEI is één van de onderzoeksinstituten van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum en verricht economisch onderzoek op het gebied van land- en
tuinbouw en visserij, het beheer van het landelijk gebied, de agribusiness en de
productie en consumptie van voedingsmiddelen. De toenemende integratie van
landbouw en agribusiness met de maatschappelijke omgeving is een belangrijk
uitgangspunt voor het onderzoek van het LEI, nationaal en internationaal. Tegen die
achtergrond ondersteunt het onderzoek de keuzes die overheden en bedrijven moeten
maken op het gebied van concurrentie, besturing van productieketens, ruimtelijke
ordening, milieuzorg, natuurlijke hulpbronnen, het Europese landbouwbeleid en het
mondiale handelsverkeer. Allerlei ontwikkelingen zoals beleid, innovatie en
concurrentie dwingen tot aanpassingen in de agrarische bedrijfstakken. De vele
voorschriften en beperkingen vereisen een scherper management ondersteund door
complexe besturingssystemen. Dit geldt ook voor ondernemers, grondeigenaren en
overige betrokken actoren in het veenweidegebied die moeten anticiperen op een
veranderende omgeving.

Veenweide 25x belicht

63

Q-140 inhoud 21-06 -2005.qxp

64

Veenweide 25x belicht

22-6-2005

17:33

Pagina 64

Q-140 24x17cm omslag 15-06 -2005.qxp

23-6-2005

8:47

Pagina 3

Q-140 24x17cm omslag 15-06 -2005.qxp

23-6-2005

8:47

Pagina 4

