De tijd dringt: keuzes maken in veengebieden
Verslag van de ‘Collegetour IN HET VEEN, op woensdagmiddag 24 juni 2015 in Boskoop.
De Nederlandse veengebieden hebben te kampen met bodemdaling. Er moet, zeker met het oog op klimaatverandering, iets
gebeuren om het wonen, werken en recreëren in de veengebieden haalbaar en betaalbaar te houden. Dat kan door nieuwe
waarden te zoeken om de toekomst van dit typisch Nederlandse cultuurlandschap inclusief de inliggende dorpen en steden te
waarborgen. De grote vraag is: wat? Op woensdagmiddag 24 juni kwamen vertegenwoordigers van provincies, gemeenten,
waterschap-pen en belangenorganisaties in Boskoop bij elkaar om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Deze
‘Collegetour IN HET VEEN’ was georganiseerd door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, de provincie ZuidHolland en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.
Vooral vanuit de lucht zie je goed hoe
bijzonder het Nederlandse veengebied
is. Dat maakte Rijksadviseur
Landschap en Water Eric Luiten de
aanwezigen duidelijk. Hij gaf aan het
begin van de bijeenkomst een klein
college ‘veen cultuurhistorie’. Door de
systematische wijze waarop onze
voorouders het veengebied in cultuur
hebben gebracht, is een geometrisch
stelsel van sloten en weiden ontstaan
(de ‘slagen’). Het is er vaak prachtig
wonen en akkerbouwers maar vooral
melkveehouders hebben er de
afgelopen decennia goed geboerd.
Maar met name dat boeren heeft een
keerzijde. Omdat hiervoor de
waterpeilen kunstmatig laag worden
gehouden, heeft dit bodemdaling tot
gevolg.(Zie ook het kader op de laatste
pagina van dit verslag).
Quiz
Dat de feiten ernstig zijn, bleek uit een
kleine quiz onder leiding van
dagvoorzitter Inge Diepman. Als we
niets doen is de bodem in 2050
gemiddeld met nog eens dertig
centimeter gedaald. En in bepaalde
gebieden nog veel meer. Door de
verzakking van wegen, moeten
‘veengemeenten’ bovendien eens in de
drie jaar wegonderhoud plegen; dat is
drie keer vaker dan gemiddeld. Ze
maken ook extra kosten om
verzakkende straten en kapotte
rioleringen te repareren, of om paalrot
bij funderingen te herstellen. En hoe
goed ze in een gemeente als Gouda
ook zijn in het aanpakken van
verzakkingsproblemen, ze snakken
inmiddels wel naar een structurele
oplossing, zo liet de Goudse wethouder
Hilde Niezen deze middag weten. Ook
boeren maken extra kosten, omdat ze
hun grasmat veel vaker dan
gebruikelijk moeten vervangen.
Waterschappen zijn tot slot veel geld
kwijt aan het reguleren van de
waterpeilen in de veengebieden. Een
belangrijk bijkomend probleem is dat

de (extra) kosten en de bijbehorende
baten niet bij dezelfde partijen liggen.
Dit lijkt op de langere termijn niet
houdbaar.
Eyeopener
De grootste eyeopener van deze
middag was wellicht dat bodemdaling
leidt tot flinke uitstoot van
broeikasgassen. De jaarlijkse CO2emissie bedraagt 1,4 miljoen ton en is
hoger dan die van alle woningen in de
Groene-Hartgemeenten (1,3 miljoen
ton) bij elkaar, zo heeft het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.
De emissie komt overeen met de
uitstoot van 2 miljoen auto’s. Het PBL
presenteerde deze middag het rapport
‘Het Groene Hart in Beeld’, opgesteld
in opdracht van de Stuurgroep
Nationaal Landschap Groene Hart.
Daarin wordt een overkoepelend beeld
geschetst van de trends en
ontwikkelingen in het veengebied, als
startpunt voor het maken van
bestuurlijke keuzes. Wellicht kan de
CO2-emissie de gamechanger worden,
stelde onderdirecteur Reinier van den

Berg van het PBL. Zeker als
emissiereductie kan worden vermarkt
via een zogenoemd Carbon Credits
systeem. Zo’n systeem werkt in
Duitsland al. Daarmee kan mogelijk
een deel van de benodigde
maatregelen in veengebieden worden
bekostigd.
Meerdere dimensies
Rijksadviseur Eric Luiten noemde het
veenweidenprobleem zeer complex.
Juist omdat het meerdere dimensies
heeft. Het gaat volgens hem niet alleen
om het beeld, maar ook om de ruimte
en het proces. Die laatste twee
aspecten moeten volgens hem terug in
de discussie over de toekomst van het
gebied. ‘Want’, zo zei hij: ‘Terwijl de
bodem onder onze voeten verdwijnt
(het proces, red.), maken we ruzie over
het beeld: de windmolens die we niet in
ons blikveld willen hebben.’ Hij
bepleitte een nationaal programma
voor het veen, waarin alle betrokken
partijen gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen voor het
veengebied.

grote schaal zal gebeuren. Vandaar
dat Frank Lenssinck ook pleitte om via
het agrarisch onderwijs aankomende
boeren meer te leren over de
problemen in het veenweidengebied,
in de hoop dat zij nieuwe agrarische
ideeën en inzichten omarmen.

