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Bijlage 1Overzicht per criterium
Maaivelddaling in v e e n g e b i e d e n
Steller:Jan van den Akker, Alwin Gerritsen en Willem Rienks
Workshop januari 2004

In dit stuk wordt ingegaan op de maaivelddaling in veengebieden. Er wordt
begonnen met een kort overzicht van de Friese veenbodems, vervolgens wordt de
theorie achter maaivelddaling in veenweidegebieden kort toegelicht. Daarna wordt de
vuistregel voor daling van het maaiveld toegelicht en worden verschillende cijfers
over maaivelddaling geïnterpreteerd. D a n worden de gevolgen van de peüstrategieën
voor de maaivelddaling besproken hetgeen tenslotte uitmond in een aantal
conclusies.
Veenbodems1
H e t Friese veenweidegebied is ongeveer 60.000 hectare groot. D e belangrijkste
veensoorten in Fryslân zijn veenmosveen en zeggeveen (Janssen, 1986).
Veenmosveen is ontstaan in een milieu, dat uitsluitend op regenwater was
aangewezen, dus onder voedselarme omstandigheden (oligotroof). Meestal is het vrij
sterk vergaan. Zeggeveen is gegroeid in een iets voedselrijker milieu (mesotroof). Het
is dan ook meestal te vinden langs waterlopen, die voedselrijk water aanvoerden.
Gewoonlijk bestaat het uit een nogal amorfe veenmassa met kleine, grijze, van
zeggen afkomstige worteltjes. Er zitten ook riet- en houtresten in. (Janssen, 1986).
Tabel 1-Overwicht veentypen Bron: Hendriks , 1993
Veensoort
Bosveen
Broekveen
Zeggerietveen
Rietveen
Broekveen
Zeggeveen
Rietzeggeveen
Veenmosveen

Trofiegraad
Eutroof
Eutroof
Eutroof
Eutroof
Mesotroof
Mesotroof
Mesotroof
oligotroof

C/N verhouding (%)
15-25
18-30
15-40
15-40
15-20
15-30
15-30
40-70

C/P verhouding (%)
?
750
?
?
?
336-1144
750
400-2400

2

D e veengronden hebben momenteel nog een dikte van maximaal 2-3 meter en zijn
meestal opgebouwd uit zeggeveen met daarboven het oligotrofe veenmosveen, veelal
afgedekt met een laagje zware of venige klei. D o o r latere vervening is op veel
plaatsen een deel van het veenpakket afgegraven. (Janssen, 1986)
Veen bestaat voor 23 tot 110 massaprocenten uit organische stof van plantenresten. De afzetting
hiervan vond plaats onder waterverzadigde omstandigheden, waardoor de organische stof niet of
nauwelijks werd omgezet en afgebroken. (Hendriks, 1993)
Dat is 1986, uitgerekend is dat daar nu gemiddeld zo'n 15 tot 30 cm van geoxideerd zou moeten
zijn (met name afhankelijk van de aanwezigheid van een kleidek).
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Theorie achter maaivelddaling
In veengebieden spelen vier processen een rol bij maaivelddaling. Dit zijn klink,
krimp, zetting en oxidatie. D e eerste drie treden vooral op na een directe ingreep,
zoals peilverlaging. Oxidatie is een meer continu proces. D e uiteindelijke daling in
een veengebied is een resultante van de vier processen. Deze processen zijn
hieronder kort toegelicht.
Klink is een zakking als gevolg van verdichting van de grond onder invloed van het
eigen gewicht. Verlaging van de grondwaterstand geeft een verlaging van de
opwaartse druk, waardoor de druk van het eigengewicht toeneemt. Dit heeft zakking
van de ondergrond tot beneden het grondwater tot gevolg. Hierdoor worden de
slappe veen- en eventuele kleilagen in elkaar gedrukt, waarbij water wordt uitgeperst.
D o o r de lage doorlatendheid van het veen en klei duurt dit consolidatieproces enkele
jaren. Daarbij neemt de wateroverspanning af en neemt het veenmateriaal de druk
over. Dit verdichtingsproces gaat door totdat een nieuw evenwicht is bereikt.
Zetting is een zakking als gevolg van een samendrukking van grond door een van
boven aangebrachte belasting. O o k hierbij moet de grond consolideren, wat enige
jaren vergt. Volgens Janssen (1986) speelt dit aspect nauwelijks een rol in Fryslân.
Krimp is een afname van het volume van de bovengrond als gevolg van indroging.
Krimp kan worden onderscheiden in irreversibele en reversibele krimp. Vers veen
dat voor het eerst krimpt veranderd van structuur en samenstelling door biologische,
chemische en fysische processen en zwelt bij vernatting slechts gedeeltelijk terug. N a
enkele malen uitdrogen en krimpen wordt de irreversibele krimp steeds kleiner en
krimpt het veen vooral reversibel. Krimp is een seizoensgebonden proces. In de
zomer treedt door sterke indroging krimp op en in het najaar en winter vindt door
overvloed aan vocht weer opzwelling plaats. Irreversibele krimp leidt tot permanente
maaivelddaling. Reversibele krimp leidt tot een tijdelijke maaivelddaling en ook tot
scheurvorming in droge periodes. D e verschillen tussen droge en natte seizoen
kunnen enkele centimeters bedragen. In een droge zomer als 2003 zakt het
grondwaterpeil extra diep en droogt het veen boven de grondwaterspiegel sterker uit
dan ooit daarvoor. Een deel van de krimp is dan irreversibel, waardoor het maaiveld
in één jaar enkele centimeters kan dalen.
Oxidatie is een afname van het volume van de bovengrond als gevolg van omzetting
van organische stof door micro-organismen in C O " en H " 0 onder aërobe
omstandigheden (het ontwaterde deel van de bodem). Dit biologisch-chemische
proces is sterk temperatuursafhankelijk. Daarnaast zakt in de zomer de
grondwaterstand in een veenweide perceel sterk door het verdampingsoverschot en
het beperkte infiltratievermogen van de slootwand. D o o r die lage grondwaterstand
staat veel veen bloot aan zuurstof, waarbij in de loop van de zomer de temperatuur in
de grond langzaam stijgt. D o o r deze combinatie van factoren vindt tussen de 90 en

3 Ook in waterverzadigde (anaërobe) omstandigheden vindt oxidatie plaats,waarbij Sulfaat en nitraat
als zuurstofleverancier functioneert voor micro-organismen die de organische stof afbreken. Dit
proces gaat echter ca. 1000 keer zo langzaam dan onder aërobe omstandigheden.
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9 5 % van de oxidatie en bijbehorende maaivelddaling in het zomerhalfjaar plaats .
Anders dan bij klink, zetting en krimp is er geen limiet aan het proces en wordt in
principe al het organische materiaal boven de grondwaterspiegel verteerd. O m d a t na
verloop van tijd de polderpeilen worden aangepast aan de maaivelddaling, is oxidatie
een continu gebeuren en in de meeste gevallen de grootste veroorzaker van
maaivelddaling. Oxidatie wordt door meerdere factoren beïnvloed. Hieronder zijn
deze aangeduid.
Aspecten die een rol spelen bij de mate van oxidatie
Vochtgehalte
Zuurstofvoorziening (gedeeltelijk een tegenhanger van vochtgehalte)
Zuurgraad
Temperatuur
Veentype
Nutriëntengehalte
Lurumgehalte
Zoutgehalte
Kleidek
Landgebruik
Grondwaterstanden en de mate waarin kwel of wegzijging voorkomt bepalen mede
het vochtgehalte van de bodem en zijn daardoor van invloed op de bodemdaling.
Bovendien bepalen gewas- en bodemverdamping het vochtgehalte van de bodem.
In deze studie staan strategieën met betrekking tot de slootpeilen centraal. Deze
slootpeilen, ofwel de drooglegging, beïnvloeden, samen met de onderrand
(kwel/wegzijging) en de bovenrand (verdamping) de grondwaterstand. D e mate
waarin de slootpeil van invloed is op de grondwaterstand wordt beïnvloed door de
drainagevoorwaarden. Dit zijn: afstanden tussen sloten, gebruik van greppels, gebruik
van drains, hydraulische eigenschappen van bodemprofiel en het voorkomen van een
holle of een bolle perceelligging. Uiteindelijk is echter het vochtgehalte van de
bodem, en daarmee de zuurstofvoorziening, een van de sturende factoren van
oxidatie en niet de grondwaterstand of de slootpeilen.
Procesmatige relaties tussen de bovenstaande omgevingsfactoren en maaiveldsdaling
zijn niet bekend. Gegevens over maaivelddaling in veengebieden zijn daarom
empirische gegevens. In het onderzoeksprogramma E U R O P E A T 6 zal gepoogd
worden alle kennis van deelprocessen samen te ballen en met behulp van het
voorspellen van randvoorwaarden de maaiveldsdaling in te schatten.
Janssen (1986) stelt dat het type veen in praktijk niet of nauwelijks een rol speelt.
D o o r aanzienlijke toevoer van nutriënten zou de trofiegraad van veen niet meer

4

Mondelinge mededeling Hendriks
5 Dit isvan invloed op de zuurstofvoorziening van de bodem
6 Voor meer informatie hierover wordt verwezen naarJan van den Akker of Rob Hendriks (Alterra)
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bepalend. Deze stelling wordt ondersteund door metingen bij Oldelamer (1966-1984)
en Hommerts-Oppenhuizen (1930-1965) Zakkingssnelheden waren hier redelijk
goed vergelijkbaar met die in de westelijke veengebieden, ondanks dat de bodem
meer oligotroof was dan daar (Jansen, 1986). Een duidelijk verschil was dat men in
Fryslân percelen bewerkt en gedraineerd heeft. Dit heeft een relatief snellere zakking
met zich mee gebracht (Janssen, 1986).
Hendriks7 ontkend dat de trofiegraad van het veen geen belangrijke factor zou zijn.
In eerdere onderzoeken (Hendriks, 1993; Vermeulen en Hendriks, 1996) is een
duidelijk verschil in afbraaksnelheden gemeten tussen eutroof en oligotroof veen.
Een effect van bemesting op oligotroof veen, zodat de afbraaksnelheid van het veen
versneld worden is, volgens Hendriks, een twijfelachtige veronderstelling. Een aspect
dat wel een rol zou kunnen spelen is dat oligotroof veen een hoger organisch
stofgehalte en kleinere volumieke massa heeft dan eutroof veen. E e n kleiner verlies
aan organische stof heeft daardoor een grotere daling tot gevolg dan op eutroof veen
het geval zou zijn. Deze twee tegengestelde processen heffen elkaar waarschijnlijk
voor een groot deel op.
Vuistregel e n cijfers maaivelddaling in v e e n w e i d e g e b i e d e n
Hendriks en Van den Akker (in: Gerritsen en Kwakernaak, 2002) hanteren de
volgende algemene vuistregel omtrent maaiveldsdaling in relatie tot
ontwateringsdiepte. Per 10 cm drooglegging tussen de 1 en de 2 m m oxidatie per
jaar.
Q

Dit betekent dat bij een over het jaar constante drooglegging van 90 cm —maaiveld
de te verwachtten oxidatie, gemiddeld voor Nederland, tussen de 9 en 18 m m per
jaar bedragen. Over 100 jaar betekent dat een bodemdaling van tussen de 90 cm en
de 1.80 m. Hiervan vindt ongeveer 80% plaats in de warme helft van het jaar, puur
als gevolg van de temperatuur (Hendriks, in: Rienks et al., 2002). In de warme helft
van het jaar is de grondwaterstand echter ook lager (en zakt deze uit).
Gecombineerd schat Hendriks dat tussen de 90 en 9 5 % van de oxidatie in de warme
helft van het jaar optreedt.

Mondelinge mededeling; ondersteund door Hendriks, 1993 en Vermeulen en Hendriks, 1996
8 In het kader van de) is vastgesteld dat de gemiddelde drooglegging in de Friese veengebieden 92
cm —mv bedraagt en in de klei-op veen gebieden 100 cm.
9 En daarmee ook de waterverzadiging van de bodem

10

Alterra-rapport 989 bijlagen

Veenda130

I

I -9999

| 1-3
34-10
I 11 -15
I 16-20
• i 21 -25
J 26-30
^ B 31 -35
1 No Data

Figuur 1 - Kaart bodemdaling 2030 (in cm) Bron:provincieFryslân op basis van WIF-studie (Provincie
Fryslân, 1997)

Wat opvalt uit de bodemdalingkaart van Fryslân is dat de maaiveldsdaling lager
uitvalt dan volgens de vuistregel te verwachten is. Aannemende dat het om een
periode van 30 jaar gaat en dat jaarronde ontwatering 90 cm —mv bedraagt zijn
maxima van tegen de 50 cm te verwachten (dit zal op gebieden zonder kleidek). Aan
de andere kant is de vuistregel zeer algemeen en niet specifiek voor de Friese situatie
bedoeld, zodat het niet verwonderlijk is dat er afwijkingen zijn. Bovendien is de
slootdichtheid in de Friese veenweidegebieden lager dan in de westelijke
veenweidegebieden, waardoor ondanks de grotere drooglegging de grondwaterstand
toch ongeveer even hoog blijft als in het westen. Er gelden dus andere relaties met de
drooglegging dan in Hollandse en Utrechtse veenweidegebieden. Tijdens de
workshop op 22 januari bleek dat men in Fryslân uitgaat van een afhankelijkheid van
50% t.o.v. de relatie sloot- en grondwaterpeilen. In het westen is dit 60%. Er zou
voor Fryslân dus een andere vuistregel opgesteld moeten worden.
Een betere relatie dan die tussen slootpeil en bodemdaling is die tussen de gemeten
GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) en de maaivelddaling. Dit is logisch
omdat de GLG aangeeft hoeveel veen aan de lucht wordt blootgesteld op een
moment waarin de grondtemperatuur het hoogste is en zo droog dat de zuurstof het
diepst in het veenaggregaten doordringt. In de figuren 2 en 3 zijn voor een aantal
proeflocaties de relatie tussen maaivelddaling en slootpeil respectievelijk GLG
aangegeven. Zoals te verwachten blijkt de relatie tussen de GLG en de
maaivelddaling veel beter dan de relatie tussen slootpeil en maaivelddaling. In de
figuren is onderscheid gemaakt in de hoeveelheid klei in de bovenste 30 cm. Bij meer
klei dan 500 kg/m is er sprake van een uitgesproken kleidek. De maaivelddaling lijkt
dan weinig afhankelijk van het slootpeil, maar wel afhankelijk van de GLG.
Opvallend is dat de vier diepste slootpeilen en GLG's in Fryslân gemeten zijn.
Hiervoor is in de polder Twaalfvoeten (bij Spannenburg) en de polder Oldelamer
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gemeten. Er zijn te weinig punten om louter op basis van deze gegevens een
bindende conclusie te trekken.
25

Oklei <250 kg/m3
• 250 <klei<500 kg/mó

20

klei >500 kg/m3
Spannenburg

m 15
m/j
aar

oOIdelamer

10
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1.20

1.40

Slootpeilm -mv
Figuur 2. Relatie tussen slootpeilen »laaivelddaling in een aantal proejpercelen, waarbij onderscheid ivordt
gemaakt in de hoeveelheidkleiin debovenste 30 cmvanhetprofiel(vandenAkker, ongepubliceerde data)

25
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Figuur 3. Kelatie tussen slootpeilen maaivelddaling in een aantal proefpercelen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in de hoeveelheidklei in debovenste 30 cmvanhetprofiel(vandenAkker, ongepubliceerde data)

In tabellen 2 en 3 is een aantal cijfers rondom bodemdaling voor veengebieden in
Fryslân op een rij gezet.

12
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Tabel 2 - Overtochtdalingsnelheid (mm perjaar) maaiveld bij verschillende bodemprofielen en verschillende
droogleggingen (Provincie Fryslân, 1997 (tabel 10, bijlage 1); op basis van Schokking, 1993 enSchothorst,

1967)
Grondsoort
Diepveen
Veen
10-40 cm klei op veen
40-80 cm klei op veen
80-200 cm klei op veen
> 200 cm klei
< 200 cm klei op zand
Zand

D rooglegging
0- 30 cm
3.2
2.5
1.6
0.9
0.4
0.1
0.1
0.0

30 - 60cm
6.1
5.0
4.0
2.5
1.2
0.3
0.2
0.0

60 - 100 cm
8.6
7.0
5.5
3.9
2.1
0.6
0.4
0.0

100 -150 cm
10.8
9.2
7.3
5.1
2.9
0.9
0.6
0.0

> 150 cm
12.5
10.6
8.5
6.0
3.4
1.0
0.7
0.0

Tabel 3 - Overwicht opgetreden bodemdaling inhetSwettegebied (LBL, 1995)
Deelgebied

Gemiddelde
maaiveldhoogte in in NAP

1950
1
2
Ï

4
5

Zakking
in m

Bodemtype

Dikte
kleidek
in m

Gt

Winter
peil
t.o.v
NAP
1994

Gemiddelde
Drooglegging
in m 1994

1968

1994

-0.93
-0.92
-0.74
-0.72
-0.77

-0.96
-1.00
-0.81
-0.82
-1.00

0.03
0.08
0.07
0.10
0.23

kx\Iv71C
pVs
kVs
kVc
pVc

0.40-0.80
0.25-0.40
0.25-0.40
0.25-0.40
0.15-0.40

IIb
IIa/IIb
IIA
IIa
111)

-1.50
-2.10
-1.30
-1.30
-2.10

0.54
1.10
0.49
0.48
1.10

kVs/pVs
pVc/pVs
kMv71C
kVs
kVs/pVs
kVs/pVs/
hVs
kVs/kVc/
pVc
kVs/kVc/
pVs

0.15-0.25
0.15-0.25
0.40-0.80
0.25-0.40
0.25-0.40
0.15-0.25

IIa
IIa
Illb
IIa
IIb
IIb

0.42
0.38
1.02
0.80
1.03
0.89/0.99

0.15-0.40

IIa/IIb
/Illb
IIa

-1.20
-1.20
-1.80
-1.80
-1.80
1.65/1.75
-1.80
-1.70

0.92

6
7
S
9
10
11

-0.51
-0.53
-0.62
-0.82
-0.52
-0.46

-0.78
-0.82
-0.78
-1.00
-0.77
-0.76

0.27
0.29
0.16
0.18
0.25
0.30

12

-0.57

-0.80

0.23

13

-0.49

-0.78

0.29

0.15-0.25

1.00

Dit gebied bevindt 2ich in een van de pilotgebieden.
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Figuur 4 flinks). Relatie tussen ontwateringsdiepte en de gemiddelde zakking per jaar voor verschillende objecten.
Tussen haakjes zijn de beschouwde periodes vermeld. B —Boerenlanden Hammerts-Oppenbuizen
(1930-1965), W
= WyldUnnen (1956-1985), GV = Groote Veenpolder Weststellingwerf (1940-1.976), De = DeDeelen (1961-1979),
VE - Veenpolder van Echten (1959-1980), Du » De Duif (1954-1983), Oo = OldeUmer (1950-1984), KG = kleine
Geest (1955-1975), Hl en H2 - Hege Warren (1966-1985), Ol « OldeUmer, (onbewerkt) 02 - OldeUmer (bewerkt) (1966-1984).
Figuur 5.ReUtie tussen ontwateringsdiepte en totale zakking na zesjaar voor objecten in het westelijk veenweidegebied en het Friese veenweidegebied. B — Bleskensgraaf, H = Hoenkoop, Z - Zegvelderbroek, Oo = OldeUmer (onbewerkt), Ol - OldeUmer (bewerkt, HOo Hommerts-Oppenhuizen
(onbewerkt), HOI
Hommerts-Oppenhuizen
(gedraineerd en geploegd).

Figuur4 -Metingen relatie maaiveldsdaling enslootpeilinFryslân(Janssen,1986)

Gevolgen peilstrategieën voor maaivelddaling
In figuur 5 is schematisch aangegeven hoe het grondwaterstandsverloop is in de
zomer en de winter bij de vier beschouwde peilstrategieën. Zoals eerder is
aangegeven is vooral de laagste grondwaterstand in de zomer maatgevend voor de
maaivelddaling. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) treedt in het algemeen
op in de periode Augustus - half September. In die periode is de temperatuur van de
ondergrond ook het hoogste en is de warmte het diepst in de grond doorgedrongen.
De voorwaarden voor oxidatie van het veen in de ondergrond zijn dan optimaal. Na
half September overtreft in het algemeen de neerslag de verdamping en stijgt het
grondwater. Ook nemen de temperaturen en instraling van warmte af.
De peilstrategieën en hun effect op de maaivelddalingen zullen één voor één worden
besproken. De bepaling van de geschatte maaivelddaling is gebaseerd op ervaring en
een globale analyse van gedurende circa 30 jaar gemonitoorde maaivelddalingen in
het westelijk veenweidegebied en in Friesland (Beuving en Van den Akker, 1996.
Beuving en Van den Akker, 2004, Van den Akker en Beuving, 1997), een studie van
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Janssen (1986) en een analyse van gegevens over maaivelddalingen in de Groote
Veenpolder (pilotgebied 1) in Friesland. Uit de analyse blijkt onder andere dat de
ervaringen met de maaivelddalingen in het westelijk veengebied goed overdraagbaar
zijn naar de maaivelddalingen in Friesland. D e vuistregel van Hendriks (in: Gerritsen
en Kwakemaak, 2002) dat 10 cm extra drooglegging een extra maaivelddaling van 1
tot 2 m m veroorzaakt, blijkt ook voor Friesland goed te voldoen.
a.zomergrondwaterstand

b. wintergrondwaterstand
cm -maaiveld

o

«o
so
100
120
140

Figuur 5. Effect van de vierpeilstrategieën op de grondwaterstanden in corner en winter. De vierpeilstrategieën
^ijn aangegeven in defiguur. (!) Plas dras (0 - 20 cm -mv); (2) Natuurlijk peilbeheer (25 - 55 cm -mv); (3)
Hoog^omerpeil(90 -60 cm-mv)en(4) l 'astpeil (90 -90 cm -mv)

1. Plas Dras (0-20 cm - mv)
D o o r het hoge peil in de winter staat het maaiveld vaak blank. D e grond is volledig
verzadigd en de mineralisatie en daarmee de zakking is nul. D e winst ten opzichte
van de referentie peilstrategie (4) is echter nihil, omdat in de winter de mineralisatie
ook bij peilstrategie (4) nihil is door de lage temperaturen en doordat bij peilstrategie
(4) in de winter het grondwater hoog staat. In de zomer overtreft de
gewasverdamping de neerslag en de aanvoer van water uit de sloot dat via infiltratie
door de slootbodem en slootwand in de grond moet doordringen. Daardoor zakt de
grondwaterstand tot decimeters beneden het slootpeil. Eén van de redenen dat de
infiltratie vanuit de sloot zo beperkt is, is het zogenaamde slootwandeffect. Uit
ervaring weet men dat vanaf het voorjaar de infiltratiecapaciteit van de slootwand
steeds verder afneemt in het seizoen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door
biologische processen en dichtslibben van de poriën door fijne deeltjes in het
slootwater. Half september, wanneer de grondwaterstand in het algemeen op zijn
laagst is, is juist de infiltratieweerstand van de slootwand hoog. D e invloed van de
infiltratie heeft dan ook tot slechts enkele meters uit de sloot een duidelijk effect op
de grondwaterstand. Ondanks een zomerslootpeil van 20 cm -mv kan het
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grondwater 60 - 70 cm -mv wegzakken. D e te verwachten maaivelddakng ligt in de
orde van 0 - 5 m m per jaar.
Kwel en inzijging kunnen een grote invloed uitoefenen op de grondwaterstand en
daarmee op de maaivelddaling. Verhoging van de G L G met 10 cm door kwel
vermindert de maaivelddaling met ca 4 m m per jaar. Daardoor kan de maaivelddaling
bij peilstrategie (1) nihil worden. Verlaging van de G L G met 10 cm door inzijging
verhoogt de maaivelddaling met ca 4 m m per jaar. In een gebied met sterke inzijging
kunnen daardoor onverwacht grote maaivelddalingen optreden. In gebieden met
geen of weinig kwel of inzijging kan in de winter door de opbolling van de
grondwaterpeil tussen de sloten inzijging optreden. In de zomer kan anderzijds door
de verlaging van de grondwaterspiegel kwel ontstaan. V o o r de beperking van de
maaivelddaling is dit laatste gunstig.
Sloten hebben een grote invloed op de ontwatering, maar zoals eerder aangegeven is
de infiltratiecapaciteit via slootwanden beperkt. Bij peilstrategie (1) is het zomerpeil
zo hoog, dat rekening houdende met de huidige slootafstanden in Friesland de
ontwatering landbouwkundig gezien zeer slecht wordt. Indien drainage aanwezig is
kan de ontwatering in de winter en voorjaar wat beter zijn.
Een aanwezige drainage zal echter in de zomer juist water infiltreren, omdat de
drainage bij een slootpeil van 20 cm —mv altijd onder water zal liggen. Daardoor zal
de verlaging van het grondwaterpeil in de zomer minder worden en daarmee ook de
veenoxidatie en de maaivelddaling. Hoe effectief de infiltratie via de drains is, hangt
sterk af van de drainafstanden en of de drains op den duur niet dichtslibben.
Momenteel worden door de Engelse partner in het E U R O P E A T project proeven
uitgevoerd o m te testen hoe effectief drains kunnen zijn o m water te infiltreren ter
beperking van veenoxidatie en maaivelddaling. In Nederland zijn in September 2003
op de proefboerderij Zegveld proeven met onderwaterdrainage gestart door de
Animal Sciences Group en Alterra. Daarbij worden drainafstanden van 4, 8 en 12
meter beproefd. Bij de beschouwing van de maaivelddaling in de verschillende
peilstrategieën zal voorlopig geen rekening worden gehouden met infiltratie van
water via de drains, omdat de huidige drainage niet bedoeld is als infiltratiemedium,
de drainafstand in het algemeen te groot zal zijn voor dit doel en omdat het niet
duidelijk is of de drainage ook op de lange duur bkjft functioneren voor infiltratie.
D e slootdiepte kan een grote invloed hebben op de grondwaterstanden indien het
veenpakket vrij dun is en de sloot tot in de zandondergrond reikt. Daardoor kunnen
de sloten veel kwel afvangen, waardoor de grondwaterstandverhogende werking van
kwel wordt beperkt en daarmee ook de beperkende invloed daarvan op de oxidatie
en maaivelddakng. O m d a t het slootpeil hoog staat zal de kwel richting sloot echter in
de meeste gevallen beperkt zijn. Indien de kweldruk lager is dan het slootpeil, dan zal
de kwel richting veenpakket worden gedwongen en kan via de zandondergrond zelfs
infiltratie van slootwater optreden richting veenpakket. D e sloot moet dan wel goed
uitgebaggerd zijn. O o k moet bedacht worden dat in de overgang zandpakket —
veenpakket vaak een zeer slecht doorlatende laag aanwezig is, die zowel inzijging als
kwel en infiltratie beperkt.

16

Alterra-rapport 989 bijlagen

Een holle ligging van het maaiveld is een verschijnsel dat vooral in het Westelijk
veenweidegebied bekend is. Het ontstaat doordat in het middengedeelte van het
perceel de grondwaterstand in de zomer lager staat dan het slootpeil. Langs de sloten
büjft het grondwaterpeil ongeveer gelijk aan het slootpeil. Het gevolg is dat de
oxidatie en maaivelddaling in het middendeel van het perceel groter is dan langs de
sloten, waardoor op den duur het middendeel duidelijk lager ligt dan de randen langs
de sloten. Kortom, het maaiveld volgt de contour van de zomergrondwaterstand.
Het hoogteverschil kan op den duur ca 10 cm zijn. Bij peilstrategie (1) zal dus in veel
gevallen op den duur een holle ligging van het perceel ontstaan. Dit heeft grote
consequenties voor de oppervlakteafvoer van water naar de sloten. Dit kan alleen via
greppels door het middendeel van het perceel. D e holle ligging heeft ook als
consequentie dat bij peilstrategie (1) in de winter het middendeel en daarmee het
overgrote deel van het perceel, altijd blank staat. Indien het slootpeil niet aangepast
wordt aan de maaivelddaling zal uiteindelijk een evenwichtssituatie ontstaan met een
maaiveldhoogtc nabij 20 cm onder het oorspronkelijke maaiveld.
D e diepte van de zandondergrond en de dikte van de veenlaag speelt wat betreft
oxidatie en maaivelddaling alleen een rol indien de grondwaterstand in de zomer zo
diep reikt dat deze in de zandondergrond terecht komt. Bij peilstrategie (1) moet de
zandondergrond dan minder dan ca 87 cm diep liggen. Oxidatie vindt dan plaats in
de hele dikte van het veenpakket. Wel zullen bij een ondiepe, goed doorlatende
zandondergrond kwel, inzijging en slootdiepte een grotere rol spelen dan bij diepere
veengronden. Indien de veenlaag elk jaar volledig droog komt te vallen, dan zal de
hoeveelheid te verteren veen steeds verder afnemen. Bovendien wordt de
hoeveelheid moeilijk verteerbare organische stof relatief steeds meer. D o o r beide
factoren zal de maaivelddaling per jaar steeds minder worden.
D e aanwezigheid van een klei of zanddek heeft een grote invloed op de
maaivelddaling. Ten eerste doet het klei- of zanddek zelf niet of in beperkte mate
mee aan de oxidatie van organische stof. Dit hangt in sterke mate samen met het
organische stofgehalte van het klei- of zanddek. Daarbij moet worden bedacht dat
klei de oxidatie van organische stof beperkt. Vaak wordt gesteld dat een kleilaag het
onderliggende veenpakket afsluit en daarmee toetreding van lucht en zuurstof in het
veen voorkomt. Dit is echter alleen het geval als de klei niet uitdroogt en gaat
scheuren. Gescheurde klei is zeer goed lucht- en waterdoorlatend. Alleen dikke
kleilagen die onderin nat blijven en niet tot op het veen doorscheuren kunnen een
afsluitende laag vormen. Een afdeklaag met een hoog organisch stofgehalte (kleiig
veen) is vaak dun en beperkt de maaivelddaling niet. Veengrond met een afdeklaag
met een laag organisch stofgehalte heeft duidelijk een minder grote maaivelddaling.
D e dikte van de afdeklaag speelt daarbij een grote rol. Een afdeklaag van 40 cm
beperkt de maaivelddaling met ca 3 mm per jaar. Bij een dikke afdeklaag die dieper
reikt dan de G L G wordt de maaivelddaling nihil.
2. Natuurlijk peilbeheer (25-55 cm —mv)
Zoals aangegeven in figuur 5 is het winterpeil bij deze peilstrategie zo hoog dat in de
winter het maaiveld vaak blank staat. Net als bij Pias-Dras is de winst ten opzichte
van de referentie peilstrategie (4) echter nihil, omdat in de winter de mineralisatie
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voor alle peilstratcgieën nihil is. D e hoeveelheid water die in de winter is gespaard
voor de zomer is niet voldoende o m aan de waterbehoefte in de zomer te voldoen.
Hoewel vertraagd zal de grondwaterstand daarom in de zomer toch flink dalen tot 70
- 80 cm - m v . Hoewel de G L G slechts 10 cm dieper zakt dan bij Pias-Dras geeft dit
volgens figuur xx een flinke extra maaivelddaling. D e verwachte maaivelddaling is
ongeveer 6 - 1 0 m m per jaar.
Wat betreft kwel en inzijging, slootafstanden, slootdiepten, drainage, holle ligging,
diepte van de zandondergrond en veendikte, en het effect van een afdeklaag, zijn de
opmerkingen bij peilstrategie (1) Plas—Dras ook voor deze peilstrategie geldig. Wel
zal de holle ligging minder sterk worden dan bij Pias-Dras.
3. Hoog zomerpeil (90-60 cm - mv)
Bij een winterpeil van 90 cm —mv zal, zoals aangegeven in figuur xx, het maaiveld in
de winter in het algemeen droog blijven. V o o r de landbouw zal hierdoor de
berijdbaarheid in verband met het mestuitrijden in februari — maart en voor berijden
en beweiden in het vroege voorjaar voldoende zijn. Het instellen van een hoger
zomerpeil is voornamelijk bedoeld o m de maaivelddaling te beperken en o m later in
de zomer droogteschade te voorkomen. O m deze doelstellingen te realiseren moet
tijdig het slootpeil worden verhoogd o m te voorkomen dat het grondwater al onder
het zomerpeil is gedaald en via infiltratie weer moet worden aangevuld. In principe
zou men in het voorjaar de grondwaterstand moeten volgen o m aan de hand daarvan
tijdig het slootpeil op te zetten. Daarbij geldt liever te vroeg dan te laat. Indien er
allert en adequaat wordt gereageerd, dan zal grondwaterstand niet veel lager worden
dan bij (2) Natuurlijk peilbeheer. D e G L G wordt geschat op 75 — 85 cm - m v . D e
verwachte maaivelddaling is 8 — 14 m m per jaar.
Wat betreft de effecten op G L G en maaivelddaling van kwel en inzijging,
slootafstanden, slootdiepten, drainage, holle ligging, diepte van de zandondergrond
en veendikte en een afdeklaag, gelden dezelfde opmerkingen als bij peilstrategie (1)
Pias-Dras en (2) Natuurlijk peilbeheer. N e t als bij (2) Natuurlijk peilbeheer zal de
holle ligging minder sterk worden dan bij Pias-Dras.
4. Vast peil (90-90 cm - mv)
In Friesland is dit min of meer de huidige peilstrategie. In een aantal gevallen komt
zelfs diepere ontwatering tot 1.20 —mvvoor. In die gevallen betekent peilstrategie (4)
een verhoging van het slootpeil met 30 cm. Hierdoor neemt de maaivelddaling
significant af. In deze paragraaf zullen we echter uitgaan van een voortzetting van
een huidig peil van 90-90 cm —mv.
Bij een zomerpeil van 90 cm —mv heeft het grondwater al de nijging o m naar 90 cm —
mv uit te zakken. D o o r het verdampingsoverschot wordt dit nog versneld.
Afhankelijk van kwel of inzijging komt de grondwaterstand ondieper of dieper uit
dan het slootpeil. O m d a t het grondwater zo diep wegzakt, zal in veel gevallen de
inzijging worden beperkt en neemt de kans op kwel toe. D e G L G wordt geschat op
90 — 100 cm —mv. D e verwachte maaivelddaling is 12 - 22 m m per jaar.
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Wat betreft de effecten op G L G en maaivelddaling van kwel en inzijging,
slootafstanden, slootdiepten, diepte van de zandondergrond en veendikte en een
afdeklaag, gelden dezelfde opmerkingen als bij de voorgaande peilstrategieën. Alleen
zal de sloot dieper zijn en daarom eerder tot in de zandondergrond reiken. D o o r de
diepe grondwaterstand zit de zandondergrond ook eerder relatief ondiep en kan een
dunne veenlaag eerder volledig droog vallen in de zomer. O o k zal het kleidek dikker
moeten zijn o m de maaivelddaling significant te beperken. Een holle ligging van het
maaiveld zal in het algemeen niet ontstaan. Bij kwel zal de grondwaterstand in zomer
zelfs bol komen te staan en zal ook het maaiveld een bolle ligging krijgen. E e n
eventuele drainage zal alüjd boven het slootpeil liggen en daarom in de zomer niet
functioneren als infiltratiemedium.
Conclusies
In tabel 5 zijn de analyses van de maaivelddalingen bij de verschillende peilstrategieën
samengevat. D e getallen in de tabel zijn gebaseerd op expert judgement en voor
verbetering vatbaar en zeker niet toe te passen op specifieke gevallen. D e in de tabel
aangegeven kwel en wegzijging hebben betrekking o p situaties waarin er een
uitgesproken kwel- of wegzijgingsituatie bestaat. Met kleidek wordt in de tabel een
echt kleidek bedoeld van hoogstens venige klei en met een dikte van ca. 40 cm.
Indien het veenpakket dunner dan 1 m wordt, dan wordt de geldigheid van de tabel
beperkt, zeker op de lange termijn.
Tabel5 Geschatte maaivelddalingen in mmperjaar bijverschillendepeilstrategieën bijveengronden met en ponder
kleidek en met kwel of inzijging. Het betreftmaaivelddalingen op de lange termijn, waarbij de slootpeilen
regelmatig worden aangepastaande maaivelddaling.
Zonder kleidek

Peilstrategieën

Met kleidek

kwel

neutraal

wegzijging

kwel

neutraal

wegzijging

1. Plas dras
(0-20 cm - mv)

1

4

7

0

3

6

2. Natuurlijk
25-55 cm — mv)

5

8

11

3

6

9

3. Hoger zomerpeil
(90-60 cm - mv)

7

10

13

5

8

11

4. Vast peil
(90-90 cm - mv)

14

18

22

12

16

20

Indien er van uit wordt gegaan dat het peilscenario (4) Vast peil overeenkomt met de
huidige situatie in Friesland, dan volgt uit de tabel dat theoretisch gezien het instellen
van een zomerpeil van 60 cm —mv in peilscenario (3) al een belangrijke en effectieve
stap is o m de maaivelddaling te beperken. Momenteel wordt in de Friese
veenweidegebieden het driejarig project 'Fean - Wetter - Buorkje, Experiment met
hogere zomerpeilen' uitgevoerd (L. Bos-Gorter & J.R. Hoekstra (2003). Wellicht
geeft dit project meer inzicht in de beperking van de maaivelddalingen, hoewel daarin
helaas geen maaivelddalingen worden gemeten. D e peilstrategie (2) Natuurlijk geeft
nauwelijks minder maaivelddaling dan een verhoogd zomerpeil. Het scenario (1)
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Pias-Dras geeft duidelik de minste maaivelddaling. Het effect van kwel, inzijging en
een kleidek blijkt groot te kunnen zijn.
Bij al de scenario's (1) —(3) kan infiltratie van slootwater in de zomer via drains
theoretisch gezien een grote rol spelen doordat daarmee de daling van de
grondwaterstand in de zomer sterk kan worden beperkt. O o k hier geldt echter dat dit
in de praktijk nog moet worden bewezen. O o k zullen daarbij drainafstanden
waarschijnlijk beperkt moeten zijn.
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Bijlage IA - overzicht maaivelddaling elders in Nederland en de wereld
Bron: VISTA, 2001
Locatie

Daling (cm)

Periode

Cm/jr

NL
Groot Wilnis

50

18741898
19201943
5 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
18751965
19691979
19691979
Recent
Recent
18641997
18611997
900-1500
Tot heden

2.0-4.5

Duyverman, 1948

0.3-2.5

Idem, tabel 6a, p.190

Polder
WestUtrecht
Twiske
Hoenkoop
Hoenkoop
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Zegveld

6-50

Zegveld

14

Zegveld

5

55
2
6.4
1.0
10.1
50

Zegveld
Zegveld
Gein/Gaasp

72

Baambrugge

93

Assendelft
Krimpenerwaard

500
650

BRD
Ritschermoor
Bourtange

400

KehdingerHochmoor

295

19561980
18931907

Polen
UK
Holme Fen

350

Noorwegen

150-200

USA
New York
Louisiana
Florida
California
Everglades
11
12

150

152-244

18511990
10 jaar

60 jaar

26 jaar

5.1
0.3
1.0
0.2
1.4

Peil in cm mv

Literatuur

0.5

-180
40
100
35
100
<20

Schothorst, 1970
Idem
Idem
Idem
Idem
Van den Akker en Beuving, 1997

1.4

70

Schothorst, 1997

0.5

20

Idem

0.7
1.5
0.5

35
70

Beuving en Van den Akker, 1996
Idem
Carasso-Kok en Slofstra, 1998

0.7

Idem

0.9

Borger, 2000
Borger etal., 1997

2-3
28.6

70 a 90
(ploegen)

Schothorst, 1982
Eggelsmann, 1982
Duyverman, 1948

0.6-4.0

Maltby en Immirzi, 1993

0.5-5.0

Idem

5.0-6.7

Idem

2.5
1.0-5.0
3.0
2.5-8.2
2.7-4.2

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

schatting
schatting
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Everglades
Everglades
Everglades
Saeramento

1.4
3.7
4.2
6.4-9.7

Canada
Ontario
Quebec
Quebec (SW)

28 jaar
19751978

2.1
0.7-7.0

Nelier, 1995
Idem
Idem
Idem

30.5
61.0
91.5

Akkerbouw

Idem
Campbelle en Millette, 1981

USSR

0.9-4.0

Maltby en Immirzi, 1993

Israël

10.0

Idem

Griekenland

24

100-350

19301959

3-12

Ploegen
(branden)

Van der Molen en Smits, 1960
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Bijlage IB - Meetlocaties bodemdaling in Fryslân

Figuur 1.Ligging van het
Friescbe veenweidegebied
en situering onderzoeksobjecten. KG =kleine Geest,
W = Wyldlannen, H =
Hege Warren, DU = De
Duif,D - DeDeelen, HO
Hommerts-Oppenhuizen, O = Oldelamer, VE
" Veenpalder van Echten,
GV - Groote Veenpolder
in Weststellingwerf.

Bron: Janssen, 1986
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Bijlage IC Vergelijking van g e n i e t e n e n geschatte maaivelddalingen in het
Westelijk V e e n w e i d e g e b i e d e n het Friese V e e n w e i d e g e b i e d
Vergelijking gerneten maaivelddalingen in het Westelijk Veenweidegebied en Vriesland

D e vuistregel van Hendriks (in Gerritsen en Kwakemaak, 2002) dat 10 cm extra
drooglegging een extra maaivelddaling van 10 cm veroorzaakt, is voornamelijk
gebaseerd op ervaringen en metingen in het Westelijk Veenweidegebied. O m te
controleren of deze vuistregel ook geldig is voor het Friese Veenweidegebied zijn in
figuur 1C metingen van Beuving en Van den Akker (2004) vergeleken met resultaten
van Janssen (1986), die betrekking hebben op maaivelddalingen in Friesland. Beide
meetseries hebben betrekking o p langjarige zakkingen waarbij polderpeilen
regelmatig werden verlaagd o m de maaivelddaling bij te houden. Het aandeel van de
oxidatie in de maaivelddaling is bij zo'n situatie veel groter het aandeel van de krimp
en klink in de maaivelddaling.
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Zonder kleidek

•

Met kleidek
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Friesland
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e
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•O

2 10
0)

>
'cc
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5

0.5

1

1.5

Slootpeil (m -mv)
Figuur IC J'ergelijking van maaivelddalingen in het Westelijk I'eenweidegebied en enkele Frieseproefpercelen
(omcirkeld) (Beuving en l'an denAkker, 2004) enmaaivelddalingen in Friesland (Jansen,1986).

Uit de figuur blijkt dat de maaivelddalingen in Friesland goed vergelijkbaar zijn met
de maaivelddalingen in het Westelijk Veenweidegebied. D o o r de punten "Zonder
kleidek" en "Friesland" zijn lineaire regressielijnen getrokken. De correlatiecoëfficiënten R"blijken hoog te zijn. Een groot gedeelte van de punten "Met kleidek"
blijken ook dicht bij de punten "Friesland" te liggen. Een deel van de punten "Met
kleidek" valt echter buiten de range van de andere punten. Daardoor heeft een
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lineaire regressielijn door de punten "Met kleidek" een lage correlatiecoëffïciënt en is
daarom niet in de figuur opgenomen.
Vergelijking vangemeten engeschatte maaivelddalingen

In Tabel I C zijn geschatte maaivelddalingen gegeven voor 5 klassen drooglegging en
8 grondsoorten (Provincie Fryslân, 1997 (tabel 10, bijlage 1)). In figuur 2C zijn voor
de 5 bovenste grondsoorten de ingeschatte maaivelddalingen vergeleken met de
gemeten waarden van Janssen (1986). Het blijkt dat de gemeten waarden duidelijk
hoger zijn dan de schattingen in de tabel. Waarom de geschatte waarden uit de tabel
zoveel lager zijn is niet duidelijk en vergt nadere analyse van het rapport van de
Provincie Friesland (1997).
Tabel 1C Overwicht dalingsnelheid (mm per jaar) maaiveld bij verschillende bodemprofielen en verschillende
droogleggingen (Provincie Fryslân, 1997 (tabel 10, bijlage 1); op basis van Schokking, 1993 en Schothorst,
1967)
Grondsoort
Diepveen
Veen
10-40 cm klei op veen
40-80 cm klei op veen
80-200 cm klei op veen
> 200 cm klei
< 200 cm klei op zand
Zand

0 - 30 cm
3.2
2.5
1.6
0.9
0.4
0.1
0.1
0.0

Drooglegging
60 - 100 cm
8.6
7.0
5.5
3.9
2.1
0.6
0.4
0.0

30 -60cm
6.1
5.0
4.0
2.5
1.2
0.3
0.2
0.0

0.5

1

100- 150 cm
10.8
9.2
7.3
5.1
2.9
0.9
0.6
0.0

1.5

Slootpei (m -mv)

• Veen
• Diepveen
m Kleidek40-80 cm
A Kleidek 10-40cm
A Janssen 1986
« Kleidek80-200cm
Linear (Janssen 1986)
Figuur2C. I 'ergelijking vangemeten maaivelddalingen (Janssen,1986) versusgeschatte maaivelddalingen uit het
WïF-studie rapport (1997).
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> 150 cm
12.5
10.6
8.5
6.0
3.4
1.0
0.7
0.0

Relatie tussen maaivelddaling e n waterkwantiteitsbeheer
Steller: Alwin Gerritsen, Harry Massop
Workshop januari 2004

D e peilstrategicën werken zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht door in het
watersysteem. Deze beide kanten zullen voor zover mogelijk worden toegelicht. In
deze paragraaf wordt de kwantiteit behandeld. In de volgende paragraaf wordt de
waterkwaliteit behandeld. Eerst voor het grotere watersysteem gekeken of de
peilstrategieën daarbinnen wel passen. Hiermee wordt de toepasbaarheid van elke
peilstrategie genuanceerd. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten van
maaivelddaling op het kwantitatieve waterbeheer.
Gevolgen van b o d e m d a l i n g e n peilstrategieën voor het watersysteem
Wanneer de Friese veenweidegebieden in gebruik blijven als weidegebied en hiervoor
ontwaterd worden zal het veenpakket uiteindelijk verdwijnen. Hierdoor wordt het
Lage Midden van Fryslàn nog een 1—2 meter lager (met uitschieters naar 3 meter).
Dit is gescheiden van de autonome geologische bodemdaling in Laag Nederland en
van bodemdaling veroorzaakt door gaswinning. D e veengebieden met een kleidek
zullen langzamer oxideren dan de veengebieden zonder kleidek. D e bodemdaling
gaat gepaard met autonome klimaatveranderingen. Het is de verwachting van
klimaatonderzoekers (IPCC, 2001) dat de zeespiegel gaat stijgen en dat in Nederland
de zomers droger en de winters natter gaan worden. Piekbuien nemen in intensiteit
toe. D e totale hoeveelheid neerslag per jaar zal waarschijnlijk niet duidelijk
veranderen, maar extremer door het jaar verdeeld worden. Bovendien stijgt de
jaargemiddelde temperatuur. Het is de verwachting dat met name de winters
gemiddeld warmer en de zomers droger gaan worden. Aangezien oxidatieprocessen
bevordert worden door de temperatuur zal dit een versnelling van de bodemdaling
kunnen betekenen (indien er geen maatregelen hiertegen genomen worden).
D e bodemdaling zal ongelijkmatig plaatsvinden, waardoor op middellange termijn
een grotere versnippering van het waterbeheer te verwachten is. Dit werpt de vraag
op of dit betekent dat er wijzigingen in het boezemsysteem aangebracht moeten
worden. In de deelstroomgebiedsvisie is echter al een vergroting van het
boezemsysteem opgenomen. Dit komt samen met de behoefte in de provincie
Fryslân en landelijk o m meer ruimte voor water te reserveren. Het gaat hierbij met
name o m piek- en voorraadberging. D e veenweidegebieden lijken hier redelijk goed
geschikt voor te zijn.

Waterbalans - indicatief
Strategie
4) Vast peil
3) Hoog zomerpeil
2) Natuurlijk
1) Piasdras

Aanvoer
totaal
piek
0
0
+
++

+
+
++
++
0 geen verandering; - afname; + toename
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Afvoer

Kwel

totaal

piek

0
+
-

0
++
++
+++

0

—
—
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Opmerkingen bij de tabel:
Er is bij het opstellen van de tabel uitgegaan dat een extra behoefte aan water
aangevoerd moet worden. Dit kan echter ook door het conserveren en bergen van
water in het gebied zelf. Het is bovendien onduidelijk of een extra aanvoer van water
wel effect zou hebben. D e drainageweerstand van veenbodems is immers hoog. Het
aanleggen van een voorraad water in oppervlaktewater en in de b o d e m lijkt de
voorkeur te genieten.
Strategie 4 (jaarrond 90 cm —mv) is de uitgangssituatie, daarom staat hier overal een
waarde 0. Opgemerkt dient te worden dat door de klimaatveranderingen dit niet
helemaal klopt. D e afvoerpieken zullen sterk toenemen en door de verwachte
temperatuurstijging zal ook de verdamping toenemen waardoor mogelijk meer water
aangevoerd moet worden o m hetzelfde peil te handhaven. O m het verwachte effect
van de peilstrategieën op basis van strategie 4 inzichtelijk te hebben, is er voor
gekozen de effecten van klimaatveranderingen niet mee te nemen.
Bij strategie 3 (hogere zomerpeilen) is er van uit gegaan dat het water dat nodig is o m
een hoger peil te realiseren aangevoerd moet worden. Dit kan echter ook gebeuren
door water te conserveren en door seizoensberging, wordt en er minder of niet extra
water aangevoerd moet worden. De piekafvoer is bij strategie 3 hoog omdat voor de
winter de peilen omlaag moeten o m een drooglegging van 90 cm te kunnen
garanderen. Dit zal een piekafvoer met zich mee brengen.
Bij strategie 1 (piasdras) zal de verdamping toenemen. Voorkomende kwel zal minder
intensief worden. Bij het invullen van strategie 1 is er vanuit gegaan dat er niet aan
seizoensberging gedaan wordt. Indien dit wel het geval is zal er minder aan- en
afgevoerd hoeven te worden
Nattere strategieën (met name 1en 2, maar ook 3) leiden tot een grotere wateropgave
in het gebied, aangezien de bodemberging en drainageweerstand geringer is dan bij
een diepere drooglegging. Deze extra wateropgave zou in het eigen gebied opgelost
moeten worden door seizoensberging.
D e nattere strategieën brengen op korte termijn grote kosten met zich mee, vooral
doordat het watersysteem fijnmaziger wordt en doordat er aanpassingen in de
waterhuishouding (kunstwerken) benodigd zijn. Voor de droge varianten (en dus ook
de huidige situatie) geldt dat dit op de langere termijn het geval zal zijn.
Het is de vraag of voortgaande bodemdaling tot extreem hoge kosten gaan leiden. D e
opvoerhoogtes van het water worden wel hoger. In delen van West Nederland met
de daar aanwezige droogmakerijen en diepe polders blijkt het ook te kunnen. Het is
wel de verwachting dat kwelwater een probleem gaat worden bij afwezigheid van
veen en kleidek. Het wordt moeilijker o m dat kwelwater snel genoeg weg te kunnen
pompen.
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Gevolgen peilstrategieën voor waterkwaliteit
Steller: Rob Hendriks
Workshop januari 2004

Nutriëntenbelasting in v e e n w e i d e g e b i e d e n
In veenweidegebieden is de eutrofiëring van het oppervlaktewater relatief groot;
concentraties van stikstof (N) en fosfor (P) in het water zijn hoog (Hendriks, 1993,
1997 en 2003; Drent et al., 1997; Hendriks et al.,1994 en 2002). Oorzaken van de
eutrofiëring van het oppervlaktewater zijn puntbronnen - zoals afvalwater van
zuiveringsinstallaties, overstorten, ongerioleerde lozingen en bedrijven - en diffuse
nutriëntenbelasting in het landelijk gebied. In de veenweidegebieden zijn de diffuse
bronnen meestal de grootste belasters van het oppervlaktewater met nutriënten
(Jansen, 1988; Hendriks et al., 1994; Boogaard en Hendriks, 1995; Hendriks et al.,
2002). D e diffuse bronnen kunnen worden opgesplitst naar 1) de
achtergrondbelasting, 2) uit- en afspoeling van meststoffen, en 3) nalevering uit de
waterbodem (Hendriks, 1993). Een vierde diffuse bron is de inlaat van
gebiedsvreemd water. Strikt genomen is dit een puntbron, maar vanwege de diepe
indringing van inlaatwater in het oppervlaktewatersysteem wordt hij onder de diffuse
bronnen gerekend. Al deze diffuse bronnen kunnen worden beïnvloed door de
ontwatering, en dus door de peilstrategieën.

1.