Henk Baas van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, noemde ons veengebied een
uniek cultuurhistorisch landschap. Je
vindt het bijna nergens anders ter
wereld. Het landschap biedt
cultuurhistorisch gezien volop kansen.
Er zijn volgens Baas plannen om er
werelderfgoed van te maken. Bij
sommige mensen bestaat de angst dat
het gebied daardoor ‘op slot gaat’. Die
angst is volgens Baas niet terecht. Het
biedt binnen bepaalde kaders juist
volop kansen voor economische
ontwikkelingen.
Vernatting
De vraag is: wat gaan we doen? Via
technische maatregelen zoals
onderwaterdrainage is het mogelijk de
gemiddelde bodemdaling in
veenweidengebieden te halveren, zo
blijkt uit proeven. Maar schuiven we het
probleem daarmee niet voor ons uit?
Volgens Roel van Gerwen van
Landschap Noord-Holland is er maar
één echte oplossing: vernatting.
Boeren zouden moeten overstappen
van droge veehouderij naar natte
akkerbouw, aldus Van Gerwen.
Bijvoorbeeld door lisdodden te gaan
telen (bijv. als grondstof voor
isolatiemateriaal of laminaat) of
cranberries. Op verzoek van zijn
organisatie heeft het Landbouw
Economisch Instituut hier aan zitten
rekenen. Daaruit blijkt dat er sluitende
business cases mee te maken zijn.
Minder vergaande oplossingen zijn het
overstappen op een ander type koeien
(dubbeldoelkoeien), een ander type
beweiding en andere type machines,
waarbij hogere grondwaterstanden
kunnen worden gehandhaafd.

Business cases
Volgens Frank Lenssinck van het
Veenweiden Innovatiecentrum draait
het bij functieverandering in het
veenweidengebied allemaal om goede
business cases die ook op termijn
houdbaar zijn. Hij pleitte ervoor de
functies in een gebied centraal te
stellen, niet de bodemdaling zelf. De
daling varieert namelijk flink, van twee
millimeter tot anderhalve centimeter.
Op een aantal plekken kan er dus
zeker veehouderij blijven, zo betoogde
hij. Kortom: dé oplossing voor
bodemdaling bestaat niet. Het is altijd
maatwerk.
Het is de vraag of de huidige generatie
boeren van plan is zonder pardon zijn
Holstein koeien in te ruilen voor
lisdodden of cranberries. En of dat op

Kanis
Er wordt niet alleen gekeken naar
technische innovaties en mogelijke
functieverandering als oplossingen,
maar ook naar systeeminnovaties, zo
bleek tijdens de bijeenkomst.
Bijvoorbeeld in Kanis, een dorp even
boven Woerden. Welmoed Visser van
de gemeente Woerden vertelde er
meer over. De gemeente heeft de
bewoners van Kanis in een vroeg
stadium betrokken bij de reconstructie
van het totale openbare gebied van
Kanis. Bovendien kijkt de gemeente
nadrukkelijk naar alternatieven voor de
traditionele ‘verzakkingsaanpak’.
Vanwege de slappe bodem zou er bij
gebruik van gangbare ophoog- en
funderingstechnieken binnen tien jaar
weer schade aan wegen, trottoirs en
aansluitingen van huizen en tuinen
optreden. De gemeente grijpt de
reconstructie in Kanis aan om
innovatieve technieken en methoden
op een slappe bodem toe te passen.
Startpunt
De meeste aanwezigen beschouwden
de bijeenkomst als een goed startpunt
om echt werk te gaan maken van het
oplossen van de veenproblematiek. Er
vielen geluiden te horen als: er moeten
kaders worden geschept; er moet een
stip aan de horizon komen; we moeten
met elkaar beslissen waar we met het
veenweidengebied naar toe willen,
Maar de grote vraag aan het einde van
deze bijeenkomst was ook: brengen we

met deze bijeenkomst de bal echt aan
het rollen? En wie neemt nu het
voortouw? Veel aanwezigen vonden
dat betrokken provincies hierin een
belangrijke rol moeten spelen. Maar er
waren er ook die zelf aan de slag
wilden en ter plaatse al afspraken
wisten te maken met nieuwe partners.

Ook het feit dat het Rijk een
terugtrekkende beweging maakt op het
gebied van landschappelijke
ontwikkeling, wil Den Haag hiervoor
toch ook een zekere
verantwoordelijkheid nemen, aldus
Ruud Cino. Cino is
Programmamanager bodem en

Bodemdaling, hoe werkt het?
Het verlagen of verhogen van het
slootpeil is van oudsher het middel in
laagveengebieden om de
toegankelijkheid van het grasland voor
de melkveehouderij te sturen. In de
winter en het vroege voorjaar zetten
waterbeheerders het slootwaterpeil
lager, waardoor water wordt afgevoerd
en de draagkracht van de bodem
wordt verstrekt. Anders kan de boer
met (zware) machines zijn grasland
niet op. Deze praktijk heeft echter tot
gevolg dat in de zomer de
grondwaterstand ‘hol’ blijft staan op de
percelen. Al gaat het slootpeil ’s
zomers omhoog, het water bereikt
alleen de randen van de percelen en
niet het midden. Daardoor ontstaat
droogteschade aan het gras, de
bodem daalt en het onderliggende
veen oxideert, omdat het met zuurstof
in aanraking komt.

IN HET VEEN is mogelijk gemaakt door:

ondergrond bij I&M. Als de regio met
een goed plan komt en in dat kader
een concrete vraag voor het Rijk
neerlegt, zal er zeker worden gekeken
wat er mogelijk is, aldus Cino. Zijn
oproep aan het einde van de dag was
dus vooral om de koppen bij elkaar te
steken en met zo’n plan te komen.