Achtergrondbelasting
To

D e achtergrondbelasting omvat a) de bodembijdrage: uit/afspoeling van nutriënten uit
de bovenste meters van de bodem door mineralisatie van organische stof, uitloging
van nutriëntenrijke veenlagen en atmosferische depositie, en b) de kwelbijdrage:
uitspoeling uit de diepere ondergrond door nutriëntenrijke kwel.
a) Bodembijdrage
Veen als organische bodem bevat van nature een, in vergelijking met minerale
bodems, groot potentieel aan stikstof en fosfor in de vorm van vaste organische
verbindingen en als ammonium en fosfaat gebonden aan het bodemcomplex. D o o r
afbraak en mineralisatie van het veen gaan (an)organische stikstof- en
fosforverbindingen in oplossing. Een deel hiervan spoelt uit naar het
oppervlaktewater. D e grootte van deze uit- en afspoeling wordt beïnvloed door de
veensoort: eutroof bosveen bevat meer nutriënten dan oligotroof veenmosveen en
heeft derhalve een groter uit- en afspoelingspotentieel. Hendriks (1993 enl997)
berekende het bereik van de achtergrondbelasting aan stikstof en fosfor, afhankelijk
van de veensoort, zonder kwelinvloed en in een gemiddeld meteorologisch jaar, op
10 tot 16 kg N en 0,8-1,0 kg P per hectare per jaar, en als gemiddelde
De achtergrondbelasting is in de Nederlandse veenweidegebieden niet natuurlijk. De natuurlijke
situatie van deze gebieden is veenmoeras. De achtergrondbelasting is door Hendriks (1993)
gedefinieerd als de uit- en afspoeling van stikstof- en fosfor naar het oppervlaktewater in
onbemeste veenweidegebieden met het traditionele ontwateringspeil van ca. 20 cm — mv bij de
actuele atmosferische depositie van mineralen.
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uitspoelingsconcentratiel4 op 2,2-3,8 mg N 1-1 en 0,19-0,25 m g P 1-1 . D e
ondergrens betreft oligotroof veen - van een perceel in Friesland
(Akmarijpsterpolder) - en de bovengrens eutroof veen. Mesotroof veen neemt in
deze range een intermediaire positie in. In Friesland komt vooral oligotroof veen
voor (Hendriks, 1991).
Diepere ontwatering vergroot de afbraak en mineralisatie van veen. Hierdoor worden
meer N - en P-verbindingen mobiel. Voor N leidt dit niet tot een grotere uitspoeling.
D o o r de betere aëratie van de bodem worden meer N-verbindingen gemineraliseerd
en genitrificeerd tot nitraat. Ruim de helft van dit extra nitraat wordt opgenomen
door de planten. D e rest wordt bij het transport door de organischestofrijke
veenbodem grotendeels gedenitrificeerd en verdwijnt als N 2 (stiksofgas) en N 2 0
(lachgas, een broeikasgas) naar de lucht (Hendriks, 1993 en 1997). Hierbij is ook de
dikte van het veenpakket belangrijk: bij veengronden met dikke veenpakketten is het
aandeel nitraat in de uitspoeling verwaarloosbaar. Bij een dunne (< dan 1,5 m)
veenbodem op zand, zoals die in Friesland veelvuldig voorkomt, kan diepere
ontwatering echter wel leiden tot een grotere uitspoeling van N , voornamelijk in de
vorm van nitraat. D o o r diepere ontwatering wordt meer N in veen omgezet in
nitraat, en wordt een groter deel van het neerslagoverschot lateraal door het nietreactieve zandpakket afgevoerd naar de ontwateringsmiddelen. Hendriks et al. (2002)
berekenden voor polder D e Putten (nabij Drachten) met moerige en mesotrofe veenop-zandgronden dat 8 0 % van de bijdrage van de b o d e m aan de N-uitspoeling uit
nitraat bestaat. Wel is hier de totale bodembijdrage aan de N-uitspoeling geringer dan
bij dikke veenpakketten. Het effect van een kleidek op de achtergrondbelasting met
N is afhankelijk van de dikte van dat dek. Blijft deze beperkt tot de wortelzone (25 à
40 cm) dan is het effect gering. Een lagere N-mineralisatie zal dan vooral tot
uitdrukking komen in een verlaging van de N - o p n a m e door het gewas. Bij (veel)
dikkere (rivier)kleidekken is de achtergrondbelasting met N door de geringere N mineralisatie lager dan bij veengronden met een dun of geen kleidek (Hendriks et al.,
1994 en 2002).
Bij P wordt de achtergrondbelasting vooral bepaald door het fosfaatbindend
vermogen en de mate van oplading met P van de doorstroomde bodemlagen. Het
fosfaatbindend vermogen van veen is geringer dan dat van klei en de P-binding is
meer reversibel dan bij klei. Diepere ontwatering leidt bij P vooral tot een grotere
bodembijdrage aan de achtergrondbelastingl5 naarmate een dikker kleidek aanwezig
is (Hendriks, 1993 en 1997). Uitspoeling naar het oppervlaktewater gaat dan meer
door diepere veenlagen met een geringere en reversibelere P-binding. Is de dikte van
het veenpakket gering (< 1,5 m) dan leidt diepere ontwatering tot een geringere
doorstroming van P-rijke veenlagen en daardoor tot een lagere bodembijdrage aan de
achtergrondbelasting met P.
In Friesland komt vooral zeeklei voor op het veen. Zeeklei kan van nature grote
hoeveelheden nutriënten bevatten en daardoor toch substantieel bijdragen aan de
achtergrondbelasting (Hendriks, 1991 en 1997). Naar verwachting geldt dit alleen
voor dikke (> 40 cm) nutriëntenrijke pakketten zeeklei.

14
15

jaarvracht N- en P-uitspoeling / jaarvracht wateruitstroming
Desorptie van mestfosfaten uit het kleidek vallen hierbij niet onder de achtergrondbelasting.
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b) Kwelbijdrage
D e bijdrage van kwel aan de achtergrondbelasting met nutriënten wordt bepaald
door de kwelintensiteit en de nutriëntenconcentraties in het kwelwater. Volgens
K r o o n et al. (2001) bevinden de Friese veenweidegebieden zich in de 'omslag'-klasse
waar kwel en wegzijging een ongeveer gelijk aandeel hebben en waar de fluxen liggen
tussen -0,3 (wegzijging) en 0,3 (kwel) m m d . Uit gegevens van Kroes et al. (1990)
over kwelintensiteiten en kwelvrachten van N en P voor het jaar 1985 kunnen
gemiddelde concentraties in het kwelwater van het Friese veenweidegebied worden
afgeleid van 4 mg N 1' en 0,02 m g P 1'. In vergelijking met West-Nederland is de
concentratie voor N laag en die voor P zeer laag. Wel is de N-concentratie bijna twee
keer zo hoog als de MTR-waarde van 2,2 m g N 1 , waardoor het kwelwater in
potentie eutrofiërend is voor het oppervlaktewater. Uitgaande van de range van
K r o o n et al. zijn de maximale vrachten, bij een kwelintensiteit van 0,3 m m d het
hele jaar door, 4,4 kg N en 0,06 kg P ha" j ' . Voor N is deze maximale kwelvracht een
factor 3 en voor P een factor 15 kleiner dan de bodembijdrage aan de
achtergrondbelasting.
Peil opzetten vermindert de kwelbijdrage, terwijl peil verlagen deze vergroot. Het
effect hiervan op de N-uitspoeling kan relevant zijn, vooral ook door de potentie van
het kwelwater voor eutrofiëring; het effect op de P-uitspoeling is dat, gezien de zeer
lage P-concentraties in het kwelwater, hoogstwaarschijnlijk niet.
2. Meststoffen
In veenweidegebieden kunnen N - en P-meststoffen afspoelen, ondiep uitspoelen en
diep uitspoelen naar het oppervlaktewater. Een breed scala aan factoren bepaalt de
uit/afspoeling van meststoffen in veenweidegebieden (Hendriks, 1993 en 1997):
niveau, tijdstip en aard van bemesting, ontwatering, infiltratiecapaciteit toplaag,
kwelcondities, meteorologische condities, veensoort en fosfaatbindend vermogen.
D e aard en het niveau van de bemesting, en de hydrologische condities zijn de meest
bepalende factoren. H o e ondieper de ontwatering, hoe groter de uit/afspoeling van
mestnutriënten. Bij diepere ontwatering is de transportweg naar de
ontwateringsmiddelen langer. Uitspoelende meststoffen doorstromen dan eerst een
grotere, reactieve onverzadigde zone en vervolgens een grotere verzadigde zone,
waardoor meer organische mestnutriënten worden omgezet in anorganische
componenten die door het gewas kunnen worden opgenomen en die minder (snel)
uitspoelen door vastlegging (ammonium en mineraal fosfaat) en denitrificatie
(nitraat). Organische mest is gevoeliger voor af- en ondiep uitspoelen bij ondiepe
ontwatering dan kunstmest, omdat de omzetting van de organische mestnutriënten
naar anorganische verbindingen achterblijft door de geringe onverzadigde zone van
het profiel. Hierbij speelt de dikte van het veenpakket ook een rol. Bij een dun
veenpakket op zand in combinatie met diepe ontwatering kan het in de grote
onverzadigde zone uit meststoffen gevormde nitraat in grote hoeveelheden
uitspoelen, omdat een reactieve organische verzadigde zone voor denitrificatie
ontbreekt. Bij P is ook het fosfaatbindend vermogen van belang: hoe groter dit
vermogen, hoe groter de vastlegging van fosfaat. Een dik kleidek kan de uitspoeling
van fosfaat verminderen. Dit is ook afhankelijk van de fosfaatverzadigingsgraad.
Volgens Schoumans (2004) is van de Friese veenweiden 25-50% van de oppervlakte
met een kleidek en meer dan 7 5 % van de oppervlakte zonder kleidek
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fosfaatverzadigd . Verhoging van het peil kan daarom, en ook door de reversibele
binding van fosfaat aan veen, vooral in de veenweidegebieden zonder kleidek een
vergroting van de P-uitspoeling tot gevolg hebben.
O p de korte termijn vermindert peilverlagen de bijdrage van de bemesting aan de
nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. O p de lange termijn wordt het
veenprofiel nutriëntenrijker door opslag van niet-uit/afgespoelde mestnutriënten.
Uiteindelijk komen deze opgeslagen mestnutriënten door afbraak van het veen weer
vrij. Bovendien brandt door diepere ontwatering het veenprofiel versneld op met alle
ongewenste gevolgen vandien.
3.
Waterbodem
D e waterbodem kan sterk zijn opgeladen met nutriënten, vooral fosfaat, als gevolg
van grote diffuse uitspoeling of lozingen van afvalwater in het (recente) verleden.
Baggeren van een met fosfaat opgelade waterbodem kan de P-concentraties in het
oppervlaktewater sterk reduceren. Dit is berekend met modellen voor peilgebied
Bergambacht door Hendriks et al. (1994). In dit veenweidegebied is met het in
werkelijkheid uitvoeren van een pakket van maatregelen o m de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater te verlagen een duidelijke verbetering van de
ecologische toestand bereikt, zonder dat de nutriëntenconcentraties structureel
daalden (Twisk en Weremeus Buning, 2003). D e ecologische verbetering wordt
volledig aan het positieve effect van extra diep baggeren o p onder meer de lichtinval,
watertemperatuur en waterbodemsamenstelling toegeschreven. In de praktijk is
dieper uitbaggeren van sloten en waterlopen wellicht gelieerd aan dieper ontwateren.
Het kan echter bij elke drooglegging worden gedaan als (extra) maatregel o m de
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.
4. Waterinlaat
Bij alle peilstrategieën met hooghouden of opzetten van het waterpeil in de zomer zal
naar verwachting wateraanvoer vanuit de boezem nodig zijn om het hoge(re)
zomerpeil te handhaven. Dit betreft de strategieën 1 t / m 3. Het is zonder
detailkennis van de hydro(geo)logie en het waterbeheer niet mogeüjk o m aan te
geven welke van deze drie strategieën de meeste inlaat van boezemwater vereist. Bij
gelijke omstandigheden en ontbreken van extreme kwel en wegzijging is dat
hoogstwaarschijnlijk strategie 1. O f strategie 2 met een 5 cm hoger zomerpeil dan
strategie 3 meer inlaatwater vereist, hangt af van de hoeveelheid water die bij strategie
2 met het hoge winterpeil aan het einde van de winter is geborgen in het
oppervlaktewater.
Volgens Wetterskip Fryslân (2001) is voor de indicator eutrofiëring de kwaliteit van
het boezemwater beter dan die van het polderwater. D a t de nutriëntenconcentraties
in de boezem relatief laag zijn, is het gevolg van inlaat van IJsselmeerwater dat nog
beter scoort op deze indicator dan de boezem. Inlaat van boezemwater heeft vanuit
het oogpunt van eutrofiëring dus eerder een gunstig dan een ongunstig effect. Voor
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Dat wil niet zeggen dat de gehele bodem met fosfaat is verzadigd, maar dat de verzadiging
dusdanig is dat de fosfaatuitspoeling (op termijn) de natuurlijke
fosfaatachtergrondconcentratie
overschrijdt.
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interne eutrofiëring door inlaat van gebiedsvreemd water hoeft niet te worden
gevreesd, aangezien dit volgens Roelofs (pers.med., 2003) alleen optreedt als
bicarbonaat- en sulfaatrijk water binnendringt in een armer milieu. In de Friese
veenweiden is waarschijnlijk eerder het omgekeerde aan de orde.
Europese Kaderrichtlijn Water
Recentelijk is door Alterra een studie verricht naar de gevolgen van de implementatie
van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (Van der Bolt et a l , 2004). D e
landbouw in poldergebieden met een veenbodem lijkt door de voorgenomen regels
bijzonder hard te worden geraakt. Nieuwe normen vanuit de K R W ( G E T / G E P :
Goede Ecologische Toestand of Potentieel) zijn echter nog niet vastgesteld. In
afwachting van nieuwe normen worden voor de risicoanalyse de MTR(Maximaal
Toelaatbaar Risico)-waarden gehanteerd van 2,2 mg totaal-N en 0,15 mg totaal-P 1 in
het zomerhalfjaar. Uitgaande van de MTR-waarden is alleen de bodembijdrage aan de
nutriëntenbelasting met jaargemiddelde uitspoelingsconcentraties van 2,2-3,8 mg N 1"
en 0,19-0,25 mg 1' al een potentiële bron van eutrofiëring. In gebieden met eutroof
veen en nutriëntenrijke kwel is het mogeüjk dat zelfs zonder bemesting deze normen
niet worden gehaald. D e achtergrondbelasting als uitspoelingsconcentraties is hier
(veel) groter dan MTR-waarden (Hendriks et a l , 2002; Hendriks, 2003). Hierbij is
ook de retentie in het oppervlaktewater van belang; voor N bedraagt deze ongeveer
een factor twee (Roest en Groenendijk, 1995). Dat wil zeggen dat de helft van de
uit/afgespoelde stikstof uit het oppervlaktewatersysteem verdwijnt door processen
als denitrificatie, opname door de vegetatie en vastlegging. Voor P is nog geen
algemeen beeld van de retentie bekend.
Het wordt dus zeer de vraag of de veenweidegebieden kunnen voldoen aan de
toekomstige waterkwaliteitseisen van de KRW. D e waterkwaliteitsproblematiek staat
hiermee duidelijk op de agenda. O o k omdat vanuit het polderwater het boezemwater
wordt belast (afwenteling).

Gevolgen peilstrategieën voor waterkwaliteit
In dit stadium zijn er weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar over de factoren,
besproken in # . 1 , die de gevolgen van de peilstrategieën voor de waterkwaliteit
sturen. Daarom worden deze gevolgen alleen kwalitatief en in algemene zin
beschreven, in de vorm van richtingen en tendensen. D e beschrijving is gestoeld op
bovenstaande (#.1) bespreking van de diffuse nutriëntenbronnen en de effecten van
peilaanpassing daarop. Ze is samengevat in tabel # # die voor combinaties van
randvoorwaarden een kwalitatieve waardering per peilstrategie geeft voor de lange en
de korte termijn. Hierbij is peilstrategie 4, "Vast peil (90-90 cm — mv)', in de huidige
situatie ('korte termijn' in tabel # # ) als referentie genomen. In circa 80% van het
Friese veenweidegebied wordt een vergelijkbaar peilregime aangehouden. Het is beter
mogelijk voor een gegeven situatie (combinatie van randvoorwaarden) een
kwalitatieve uitspraak te doen over de effecten op de waterkwaliteit van verschillende
17

Interne eutrofiëring is het proces waarbij de afbraak van veen wordt versneld door een verschuiving in chemische evenwichten naar een toestand met hogere pH als gevolg van binnendringen
van bicarbonaat- en sulfaatrijk gebiedsvreemd water.
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peilverandcringen dan situaties onderling te vergelijken. Bij onderling vergelijken van
situaties moeten goed de verschillen tussen de2e situaties in de referentie voor ogen
worden gehouden.
Bij de beoordeling is alleen gekeken naar de effecten op de waterkwaliteit. Z o zijn bij
kwel en inlaatwater alleen de nutriënten N en P beschouwd. Andere indicatoren die
bij kwelwater beter zijn dan bij gebiedsvreemd water zijn buiten beschouwing
gebleven. Verder is er van uitgegaan dat de P-concentraties in het kwelwater zo laag
zijn als berekend in # . 1 . D e korte termijn is gedefinieerd als minder dan 10 jaar, en
de lange termijn als meer dan 20 jaar voor N en meer dan 50 jaar voor P.

Referentie: Vast peil (90-90 c m - mv)
Deze peilstratcgie in de huidige situatie (korte termijn) is de referentie waarmee alle
peilstrategieën worden vergeleken. D o o r het lage peil in zowel zomer als winter is de
aërobe zone groot, vooral in het zomerhalfjaar als het gewas veel water verdampt. In
die periode verlopen alle biochemische omzettingsprocessen het snelst als gevolg van
de veel hogere temperatuur. Nutriënten uit mest spoelen bij deze strategie nauwelijks
af en relatief weinig uit (afhankelijk van de situatie). Organische en minerale
mestnutriënten worden nagenoeg volledig omgezet in ammonium, nitraat en
mineraal fosfaat, verbindingen die door het gewas kunnen worden opgenomen.
A m m o n i u m en mineraal fosfaat kunnen worden gebonden aan het bodemcomplex.
Deze binding is groter en sterker bij een kleidek. Overtollig, niet door het gewas
opgenomen, nitraat wordt bij een dik veenpakket nagenoeg volledig gedenitrificeerd.
Bij een dun veenpakket zal het meeste overtollige nitraat uitspoelen. Het lage peil
bevordert het uitspoelen van N via kwel. Een laag zomerpeil leidt tot meer
droogteschade en daardoor tot verminderde gewasopname.
O p de korte termijn, de referentiesituatie, is voor de N-uitspoeling de gunstigste
(minst belastende) situatie een dik veenpakket, met een kleidek en wegzijging. Voor
de P-uitspoeling is dat een dun veenpakket met een kleidek. D e ongunstigste situatie
is voor N een dun veenpakket zonder kleidek en met kwel, en voor P een dik
veenpakket zonder kleidek. Deze kwalificatie moet goed in gedachten worden
gehouden bij de relatieve waardering van de strategieën aan de hand van de referentie
(Vast peil, korte termijn) waar de nullen (0) in absolute zin voor elke situatie een
andere betekenis hebben.
O p de lange termijn wordt het veenpakket steeds nutriëntenrijker door opslag van
mestnutriënten die niet door het gewas zijn opgenomen en niet zijn uitgespoeld of
gedenitrificeerd. D e afbraak van het veen is groot waardoor het maaiveld snel daalt
(1-2 cm per jaar). Deze daling is het grootst in een situatie zonder kleidek met
wegzijging. Kwel neemt hierdoor toe en het wordt steeds moeilijker o m de gewenste
drooglegging te realiseren, waardoor de percelen gelijdelijk natter worden en de
uit/afspoeling toeneemt. D e opgeslagen mestnutriënten komen bij het verdwijnen
van het veen uiteindelijk vrij en dragen bij aan de uitspoeling. Bij dunne
veenpakketten verdwijnt met het veen een deel van de achtergrondbelasting, maar
ook een deel van de denitrificatiecapaciteit. Voor de N-uitspoeling is het laatste
doorslaggevend. Bij N neemt de uitspoeling naar het oppervlaktewater sterk toe.
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Deze toename is het grootst bij de bovenbeschreven ongunstigste situatie. Voor P
geldt hetzelfde.
1. Plas Dras (0-20 cm - mv)
D o o r het hoge peil is de uitstroming ondiep, neemt de afstroming toe, wordt
eventuele kwel onderdrukt, is naar verwachting in de zomer veel inlaat van
boezemwater nodig, vooral in een situatie met wegzijging, en worden de afbraak en
mineralisatie van veen, en daarmee de maaiveldsdaling, sterk verminderd.
Positief (verlaging van de nutriëntenconcentraties) bij deze strategie is: geen toevoer
van mestnutriënten, inlaat van kwalitatief beter water, onderdrukken van aanvoer van
N via kwel, beperken maaiveldsdaling waardoor ook op de lange termijn geen
peilaanpassing naar beneden nodig is, waardoor een sterke toename van kwel
achterwege blijft.
Negatief (verhoging van de nutriëntenconcentraties): snellere uit/afspoeling van N
en P van atmosferische depositie, uitlogen van door bemesting sterk met N en P
opgeladen bovengronden.
V o o r de N-concentratie in het oppervlaktewater zijn de gevolgen van deze
peilstrategie op de korte termijn al positief. D e meest positieve effecten zijn te
verwachten voor de situaties met een dun veendek, zonder kleidek en met kwel. O p
de lange termijn zijn de effecten positiever door minder nalevering van N uit de
bodem.
Voor de P-concentratie kan deze strategie op de korte termijn (zeer) negatief zijn.
D o o r vematting van voormalige landbouwgronden kan aan de b o d e m gebonden
fosfaat vrijkomen en uitspoelen. Dit zal sterker spelen bij veengronden zonder
kleidek. Meer dan 7 5 % van deze gronden is fosfaatverzadigd. Een kleidek kan fosfaat
sterker binden. O p de lange termijn wordt de nalevering van fosfaat uit de b o d e m
minder en heeft deze strategie toch een positief effect o p de P-concentratie. Dit punt
zal eerder worden bereikt als een kleidek ontbreekt. O o k door extra
beheersmaatregelen als afplaggen of verschralen door de vegetatie af te voeren wordt
een positief effect eerder bereikt.
Bij aanwezigheid van een dik (> 40 cm), nutriëntenrijk zeekleipakket kan deze
strategie leiden tot een zeer lange (> 50 jaar) periode van extra uitspoeling van N en
vooral van P.
2. Natuurlijk peilbeheer (25-55 cm -mv)
D o o r het hogere peil in zowel winter als zomer is de uitstroming minder diep, neemt
de afstroming in de winter toe, wordt eventuele kwel onderdrukt, en worden de
afbraak en mineralisatie van veen, en daarmee de maaiveldsdaling verminderd. Bij
deze strategie zal zoveel mogelijk worden afgezien van de inlaat van gebiedsvreemd
water. Naar verwachting is in de zomer echter redelijk veel inlaat van boezemwater
nodig, vooral in een situatie met wegzijging.
In deze strategie worden de koeien langer op stal gehouden waardoor de hoeveelheid
weidemest afneemt. D e hoeveelheid drijfmest neemt daardoor wel toe en
compenseert de vermindering van weidemest. Braker et al. (2003) schatten deze
toename bij een verhoging van het peil tot 45 cm — mv op 39 kg N per ha per jaar.
Volgens deze auteurs neemt bij dit peil de hoeveelheid kunstmeststikstof af met 6 kg N
per ha per jaar. D e verwachting is dat deze veranderingen in bemestingregime te
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gering zijn o m een relevant effect op de uitspoeling van mestnutriënten te hebben.
Mits het toedienen van meer drijfmest niet aan het einde van de winter onder natte
omstandigheden geschiedt. D e verwachting is echter dat drijfmest pas kan worden
uitgereden wanneer het zomerpeil is ingesteld en de draagkracht voldoende is.
Belangrijker is dat in deze strategie de landbouw extensiever wordt: ten opzichte van
de referentie wordt hetzelfde aantal koeien gehouden op 63 in plaats van 55 ha. Voor
de mesttoediening betekent dit een extensievering met 15%.
Positief: 15% minder toevoer van mestnutriënten, (enige) inlaat van kwalitatief beter
water, onderdrukken van aanvoer van N via kwel, en op de lange termijn geringere
maaiveldsdaling en peilaanpassing, en daardoor geringere toename van kwel.
Negatief: snellere uit/afspoeling van meststoffen, uitlogen van door bemesting sterk
met N en P opgeladen bovengronden.
Voor de N-concentratie in het oppervlaktewater zijn de gevolgen van deze
peilstrategie op de korte termijn overwegend positief. Dit geldt vooral voor de
situaties zonder kleidek en met kwel. Een kleidek geeft meer afspoeling onder natte
omstandigheden, terwijl veen in de bovengrond beter N uit mest kan bufferen
(Hendriks, et al., 2002). Bij een dun veenpakket hebben de hogere peilen nog als
positief effect dat de verzadigde zone in het veen groter wordt waardoor de
denitrificatiecapaciteit toeneemt en de nitraatuitspoeling vermindert. O p de lange
termijn zijn de effecten iets minder positief, omdat door de daling van het maaiveld
de kwel op termijn toeneemt en de behoefte aan nutriëntenarmer inlaatwater
afneemt. D u n n e veenpakketten worden op de lange termijn steeds dunner waardoor
de denitrificatiecapaciteit weer afneemt en de nitraatuitspoeling stijgt.
Voor de P-concentratie kan deze strategie op de korte termijn negatief zijn voor de
situaties zonder kleidek waarvan meer dan 7 5 % een fosfaatverzadigde bovengrond
heeft. Bij de bodems met een kleidek houden positieve en negatieve effecten elkaar
naar verwachting min of meer in evenwicht. O p de lange termijn worden de bodems
steeds natter als gevolg van voortschrijdende maaiveldsdaling en meer opgeladen met
fosfaat, zodat de kans op doorslaan van fosfaatverzadigde bodems vooral bij
ontbreken van een kleidek sterk toeneemt.
Bij aanwezigheid van een dik (> 40 cm), nutriëntenrijk zeekleipakket kan deze
strategie leiden tot een zeer lange (> 50 jaar) periode van extra uitspoeling van N en
vooral van P.
H o o g zomerpeil (90-60 c m — mv)
D o o r het hogere peil in de zomer is de uitstroming minder diep, wordt eventuele
kwel onderdrukt, en worden de afbraak en mineralisatie van veen, die voor ca. 9 0 %
18

plaatsvinden in de zomer , en daarmee de maaiveldsdaling verminderd. Hoewel het
zomerpeil bij deze strategie slechts 5 cm lager is dan dat van strategie 2, is door het
65 cm lagere winterpeil van deze strategie het effectieve peilverschil, dat zich uit in
een verschil in zomergrondwaterstand, veel groter. D e zomergrondwaterstand zal in

Uit gegevens van Vermeulen en Hendriks (1997) over de invloed van de temperatuur op de
afbraaksnelheid van veen kan worden berekend dat 80% van de afbraak plaatsvindt in het
zomerhalfjaar. Omdat ook de aërobe zone in het zomerhalfjaar veel groter is dan in het
winterhalfjaar vindt in totaal 90-95%van de afbraak en mineralisatie plaats in het zomerhalfjaar.
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Strategie 3 veel verder uitzakken dan in strategie 2. D e effecten van een hoger
zomerpeil zijn in strategie 3 daarom minder uitgesproken dan in strategie 2.
Positief: inlaat van kwalitatief beter water o m het lage winterpeil op te zetten tot een
30 cm hoger zomerpeil en voor het handhaven van dit hogere peil, onderdrukken
van aanvoer van N via kwel, op lange termijn geringere maaiveldsdaling en
peilaanpassing, en daardoor geringere toename van kwel, en beperken van de
droogteschade van het gewas met als gevolg betere nutriëntenopname door het
gewas.
Negatief: bij hoge drainageweerstanden kan een hoog zomerpeil wellicht incidentele
vernatting geven met als gevolg wat meer uit/afspoeling van meststoffen. Van de
andere kant is het in zo'n situatie met slechte drainage en infiltratie moeilijker om in
de zomer een hogere grondwaterstand te bewerkstelligen.
Voor de N-concentratie zijn de gevolgen van deze peilstrategie op de korte termijn
overwegend positief. Vooral door het onderdrukken van de kwel en inlaat van
boezemwater. Bij een dun veenpakket heeft opzetten van het zomerpeil nog als
positief effect dat de verzadigde zone in het veen groter wordt waardoor de
denitrificatiecapaciteit toeneemt en de nitraatuitspoeling vermindert. O p de lange
termijn daalt het maaiveld meer dan bij de strategieën 1 en 2, vooral bij het ontbreken
van een kleidek. Kwel neemt hierdoor toe, en de inlaatbehoefte van boezemwater af.
D u n n e veenpakketten worden op de lange termijn steeds dunner waardoor de
denitrificatiecapaciteit weer afneemt en de nitraatuitspoeling stijgt.
Tabel ##. Kwalitatieve weergave vandekorte- en langetermijneffecten vandevierpeilstrategieën opdeN- enPconcentratiesin hetoppervlaktewater, uitgesplitstnaarsituatiesmeteen dik ofdun veenpakket, welofgeen kleidek
en, voorN, kwel (kw.) ofwegvjjging (w^.). Kortetermijn< 10jaar; lange termijn: voorN > 20jaar envoorP
> SOjaar. Peilstrategie 4 isalseerste weergegeven, omdatde^e alsreferentie dient.
Peilstrategieën

Termijn Dik veenpakket (> 1,5m)
Geen kleidek
Kleidek
p
N
N
P
kw.
wz.
kw. wz.

4. Vast peil
(90-90 cm - mv)

kort
lang

0

1. Plas dras
(0-20 cm - mv)

kort
lang*'

+/++/
+

2. Natuurlijk
(25-55 cm - mv)

kort
lang

3. Hoger zomerpeil
(90-60 cm - mv)

kort
lang

0
-

0
—

0
-

0

0/+/+ + /+ + / -

++
++

+
++

+

++/- +/-/-++/+ ++/+ + / -

+/+/-

0/-

o/-

0/-/-

++
+

+
+

—

++/- +/+ / - o/-

+

+

0

+

+

0

++

—

0
,—

Dun veenpakket (< 1,5m)
Geen kleidek
Kleidek
p
N
p
N
wz.
kw.
wz.
kw.
0

—

0
-

+

0
-

0

0

0

—

—

+-+

++
++

++

—
+

0/0/-

++
+

+
+

—

0

++

+

0

Kwalitatieve waardering t.o.v. de referentiestituatie, zijnde 'Vast peil, korte termijn':
= zeer sterk negatief effect
= sterk negatief effect
—
= negatief effect (toename van de concentraties)
0
= weinig effect
+
= positief effect (afname van de concentraties)

++
= sterk positief effect
++/ + = niet/wel dik, nutriëntenrijk zeekleipakket
*> resultaat op de lange termijn afhankelijk van extra beheersmaatregelen als afplaggen of verschralen
door gewas af te voeren
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Voor de P-concentratie heeft deze strategie op de korte termijn weinig effect. O p de
lange termijn worden de bodems steeds natter als gevolg van voortschrijdende
maaiveldsdaling en meer opgeladen met fosfaat, zodat de kans op doorslaan van
fosfaatverzadigde bodems sterk toeneemt, vooral bij het ontbreken van een kleidek.

Conclusies
O p de korte termijn geven de strategieën met een hoger zomerpeil (1, 2 en 3) een
verlaging van de N-concentraties in het oppervlaktewater, vooral door onderdrukken
van de kwel en aanvoer van kwalitatief beter boezemwater. Bij strategie 1 is ook het
beëindigen en bij strategie 2 het reduceren van de bemesting van belang. Voor P
geeft het opzetten van peilen in winter en zomer op de korte termijn een grotere
uitspoeling, vooral bij ontbreken van een kleidek. Dit is het gevolg van uitlogen van
de bovenste bodemlagen die zijn opgeladen met fosfaat uit bemesting.
O p de lange termijn is het laag houden van het zomerpeil slecht voor de
waterkwaliteit: hoe lager het peil, des te sneller het maaiveld daalt en hoe slechter de
waterkwaliteit. Met het dalen van het maaiveld neemt kwel toe of wegzijging af
waardoor de inlaat van kwalitatief beter boezemwater afneemt en percelen steeds
natter worden, en vermindert de denitrificatiecapaciteit van dunne veenpakketen.
Strategie 4, 'Vast peil', geeft uiteindelijk op de lange termijn de slechtste
waterkwaliteit; voor N bij een dun veenpakket zonder kleidek en met kwel, en voor P
bij een dik veenpakket zonder kleidek. O o k strategie 3, 'Hoger zomerpeil', geeft o p
de lange termijn een verslechtering van de waterkwaliteit. Strategie 2, 'Natuurlijk peil',
geeft op de lange termijn alleen voor N in bepaalde situaties een lichte verbetering
van de waterkwaliteit.
Strategie 1, 'Plas dras', geeft op de lange termijn de beste waterkwaliteit, vooral voor
N bij een dun veenpakket. Voor P is dit de enige peilstrategie die op de lange termijn
een verbetering van de waterkwaliteit geeft.
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Klimaateffecten van b o d e m d a l i n g
Steller: Alwin Gerritsen
Workshop januari 2004

Inleiding
Bij de oxidatie van veen is niet alleen van belang dat de bodem daalt (met alle
gevolgen en schades voor onroerend goed en hogere kosten voor het waterbeheer).
Bovendien zorgt oxidatie er voor dat in de bodem opgeslagen koolstof (C) in de
vorm van koolstofdioxide (CO,) weer in de atmosfeer terecht komt en op deze wijze
bijdraagt aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Van veen is
gemiddeld 8 0 % organische stof, waarvan bij oxidatie 5 5 % vrijkomt als koolstof.
Wanneer er veenvorming optreedt zou er zelfs sprake kunnen zijn van enige
vastlegging van C 0 2 , maar dit is een bijzonder langzaam proces, waar nog veel
onzekerheden rond bestaan. O p basis van een eenvoudige rekenregel kan op basis
van de voorspelde oxidatie de C0 2 -emissie berekend worden.
Gevolgen van de vernattingsstrategieën
Hieronder is voor C 0 2 weergegeven hoe de uitstoot als gevolg van oxidatie van het
vastgelegd C in de b o d e m zal uitpakken.
Plas dras 0-20: Ondanks de natte omstandigheden vindt toch enige oxidatie
plaats en de verwachte bodemdaling is circa 3 a 4 m m per jaar; er is daarmee nog
steeds een beperkte C 0 2 uitstoot van 7.000 a 9.000 CO r equivalenten per
hectare per jaar.
Natuurlijk peilbeheer 25-55: Een peil van 25 cm - m v in de winter en 55 cm - m v
in de zomer leidt tot een bodemdaling van circa 6 a 8 m m oxidatie per jaar. Dit
betekent een uitstoot van 13.500 a 18.000 C0 2 -equivalenten per hectare per jaar.
H o o g zomerpeil 90-60: Wanneer in de warme helft van het jaar sprake is van een
peil van 60 cm -mv en in de koude maanden van 90 cm - m v is een oxidatie van
tussen de 8 a 10 m m per jaar te verwachten. Dit komt overeen met een uitstoot
van 18.000 a 22.500 C0 2 -equivalenten per hectare per jaar.
Vast peil 90-90: In de workshop gaven deskundigen aan dat 9 5 % van de oxidatie
in het warme seizoen plaatsvindt; hieruit mogen we afleiden dat een hoog
zomerpeil aanzienlijk positiever uitpakt dan een vast diep peil. Een bodemdaling
van 16 a 18 m m is te verwachten hetgeen correspondeert met een uitstoot van
36.000 a 40.500 C 0 2 equivalenten per jaar.
Bij een hogere waterverzadiging van de bodem nemen de C02-emissies dus af en is
misschien zelfs enige vastlegging te bereiken. In Nederland draagt C 0 2 voor
ongeveer 80% bij aan de emissies van broeikasgassen (Olivier et al., 2002, in: Van
den Born et al., 2002). Naast C 0 2 zijn er ook andere broeikasgassen. D e emissies
van (het sterkere) broeikasgas methaan (CH4) neemt echter toe bij een hogere
bodemvochtigheid. Ontwaterd veen legt C H 4 vast.

19 Opgesteld doorJan van den Akker
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D e emissies van N 2 0 (lachgas) zijn met name afhankelijk van het agrarisch gebruik
en gerelateerd aan het toedienen en bewaren van nutriënten. D e strategieën die een
extensivering van de landbouw met zich mee brengen zullen de N20-emissies laten
dalen.
Ondanks de toename van de CH4-emissies zijn de natste strategieën waarschijnlijk
toch het best vanuit klimaatoogpunt (Van den Born et al., 2002). Vanuit dit oogpunt
is de beste strategie o m natuur te ontwikkelen, waar broekbossen gaan ontstaan en
waar bovendien biomassa geteeld wordt (wilgen).
Indien er alleen piasdras natuur in de vorm van moerassen ontwikkeld wordt, wordt
20
verwacht dat de emissies aan N 2 0 , C H 4 en C O , tussen de 2,6 en de -7,3 ton C 0 2 eq./ha/jr zullen liggen. In combinatie met broekbossen (in het eindstadium) is de
vastlegging van 7,3 ton C 0 2 - e q . / h a / j r het waarschijnlijkst. In combinatie met de teelt
van energiegewassen kan dit bovendien er voor zorgen dat er voor 5,9 ton C 0 2 eq./ha./jr aan uitstoot van fossiele brandstoffen vermeden wordt.
E e n drooglegging van 60 cm - m v in de winter en 40 cm —mv in de zomer (De
strategie 'modern veenweide' uit de studie 'KJimaatwinst in veenweidegebieden' (Van
den Born et al., 2002) zorgt voor een emissie van +9,6 ton C 0 2 - e q . / h a . / j r . Voor de
dieper ontwaterde gebieden in Friesland zal dit nog sterker zijn.
21

O o k de al zeer natte strategie 'historisch veenweide' scoort met tussen de +1,0 en
+2,6 ton C 0 2 - e q . / h a . / j r nog steeds negatief. Voor wat betreft de strategieën voor
Friesland zullen de strategieën natuurlijk peilverloop 25-55, hoog zomerpeil 90-60 en
vast peil 90-90 alle drie negatief scoren, waarbij vast peil 90-90 het slechtst en met de
hoogste N,O-emissies.
Context
Vanuit de visie dat het nodig is de emissie van broeikasgassen te reduceren bezien is
het stoppen met melkveehouderij en het beginnen met moerasvorming in combinatie
met bossen en teelt van energiegewassen de beste toekomststrategie voor de
veenweidegebieden. Alleen met dit scenario is enige winst in de uitstoot van
broeikasgassen te halen. D e peilstrategieën 2, 3 en 4 leiden alle tot een netto uitstoot
van broeikasgas. Hoe groter de drooglegging in de warme helft van het jaar, hoe
hoger de uitstoot aan broeikasgas. Aangezien de relaties in de bodem zeer complex
zijn en verschillend uitwerken voor verschillende broeikasgassen is het moeilijk o m
een exacte kwantificering te maken.
Bij klei op veengebieden is sprake van een minder snelle bodemdaling. Enerzijds
doordat de klei zorgt voor een afsluiting van de b o d e m en een andere
bodemvochthuishouding; anderzijds doordat door de aanwezigheid van een kleidek
de hoeveelheid organische stof boven de grondwaterspiegel geringer is. Bij klei op
veengebieden is dus sprake van een relatief geringere bijdrage aan het broeikaseffect.

211
21

Dat is dus een vastlegging
Peilen tussen de 40 en 20 cm onder maaiveld
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Het vernatten van de bodem ter reductie van broeikasgas uitstoot heeft daar daarom
minder rendement.
Bij dit alles dient wel bedacht te worden dat het overgrote deel van de C 0 2 uitstoot
veroorzaakt wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Burgerhart (2001)
22
stelt dat indien voor heel Nederland 50.000 hectare laagveen vernat wordt (zodat
de oxidatie stopt ) een bijdrage van 2 tot 6% aan de in het kader van Kyoto
benodigde 6% reductie t.o.v. 1990 C O , uitstoot bereikt kan worden . Sinds 1990 is
de nationale C 0 2 uitstoot niet afgenomen maar bijna verdubbeld. Daardoor zal de
bijdrage van vernatting van het veenweidegebied aan de totale benodigde reductie
voor Nederland slechts de helft zijn van de eerder genoemde percentages en ergens
tussen de 1 en 3 % uitvallen. Hoewel de bijdrage aan deze beleidsdoelstelling dus
relatief gering is, ligt er nog wel een grote hoeveelheid aan organische stof opgeslagen
in de veenbodem. Doorgaande bodemdaling betekent dat dit weer terugkeert naar de
atmosfeer o m daar het broeikaseffect te versterken.
O o k zijn er op dit moment nog te weinig harde cijfers over de uitstoot van
broeikasgassen in veenweidegebieden om een compleet beeld te kunnen presenteren.
O o k al omdat verschillende gassen verschillend reageren op vernatting en lokale
omstandigheden van grote invloed zijn. Mogelijk dat emissierechten van C 0 2 ook
voor het veenweidegebied in de toekomst verhandelbaar worden. Het boekje
'klirnaatvcrandering en de functies van het landelijk gebied' (Hutjes et al, 2003) geeft
als indicatie dat per ton C 0 2 equivalent 10 a 100 euro kan worden betaald. Vanwege
de vele onzekerheden die nog r o n d o m dit thema spelen is dit in het kader van dit
onderzoek niet verder uitgewerkt.
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Het Friese veengebied is ongeveer 60.000 hectare groot. In heel Nederland is voor ongeveer
211.000 hectare aan veengebieden aan te treffen.
Schattingen lopen uiteen van een reductie van de emissies tot 1,7 ton C02-eq./ha/jr tot een
vastlegging van 8,2 ton C02-eq./ha/jr. De huidige uitstoot van ontwaterd laagveen (landelijk
gemiddelde) bedraagt 7,3 ton C02-eq./ha/jr.
Tussen de 8 en de 24% als alhet veen weer ongestoord natuurlijk veen wordt.
N 2 0 en CH4 worden niet meegenomen
In plaats van afnemende C02-emissies is sinds 1990 sprake van een toename
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L a n d s c h a p e n cultuurhistorie
Steller: Klaas de Poel,J o h n Mulder
Workshop november 2003

H o o f d i n d e l i n g van het landschap
D e veengebieden vormen een overgangsgebied tussen de zandgronden in het oosten
en de zeekleigronden in het westen van Fryslân. Binnen de veengebieden kan
onderscheid worden gemaakt in:
de klei-op-veengronden (aan de westzijde);
veengronden (veen dikker dan 40 cm; in het middengebied);
veen-op-zandgronden (langs de oostzijde).
D e ontwikkeling en de problematiek van deze gronden verschilt onderling. In de kleiop-veengronden is de mate van verandering het geringst. In de veengebieden sprake
van een vrij sterke mate van oxidatie en klink van het veenpakket.
In de veen-op-zandgronden neemt de veendikte door oxidatie en klink gestadig af.
D e grens tussen de veen-op-zandgronden en de zandgronden verschuift langzaam in
westelijke richting.
Veranderingen in het landschap
Over een langere periode bekeken is in de veenweidegebieden sprake geweest van
veel veranderingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in geleidelijke
veranderingen en ingrijpende veranderingen. T o t de geleidelijke veranderingen
behoren oxidatie en klink van het veen en daarmee de langzame bodemdaling.
Vervening behoort tot de ingrijpende veranderingen. Vervening heeft geleid tot het
ontstaan van veenderijen, zoals Princenhof bij Eernewoude.
Het gebied van de hooilanden en het merengebied heeft een ontwikkeling van in- en
extensivering doorgemaakt. Met de ontginning van het gebied is een periode van
intensivering aangebroken. Daarna werd het gebied in de loop van de middeleeuwen
te nat en hebben de boeren zich oostwaarts verplaatst. D e graslanden bleven
behouden. Zij werden voornamelijk als hooilanden (zomerpolders) gebruikt
(extensivering). D o o r het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied in de
loop van de 19c eeuw is er weer een periode van intensivering opgetreden. Bij de
verdere ontwikkelingen in de veenweidegebieden zullen beide processen,
intensivering en extensivering, naar verwachting een rol blijven spelen.
Indeling in hoofdgebieden
Uitgaande van de kaart 'Indeling in landschapstypen' van de Provincie Friesland
kunnen voor het veenweidegebied in Fryslân 3 hoofdgebieden worden
onderscheiden, waarvan de laatste wordt uitgesplitst in drie subtypen. Dat zijn:
- hoofdgebied 1 het voormalige hooilandengebied. Dit is een smal en langgerekt
overgangsgebied van klei op veen, via veen naar veen op zand, dat wordt
gekenmerkt door openheid
- hoofdgebied 2 het merengebied. Dit is een omvangrijk gebied. D e ruimtewerking
en de afwisseling van land en water zijn er karakteristiek. Dit gebied bestaat
voornamelijk uit klei op veen.
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Deze hoofdgebieden zijn vrij eenvormig van opbouw. Bovendien zijn zij waterrijker
dan hoofdgebied 3.
- Hoofdgebied 3 - het veenontginningsgebied - bestaat vooral uit veen, naar het
oosten wordt het veenpakket steeds dunner op het zand. In een groot gedeelte
van gebied 3a en 3b is sprake van restveen en is in de afgelopen eeuwen veel veen
verdwenen, hetzij door vervening, hetzij door oxidatie. Alleen in gebied 3c is nog
een dikkere veenbodem over een groot oppervlak aanwezig.
- hoofdgebied 3a het veenontginningsgebied ten noordoosten van Heerenveen.
Dit is is een vlakvormig gebied, dat vooral uit veenpolders bestaat. Aan de
westzijde liggen van twee veenderijen (Princenhof bij Eernewoude en
Veenpolder de Deelen).
- hoofdgebied 3b het veenontginningsgebied tussen Heerenveen en Lemmer.
Dit is een omvangrijk vlakvormig gebied, dat eveneens voornamehjk uit
veenpolders bestaat. Er is sprake van één veenderij, de Groote Johannesgaaster
Veenpolder.
hoofdgebied 3c de stroomdalen van de Tjonger en de Linde. Dit gebied omvat
de benedenlopen van de stroomdalen van de Tjonger en de Linde. In het
stroomdal van de Tjonger zijn twee en in dat van de Linde is één veenderij
gelegen. H e t betreft respectievelijk Polder Oldelamer, de Rottige Meenthe en de
Lindevallei.
Indicator(en) e n de g e v o l g e n van de peilstrategieën
Tijdens de deskundigenworkshop kwamen voor landschap en cultuurhistorie de
volgende indicatoren naar voren:
•

cultuurhistorische patronen (sloten, ontginningsassen, dijken)

•

historische bouwkunde

•

archeologische waarden

•

landschappelijke openheid en beslotenheid — de maat van het landschap

D e gevolgen van de peilstrategieën op elk van deze indicatoren zijn hieronder kort
toegelicht.
O p e n h e i d en beleving van het landschap
Volgens het Natuurcompendium wordt openheid van het landschap bepaald door de
zichtbare elementen in de wijde omgeving: opgaande begroeiing als bos, singels en
houtwallen, en bebouwing van steden, dorpen en woningen en bedrijven in het
landelijk gebied. Belangrijk bij de beleving en ervaring van de openheid van veenweidegebieden is daarnaast schaal, maatvoeringen kavels, gerichtheid/oriëntatie, soort
gebruiksfunctie (landbouwkundig gebruik is een veel gevallen sterk bepalend voor de
beleving) en relatie met bijzondere elementen als gebouwen, bebouwingsconcentraties/linten, vaarten, dijken of beken. Een open agrarisch Flevopoldergebied
van 100 ha. wordt immers geheel anders beleefd en ervaren dan een open
moerasgebied van 100 ha bij bijvoorbeeld Rottige Meente. Deze meer relationele
benadering van openheid wordt via andere indicatoren opgepakt (zoals het
doorgaans dichte en opstrekkende slotenpatroon en het kunnen herkennen van de
relatie tussen de historie en de openheid (de verschillende tijdslagen)).
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E e n ander waardevol kenmerk van openheid zijn de overgangen naar de randen en
andersoortige open gebieden. Z o zijn er diffuse en harde randen (vgl de harde
bosranden of duidelijke bebouwingscontouren met diffuse randen van
elzensingelgebicden die zo ongeveer op de N.A.P. lijn smoren (fade out) in water en
de openheid van klei (op veen). O o k de overgang van de ene openheid naar de
andere, van veen naar klei op bijvoorbeeld de lijn Grou - Akkrum of ten noorden
van het Merengebied is hierbij een waardevol gegeven. Het zijn dus niet alleen de
maatvoeringen of historische relaties die bepalend zijn maar ook de 'herkenbaarheid'
van gebruik, functie, de randen of overgangen.
Specifiek voor Fryslân kan dan nog de bijzondere situatie worden genoemd dat, in
vergelijk met de rest van Nederland, de schaaluitersten van zeer dicht en zeer open
gebieden op betrekkelijk korte afstand en met grote oppervlaktes voorkomen.
Bijvoorbeeld vanuit de dichte bossen r o n d o m Oranjewoud richting de grootschalige
openheid bij de Deelen of Langezwaag (Polder 4 e en 5 e Veendistrict) of het zeer
dichte bos- en elzensingelgebied r o n d o m Damwoude/Rinsumageest als contrast met
het westelijk gelegen open veenweidegebied of het noordelijk gelegen klei- en
terpengebied. O p de kaart A3.6 van het Natuurcompendium is dit ook duidelijk te zien.
Overigens is het kenmerk schaaluitersten (kaart A3.6) beoordeeld aan de hand van
Dijkstra en van Lifh-Kranendonk (2000). O p basis van het voorkomen van opgaande
begroeiing en bebouwing op de topografische kaart zijn zeer open gebieden tot
kleinschalige gebieden onderscheiden. Zeer open gebieden kennen minder dan 5 %
opgaande begroeiing en bovendien minder dan 5 % bebouwing per gebied van l x l
km. Kleinschalige gebieden zijn gebieden van l x l km met meer dan 3 km lijnvormige
beplantingen.
D e openheid staat onder druk bij strategie plas dras 0-20 — bij 'vermoerassing en
verrieting', is sprake van een ander soort openheid. Goed te zien aan gebied van St
Johannesgaaster Schar. Voor W O U was dit gebied open en in eeuw tijd is het zeer
verdicht. D e andere strategieën leveren een open landschap op, echter wel telkens
met een andere beleving. Bij strategie 2 en 3 is sprake van een hoger waterpeil dat
kan worden beleefd (in ieder geval in de zomer) Bij strategie 2 is ook sprake van
nattere ruigere hoeken, dit levert een gedifferentieerder beeld. 3 en 4 leveren een
netter, strakker landschap op. O o k zal bij 3 en 4 meer verbouw van maïs
plaatsvinden, hetgeen in de nazomer een belemmering van de openheid vormt.
Cultuurhistorisch slotenpatroon
Wanneer naar het verkavelingpatroon wordt gekeken, kan globaal een tweedeling
worden gemaakt, waarbij:
- in de deelgebieden 1 en 2 de mozaïek- en onregelmatige verkavelingen
overheersen (de klei-op-veengronden);
-in deelgebied 3 de regelmatige opstrekkende verkavelingen met de lintbebouwing
domineren (de veengronden en de veen-op-zandgronden).
Het slotenpatroon is constant aan veranderingen onderhevig. In het verleden (tot ca
1950) is als gevolg van vernatting in veel gebieden het slotenpatroon dichter
geworden. Dit o m de percelen toch goed droog te houden. Ten gevolge van
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ruilverkavelingen en de mechanisering van de landbouw ontstond meer en meer
behoefte aan grotere percelen. Dit heeft geleid tot demping van sloten. Het
waterbeheer stelt wel zijn beperkingen aan de mogelijkheden van opschaling. D e
hoofdstructuur van het verkavclingspatroon blijft echter duidelijk herkenbaar.
Bij de peilstrategie 1 verdwijnt de afwatercnde funcüe van het slotenpatroon. D o o r
het niet meer schonen van de sloten zullen deze langzaam dichtgroeien en op
middellange termijn niet meer als zodanig herkenbaar zijn in het landschap. Bij de
overige strategieën blijft de hoofdstructuur van het slotenpatroon aanwezig. Bij de
diepere ontwatering past een intensiever grondgebruik en daardoor zal meer drainage
plaatsvinden waardoor ook minder sloten nodig zijn. Wanneer de veenbodem voor
het grootste deel is weggeoxideerd en het onderliggende zandpakket als drainagebasis
kan worden gebruikt zal het slotenpatroon ook minder dicht hoeven te zijn. Er is
kortom sprake van een langzame rationalisatie onder invloed van de landbouw. H e t
hoofdpatroon blijft bestaan bij 2, 3 en 4. Dit verdwijnt voor het grootste deel bij
strategie 1. Het behoud van het cultuurhistorisch slotenpatroon lijkt het beste
gewaarborgd bij strategie 2. Echter ook onder strategie 3 en 4 blijft dit als zodanig
herkenbaar.
D e afgelopen decennia is er sprake van een langzame rationalisatie onder invloed van
de landbouw — men wil rechthoekige percelen. D e mozaïek en onregelmatige
verkavelingen van de klei op veengebieden zijn kwetsbaarder dan rechte
strokenverkaveling in deelgebied 3.
Historische b o u w k u n s t
Hoofdgebied
1
Hoofdgebied 1 omvat grofweg het grondgebied van een deel van de gemeenten
Tietjerksteradiel, een klein deel van Dantumadeel en Smallingerland. Het oosten en
noorden van de gemeente Smallingerland bestond hoogveen. In het midden van de
17de eeuw begon de grootscheepse exploitatie van dit veen. Ten behoeve van het
transport van de turf en ontwatering van het gebied werd de
Drachtstercompagnonvaart aangelegd. Dwars op de dwarsvaarten werden wijken
gegraven. O o k rond Rottevalle werden verveningswerkzaamheden uitgevoerd, die in
het begin van de 19de eeuw klaar waren. D e wijken bij Drachstercompagnie zijn
bewaard gebleven. D e voormalige hoogveengebieden in het oosten van de gemeente
worden gekenmerkt door verspreide bebouwing. Deze bestond oorspronkelijk uit
plaggenhutten en spitketen, die laten vervan-gen zijn door kleine woningen en
ontginningsboerderijen.
D e nederzettingen Rottevalle, Drachstercompagnie en Drachten ontstonden als
gevolg van de verveningswerkzaamheden; het waren veenkolonies, woonplaats van
veenbazen en veenarbeiders. D e Drachtstercompagnonvaart is in 1641 gegraven
tussen twee kleine dorpen Noorder- en Zuider Drachten, later samengevoegd tot
Drachten. D e vaart staat haaks op de weg: de kruisvormige platte-grond die hierdoor
ontstond was tot de 20ste eeuw karakteristiek. Langs de vaart ontstond bebouwing,
zoals een herberg, woningen, pakhuizen en bedrijven. O o k tussen de wijken aan de
oostelijk gelegen Dwarsvaart ontstond bebouwing. Kenmerkend zijn hier de
houtzaag-, pel- en korenmolens aan de vaart, plus twee kalkwerken.
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Drachtstercompagnie: Deze plaats is na 1743 ontstaan ten noordoosten van
Drachten. D e bebouwing lag verspreid aan een aantal wijken en langs de vaart. In
1843 werd parallel aan de vaart de Compagniesterweg aangelegd.
Rottevalle is in 1650 ontstaan als gevolg van de verveningwerkzaamheden. In de
vaart zijn twee verdaten schutsluizen gebouwd, het Bovenste en het Beneden Verlaat.
Hier omheen ontwikkelde zich een dorp, met herberg, brouwerij, molen.
D e Veenhoop ontstond in de 19de eeuw aan het einde van het Polderhoofdkanaal
van de Grote Veenpolder. D e bebouwing bestond uit kleine huizen en kleine school.
N u bevinden zich hier veel recreatiewoningen. In de kleine haven voor de sluis zijn
ligplaatsen voor boten. Later is hier in plaats van de sluis een dam aangelegd.
In het grondgebied van de huidige gemeente Tytsjerksteradiel is Earnewoude
ontstaan als een veennederzetting aan de Earnewoudsters Wijd. D o o r de
laagveenontginning zijn aan de randen van het dorp grote plassen ontstaan. D e
bebouwing bestaat uit kleine huizen en verspreide kleine boerde-rijen langs het water.
In het westen van het deelgebied bevond zich laagveen. In 1863 werd hier de grote
Veenpolder van Smallingerland en Opsterland opgericht. Deze polder is in 1892
bedijkt en in 1910 drooggemalen. In de polder ligt het natuurreservaat
Boornbergumer Petten.
Bebouwing: molens, Windmotoren, bruggen, brugwachterswoningen, kleine huisjes,
arbeiderswoningen. Bepalend, met name in het noorden van het gebied, zijn hier ook
enkele grote landhuizen en boerderijen, eigendom van rijk (geworden) families van
veenexploitanten.
Peilstrategie 2 houdt de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied het beste
herkenbaar, in een toestand waarin de afwisseling tussen water en land karakteristiek
is.

Hoofdgebied

2

Hoofdgebied 2 omvat grofweg het gebied van de gemeenten Wymbritseradiel en
Skarsterlân. Dit gebied wordt gekarakteriseerd door waterrijke, lage delen die moeilijk
toegankelijk waren en deels ook nog zijn.
Al rond het jaar 1000 is het ontginningsproces in dit gebied begonnen. Bij de
ontginning van het veen zijn vanuit een as of ontginningsbasis evenwijdige
ontwateringsloten gegraven, loodrecht op de as. O p deze manier ontstond de
karakteristieke rechtlijnige verkaveling. In de Middeleeuwen concentreerde de
bebouwing zich langs de langgerekte structuren, dijken en de vaarten, waardoor
langgerekte nederzettingen zijn ontstaan (streekdorpen). Er is weinig verspreide
bebouwing.
Specifieke bebouwingstypen zijn gemalen, molens bruggen, sluizen, windmotoren,
kleine boerderijen langs de vaarten en op de stroken gewonnen land. Naast de huisjes
van de ontginningsarbeiders, turfschuren en hutten, kleine boerderijen en rijtjes
kleine woningen, zijn in dit gebied ook landhuizen gebouwd door families die dankzij
de veenhandel rijk zijn geworden (Boornzwaag).
In dit deelgebied bevinden zich de beschermde dorpsgezichten Woudsend, Heeg en
Langweer.
Waardevolle bebouwing:
•

Brug, brugwachterswoningen Bantega,

•

Sluizen, Bantega
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•

Gemalen, Echten, Tacozijl, Lemmer, Oosterzee

•

Arbeiderswoningen, Echtenerbrug, Oosterzee

•

Windmotoren

Peilstrategie 2 houdt de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied het beste
herkenbaar, in een toe-stand waarin de afwisseling tussen water en land karakteristiek
is. H e t samenspel/evenwicht tussen het water, de (lijn)structuren en de
bebouwingsprofielen heeft baat bij een peilbeheer van peilveranderingen tussen de 25
en 55 cm.

Hoofdgebied

3

Hoofdgebied 3 omvat grofweg het grondgebied van de gemeenten Lemsterland,
Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf. O o k in dit deelgebied is de bebouwing
al in de Middeleeuwen ontstaan, langs de vaarten en enkele wallen, die temidden van
veen, water en riet zijn ontstaan.
In het grondgebied van de huidige gemeente Heerenveen zijn rond 1550 langs de
Schoterlandse Compagnonsvaart nabij verschillende sluizen buurtjes ontstaan (bv. de
Knipe, Bontebok, Jubbega). In de oosthoek werd ook in hutten, holen en armhuizen
gewoond. In het algemeen was de bebouwing kleinschalig. In contrast hiermee staat
het "te beschermen" monumentale, bosrijke gebied Oranjewoud. Dit gebied heeft
zich 17e
eeuw dankzij de lucratieve veenhandel ontwikkeld tot een
landgoederenzone met monumentale landhuizen en uitgestrekte parken met
bijzondere flora. Ten noorden van de Schoterlandse weg is daarnaast ook veel
verspreide bebouwing ontstaan die grotendeels samenhangt met de aanleg van de
landgoederen.
D e nederzettingen in de gemeente Weststellingwerf, waar de vervening in de 17de
eeuw is begonnen, zijn meestal agrarische streekdorpen. In het zuiden en oosten van
de gemeente waren het hoogveen-gebieden, in het noorden en westen
laagveengebieden. D e lage of natte vervening leidde tot het ontstaan van plassen en
petgaten, waarvan een groot aantal is drooggelegd voor de aanleg van de weg AssenZwolle. In de Rottige Meente (nu een natuurreservaat) is een vrij groot complex
petgaten be-waard gebleven. Hier zijn veel molens, bruggen en sluizen en vele kleine
veenarbeiderswoningen gebouwd, waarvan een redelijk aantal bewaard is gebleven
(Grote Veenpolder). In Nije Trijne ligt de Scheenesluis, die op de kruising ligt van de
Hiddemavaart en de Scheene. Het gebied van de Scheene, deel van de Grote
Veenpolder, is gedocumenteerd in het kader van het Monumenten
Inventarisatieproject (MIP). Dit gebied is van bijzondere historische betekenis omdat
de ontwikkelingen die in dit gebied hebben plaatsgevonden (vervening, gedeeltelijke
droogmaling en in cultuur brengen) nog zeer goed herkenbaar zijn.
O o k in het grondgebied van de huidige gemeente Opsterland ontstonden vanaf het
midden van de 16de eeuw tot in de 19de eeuw in samenhang met de
verveningswerkzaamheden nieuwe nederzettingen (Gorredijk, Nijbeets, Tijnje en
langs de Compagnonsvaart Frieschepalen). Kenmerkend van de nederzettingen was
de kruisvormige plattegrond met het kruispunt van weg en vaart als hart. Buiten de
bebouwing aan de wegen komt weinig verspreide bebouwing voor. Karakteristiek
zijn hier ook enkele grote landhuizen en boerderijen, eigendom van rijk (geworden)
families van veenexploitanten.
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Beetsterzwaag: Kenmerkend voor dit dorp zijn de monumentale landhuizen.
Bakkeveen: vanaf 1670 stelselmatig vervening, waardoor Bakkeveen een veenkolonie
werd: de vaart werd het belangrijkste element in het dorp. D e huizen werden langs de
vaart gebouwd, ook in andere veenkoloniedorpen.
Frieschepalen: Dit dorp is ontstaan langs de Drachtse Compagnonsvaart.
Frieschepalen is het enige dorp in deze streek van het lintbebouwingstype, ook wel
weg- of streekdorp genoemd.
D e bebouwing werd hier in grote mate bepaald door de hutten, schepen en houten
woonketen van de veenarbeiders.
In de gemeente Lemsterland is omstreeks 1900 de particuliere polder D e Kikkert
opgericht. Aan weerszijden van de Doraweg en de sloot zijn kleine stelpboerderijen
met erfbeplanting en enkele arbeiderswoningen gebouwd. Deze polder is een goed
voorbeeld van een inpoldering door particulieren, ten einde het rendement te
vergroten van gronden die door de slechte ontwatering voorheen marginaal gebruikt
konden worden. D e Kikkert is één van de polders in de laaggelegen vroeger
moerassige en open gebieden in de omgeving van het Brandemeer en de Groote
Brekken. Dit heeft binnen Fryslân enige zeldzaamheidswaarde.
Peilstrategie 3 zou de bouwhistorische ontwikkeling van dit gebied, gekoppeld aan de
algemene cultuurhistorische ontwikkeling het best herkenbaar kunnen houden
(instandhouding van grote bosgebieden/parkaanleg, matige agrarische groei,
instandhouding van petgaten). Een evenwichtig beheer van het waterpeil in de
nattere gebieden zou de instandhouding van de functionaliteit van molens, bruggen
en sluizen bevorderen.
Archeologie
Het veen heeft archeologische waarden onder het veen afgedekt en daarmee
geconserveerd. D e meeste van deze waarden zijn gebonden aan de hogere delen van
het oorspronkelijke landschap dat onder het veen zit. Het gaat daarbij vooral o m de
Pleistocene zandkoppen.
D o o r het oxideren van het veen komen deze waarden langzamerhand weer dichter
aan de oppervlakte te liggen. O p de gebieden met dunne veenpakketten komen
waarden al echt bloot te liggen. Met het verdwijnen van het veenpakket verdwijnt
ook de conserverende laag. Hierdoor staan archeologische waarden erg onder druk
en verdwijnen zij. Waarden gaan ongezien verloren als gevolg van 'verploegen' van
waarden.
Het behoud van het veenpakket is de beste strategie. Echter bij totale vernatting van
dunne veenpakketten ontstaat op termijn moerasbos met een vaak diepere
doorworteling hetgeen ook leidt tot aantasting van archeologische waarden.
Wat er ook gebeurt, op langere termijn altijd negatief voor waarden in
veenweidegebied. D e beste strategie lijkt optie 2. Dit leidt tot de langste periode tot
het uiteindelijke verdwijnen van de conserverende veenlaag en daarmee ook tot de
langste tijd o m waarden veilig te stellen; D e peilstrategieën 1 en 4 pakken het meest
negatief en optie 3 is tussenvariant. Klei op veengebieden minder gevoelig want
afsluitende laag blijft als deksel liggen. Vooral langs de zandrand aan de oostzijde van
het veenpakket is dus sprake van kwestbaarheid.
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Concluderend bij elke strategie op langere termijn verlies van waarden. Afzonderlijk
conserveren van archeologische waarden is de enige optie tot echte veiligstelling.
Gevolgen van de peilstrategieën voor de d e e l g e b i e d e n
O p basis van de eerder aangehaalde nuances in open- en beslotenheid zijn er
uiteraard ook verschillen aan te geven tussen de diverse Friese veenweidegebieden.
Wat dat betreft is de driedeling die is gehanteerd bij de workshop van donderdag 13
november een handige voorzet. Deze driedeling is de basis bij zowel de globale
beschrijving van het landschapsbeeld in de huidige situatie als bij de verschillende
peilstrategieën.
Met betrekking tot het landschapsbeeld (open/beslotenheid) zijn vooral de
verschillen tussen de strategieën van 'plas/dras/natuur' en 'landbouw optimaal'
interessant. Ruwweg kan gesteld worden dat de beschrijving van de huidige situatie
aansluit bij het toekomstig landschappelijk scenario van 'groene diensten' en
'landbouw beperkt', zij het dat in verband met plaatselijke vernatting zeer
waarschijnlijk lokaal in de laagste delen eerder opslag, verdichting en natuur de
overhand krijgen.
Gebied 1met als onderdeeldeelgebied I - deveenweidegebieden ten oosten van delijnLeeuwarden —
Heerenveen, tussen ~anden klei, ruwweg degebiedtussenLeeuwarden, Drachten enHeerenveen en
tussenLeeuwarden, beenwonden enDamwoude
Alhoewel dit deelgebied grotendeels kan worden getypeerd als eveneens een geheel
open gebied met ondergeschikte verdichtingen, moet in tegenstelling tot de andere
twee deelgebieden hierbij ook worden aangehaald dat dit veenweidegebied onder
diverse landschappelijke (ontginnings)invloeden staat. D e overgangen en randen zijn
soms diffuus, zoals de overgangen naar de kleigebeiden, en soms heel erg abrupt
door bijvoorbeeld de lintvormige en hoger gelegen verdichtingen ter hoogte van
Tijnje en Nijbeets of de bossen van de Trynwâlden of Earnewâld. Westelijk zijn er
dus invloeden vanuit de klei waarneembaar zoals de 'vooruitgeschoven posten' van
G r o u en Akkrum, oostelijk zijn zandinvloeden te herkennen in de vorm van de
dichte randen (elzensingelgebieden) bij onder meer Boarnbergum, Oudegea, Garyp
en Suwâld.
Mede door deze verschillende invloeden zijn ook diverse schaalgroottes,
perceleringen en richtingen ontstaan op betrekkelijk kleine afstanden. D e overgangen
in diverse soorten openheden en richtingen zijn, zoals eerder gesteld, naast
typologisch intrinsieke waarden, bijzonder waardevol voor de herkenning en
leesbaarheid van het landschap. Bijzonder is in dit geval de situatie r o n d o m Nijbeets,
diverse structuren 'strijden' hier o m (h)erkenning, wat het gebied een enigszins
'ongestuurd', maar wel uniek karakter meegeeft. 'Farjon' heeft qua kwaliteit en
herkenbaarheid nagenoeg het gehele gebied als zeer goed bestempeld; de regio
Nijbeets is als goed aangemerkt.
Bij een 'vernattingsstrategie' komen de toch al gevoelige overgangen en kleine
nuances in openheid onder druk te staan. Het gebied kent relatief veel 'kleine open
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kamers' die bij Vernatting' meer en meer onderdeel zullen gaan uitmaken van hun
dichtere 'wanden'. Niettemin büjven de verschillen tussen klei, zand en veen
waarneembaar door bodem, hoogteligging en verschil in gebruik; de overgangen naar
het zand worden evenwel diffuser en de overgangen naar de klei worden manifester.
O o k hier lijkt het logisch dat in het geval van vernatting in eerste instantie de meest
onrendabele of 'natste' delen zullen worden opgepakt. (Als referentiebeeld kan nog
worden genoemd de plannen voor Aide Feanen in het kader van). Vanuit die
mogelijkheid geredeneerd ontstaat eveneens het beeld van duidelijker afgetekende
gebieden (randen van meren, lage natte polders) en soms een inversie van het
landschapsbeeld, zoals bijvoorbeeld het geval is met de 'natte as' tussen de Grote
Wielen en het Lauwersmeer. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat met een minimale
rol voor de landbouw zich een meer 'rode vestigingsdruk' voordoet in specifieke
gebieden (randen / verstedelijkings / uitloopgebieden).
D e voor de landbouw optimale peilstrategie levert in eerste instantie geen wezenlijk
ander landschapsbeeld op; tussen openheid en beslotenheid zullen niet direct grote
wijzigingen optreden. Overigens is het evenals bij de andere veenweidegebieden niet
ondenkbaar dat voor bebouwingen en natuurgebieden uiteindelijk afzonderlijke
watercircuits
zullen moeten
worden
georganiseerd, waardoor
grotere
niveauverschillen optreden tussen infrastructuur, bebouwing, natuur en
landbouwgrond.
Gebied 2 - de veenweidegebieden rondom defriese meren, ruwweg tussen Oudegaasterbrekken,
Sneekermeer,Heerenveen en Slotermeer.
Dit veenweidegebied kan als een geheel open gebied met ondergeschikte
verdichtingen worden getypeerd. Naast een soms prominente manifestatie van de
grote snelwegen en de dorpen/steden vinden we in het gebied sporadisch enkele
lintvormige verdichtingen zoals Joure — Terherne en Oudegea —Heeg. Daarnaast
worden lokaal, maar niet in grote mate en schaal, enkele verdichte natuur- en
bosgebieden aangetroffen. Volgens 'Farjon' zijn herkenbaarheid en kwaliteit over het
algemeen goed tot zeer goed (m.n. in de regio/lijn Drylst- Heeg — oostelijk
Slotermeer en Haskerveld/Vegelinsoord).
O o k hier kent de verkaveling een grote mate van gerichtheid (op basis van oude
ontginningsstructuren), maar zij is doorgaans duidelijk grootschaliger dan
bijvoorbeeld de Veenpolder van Echten. In de wat meer natte gebieden en rondom
de meren is de percelering vaak kleinschaliger in een kleinere orde van grootte van
het betreffende gebied. Naast deze nuancering is vooral de bijzondere overgang naar
het noordelijk kleigebied van belang. Hier heersen duidelijk andere meer grillige en
kronkelige patronen (zowel bebouwing als (mozaïk)verkaveling). Het beeld gaat dan
ook over van geheel open gebied met ondergeschikte verdichting naar grootschalig
open gebied met puntvormige verdichtingen.
Wanneer de peilstrategie van 'plas/dras/natuur' wordt gehanteerd, zal het
landschapsbeeld wezenlijk veranderen. Grootschalige open gebieden worden
verdicht en het gevoel van een kleinschaliger landschap dringt zich op. Met name de
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kleine landschappelijke nuances/doorzichten/overgangen zullen aan zeggingskracht
moeten inboeten. D e grotere landschappelijke lijnen (ontginningsstroken,
bebouwingslinten, hogere gronden, ed) zullen nog wel afleesbaar zijn, niettemin ligt
nivellering in het verschiet.
H e t lijkt overigens ondenkbaar dat in het gehele gebied deze strategie wordt
toegepast; waarschijnlijk zal eerder gekozen worden voor de 'natste' of
landbouwkundig de meest onrendabele gebieden. Hierin schuilt dus ook het gevaar
dat juist deze waardevolle nuances het eerste qua openheid en beleving zullen
worden aangetast: de friese meren zonder vergezichten is een afbreuk van ons
recreatief en landschappelijk kapitaal.
D e peilstrategie van 'landbouwoptimalisatie' trekt in feite het huidige
landschapsbeeld in versterkte mate door. Wellicht dat zelfs via nieuwe
landinrichtingsprojecten de gebieden nog efficiënter en doelmatiger worden
ingericht; daarbij worden waarschijnlijk alleen de landbouweconomisch best
renderende gebieden opgepakt, waardoor landschappelijke grote lijnen en contrasten
nog sterker worden; ook hier zullen dus kleinere nuances en lichte overgangen tussen
verschillende open gebieden onder druk komen te staan.
Gebied3 met als onderdeeldeelgebied2 -deveenweidegebieden rondomhet TjeukermeerendeGrote
Brekken, ruwwegin dedriehoek Heerenpeen, Lammer,Wolvega
D e veenweidegebieden r o n d o m de Grote Brekken kunnen worden beschouwd als
nagenoeg geheel open gebieden met ondergeschikte verdichtingen. Als randen
tekenen zich onder meer af de lintvormige verdichting van Eesterga/Follega, de
stadrand van Lemmer, maar soms ook enkele lokale natuurgebieden / verdichtingen.
Bijzonder zijn ook de vaak hoger gelegen bebouwingslinten of —clusters. Het gebied
kent opstrekkend verkavelingen (met plaatselijk onregelmatige gridpatronen) of
grootschalige langerekte stroken. Volgens 'Farjon' heeft het gebied een matige
kwaliteit en herkenbaarheid. Overigens is het voor het onderzoek wel handig o m te
weten welke indicatoren 'Farjon' hierbij heeft gehanteerd, deze zijn mij niet bekend.
Misschien dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn op deze studie.
Bij vernatting zullen grote blokken natuureenheden ontstaan, wellicht met open
water/moeras en meer verdichtingen dan thans het geval is. Niettemin lijkt het
mogelijk dat de grote lijnen / gerichtheid van het gebied nog steeds kunnen worden
ervaren. Een half-open landschapsbeeld komt bij deze peilstrategie naar voren.
Bij de 'optimale landbouw peilstrategie' zal uiteraard een versnelde oxidatie van het
veen inzetten, misschien dat lichte reliefverschillen zich nu nog meer gaan
manifesteren en dat zelfs op een gegeven m o m e n t de lokale natuurgebieden onder
druk komen te staan in verband met wegzijgen water naar omliggende
landbouwgronden. D e openheid, de gerichtheid, het manifest agrarisch gebruik is
evident.
Van een andere orde zijn gebieden ten oosten en zuiden van het Tjeukemeer (o.a. de
Veenpolder van Echten, de Groote Veenpolder van Weststellingwerf, de Groote
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Sintjohannesgaaster Veenpolder en D e Ontginning). Deze gebieden zijn over het
algemeen grootschalig met lintvormige verdichtingen. D e verkaveling en percelering
is veel kleinschaliger, maar ook gerichter (langgerekt en radiair) en er wordt veel
solitaire bebouwing aangetroffen, overigens met uitzondering van de gebieden nabij
Heerenveen en tussen H'veen en Wolvega (o.a. D e Ontginning). Naast enkele lokale
natuur of bosgebieden worden ook grotere dichte gebieden aangetroffen als Rottige
Meente, de Lindevallei en het Oosterschar. Een andere bijzonderheid betreft de
gerichte openheid langs de beekdalen Linde en Tjonger en de gridverkaveling van D e
Kooi (ten zuiden van Bantaga). Volgens 'Farjon' heeft het overgrote deel van het
gebied een zeer grote herkenbaarheid en kwaliteit.
Het landschappelijk referentiebeeld van de peilstrategie van vernatting komt in de
buurt van de Rottige Meente; ook bij een natuurfunctie blijft de kleinschaligheid en
een een deel van de gerichtheid. Het algehele landschapsbeeld zal zich evenwel
eerder richting gesloten tot halfopen bewegen. D e vraag is in hoeverre de gerichte
openheid van het beekdalen nog wordt ervaren; deels verstopt achter natuurgebieden
of wanneer de beken de ruimte en de dynamiek wordt gegeven zich vertalend in
grotere open beekdalgebieden. Niettemin wordt het landschappelijk onderscheidend
vermogen met andere (zand)gebieden minder. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat
met het nagenoeg verdwijnen van de landbouw, nieuwe (woon)functies zich
aandienen; ook een verdichting en een veranderende beleving van het landschap ligt
dan in het verschiet.
Indien gekozen wordt voor een optimale landbouwkundige peilstrategie is het
mogelijk dat men overgaat tot grotere percelen en herverkaveling, immers de fysieke
mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt. Thans is er doorgaans al een groot verschil
tussen maaiveld- en oppervlaktewaterniveau (60 tot 90 cm). O p dit vlak zullen zich
dus weinig wijzigingen voordoen. Niettemin zal het gebied een grootschaliger
karakter krijgen, waarbij niveauverschillen tussen beken, natuurgebieden, linten,
bebouwingen en kernen steeds meer onderdeel van de beleving worden.
Concluderend
Het landschap is het resultaat van abiotische, biotische en antropogene processen;
landschap is geen functie of sector op zich, maar is een resultante van het
functioneren van sectoren en menselijk handelen. In die sfeer is het landschap
blijvend onderhevig aan vooruitgang en evolutie. D e ontwikkelingen in de andere
sectoren en krachten zijn daarmee sterk bepalend voor het landschapbeeld van de
toekomst.
Het is evident dat het veenweidelandschap is in de loop der eeuwen aan vele
veranderingen
onderhevig
geweest,
zoals
verveningen,
ontginningen,
overstromingen, herverkavelingen, verlaten van gronden en het opnieuw in gebruik
nemen daarvan. O o k in de toekomst zullen veranderingen blijven komen. Het
landschap heeft wel een heel eigen karakter en veel van de historische veranderingen
hebben hun sporen nagelaten in het landschap en kunnen daaruit nog worden
afgelezen. Dit op zich is een waardevol gegeven.
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Het veenweidelandschap is het behouden waard, echter we zullen ook moeten
accepteren dat deze enigszins museale gedachte ofwel een passende economische
functie vergt (nu nog landbouw) dan wel grote maatschappelijke kosten met zich
meebrengt. Zonder voorbij te willen gaan aan de ernst van de problematiek, lijkt een
nuance op zijn plaats. Het heeft eeuwen geduurd voordat het landschap zoals we dat
nu kennen is ontstaan en in die tijdspanne zijn ook nog eens rigoureuze beslissingen
genomen.
We kunnen landschappelijk waardevolle of interessante gebieden aangeven op basis
van openheid, cultuurhistorie of herkenbaarheid, maar als we net als in het verleden
ons ook terdege bewust zijn van de fysieke beperkingen e n / o f mogelijkheden. D e
grotere krachten blijven het landschap bepalen.
Voor zover landschap stuurbaar is, is het vooral van belang o m de hoofdstructuur te
handhaven met haar openheid en de overgangen tussen besloten en open en de
aanwezige kleinschalige verkaveling. Acceptatie van (enige) verandering is van groot
belang.
Enkele i d e e ë n over het landschap van de t o e k o m s t
H e t wordt aanbevolen de planvorming in een aantal stappen te ontwikkelen. Van
belang is dat een hoofd ontwikkelingsrichting voor de onderscheiden deelgebieden
wordt bepaald. Een dergelijke richting heeft betrekking op de middellange of de
lange termijn. Het betreft keuzen op het regionale planningsniveau. Het wordt
belangrijk gevonden de samenhang in de landschappen per deelgebied te behouden.
Anders ontstaan er landschappen, waarin nauwelijks of geen hoofdstructuur meer
valt te herkennen. Bij het bepalen van de hoofdontvvikkelingsrichting dient rekening
te worden gehouden met het verschil in de bodemkundige ontwikkeling van de kleiop-veen, de veen- en de veen-op-zandgronden.
H e t wordt tevens van belang gevonden bij de planvorming duidelijk rekening te
houden met de mate van openheid en beslotenheid van het landschap. In deelgebied
1 gaat het o m de overgang van de klei- naar de zandgronden. H e t betreft een vrij
open gebied. Verdichting kan daar het best aan de oostzijde aansluiten op het
zandgebied. Behoud van de openheid wordt met name voor deelgebied 2 belangrijk
gevonden. Langs de grens van het merengebied met Gaasterland is enige verdichting
denkbaar.
Voor de deelgebieden 3a en 3b, de veenontginningsgebieden, kan worden gedacht
aan een mozaïek van (meer) open en (meer) besloten gebieden. In deelgebied 3c kan
verdichting langs de randen van de stroomdalen plaatsvinden. In de laaggelegen
gronden in de lengterichting van de stroomdalen dient de openheid bij voorkeur te
worden behouden.
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Met betrekking tot de indicator openheid/beslotenheid is naast de ervarings- en
gebiedskennis ook voor een groot deel geput uit de Beleidsnota voor
landschapszorg en natuurbeheer en de bevindingen van het Natuurcompendium
2003, een onderzoek met vele door Alterra geleverde gegevens en kaartbeelden. In
ieder geval zijn in dit boekwerk een aantal interessante kaartbeelden. In de sfeer
van openheid/beslotenheid zijn de volgende kaarten interessant: A3.6, A5.1, A5.5
en A5.6.
Dijkstra en van Lith-Kranendonk, 2000. Schaalkenmerken van het landschap in
Nederland :monitoring kwaliteit groene ruimte (MKGR)
kaart 'Indeüng in landschapstypen' van de Provincie Frieslan
het Monumenten Inventarisatieproject (MIP) Provincie Friesland
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Karakteristiek voor veenweidegebieden zijn bloemrijke graslanden met weidevogels,
natte moerasgebieden en open water met gevarieerde plantengroei en visstand.
Voor de natuur is onderscheid gemaakt tussen natuurgebieden en natuurwaarden in
het agrarische gebied. Aandacht wordt besteed aan vegetatietypen die samenhangen
met verschillende peilhoogten en peilfluctuaties. Daarbij is er aandacht voor de
terrestrische natuur en (in mindere mate) de aquatische natuur. D e aquatische natuur
(lees vissen en amfibieën) wordt apart beschreven.
Het veenweidegebied is een zeer belangrijk gebied voor weidevogels met als
belangrijke vertegenwoordiger de grutto. Vissen vormen een goede indicator voor de
stand van zaken in de talrijke veenweide sloten. Tevens bepaald de visstand de
mogelijkheden voor beroeps- en sportvisserij.
Verschillend peibeheer kan leiden tot een habitatfragmentatic (versnippering). Dit
laatste punt is tevens een belangrijke indicator o m mee te nemen, aangezien er door
het veenweidegebied een belangrijke verbindingszone loopt van de veengebieden in
Noordwest-Overijssel naar de Aide Faenen.
Voor natuur zijn derhalve de volgende indicatoren meegenomen:
• Vegetatie;
• Weidevogels;
• Vissen/ amfibieën(apart stuk)
• Versnippering.
In het Friese veenweidegebied wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk spectrum
van laagveennatuur met een open karakter. D e nadruk ligt daarbij vaak op het zich
kunnen handhaven van weidevogels. Algemene weidevogels maar ook meer kritische
soorten als Kemphaan en Watersnip moeten hier een plaats kunnen vinden, naast
typische water- en moerassoorten als Snoek, Groene kikker, Kleine karakiet,
Rietzanger, Roerdomp, Noordse woelmuis en op termijn mogelijk zelfs de Otter.
Deze soorten vragen o m natte omstandigheden en een goede matig voedselrijke
waterkwaliteit.
Als natuurdoelstelling kan in zijn algemeenheid worden gegeven: het in stand houden
van het open, waterrijke veenweidelandschap en de voor dit landschap karakteristieke
levensgemeenschappen en cultuurhistorische waarden.
Vegetatie
Dat een verschillend peilbeheer grote effecten heeft op het voorkomen van
vegetatietypen is wel duidelijk. D e vraag is echter welke natuurdoelen nog bereikt
kunnen worden bij verschillend peilbeheer. Voor heel Nederland is de Ecologische
Hoofdstructuur (E.HS; figuur 1) vastgesteld.
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D e Provincies hebben deze nader ingevuld en natuurdoeltypen toegekend (figuur 2).
Belangrijke natte gebieden in het vcenweidegebied (laagveengebied) in Friesland zijn
o.a.: Aide Faenen, Rottige Meente, Lendevallei, Easterkar, en Butenfjild.
In tabel 1 staat een overzicht van de natuurdoeltypen met de bijbehorende
oppervlakteaandelen voor het Friese veenweidegebied. D e natuurdoeltypen die als
kenmerkend zijn voor weenweidegebieden zijn in de tabel vet gedrukt. Het gaat
hierbij
om
natuurdoeltypen
in
bestaande
natuurgebieden
en
natuurontwikkelingsgebieden die in het kader van realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur nog moeten worden gerealiseerd. D e niet-vet gedrukte
natuurdoeltypen liggen wel in het veenweidegebied (op basis van bodemkenmerken;
zie paragraaf # ) , maar zijn geen typerende vegetatietypen voor veenweidegebieden als
zodanig en worden hier verder buiten beschouwing gelaten. Naast natuur in
natuurgebieden, zijn er uiteraard ook natuurwaarden in het agrarische gebied, in met
name de extensief beheerde, nattere graslanden. D e agrarische gebieden kunnen o p
deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding van natuurgebieden.
Een natuurlijker peilbeheer met hogere waterstanden in de winter en lagere in de
zomer zal leiden tot een verbetering van de natte natuur in het veenweidegebied. In
de zomer is het wenselijk de waterstanden zo hoog mogelijk te houden. Dit o m de
mineralisatie van het veen tegen te gaan. Hierbij is het meer of mindere aandeel van
regenwater e n / o f voedselrijk oppervlaktewater bepalend voor het type natuur. Onder
invloed van boezemwater kunnen wat basenrijkere, matig voedselrijke graslanden
("weidevogelgrasland"), bloemrijke graslanden en moeras worden gehandhaafd. Bij
een grotere invloed grondwater zijn er mogelijkheden voor natte schraalgraslanden.
Tabel I':Natuurdoeltypenenbijbehorende aandelen (%)veenweidegebied'Fryslân
Natuurdoelfypc

Aandelen ("'o)
in veenweide

Beek- en zandboslandschap (1)
Veen- en zeekleilandschap (3)
Moeras (8)
Nat schraalgrasland (9a)
Nat, matig voedselrijk grasland (9b)
Droog schraalgrasland (10)
Bloemrijk grasland (12)
Zilt grasland (13)
Natte heide en Hoogveen (14)
Droge heide (15)
Bos van laagveen en klei (18)
Bos van arme gronden (19)
Bos van rijke gronden (20)
Bos van bron en beek (21)
Overig stromend en stilstaand water (23)
Multifunctioneel grasland (24a)
Overige natuur (25)
Multifunctioneel bos (27)

0.0
0.1
24.4
17.4
19.4
0.2
1.0
0.2
4.1
0.1
4.9
3.1
0.2
0.3
13.7
8.2
0.2
2.6
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Figuur2:Natuurdoe/typen veenweidegebiedFriesland

De belangrijkste kenmerkende natuurdoeltypen van het veenweidegebied zijn:
moeras, natte schraalgraslanden, natte, matig voedselrijke schraalgraslanden,
multifunctionele graslanden en bloemrijke graslanden (vet in tabel 1). Bij de
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moerassen kunnen uiteindelijk nog moerasbossen (bos van laagveen en klei)
ontstaan.
In het agrarisch gebied komen de natuurwaarden met name tot uiting in een
natuurdoeltype "multifunctioneel grasland", zoals dat ook in de hier genoemde E H S gebieden voorkomt.
Globaal is er een gradiënt van nat naar droog (uitgaande van 'open vegetaties'):
moeras (Gt I) -> verlandingsgemeenschappen (Gt I) -> natte schraalgraslanden (Gt I
- G T II) -> kamgrasweiden en zilverschoongraslanden (Gt 1 — G t III) -> vochtig
schraalgrasland (o.a. dotterbloemgrasland; Gt II — G t III).
D e vier gekozen peilstrategieën bepalen de mogelijkheden voor het voorkomen van
natuurdoeltypen. Naast de waterkwantiteit is hier de waterkwaliteit van groot belang.
D e natte schrale vegetaties zijn afhankelijk van voedselarm (tot matig voedselrijk)
water. Het is daan-oor noodzakelijk dat water vanuit het landbouwgebied
(gebiedsvreemd water) zoveel mogelijk wordt geweerd uit de natuurgebieden. Indien
dit niet mogelijk is, is het raadzaam water via een lange aanvoerweg aan te voeren,
zodat voedingsstoffen uit het water verdwenen zijn bij aankomst in de
natuurgebieden, of door een helofytenfilter geleid wordt.
Gevolgen van de vier peilstrategieën
In het onderstaande wordt een globaal overzicht gegeven van genoemde
kenmerkende natuurdoeltypen en de mogelijkheden van voorkomen bij verschillende
peilstrategieën.
Peilstrategie 1- Pias-dras 0-20 - natuur: moeras en natte schraalgraslanden;.
Bij deze peilstrategie zallen binnen de huidige natuurgebieden laagveenmoeras
onstaan, tevens zullen op de drogere delen natte schraalgraslanden kunnen
voorkomen. Bij actieve vernatting van veenweidegbied dat in agrarisch gebruik is, zal
de ontwikkeling dezelfde richting opgaan (met de eerder genoemde randvoorwaarden
aangaande waterkwaliteit).
Peilstrategie 2; Natuurlijk peilverloop 25-55: natte schraalgraslanden, natte matig
voedselrijke graslanden, bloemrijk grasland (o.a. dotterbloemgraslanden).
Binnen de bestaande natuurgebieden kunnen genoemde doeltvpen gerealiseerd
worden. Binnen het veenweidegebied dat in agrarisch gebruik is, zal de agrarische
bedrijfsvoering hinder ondervinden van de hogere peilen. Dit zal wel gunstige
gevolgen hebben voor de natuurwaarden. Naast hogere grondwaterstanden dient er
een aanvullend verschralend beheer te worden gevoerd om echt interessante
natuurwaarden te bereiken.
Voor sloten en slootranden biedt deze strategie gunstige omstandigheden.
Peilstrategie 3; H o o g zomerpeil 90-60: bloemrijk grasland, multifunctioneel grasland:
Bij dit peil is het voor de schrale vegetatietypen geen plaats meer. O o k de natte tot
matig vochtige graslanden hebben hier geen kans van voorkomen. Wel kunnen er de
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voedselrijkere drogere graslandtypen voorkomen. Tevens zijn er mogelijkheden voor
slootvegetaties.
Peilstrategie 4: Vastpeil (90-90): agrarisch grasland
Bij deze peilstrategie is er niet of nauwelijks perspectief voor vegetaties.
Tabel 2 geeft een indicatie van de effecten van de peilstrategieën op de natte
vegetaties.
Tabel 2: Effectenpeilstrategieën opnatte (semi)terrestrische vegetaties
Vegetatie
Peilstrategieën
1.Plas dras
Moeras

Moeras

Hooilanden

+

-

Natte
schraalgraslanden
2.
Natuurlijk
peilbeheer (25-55)
3. Hoger zomerpeil
(90-60)
4. Vast peil (90-90)

-

++

+ -*

+ (+)

+ -*

-

—

—

* + voor slootvegetaties, - voor overige.

Doordat de natuurgebieden binnen het veenweidegebied aanwezig zijn is het
waarschijnlijk noodzakelijk o m een mix van de drie eerste peilstrategieën toe te
passen r o n d o m de natuurgebieden, zodat de kans op negatieve effecten die kunnen
optreden wordt verkleind. In principe gaat het hierbij dus o m het creëren van een
hydrologische bufferzone (zie figuur 3). Peilstrategie 4 is altijd ongunstig voor natuur.
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Natuurgebied/Habitat
Bufferzone
Ecologische Hoofd Structuur
Omliggend veenweidegebied
(witte gebieden)

l'eil strategie
I. Plas dras
Peil strategie I- Plasdras
en peil strategie2.
Natuurlijk peilbeheer

Peil strategie 1.Plasdrasen
peil strategie 2. Natuurlijk
peilbeheer of strategie 2in
combinatie met strategie3
hoger zomerpeil.

Peil strategie2 en 3. Indien
noodzakelijk peilstrategie 4.
Vastdiep peil.

Figuur 3: Schematische weergave van eenmix vanpeil strategieën in de diverse typen gebieden (naar.Ottburg,
2004)

Weidevogels in v e e n w e i d e g e b i e d e n
Het fenomeen weidevogel heeft zich in Nederland kunnen ontwikkelen dank zij de
opkomst van de weidecultuur. Alle weidevogelsoorten zijn van oorsprong bewoners
van natuurlijke open gebieden, zoals toendra's strandvlaktes, kwelders, of steppen.
Eeuwenlang heeft toenemende omvorming van andere terreintypen in grasland de
uitbreiding van weidevogels bevorderd. T o t het midden van de twintigste eeuw is de
toenemende intensiteit van het grondgebruik gunstig geweest voor weidevogels, door
hogere bemesting en toenemende voedselrijkdom. Tegelijkertijd maakten vervroegde
maaidata en hogere inscharingsdichtheden van vee succesvol broeden moeilijker. In
de twintigste eeuw zien we dan ook een scherpe omslag, waarbij succes verandert in
falen. In de tweede helft van de 20 e eeuw zien we een ineenstorting van
weidevogelpopulaties op gang komen, die alleen binnen speciaal voor weidevogels
beheerde graslanden tot staan gebracht kan worden.
Voor de Nederlandse weidevogels hebben de veenweidengebieden altijd een centrale
rol gespeeld, vanwege hun grote mate van openheid en hun natte karakter. Het
belang van de natheid was tweeërlei. Natte grond is week en daardoor gemakkelijk
toegankelijk voor voedselzoekende weidevogels. Het is bekend dat watersnippen niet
meer kunnen foerageren als er een druk van meer dan 7 kg per vierkante cm nodig is
o m in de grond te dringen. Alle moderne weilanden (ook in het veenweidengebied!)
zitten daar ruim boven en zijn dus voor snippen onbewoonbaar geworden. Naast het
week houden is de voornaamste functie van nat (en dus koud) zijn de vertraagde
ontwikkeling van de grasmat, waardoor er pas relatief laat gemaaid of geweid kan
worden. In de loop van de 20 e eeuw zien we hoe maaidata en inscharingsdata door
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een combinatie van bemesting en ontwatering 2-3 weken vervroegd zijn. Daardoor is
het tijdsvenster waarbinnen weidevogels veilg kunnen broeden als het ware
dichtgeschoven. In natte veenweidengebieden houdt dit venster het langst stand.
Een bijzondere plaats voor weidevogels nemen de klei-op-veengebieden in. Hier
kunnen door de zeldzame combinatie van hogere voedselrijkdom van het kleidek
met de vertragende koude natheid van de weke veenlaag zeer gunstige
omstandigheden ontstaan in vergelijking met pure klei (te gemakkelijk te intensiveren
— verlies van veilig tijdsvenster) of puur veen (te voedselarm).
H e t is van belang op te merken dat weidevogels onderling heel verschillende
eigenschappen hebben en daardoor heel verschillend reageren op veranderingen in
hun woongebied. T o e n in de 20L' eeuw de teruggang van weidevogels zichtbaar werd,
noemde men vanzelfsprekend die soorten die het eerst terugliepen "kwetsbaar" of
"kritisch". Hierbij moeten we vooral aan watersnip en kemphaan denken, soorten die
in het boerengrasland inmiddels geheel zijn uitgestorven. Het is thans moeilijk voor
te stellen dat de kemphaan rond 1900 tot onze talrijkste weidevogels behoorde. O o k
de tureluur werd kritisch genoemd, maar minder dan de vorige twee soorten. Kievit
en grutto werden niet kritisch genoemd. Scholekster en wulp vielen hier zelfs nog
buiten, omdat die zich pas in de tweede helft van de 20L eeuw als nieuwe weidevogels
hebben ontwikkeld. D e indeling in kritisch en niet-kritisch zou er vandaag de dag
heel anders uitzien — vrijwel alle soorten zouden we nu kritisch noemen. D e indeling
van toen is van groot belang o m de inzet van verschillende beheersinstrumenten te
begrijpen. Van meet af aan was duidelijk dat de "echte" kritische soorten als
kemphaan en watersnip in het boerenland niet behouden zouden kunnen worden.
Deze soorten waren volledig aangewezen op strikte natuurreservaten, in eigendom en
beheer bij natuurbeschermingsorganisaties. Buiten die reservaten zouden
beheersovereenkomsten met boeren ervoor moeten zorgen dat de minder kritische
kievit en grutto behouden konden blijven. Van die twee had de grutto het meeste
appeal, omdat wij van deze soort zo'n onevenredig groot aandeel van de
wereldpopulatie herbergden. Dit verklaart waarom er in de huidige discussies
eigenlijk alleen over grutto's gepraat wordt. Wat watersnip en kemphaan betreft was
Nederland immers al "klaar" (dat het behoud van deze twee soorten binnen
reservaten ook heeft gefaald is in deze context van minder belang), terwijl wulp en
scholekster (ten onrechte?) nog steeds niet als bedreigd werden gezien. D e tureluur
gedraagt zich in dit rijtje wat apart: we hadden hem vroeger bij de kritische soorten
geplaatst, maar hij blijkt zich nu beter te kunnen handhaven dan de grutto.
Alle beheersinstrumenten die zijn ingezet voor weidevogelbeheer berusten op
dezelfde principes: het terugdringen van vervroegde maaidata en beweiding door
extensivering, liefst door ook ontwatering terug te draaien. Kortom: ouderwets
extensief weidebeheer zoals dat in jaren rond 1950 werd gepleegd. Deze imitatie
blijkt vaak te mislukken, veelal door verstrengeling van belangen en doelstellingen,
zowel bij de natuurbeschermingsinstanües als bij de boeren. Een door
weidevogelbeheer geïntroduceerd probleem is het ontstaan van eenvormigheid. Veel
weidevogelreservaten worden massaal op (of na) 15 juni gemaaid, om de grutto veilig
te kunnen laten broeden. Daarbij werd dan onvoldoende rekening gehouden met
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andere weidevogelsoorten die niet 20 van hoog gras houden, terwijl ook grutto's
naast hun nestpercelen graag gebruik maken van lang met een kortere vegetatie. O o k
dient men er rekening mee te houden dat volwassen vogels andere terreineisen
hebben dan gezinnen met kuikens. Optimaal weidevogelgebied bestaat daarom uit
een gevarieerd mozaïek van percelen in verschillende stadia van gebruik, waarbij dan
wel voor een significant deel van de percelen een uitgestelde maaidatum moet gelden,
maar niet voor te grote aaneengesloten blokken.
Aan de hand van ervaringskennis kan vrij aardig voorspeld worden wat de
verschillende scenario's voor het veenweidengebied. D e verwachtingen zijn
hieronder weergegeven.
Pias-dras natuur.
Bij actieve vernatting kan veenweidengebied nog geruime tijd interessant blijven voor
weidevogels, mits het gras nog wordt afgevoerd door (laat) maaien. Beweiding zal al
heel spoedig niet meer mogelijk zijn. Het is denkbaar dat zich hier zelfs weer soorten
als kemphaan en watersnip zullen vestigen. Deze opleving zal van tijdelijke aard zijn,
omdat het gebied zich onherroepelijk gaat ontwikkelen in de richting van
laagveenmoeras. Het zou van groot belang kunnen zijn o m toch de overgangsfase te
benutten o m een reservoir aan kwetsbare soorten te kweken, vooruitlopend op
verbeteringen in de tweede categorie.
Natuurlijk peilbeheer (25-55 cm -mv).
Dit beheer levert relatief vochtige graslanden op waar nog wel geboerd kan worden,
zij het onder enige beperkingen. Hier liggen de beste kansen o m condities te
realiseren die lijken op het tot nu toe elders gefaalde "ouderwetse weidevogelbeer".
Het kan echter geruime tijd (10-20 jaar?) duren voordat deze vebeterde condities ook
werkelijk effect gaan sorteren. Hier zouden dan de vogels opgevangen kunnen
worden die in de verruigende pias-dras natuur geen plaats meer vinden.
Hoger zomerpeil (90-60 - m v )
In Friesland üjkt dit een verbetering (voor de vogels) ten opzichte van de huidige
situatie, maar men moet zich hier niet op verkijken. D e nieuwe situatie lijkt veel op
de huidige toestand in West-Nederland, waar het met de weidevogels ook heel slecht
gaat. Misschien is hier met beheersovereenkomen of andere vormen van agrarisch
natuurbeheer nog iets leuks te doen voor weidevogels, maar de mogelijkheden zullen
niet veel anders zijn dan wat we nu zien.
Vast peü (90-90 - m v )
In dit scenario ligt geen toekomstperspectief voor weidevogels.
Versnippering
Duurzaam behoud en herstel van natuurkwaliteit vragen, zoals in de vorige
paragrafen duidelijk is geworden, o m voldoende milieukwaliteit en ruimtelijke
kwaliteit. Dit houdt onder andere in: voldoende water en beperkte aanvoer van
nitraat en fosfaat via water en lucht. Veel natuurgebieden zijn voedselrijker en droger
dan voor het behoud van het ecosysteem toelaatbaar is. D e omgeving van een
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natuurgebied bepaalt een groot deel van de lage milieukwaliteit ter plekke. Daarom
worden veel inspanningen verricht in de omgeving van de natuurgebieden
(inrichtingsmaatregelen) en in de gebieden zelf (effectgerichte maatregelen). Toch
zijn deze maatregelen niet altijd voldoende o m natuurwaarden te herstellen of te
behouden. In het natuurbeleid heeft de overtuiging postgevat dat er voor het behoud
en herstel van de natuur in Nederland meer nodig is dan alleen milieukwaliteit.De
natuur in Nederland is sterk versnipperd en dat bedreigt de overleving van soorten.
Daarom is gekozen voor een strategie van ecologische netwerken o m de negatieve
gevolgen van versnippering te verminderen (Geertsema & O p d a m , 2002).
Voor een beter begrip van ecologische netwerken maken is een klein uitstapje naar
de ecologie van populaties die in deze netwerken leven noodzakelijk. D e populatie
van een soort in versnipperde leefgebieden is verdeeld in lokale populaties. Vooral in
de kleine en afgelegen leefgebieden van het netwerk zien we deze lokale populaties
met regelmaat verdwijnen. Vanuit leefgebieden waar de soort nog wel aanwezig is,
kunnen lege gebieden opnieuw worden gekoloniseerd. Natuurlijk moeten de lege
gebieden bereikbaar zijn. Die bereikbaarheid hangt af van de afstand tot bezette
leefgebieden en het verspreidingsvermogen van de soort in kwestie. In het netwerk
van leefgebieden is het dus een komen en gaan van lokale populaties, die samen een
netwerkpopulatie vormen. Deze netwerkpopulatie kan ondanks die dynamiek blijven
voortbestaan indien er zich per saldo minstens evenveel lokale populaties vestigen als
verdwijnen.
Dit alles, gebaseerd op de theorie van metapopulaties, heeft in 1991 geleid tot de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als netwerkconcept (zie paragraaf 1). D e
wetenschappelijke inzichten wezen uit dat soorten in versnipperde natuur kunnen
overleven, wanneer de losse gebieden samen als netwerk functioneren.
Natuurgebieden worden vergroot of met elkaar verbonden zodat de balans tussen
verdwijnen en vestigen van lokale populaties zodanig is dat soorten duurzaam
kunnen overleven. D o o r onderzoek is inmiddels redelijk bekend welke doelsoorten
op de schaal van de Nederlandse natuur gevoelig zijn voor versnippering, en onder
welke ruimtelijke voorwaarden hun voortbestaan kan worden verzekerd (Geertsema
& Opdam, 2002).
D e agrarische bedrijfsvoering is in de veenweidegebieden zeer intensief. D e meeste
soorten planten en dieren zijn daarom afhankelijk geworden van de perceelsranden
en kleine landschapselementen die niet voor de voedselproductie nodig zijn. Groene
dooradering is het netwerk dat het agrarisch landschap "dooradert", en kan uit
opgaande begroeiing (houtsingels, bomenrijen, enz.) bestaan, of uit lage begroeiing
van voornamelijk kruiden of waterplanten (bermen van dijken, wegen of
spoorwegen, oevers, enz.). Tegenwoordig wordt het vaak in één adem genoemd met
de blauwe dooradering: de groenblauwe dooradering. De blauwe dooradering bestaat
uit waterrijke landschapselementen, zoals sloten, beken en poelen. Groenblauwe
dooradering bestaat niet alleen uit lijnvormige, maar ook uit vlakvormige elementen,
zoals bosjes, moerasjes, poelen en overhoekjes.
D e nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur plaatst de groenblauwe
dooradering centraal in de kwaliteitsimpuls landschap waarin de groenblauwe
dooradering als ruimtelijke drager van functiecombinaties wordt gehanteerd. In de
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Structuurschema Groene Ruimte 2 komt dit terug in de zogenoemde kernkwaliteiten
'groen karakter van het landelijk gebied' en 'vitaal en herkenbaar watersysteem'.
O m verdergaande habitatfragmentatie in de Friese veenweidegebieden tegen te gaan
is het belangrijk dat binnen de E H S de natte gebieden (toch de meest waardevolle
natuur in het veenweidegebied) met elkaar worden 'verbonden'. Inrichting van de
E H S voor de beoogde natuurdoeltypen en het bijbehorende peilbeheer is
noodzakelijk o m soorten duurzaam te kunnen laten voortbestaan in het
veenweidegebied. Verbinding van natuurgebieden is daarbij een duidelijke
voorwaarde. Z o is verbindingszone vanuit de laagveenmoerasgebieden in
Noordwest-Overijssel via de Rottige Meente naar de Aide Faenen belangrijk (zie o.a.
Reijnen et al., 2003). D e aan de natte gebieden gebonden soorten zijn afhankelijk van
een dergelijke verbinding. Maar ook verbindingen tussen sloten en polders onderling
zijn van groot belang. Dit type verbindingen op detail niveau zijn goed te realiseren
binnen het kader van de Groenblauwe-dooradering.
Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat dit niet alleen voor het voorkomen en
voortbestaan van veel populaties planten en dieren in natuurgebieden van belang is.
O o k het cultuurlandschap is net als in de natuurgebieden afhankelijk is van de
ruimtelijke samenhang van dit netwerk en van de milieukwaliteit van de elementen.
Binnen de groenblauwe dooradering bedreigt versnippering van leefgebieden de
overleving van veel soorten. D e ruimtelijke samenhang van de groenblauwe
dooradering hangt af van het oppervlakte van de groenblauwe dooradering (zowel
absoluut oppervlakte als procentueel aandeel van het landschap), continuïteit, aantal
kruispunten tussen lijnvormige elementen en het percentage van de oppervlakte in
vlakvormige elementen. E e n groot deel van de natuurkwaliteit van het agrarische
landschap afhankelijk van voldoende ruimtelijke samenhang. Dat betekent
bijvoorbeeld dat agrarisch natuurbeheer op een enkel perceel of een enkele
perceelrand op een landbouwbedrijf de voorwaarden van ruimtelijke kwaliteit niet
kan realiseren.
In feite komt het er op neer dat de afstanden tussen vergelijkbare habitats niet te
groot mogen zijn voor het voorkomen van soorten. In de Friese veenweidegebieden
gaat het daarbij o m het behouden/ontwikkelen van 'natte' natuur in gebieden met de
bijbehorende peilstrategieën moeras en natuurlijk peilbeheer van voldoende grootte
en voldoende ruimtelijke samenhang.
Beheersubsidies (o.a. in het kader van het programma beheer) kunnen aldus alleen
rendement hebben wanneer de contracten niet met individuele boeren maar met
agrarische verenigingen worden afgesloten. Overigens met de voorwaarde van een
hoge ruimtelijke concentratie van percelen met beheerspakketten. Het rendement
ontstaat pas als boeren niet alleen goede milieuvoorwaarden scheppen door een
zorgvuldig beheer, maar ook samenwerken op landschapsniveau (o.a. Geertsema &
O p d a m 2002 en Van Ark en Van den Brink 2002).
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D e twee d e e l g e b i e d e n
Deelgebied 1
Het belangrijkste natuurgebied in Deelgebied 1 is de Rottige Meente.Het
natuurgebied de Rottige Meente is gelegen op de grens van Friesland en Overijssel.
D e Rottige Meente is aangewezen als wedand en als Habitatrichtlijngebied. Het
gebied sluit aan op de natuurgebieden van de weerribben en de veenplassen bij
Giethoorn.
Het landschap in en rond de Rottige Meente is door twee factoren ontstaan: in de
eerste plaats door de ontginningen in de middeleeuwen en in de tweede plaats door
de verveningen en de daaropvolgende herontginingsfase.
Een gedeelte van het landschap met petgaten en ribben is ontgonnen, met name ten
zuiden van het voetpad en langs de linde- en statendijk. N o g in de vijftiger jaren
werden grote stukken ontgonnen. Bovendien werd in de vijftiger jaren het gebied
verder toegankelijk gemaakt door de aanleg van de Pieter Stuyvesant weg, die dwars
door de Rottige Meente loopt en die de verbinding vormt tussen de N o o r d Oostpolder en Wolvega. Een gedeelte is echter onontgonnen gebleven. Hier
ontwikkelde zich een flora en fauna, die uniek te noemen is. D e zeldzame Grote
vuurvlinder komt hier onder andere voor.
In recente tijd heeft men besloten het natuurgebied, dat eerst op het grondgebied van
Nijetrijne lag en veel kleiner was, uit te breiden. Dit gebeurt in combinatie met een
ruilverkaveling, waarbij boeren met land dat in het natuurgebied gelegen is worden
uitgekocht en elders land krijgen. D e aangekochte gronden worden weer aan de
natuur teruggegeven. Stukken land worden uitgegraven, zodat er weer een landschap
van petgaten en ribben ontstaat. Het natuurgebied de Rottige Meente ligt vlak bij
natuurgebieden in de K o p van Overijssel, met name vlak bij het nationaal park de
Weerribben. O o k dit landschap is ontstaan door de verveningen en lijkt sterk op het
landschap in de Rottige Meente. In het kader van de uitbreiding van de Rottige
Meente wordt in Spanga een soort corridor gegraven tussen de beide natuurgebieden.
Z o ontstaat een nagenoeg aaneengesloten landschap van petgaten en stukjes land
ertussen begroeid met riet, dat loopt van Giethoorn in Overijssel tot aan de Tjonger
in Friesland. D o o r het gebied heen lopen kanalen en rivieren die goed bevaarbaar
zijn, zodat het niet alleen een uniek natuurgebied is maar ook vele mogelijkheden
biedt voor het toerisme.
Kansen voor natuur - Wat is nodig?
In tabel 3 staan de natuurdoeltypen voor deelgebied 1 weergegeven. Het meeste
komt het natuurdoeltype moeras voor, gevolgd door natte schraalgraslanden, natte,
matig voedselrijke graslanden en multifunctionele graslanden. Voor deze
natuurdoeltvpen moeten verschillende peilstrategieën worden gehanteerd. Voor
moeras 'plas dras', voor natte schraalgraslanden 'natuurlijk peilbeheer', voor nat,
matig voedselrijk grasland eveneens 'natuurlijk peilbeheer', terwijl multifunctioneel
grasland 'genoeg' heeft aan peilstrategie 'hogere grondwaterstand'. Dit laatste
doeltype is in combinatie met de drogere delen van natte graslanden gunstig voor
weidevogels.
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Figuur 4: Natuurdoeltypen deelgebied 1

Tabel 3:Aandelen natuurdoeltypen in deelgebied
Aandeel
natuurdoeltypen
Natuurdoeltype
Veen- en zeeldeilandschap(3)
Moeras (8)
Nat Schraalgrasland (9a)
Nat, matig voedselrijk grasland (9b)
Bloemrijk grasland (12)
Bos vanarme gronden (19)
Overig stromend en stilstaand water(23)
Multifunctioneel grasland(24a)
Multifunctioneel bos(27)
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Deelgebied2
Binnen deelgebied 2 is het belangrijkste natuurgebied " D e Aide Faenen".
D e Aide Faenen is het grootste aaneengesloten gebied dat onder de hoede van It
Fryske Gea valt, een 'wetland' van internationaal belang en een belangrijk
natuurontwikkelingsgebied dat valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Men vindt er
grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schraallanden, dotterbloemhooilanden
en blauwgraslanden. Diverse landschaps- en vegetatietypen zijn er te vinden, elk met
hun eigen planten- en dierenwereld. Z o worden er meer dan vierhonderd
plantensoorten aangetroffen, en meer dan honderd soorten broedvogels. It Eilân en
D e Burd zijn twee weidegebieden die in verband met de invulling van de Ecologische
Hoofdstructuur, de groenen ruggengraat van Nederland, zijn aangekocht voor
natuurontwikkeling. D e Fônejacht is een open plas die wordt omringd door een oude
grondberging. Er komen in de Aide Feanen veel vogels voor die zich aardig hebebn
gewend aan de drukte. Zelfs de vroeger zo schuwe Meerkoet en Fuut wagen zich
tussen al het 'boatsjefolk'. Toch zijn er ook veel soorten die zich alleen in de wat
stillere gebieden ophouden. De zeldzame geoorde fuut in de Lytse Saiter
bijvoorbeeld.
D e petgaten, die vaak prachtig verscholen liggen tussen riet en moerasbossen,
verkeren in diverse stadia van verlanding. In de open petgaten komt dikwijls
drijftilvorming voor: de vorming van op water drijvende, samengegroeide vegetaties.
Flierin vindt men pluimzegge, hoge cyperzegge en waterscheerling. O o k komen hier
ondergedoken waterplanten voor, waaronder groot blaasjeskruid dat in sommige
jaren overvloedig bloeit met oranjegele bloemen, op ranke stelen boven de
waterspiegel. O p andere plaatsen is de verlanding wat verder voortgeschreden in de
richting van een trilveentje of een blauwgraslandje waar diverse varens en
veenmossoorten groeien, zoals de addertong. O o k de wateraardbei en de ronde
zonnedauw horen hier thuis. Tegen de randen van de zetwallen komen koningsvaren
en melkeppe voor.
Verspreid over de zetwallen liggen mooie schraallandjes. Ze hebben een eigen
vegetatie die in de loop van het seizoen verschillende aspecten kan vertonen. D e
schraallandpaardebloem bloeit er vroeg in het voorjaar. Het hondsviooltje, en op
natte plekken het moerasviooltje horen er thuis. Daarna komen er de kleine zeggen,
meestal ook de sterzegge en grasjes van schrale grond als fioringras, borstelgras en
tandjesgras. N o g later verschijnen dan nog de bloemen van de tormentil, die tot diep
in de herfst bloeit. O p de zetwallen, de 'stripen', komt veel boomgroei voor. In het
struweel op de stripen groeien veel varensoorten.
Hoewel ook in de Aide Feanen de gewone dotterbloem in aantal sterk achteruit is
gegaan, vormen ze op enkele plaatsen nog een prachtig geel tapijt, zoals bijvoorbeeld
op de Lange Sâne. Met enig geluk is daar ook de wilde kievitsbloem te ontdekken, of
zelfs een exemplaar van de Friese paardebloem. Elders in de provincie is deze Friese
moeraspaardebloem - met de blauwgraslanden - helaas zo goed als verdwenen. In het
vroege voorjaar vindt men in de dotterbloemlanden veelvuldig het geurige
veenreukgras. In de nazomer worden de graslanden gekleurd door het
waterkruiskruid.
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Trilveen is langzamerhand een zeldzaam vegetatietype aan het worden. O o k in de
Aide Feanen komt dit nog maar sporadisch voor. Van de soorten die op trilvenen
thuishoren, zijn moeraskartelblad en het moerasviooltje nog de meest voorkomende.
Echt zeldzaam is de veenmosorchis, een onopvallende laatbloeier. D e draadzegge en
ook de moerasvaren hebben een veel bredere verspreiding. O p de veenheide, een
zeldzaam vegetatietype dat we vinden in de Tusken Sleatten, slingeren de ijle
stengeltjes van de kleine veenbes zich tussen de veenmos- en haarmoskussens door.
Gewone dophei en struikhei bloeien er, ronde zonnedauw en eenarig wollegras
komen er voor, evenals de rode bosbes. Langs de randen van het terrein groeien riet,
sporkehout en wilde kamperfoelie. Moerasvarens groeien hier rijkelijk en ook de
rietorchis is in flinke aantallen te vinden. In de Aide Feanen komt nog vrij veel
cultuurrietland voor. D e rietoogst levert voor particulieren veel werk en inkomsten
op. In tegenstelling tot veenmosrietland, kent cultuurrietland geen rijke variëteit aan
plantensoorten. Anders wordt het als het cultuurrietland niet langer geëxploiteerd
wordt, en het geleidelijk verruigt. Verruigde rietlanden vinden we op verschillende
plaatsen in dit natuurgebied. Daar groeien nu soorten als melkeppe, kale jonker,
waterzuring, hennegras, rietgras, poelruit, moerasspirea en horsten van pijpenstrootje
en zeggen. Nagenoeg ondoordringbaar wordt de vegetatie als galigaan zich er heeft
gevestigd. D e rietlanden en de ruigten herbergen hun eigen specifieke vogelsoorten.
In de rietlanden leven en broeden de bruine kiekendief en de roerdomp. In de
ruigtevegetaties en de struwelen zijn het juist de zangvogels die de dienst uitmaken,
vooral de wat kleinere soorten zoals fïtis, rietzanger, bosrietzanger of kleine karekiet.
Zelfs de grote karekiet laat zich hier horen. D e laatste jaren is het baardmannetje
weer gesignaleerd, terwijl ook de blauwborst zich hier heeft gevestigd.

In een verruigd - dat is vaak ook verdroogd - rictlandschap ontwikkelt zich al snel
een broekbos van zwarte els en grauwe wilg. O o k sporkehout, wilde kamperfoelie en
berk komen hier voor, terwijl langs de randen vaak wilde gagel groeit. In moerasbos
zijn de gewone smeerwortel en bitterzoet vrij algemeen. Vooral de wat oudere
broekbossen zijn erg in trek bij vogels. Het meest spectaculair is de grote kolonie
aalscholvers. D e kolonie van deze viseters heeft zich in korte tijd uitgebreid van
twaalf broedende paren in 1983, tot meer dan zevenhonderd bewoonde nesten in
1998. O o k de blauwe reiger is in het broekbos een trouwe koloniebewoner. D e
purperreiger kan zich er nauwelijks handhaven, maar de h o o p bestaat dat de lepelaar
zich in dit gebied zal vestigen: in 1998 is het eerste broedpaar gesignaleerd. D o o r de
ontwikkeling van flinke b o m e n en de uitbreiding van het wilgenstruweel komen in de
Aide Feanen nu ook vogelsoorten voor die er oorspronkelijk niet voorkwamen, zoals
buizerd, havik, boomvalk, grote bonte specht, wielewaal en nachtegaal.
D e moerasbosjes en ruigten bieden dekking aan een groot aantal reeën. Vroeger
hoorde hier ook de otter thuis, die zijn vaste paden over de zetwallen volgde. Helaas
is hij hier rond 1988 verdwenen. Van de kleinere roofdieren is de hermelijn zelfs
overdag jagend aan te treffen, vooral in de winter en in het vroege voorjaar. Dit in
tegenstelling tot de bunzing, die zich hier overdag niet laat zien. Bekend is dat de
noordse woelmuis in de Jan Durkspolder voorkomt. D e variatie aan vlinders,
insecten, amfibieën en reptielen in het gebied is ook zeer interessant.
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Het vroegere blauwgraslandcomplex Wyldlannen werd in 1918ingepolderd, waarmee
de specifieke vegetatie van zegge- en grassoorten nagenoeg geheel verdween. Bij een
inventarisatie in 1939 bleek nog een aantal voor blauwgraslanden kenmerkende
soorten aanwezig te zijn: de blauwe zegge, de blonde zegge en zelfs de vlozegge.
Toen It Fryske Gea het gebied in 1958 aankocht, waren er nog slechts fragmenten
blauwgrasland over. Het beheer werd gericht op herstel van de oorspronkelijke
vegetatie. Het boezemwater werd buitengesloten en het waterpeil verhoogd. Aan de
oostzijde van het gebied wordt water binnengelaten dat een helofytenfilter is
gepasseerd: een stelsel van rietvelden waarin een belangrijk deel van de
voedingsstoffen aan het water wordt onttrokken. Het oorspronkelijke blauwgrasland
herstelt zich nu weer langzaam. De Wyldlannen vormen een belangrijk
weidevogelgebied, waarin onder andere de kemphaan broedt. Buiten het
broedseizoen is het een belangrijke pleisterplaats voor tienduizenden ganzen, eenden,
plevieren en steltlopers.
It Eilân en de Burd zijn gebieden die van groot belang als broedgebied voor
weidevogels en als foerageergebied voor ganzen en smienten. De gebieden sluiten
goed aan op andere natuurgebieden als de Botmar, het Unlân fan Jelsma en het
Kobbelân. Daarmee is in het Lage Midden van Friesland een grote ecologische
eenheid ontstaan.
Kansen voor natuur - Wat is nodig?
In tabel 4 staan de natuurdoeltypen voor deelgebied 2 weergegeven. Het meeste
komt het natuurdoeltype moeras voor, gevolgd door natte schraalgraslanden, natte,
matig voedselrijke graslanden en multifunctionele graslanden. Voor deze
natuurdoeltvpenmoeten verschillende peilstrategieën worden gehanteerd. Voor
moeras en laagveenbos 'plas dras', voor natte schraalgraslanden 'natuurlijk
peilbeheer', voor nat, matig voedselrijk grasland eveneens 'natuurlijk peilbeheer',
terwijl multifunctioneel grasland 'genoeg' heeft aan peilstrategie 'hogere
grondwaterstand'. Dit laatste doeltype is in combinatie met de drogere delen van
natte graslanden gunstig voor weidevogels (met name lichtgroene vlakken (in figuur
x).

Alterra-rapport 989 bijlagen

77

urdoeltyp*n-d*«lg«bi«d 2
I Bask- en zandboslandschap (1)
I Rr«ier«nlandscfiap(2)
I Veen- e n z i * k l « i l a n d s c h a p ( 3 )
Duinlandschap(4)
M«er(5a)
| Begeleid g * t j d « n g ê b » t * 5 b )
j 0*tiid«ng*bi«d tn Z n ( 3 c )
[ B»«hf8)
| Brak u.ater(7ij
| Mo*rjsi8)
I Natseh<aalland(Sj)
| ' I J ! . —, aiig • •:• adi - r i- J - J : j r j u : .
S Droog schiaalgras land(10)
Kakgraflind(11)
I Blo«mnk grasland(12)
| - i- grai i l J. ' •.
Natte heide en hoogveen(14)
| Drog« h«id«<1ö)
I Zandv*rituiving(l6)
| R«*ervaat*akk«n;17)
| BOE van taagveen enklei<18)
| Bos van a r m * g r o n d e n ( i g )
| Bos van rijk« g r o n d t n ( 2 0 )
| Bos van bron en beek(21)
Multifunctional« grot* materem '22)
Ou«tig stromend «n stilstaand maten23't
Multifunctioneel grasland(24a)
W i n t e r g a i t e n g r a s l a n d (24b)

Qv«nga natuur(25)
Middenbos, h a k h o u t e n gri*nd(2ß)
Multifunctioneel bos(27)
| Nader t« bepaleniStÖÏ
] Beçrtnzlnggabitdl fhp

Figuur5:Natuurdoeltypendeelgebied2

Tabel'4:Aandelen natuurdoeltypen in deelgebied2

Natuurdoeltype
Veen- en zeekleilandschap (3)
Moeras (8)
Nat Schraalgrasland (9a)
Nat, matig voedselrijk grasland (9b)
Bloemrijk grasland (12)
Bos van laagveen en klei (18)
Bos van arme gronden (19)
Overig stromend en stilstaand water (23)
Multifunctioneel grasland (24a)
Overige natuur (25)
Multifunctioneel bos (27)

Aandelen
natuurdoeltvpen
(%)
0
15
18
9
1
11
0
34
11
0
0

Tot slot
In het navolgende zal kort een aantal kanttekeningen worden geplaatst die onder
andere tijdens de workshop "natuur" naar voren zijn gekomen.
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Indicatoren zijn gekoppeld aan wensbeelden. Daarmee wordt bedoeld dat de
uiteindelijke keus die gemaakt wordt tevens bepaalt welk type landschap men krijgt
(behoud) en indirect bepalend is voor de soorten die in het betreffende landschap
voorkomen.
Bijvoorbeeld: zou men kiezen voor peilstrategie 1 'plas dras', dan zou het huidige
veenweidegebied op den duur verruigen en verbossen en daarmee zou er ook een
verschuiving optreden in de soorten die in beide landschapstypen voorkomen.
Typische soorten van het veenweidegebied maken dan plaats voor soorten die in
bosecosystemen voorkomen (Boomklevers i.p.v. Grutto's).
Het wensbeeld dat men graag wenst te behouden is een politieke keuze. Een keuze
die zal moeten worden gemaakt m.b.t. het type agrarische bedrijfsvoering die men in
het Friese veenweidegebied wil handhaven of creëren. Deze politieke keuze bepaalt
grotendeels hoe het Friese veenweidegebied er in de nabije toekomst (komende 50
jaar) gaat uitzien. Met andere woorden; Welke vorm van landbouw wordt er in
Nederland (Europa) gehandhaafd c.q. gevormd? Uiteindelijke zal de ingeslagen
richting letterlijk beeldbepalend worden voor het Friese veenweidegebied.
Van uit de workshop kwam de reactie dat het aantal gekozen indicatoren dat wordt
afgezet tegen de vier peilstrategieën wellicht onvoldoende is. Namelijk niet alle
faunagroepen en vegetatietypen waren/zijn vertegenwoordigd. Uiteraard kunnen niet
alle soorten en vegetatietypen via de indicatoren worden vertegenwoordigd die in het
veenweidegebied voorkomen. Wel is het mogelijk o m 'gidssoorten' te kiezen die een
faunagroep of habitattype in het veenweidegebied vertegenwoordigen. D e keus van
de indicatorsoort c.q. type wordt bepaald door factoren als: een soort/type waarmee
het slecht gaat binnen Nederland en die grotendeels van zijn verspreiding vindt in het
veenweidegebied; een juridisch relevante soort/type (bijvoorbeeld een habitatrichtlijn
soort/type of rode lijst soort); O f een typische soort/type van het veenweidegebied.
D e lijst van indicatoren is uitgebreid met de soorten/vegetatietype: moeras,
hooilanden
(onderverdeling voor vegetatie), moerasvogels,
weidevogels
(onderverdeling voor vogels), Noordse woelmuis (gidssoort voor de kleine
zoogdieren) en ganzen.
Er zal nog nader kunnen worden gekeken of hiermee de belangrijkste indicatoren
voor het Friese veenweidegebied zijn meegenomen.
O m te kunnen beoordelen welk effect de vier peilstrategieën hebben op de
indicatorsoorten is ervoor gekozen o m een zogenaamde plus-min tabel te maken (zie
tabel 5. Effecten peilstrategieën op de indicatorsoorten en vegetatietypen Ottburg
et.al 2004.), waarbij men als het ware door de oogharen heen heeft gekeken naar de
mogelijke effecten op de indicatorsoorten. D e uitkomst van de tabel berust op
expert-judgement kennis die tijdens de workshop aanwezig was.
Moeras (plas/dras) is de meest duurzame natuur en geeft de maximale garantie van
instandhouding van het laagveen.
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Tabel 5. Effecten peilstrategieën op de indicatorsoorten en vegetatietypen Ottburg et. al. 2004.
Vegetatie
Peilstrategieën

Moeras

ogels
Hooilanden

Moerasvogel
s

Weidevogels

Kleine
zoogdieren
Vissen en Noordse
Amfihieën
woelmuis

1. Plas dras
Moeras
+
++
Natte
+
+
++
++
schraalgraslanden
+
++
2. Natuurlijk
++
+ (+)
peilbeheer (25-55)
+- ****
++
3. Hoger zomerpeil
(90-60)
4. Vast peil (90-90)
Ganzen een + alleen voor slaapplaatsen.
Ganzen een + alleen voor slaapplaats.
**
Een + alleen voor slootvegetatie en een — voor overige vegetatie.
***
In combinatie met type beheer (visetende watervogels) eventueel twee +.

++
+

+ .*

+

+

Bij de^etabelmoet opgemerktworden datpeilstrategie ééntot enmet driesnelvergeleken wordtmet
strategie vier, omdat strategie vier namelijk de huidige uitgangssituatie is in het Friese
veenweidegebied (voor ± 80% van het veenweidegebied in Friesland wordt peilstrategie vier
aangehouden). Het is dus belangrijkom bijhetinvullenvan detabelhetper strategiepuurecologisch
te benaderenen af te wegen. Vanuit ecologisch standpunt t^ou hetgoed-^i/'nom een splitsing te
maken tussenterrestrisch- en aquatischmilieu.
V H R - g e b i e d e n (vogel- e n habitatrichtlijngebieden)
N o g niet eerder is expliciet aandacht geschonken aan de Vogel en
Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden). Aangezien binnen de veenweidegebieden
ook VHR-gebieden zijn aangewezen wordt hierna kort aangegeven wat de effecten
van de vier peilstrategieën zijn. Daarbij moet ook de mogelijke 'externe werking' van
de strategieën die buiten de VHR-gebieden wordt toegepast worden getoetst op
eventuele significante effecten die tot uiting kunnen komen binnen de VHRgebieden (bijvoorbeeld grondwaterstandverlaging die ook binnen de VHR-gebieden
een negatieve invloed hebben o p de soorten/typen waarvoor het gebied is
aangewezen). Elk scenario dat wegzijging veroorzaakt is in principe negatief voor
VHR-gebieden.
Enkele punten die van belang zijn:
• Doordat de habitatrichtlijngebieden binnen het veenweidegebied aanwezig zijn is
het waarschijnlijk noodzakelijk o m een mix van de drie eerste peilstrategieën toe te
passen r o n d o m deze habitatrichtlijngebieden, zodat de kans op negatieve effecten
die kunnen optreden wordt verkleind (zie figuur 3).
• H e b b e n de vier peilstrategieën een negatief effect o p de aanwezige diersoorten die
onder de bescherming vallen van de flora- en faunawet en die voorkomen buiten
de beschermde VHR-gebieden, de zogenaamde witte gebieden (agrarische
gebieden)?
• Naarmate het veen meer verdwijnt (inkHnking) uit het veenweidegebied worden
de VHR-gebieden meer en meer een 'natuurterp' in het veenweide landschap.
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_J_ # +

+

++

D e winst voor natuur wordt bepaald door de schaal waarop natuurontwikkeling
plaats vindt.
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V i s s e n in poldersloten van het Friese v e e n w e i d e g e b i e d
Steller: Fabrice Ottburg
Workshop januari 2004

Inleiding
Sloten zijn gegraven watergangen met een maximale breedte van 8 — 10 meter en
diepte tot 1.5 meter. Ze vormen onderdelen van grotere hydrologische eenheden als
veenweidegebieden (polders). Daardoor kan er periodiek stroming optreden. D e
sloten zijn rijk aan ondergedoken en drijvende planten en helofyten (oeverplanten).
D e bodem van laagveensloten is bedekt met een laag sapropelium (slib opgebouwd
uit verteerd organisch materiaal). Regelmatig schonen en baggeren is noodzakelijk
om dichtgroeien te voorkomen (Nijboer, 2000).
D e ideale sloot is tenminste drie meter breed, minimaal één meter diep, met een goed
ontwikkelde plantenbegroeiing, waar tussen ook open ruimtes bestaat. Het water is
helder en zuurstofrijk en het peilregime dient zo natuurlijk mogelijk te zijn. De hier
beschreven ideale sloot voldoet aan het maximaal ecologisch potentieel dat is vereist
vanuit de Kader Richtlijn Water (Higler & Ottburg, 2003).
Veenweidegebieden kennen een hoge dichtheid aan sloten. Deze vormen een blauwe
dooradering van het gebied dat een specifieke waarde voor de natuur en visstand
heeft.
Kwaliteitseisen aan sloten voor vissen
Factoren die van belang zijn voor vissen o m sloten vanuit ecologisch standpunt goed
te laten functioneren en daarmee de biodiversiteit, toename van soorten en aantal, te
verbeteren zijn: samenhang (connectiviteit), structuur, beheer en waterkwaliteit.
D e toename van die biodiversiteit zit hem niet alleen in de vissen. Kwalitatief
(ecologisch) betere sloten vertaalt zich ook door in een hogere biodiversiteit van
andere faunagroepen en de bijbehorende flora, met andere woorden:
Kwalitatief betere sloten:
= meer flora (helofyten en waterplanten)
= meer insecten (zoetwaterpissebedden, libellen en vlinders)
= meer kleine zoogdieren (Waterspitsmuis, Noordse woelmuis en Watervleermuis)
= meer amfibieën (Meerkikkers, Heikikkers)
= meer vissen (Grote modderkruiper, Alver en Snoek)
= meer insecten en visetende vogels (Zwarte stern, Purperreiger)
=
meer weidevogels (voedselaanbod en broed- en
schuilgelegenheden
helofytenstrook)
Daarnaast zorgt de toename van biodiversiteit voor een hogere recreatieve
belevingswaarde van het veenweidegebied. Men fiets toch liever in een
veenweidegebied waarbij men kan genieten van soorten als Purperreiger en Ooievaar
met o p de achtergrond het gekwaak van Meerkikkers, dan dat men door een
veenweidegebied moet fietsen waarbij het enige dat waar te nemen valt bestaat uit
een grote groene kale grasmat.
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Samenhang
Sloten kan men zien als de onnatuurlijke variant van haarvaten, zoals beken de
natuurlijke variant van haarvaten zijn in een stroomgebied. In ideale polders staan de
sloten in verbinding met grotere wateren als weteringen, plassen, petgaten, meren en
rivieren. Z o ' n aaneengesloten netwerk van verschillende verbonden watertypen zorgt
ervoor dat veel vissen hun levenscyclus van paaien, voedsel verzamelen en migreren
(trek) tussen diverse deel habitats kunnen volbrengen. Verbinding, samenhang of wel
connectiviteit zijn hierbij de belangrijkste sleutelwoorden.
In de praktijk blijkt echter dat veel sloten of polders geïsoleerd liggen in het
landschap.
Isolatie van sloten en polders zijn echter te onderscheiden in vier belangrijke
gradaties:
1. Isolatie van een polder met wetering van grotere wateren als plassen.
2. Isolatie van een polder waar nog een samenhangend stelsel van sloten bestaat ,
maar waar geen vrije doorgang voor vissen naar het boezemwater bestaat.
3. Isolatie binnen een poldersysteem van een klein aantal samenhangende sloten.
4. Isolatie van een enkele sloot.
Eén geïsoleerde sloot of poldersysteem zal voor vissen een geschikte paai-, opgroeien overwinteringgebied (locatie) moeten herbergen, zodat de voorkomende soorten
de diverse levenstadia kunnen voltooien. Dit aspect verschilt uiteraard per vissoort.
In het eerste geval is er uitwisseling tussen de sloten onderling via de wetering. Het is
afhankelijk van het schonen- en baggerregime en hoe het schonen- en baggerregime
wordt uitgevoerd, hoeveel vis er aanwezig kan zijn. Begint men nameüjk aan de zijde
waar de sloot in verbinding staat met de hoofdwetering dan wordt de vis richting de
kopzijde van de sloot gedreven met als gevolg liquidatie.
- Bij cyclisch beheer bestaat de mogelijkheid van aanwezigheid van microhabitats
op ieder m o m e n t ergens in het systeem.
- Bij schonen en baggeren, zoals nu op de meeste plaatsen gebeurt (rigoureus, dus
geen of weinig waterplanten) zal het aantal soorten na de werkzaamheden klein
zijn en heeft de sloot een langere hersteltijd nodig .
In het laatste geval is door schonen en baggeren iedere mogelijkheid voor vis
verdwenen. O p het m o m e n t van afsluiten kan er uiteraard wel veel vis zitten. O m te
voorkomen dat deze in een paar jaar verdwenen zijn, is een aangepast beheer
noodzakelijk. Er moet gespreid in tijd en ruimte worden geschoond en er kunnen
diepe (2 meter) en ondiepe "piasbermen" geschapen worden, zodat er zowel paai-,
opgroei- als overwinteringgebieden aanwezig zijn. Vissen als de grote modderkruiper
zullen zeker blijven. Echte trekvissen verdwijnen. Een andere gebruik van het
agrarisch polderlandschap wat isolatie van sloten cq poldersystemen in de hand werkt
is de ruilverkaveling. Percelen worden aan elkaar gekoppeld en de tussenliggende
sloten worden dichtgegooid. Daarnaast komt het vaak voor dat zijsloten niet meer in
open verbinding staan met hoofdweteringen of kopsloten (aanleg kavelpad of dam
zonder duiker in de sloot). Het dempen van sloten en geïsoleerd raken van sloten
heeft een directe negatieve invloed op de beschikbaarheid van de sloot voor vissen.
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Structuur
Binnen een poldersysteem is een grote ecologische behoefte aan een verscheidenheid
aan sloot types (brede, smalle, diepe, ondiepe, sterk en minder sterk begroeide sloten)
o m de diverse typische "poldervissen" te kunnen herbergen.
Met structuur wordt bedoeld de variatie in gelaagdheid met betrekking tot
verschillende dieptes in sloten.
Naast het feit dat ruilverkaveling een negatief effect heeft op de samenhang van
sloten onderling naar grotere wateren toe, heeft de ruilverkaveling ook een negatieve
invloed op de variatie in de structuur van de sloten. D e variatie in een poldergebied
bestaande uit diepe en brede sloten in combinatie met ondiepe en smalle sloten (en
alle denkbare varianten die men hierop kan toepassen) verdwijnt vaak door de
ruilverkaveling en hiermee verdwijnt dus vaak het voorkomen van geschikte
deelhabitat waarbinnen de diverse vissoorten de verschillende stadia van hun leven
kunnen doorbrengen (paai-, opgroei- en overwinteringgebieden).
D e diepte zal in één geïsoleerde sloot of in één poldersysteem op één of meerdere
punten dieper moeten zijn, o m ervoor te zorgen dat grotere exemplaren van vissen,
o.a. Snoek en Zeelt, ongeschonden de winter kunnen doorkomen. Zulke punten
moeten al gauw 120 — 200 cm diep zijn.

Beheer
Voor waterschappen en agrariërs hebben sloten als primaire functie het aan- en
afvoeren van water. O m hieraan te kunnen voldoen is het onderhouden van sloten
noodzakelijk.
In de huidige situatie zijn de belangrijkste beheersaspecten het schonen en baggeren
van sloten.
D e manieren waarop sloten worden beheerd zijn vanuit oogpunt van de aanwezige
vissoorten voor verbetering vatbaar, ten einde zo de biodiversiteit binnen het
veenweidegebied te verbeteren ofwel het verhogen van de waarde die de G B D A
(Groen Blauwe-dooradering) met zich mee kan brengen. Deze gedachte stroming
sluit tevens aan bij de doelstellingen vanuit de KRW, namelijk tot het creëren van
G E P (Goed Ecologisch Potentieel) sloten. O m aan beide terreinen gehoor te geven
zal er moeten worden gezocht naar een evenwichtige balans tussen de economische
rendabiliteit en een ecologisch verantwoord beheer van de sloten. Praktische
voorbeelden hiervan zijn: gefaseerd schonen, schonen in de richting van open water,
gebruik van de baggerpomp, direct terugplaatsen van uitgebaggerde planten en
dieren.
Poldersloten kenmerken zich door een hoog percentage waterplanten en een dikke
sapropeliumlaag (modderlaag met een hoog gehalte aan organisch materiaal).
Regelmatige schonen (= verwijderen van de watervegetatie waarbij de
sapropeliumlaag intact blijft: als het ware wordt de vegetatie onder water gemaaid) en
baggeren (= het gedeeltelijk of geheel verwijderen van de sapropeliumlaag) is
noodzakelijk o m het dichtgroeien en dichtslibben van de sloot te voorkomen. O p die
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manier kan de functie van aan- en afvoer van water worden gewaarborgd. Het is
echter ook vanuit ecologisch oogpunt van belang dat sloten worden geschoond en
gebaggerd, omdat zij anders als gevolg van achterstallig onderhoud langzaam aan
verlanden, waardoor de geschiktheid van de sloten voor de visfauna afneemt en
uiteindelijk verdwijnt. D e kunstmatige dynamiek in de vorm van schonen en
baggeren is en blijft noodzakelijk o m vissen in de polder te behouden. D e mate
waarin en de wijze waarop dit type werkzaamheden wordt uitgevoerd is in vele
gevallen echter voor verbetering vatbaar.
Schonen van sloten
Schonen van sloten is het verwijderen van de watervegetatie zodat sloten niet
helemaal overwoekeren met bijvoorbeeld een plant als waterpest. Voor veel zijsloten,
met name de smallere, geldt dat regelmatig schonen voorkomt dat de sloot helemaal
dichtgroeit. In de praktijk ziet men dat bij sloten waar dit wel gebeurt de sloot
grotendeels ongeschikt is voor vissen o m bijvoorbeeld eieren in af te zetten, omdat
de vis als het ware letterlijk de sloot wordt uitgedrukt. In de meeste polders worden
dit type, met waterplanten overwoekerde, sloten vaak te rigoureus geschoond. Dit
heeft tot gevolg dat één of meerdere sloten voor langere tijd in één keer uit omloop
gehaald worden als geschikt leefgebied voor vissen.
Belangrijkste bij schoning is dat men niet altijd alle planten in één 'onderhoudsronde'
verwijderd in één sloot of een poldergebied. D e meeste vissen die namelijk in de
polders voorkomen behoren tot de limnorielen en eurytope soorten, soorten die
voorkeur vertonen voor stilstaande of zwakstromende wateren, in combinatie met
één of meerdere levensstadia die gebonden zijn aan waterplanten. Bij de uitvoering
van het schonen kan men er voor kiezen o m niet alle waterplanten in één keer te
verwijderen of o m bijvoorbeeld in de polder de watervegetatie in enkele sloten te
handhaven. O p die manier biedt dit voor veel vissoorten schuil- mogelijkheden, maar
kan er vanuit zulke plantendepots ook weer rekolonisatie van de planten door de
polder heen plaatsvinden.
Baggeren van sloten
Baggeren is één van de omvangrijkste ingrepen die regelmatig terugkeert en een groot
effect heeft o p de aanwezige visfauna in de sloot. Evenals bij het schonen in veel
zijsloten, is baggeren noodzakelijk o m het dichtslibben van de sloot te voorkomen.
Enkele baggerrichtlijnen waarmee men kan voorkomen dat het effect van baggeren
zo gering mogelijk is op de aanwezige visfauna in de sloot cq. poldersysteem zijn:
gefaseerd baggeren, gericht baggeren, terugzetten van flora & fauna en techniek (de
Jong, 2002).
Gefaseerd b a g g e r e n
Dit kan zowel binnen één geïsoleerde sloot dan wel binnen één poldergebied. Het
gefaseerd baggeren kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Z o kan men
bijvoorbeeld één zijde van een sloot baggeren of de sloot in vakken baggeren (dit
gebeurt vaak bij Krabbescheersloten). Daarnaast is het voor veel vissen van groot
belang dat in een geïsoleerde polder niet alle sloten in één keer worden gebaggerd.
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Zorg er voor dat dit in etappes gebeurt zodat niet alle sloten in één keer een uniform
uiterlijk krijgen, maar de diversiteit binnen de polder gehandhaafd blijft.
Gericht b a g g e r e n
Hiermee wordt de richting van baggeren bedoeld. Baggert men een sloot die een
open verbinding kent aan één zijde, werk dan vanaf de doodlopende zijde naar de
open verbinding toe. O p die manier krijgen de vissen de kans o m te vluchten. Betreft
het echter een sloot die aan weerszijden is geïsoleerd, bagger dan de laatste twintig
meter van de sloot niet. Z o kunnen vissen toch overleven en blijft er een klein deel
van geschikt habitat voor soorten als de Kleine Modderkruiper intact. O o k is het aan
te bevelen o m kunstwerken zoals duikers, dammen en bruggen steeds van de zelfde
zijde te benaderen tijdens het baggeren. Wederom biedt men vissen de kans o m te
vluchten of in dit geval te schuilen onder dit soort kunstwerken.
Terugzetten van flora e n fauna
In sloten waar bepaalde planten in lage aantallen voorkomen kan men er voor kiezen
o m deze weer terug te zetten in de sloot. Krabbescheer is hiervan een goed
voorbeeld. O p die manier voorkomt men dat de soort lokaal verdwijnt. Het zelfde
geldt voor grote Zoetwatermossels, die namelijk een symbiose hebben met de
Bittervoorn. D e Bittervoorn zet haar eieren af in de Zoetwatermossels en daarvoor in
ruil draagt de Bittervoorn in de kieuwen de larven van de Zoetwatermossels met zich
mee. Verwijdert men door het baggeren deze Zoetwatermossels, dan verdwijnt
automatisch ook de Bittervoorn uit de polder. Daarnaast kan men ook vissen die
door het baggeren o p de oever belandt zijn, weer terug zetten in de sloot, vooral als
het gaat o m soorten die een hoge beschermingsstatus hebben zoals Grote
Modderkruiper, Kleine Modderkruiper en Rivierdonderpad. Maar hetzelfde zou men
ook behoren te doen met soorten die veel algemener zijn zoals Zeelt, Rietvoorn,
Blankvoorn, Kolblei, Brasem en Baars .
Techniek
Bij het baggeren geniet de baggerpomp de voorkeur vóór een hydraulische kraan.
Met de laatste wordt alle bagger in één keer op de kant gezet. Vooral vissen die als
vlucht gedrag in de modder schieten, bijvoorbeeld Grote- en Kleine Modderkruiper,
Zeelt en Kroeskarper worden op deze wijze allemaal uit de sloot gehaald en op de
kant gezet. Veel kans op overleven hebben de vissen dan niet, want meestal vliegen
er honderden meeuwen, tientallen reigers, ooievaars, kieviten, scholeksters, kraaien
en andere vogels achter de trekker aan o m alle vissen en andere macrofauna op te
eten. Dit geldt voor zowel voor baggerwerkzaamheden met de hydraulische kraan als
voor de baggerpomp. D e methode kan ook erg schadelijk zijn voor de waterplanten
en de overige in de sloot aanwezige fauna, waarbij een baggerpomp wat gunstiger
uitvalt ten over staande van een hydraulische kraan met bak, omdat bij deze methode
alleen op de middenlijn van de sloot de bagger weggezogen en op land wordt
gespoten. Het percentage vissen dat hierbij op de oever belandt, is aanzienlijk kleiner.
Een ander groot voordeel is dat deze methode veel vriendelijker is voor de
watervegetaüe. Vooral bij Krabbescheersloten veroorzaakt de baggerpomp aanzienlijk minder schade aan de planten.
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Waterkwaliteit
D e soortensamenstelling die men in een sloot kan tegen komen is afhankelijk van
factoren als; chemische samenstelling, bodemtype, structuur van de sloot (lengte,
breedte en diepte), aanbod van deel habitats (paai-, opgroei- en overwinteringlocaties)
en het te voeren water- en beheersregime van het betreffende waterschap.
Met betrekking tot de chemie van het water zijn het vooral punten als eutrofiëring,
gebiedsvreemd water, lozingen en een teveel aan organisch stof die er toe kunnen
bijdragen dat de waterkwaliteit van sloten achteruit gaat met als gevolg dat de
visbiomassa vaak toeneemt en het aantal piscivore (roofvissen) soorten afneemt.
Vaak vindt er een verschuiving plaats van het Snoek-Rietvoorn type water
(ecologisch gezien is dit een goed type), naar een meer Snoekbaars-Blankvoorn type
(ecologisch gezien een minder goed type water). In dit laatste type neemt het aandeel
Brasem, Blankvoorn en daarmee ook de visbiomassa toe. Het aandeel Snoek en
Baars zal afnemen, waardoor de predatie druk afneemt. Gevolg is dat de biomassa
nog meer toeneemt, daarmee een toename van nutriënten in het water en een
toename van algengroei, afname van waterplanten groei enz. enz.
Pressoren voor de visstand van sloten
Met pressoren worden de menselijke invloeden/handelingen bedoeld die sturend zijn
voor de samenstelling van de visgemeenschap. Een voorbeeld is het grootschalig
baggeren en sloten die binnen de veenweidegebieden voorkomen. D o o r deze
regelmatig terugkerende werkzaamheden wordt het natuurlijk proces van successie
steeds onderbroken en verkeert de sloot in een permanente staat van pionierstadia.
Pressoren kunnen in een aantal hoofdcategorieën worden ingedeeld die verschillende
onderdelen van het watersysteem omvatten. Vanuit de Kader Richtlijn Water
expertgroep vissen wordt de volgende indeling gehanteerd: hydrologie, structuren,
chemie en biologie. Naast een korte beschrijving van de vier hoofdcategorieën wordt
in tabel 1 de pressoren en de bijbehorende effecten op habitat en vis weergegeven
(Higler & Ottburg, 2003).
Hydrologie
D e belangrijkste pressor is in dit verband isolatie/verbinding. Veel sloten zijn
afgesloten door dammen en te hoog geplaatste duikers. In de afgedamde sloot is vaak
onvoldoende structuur aanwezig o m voor alle in aanmerking komende soorten een
gunsdg habitat te waarborgen zoals diepe plekken voor overwintering en ondiepe
oeverzones voor paai- en opgroeimogelijkheden van broed. D e inlaat van
gebiedsvreemd water is in veel gevallen een verstoring van de fysische en chemische
toestand van het water, waardoor de hele levensgemeenschap van samenstelling
verandert. Dit heeft vooral effect op de gevoelige soorten.
Structuren
Structuur is zowel het verschil in diepte en breedte als de verschillen in vegetatie. D e
diepte is van belang voor overwintering, de breedte voor de ruimte die een aantal
soorten nodig hebben en die tevens meestal samen gaat met een grotere diepte. In
brede sloten is de mogelijkheid van ondiepe oeverzones meestal aanwezig en dat is
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een voorwaarde voor paai- en opgroeimogelijkheden van het broed. E e n ideale sloot
heeft voldoende diepte en een vegetatieverdeling van verschillende soorten
waterplanten en ruimte tussen de vegetatie. Schonen van sloten dient gefaseerd te
gebeuren, zodat er steeds schuilplaatsen overblijven en er voldoende nieuwe aanwas
van waterplanten mogelijk is.
Chemie
D e verontreiniging van sloten door bemesting, aanvoer van gebiedsvreemd water en
lozingen is een van de grootste problemen v o o r de vissen in sloten. Het gevolg is
overvloedige bloei van draadalgen (flab) en kroosbedekking. Deze omstandigheden
zijn voor veel vissoorten nadelig. D e normale waterplantenbegroeiing verdwijnt, in
de flab valt niet te zwemmen en onder een volledige kroosbedekking zijn de
zuurstofomstandigheden zo slecht, dat er voor praktisch alle vissoorten geen
levensmogelijkheden zijn.
B i o l o g i e - Visserij
E r is weinig bekend over de invloed van de binnenvisserij op de visstand in ondiepe
wateren. In sloten speelt dit bijna geen rol. H e t gaat voornamelijk o m fuikvisserij o p
aal. D e sportvisserij heeft misschien invloed o p vissoorten in geïsoleerde sloten.

Tabel 1:effecten vanpressoren ophabitatenvis(Higler& Ottburg 2003).
Hoofdgroep
Hydrologie

Structuren /
inrichting

Pressor
Peilfluctuatie

Effect op habitat
Verandering op natuurlijk peil heeft
effect opaanwezigheid aquatische
vegetatie in oeverzone.

Stroming/
Verblijftijd

Verandering van de verblijftijd
verstoort defyto- en
zooplanktonproductie.

Verbinding/isolati
e

Afname connectiviteit waardoor
bepaalde habitats voor vissoorten
niet/moeilijk bereikbaar zijn.

Waterstromen

Wegvallen (ijzerrijke) kwelstromen
en inlaat gebiedsvreemd water
waardoor de waterkwaliteit
verslechtert, toename fluctuatie in
watertemperatuur
Het aanbrengenvan
oeververdediging vermindert de
mogelijkheden voor aquatische
vegetatie in oeverzone.
Ontbreken dieptcwaterhabitat naast
ondiepwaterhabitat (relatiemet
connectiviteit).
Droogval enof toename
temperatuurfluctuaties.
Volledig schonen verwijdert de
aanwezige drijf- en waterplanten.

Inrichting

Verondiepen en
verlanding

Schonen

Alterra-rapport 989 bijlagen

Effect op vis
Paai- enopgroeigebieden en
leefgebieden voor limnofiele
(plantminnende) soorten
verdwijnen.
Verminderde
voedselbeschikbaarheid
waterkolom, metnamevia
voedselweb.
Afname vansoortendie
tijdens hun levenscyclus
migreren tussen bepaalde
habitats.
Toename totale visbiomassa
en soorten van eutrofe
systemen, afname
zichtjagers, afname
koudwatersoorten.
Paai- enopgroeigebieden en
leefgebieden voor limnofiele
(plantminnende) soorten
verdwijnen.
Verandering vande
soortensamenstelling en
leeftijdsopbouw.
Sterfte.
Paai- enopgroeigebieden en
leefgebieden voor limnofiele
(plantminnende) soorten/
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Chemie

Stuwen, dammen,
duikers en sluisjes.

Afname connectiviteit waardoor
bepaalde habitats voor vissoorten
niet/moeilijk bereikbaar zijn.

Eutrofiëring

Aanvoer nutriënten via lozingen of
diffuse belasting, afname
waterplanten en toename algen
(flab).
Inlaten voedselrijk gebiedsvreemd
water waardoor eutrofiëring
optreedt.

Waterverharding

Biologie

Lozingen

Aanvoer microverontreinigingen via
vervuild slib.

Saprobiering

Aanvoer organische stof via
lozingen, toename kroos.

Visserij

Direct effect.

levensstadia verdwijnen.
Afname van soorten die
tijdens hun levenscyclus
migreren tussen bepaalde
habitats.
Toename totale visbiomasse
en soorten van eutrofe
systemen, afname
zichtjagers.
Toename totale visbiomasse
en soorten van eutrofe
systemen, afname
zichtjagers.
Bioaccumulatie in met name
benthivore
(bodemwoelende) en
piscivore (predatoren)
soorten.
Toename totale visbiomassa
en soorten van eutrofe
systemen, afname zichtjagers
en zuurstofgevoelige
soorten. Bij volledige
kroosbedekking verdwijnen
van alle vis.
Verandering
soortsamenstelling en
leeftijdsopbouw en
popuiatieopbouw.

Effecten van de 4 peilstrategieën o p de aanwezige visfauna
T o t nu toe is er weinig aandacht geweest voor de relatie tussen peilstrategieën, vissen
en amfibieën in veenweidegebieden. D e vier peilstrategieën vanuit het SGR 2 (voor
de Friese situatie zijn deze strategieën aangepast) zijn 1. plas dras; 2. natuurlijk
peilbeheer (25-55); 3. hoger zomerpeil (90-60) en 4. Vast diep peil (90-90)
Voor het huidige veenweidegebied in Friesland geldt dat voor circa 80 tot 100% van
het areaal een vast peil wordt gehandhaafd. Voor de vissen die in het gebied aanwezig
zijn is dit vaak een ongunstige situatie. Z o zijn niet alle vereiste deel habitats aanwezig
(vaak ontbreekt bijvoorbeeld geschikt paai- en opgroeigebied). Veranderingen van
het peilbeheer naar één van de overige drie peilstrategieën zullen voor de vissen in
het veenweidegebied ecologisch gezien alleen maar gunstig zijn. Zie tabel 2 (Effecten
peilstrategieën op vissen en amfibieën, Ottburg et. al. 2004). Peilstrategie drie en twee
zullen de huidige situatie voor de vissoorten in het veenweide gebied alleen maar
optimaliseren. Er zal vooral een toename zijn van paai- en opgroeigebieden.
Peilstrategie één, plas dras, zal een verschuiving opleveren van het type landschap en
gepaard daarmee zal er ook een verschuiving optreden van de aanwezige visstand. D e
vissamenstelling die typisch is voor de sloten in de polder zal meer verschuiven naar
een vissamenstelling die typische is voor overstromingsvlaktes en broekbossen. Voor
het overgrote deel overlapt die vissamenstelling zich met elkaar.
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Tabel2. Effectenpeilstrategieën opvissen enamfibieën Ottburget.al. 2004.
Peilstrategieën
1. Plas dras
Moeras
Natte schraalgraslanden
2. Natuurlijk peilbeheer (25-55)
3. Hoger zomerpeil (90-60)
4. Vast peil (90-90)

Vissen en Amfibieën
++
++
++

+

N e g a t i e v e effecten
Belangrijke aspecten voor vissen en amfibieën die bij aanpassingen van peilen in het
veenweidegebied zijn, naast de invloed op de populaties van soorten, verandering in
kwelstromen en de nutriënten balans in de bodem. O o k de werkzaamheden ten
behoeve van infrastructuur om peilverandering mogelijk te maken kan nadelige
gevolgen hebben voor populaties in het veenweidegebied.
Negatieve effecten komen meestal voort uit een peilverlaging. Een studie naar de
effecten van peilverlaging op vissen en amfibieën bracht de volgende punten aan het
licht (Kersten & Ottburg, 2003)
•

Bij geringe waterdiepte in de winter kan deel modderlaag bevriezen. Hierdoor
wordt de overlevingskans van overwinterende vissen/amfibieën nadelig
beïnvloedt.

•

Lage peilen leiden tot fragmentatie van leefgebieden. Vissoorten kunnen
bepaalde barrières (denk aan duikers) langere tijd niet passeren. Hierdoor komt
migratie van overwinteringgebied naar paai- en opgroeigebied en vice versa in
gevaar. Hogere peilen zijn derhalve gunstiger. In combinatie met te intensief
beheer (rigoureus schonen en baggeren) kunnen lokaal populaties van soorten als
Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper en Bittervoorn uitsterven. Drie
soorten die niet alleen ecologisch relevant zijn, maar ook juridisch. Gezien het
feit dat deze soorten bescherming genieten middels de habitatrichtlijn.

•

Bij lagere peilen is de eutrofiëring groter als gevolg van een grotere mineralisatie
van het veenpakket. Als hierdoor uitbundige algen- en wierenbloei optreedt, kan
voortplantingsgebied van vissen en amfibieën verloren gaan. Peilverhoging lijkt
derhalve gunstiger.

•

Verandering van kwelstromen en daarmee de waterkwaliteit beïnvloedt het
voorkomen van bepaalde plantensoorten. Er is vaak een direct verband tussen
het voorkomen van planten etende soorten en het voorkomen van vissen en
amfibieën.

Versnippering
O m verdergaande habitatfragmentatie tegen te gaan is het belangrijk dat binnen de
E H S de natte gebieden met elkaar worden 'verbonden'. Z o is verbindingszone vanuit
de laagveenmoerasgebieden in Noordwest-Overijssel via de Rottige Meente naar de
Aide Faenen belangrijk. De aan de natte gebieden gebonden soorten zijn afhankelijk
van een dergelijke verbinding. Maar ook verbindingen tussen sloten en polders
onderling zijn van groot belang. Dit type verbindingen op detail niveau zijn goed te
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realiseren binnen het kader van de G r o e n Blauwe-dooradering. T o t de jaren 60
overstroomde vrijwel elke winter een groot deel van het veenweidegebied waarmee
verschillende habitats periodiek met elkaar verbonden werden.
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Landbouw
Steller: Wim Meulenkamp en Willem Rienks
Workshop 22 januari 2004

A l g e m e n e ontwikkelingen
Al decennia lang stijgt de melkomzet per arbeidskracht in de melkveehouderij met
globaal 5 % per jaar. Dit komt hoofdzakelijk doordat er gemiddelde steeds meer
koeien per arbeidskracht worden gehouden, reëel vanwege schaalvergroting en
statistisch vanwege afvallen van kleinere bedrijven. Ongeveer een kwart van de
productiviteitsstijging is echter toe te schrijven aan de gemiddeld steeds hogere
melkproductie per koe (Bareld van der Ploeg tijdens de workshop Veenweide Fryslân
- februari 2004).
We hebben momenteel te maken met dalende melkprijzen, zo kost een liter melk
inmiddels beduidend minder dan een liter bronwater. Melkveehouders die boer
willen blijven, zijn onder deze omstandigheden gedwongen steeds te blijven zoeken
naar nieuwe mogelijkheden voor het verlagen van de kostprijs van een liter melk. In
dit verband is het essentieel o m veel kwaliteitsvoer op de eigen landerijen te kunnen
winnen.
Naar verwachting dalen de opbrengstprijzen de komende jaren extra snel door het
veranderende Europese landbouwbeleid. Het ontkoppelen van landbouwsteun ten
opzichte van landbouwproductie houdt in dat de melkprijzen
richting
wereldmarktniveau dalen. Boeren worden hiervoor met inkomenstoeslagen deels
gecompenseerd. D e interventieprijs voor melk wordt met 2 0 % verlaagd. Per liter
quotum krijgen de boeren een toeslag van 60% van mindering. Het is onduidelijk in
welke mate deze verminderde ondersteuning van productlandbouw gepaard gaat met
cross-compliance d.w.z. een aanscherping van omgevingseisen (milieu, natuur,
landschap), generiek of in het kader van de bepleite gebiedsgerichte benadering. Het
is b.v. nog onzeker in welke mate de inkomenstoeslagen (ongeveer 400 Euro per
hectare) worden 'afgeroomd' en welke landbouwgebieden (b.v. veenweiden) onder
welke condities van deze afgetapte gelden profiteren. Daarnaast heeft de minister de
optie aangekondigd o m natte veenweiden te laten profiteren van een afzonderlijke
inkomensondersteuning vanuit Brussel (regeling natuurlijke handicaps), met
medefinanciering vanuit D e n Haag.
A u t o n o m e ontwikkelingen in Friese landbouw
In grote lijnen volgt de Friese landbouw, deze bestaat voor een belangrijk deel uit
melkveebedrijven, de autonome ontwikkelingen van geheel Nederland. Opvallend
zijn de grote landelijke verschillen in rentabiliteit tussen individuele
melkveebedrijven. Dit geldt ook binnen de groep grotere bedrijven maar gemiddeld
hebben deze betere uitkomsten dan de kleinere bedrijven. Daarbij dient gezegd te
worden dat de Friese melkveebedrijven gemiddeld genomen aanzienlijk groter zijn
dan de melkveebedrijven in de rest van Nederland. Zoals in onderstaande tabel te
zien is heeft gemiddeld melkveebedrijf in Nederland 57 melkkoeien, in Friesland ligt
het gemiddelde op 72 melkkoeien. Omdat er van oudsher relatief veel grote bedrijven
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voorkomen is het aantal bedrijven minder hard afgenomen dan in de rest van
Nederland. Tevens zijn in Friesland de omstandigheden voor de melkveehouderij zo
gunstig dat boeren, die ergens anders zijn uitgekocht, hele bedrijven opkopen.
Ondanks deze gunstige omstandigheden zijn er momenteel behoorlijk wat grotere
bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze bedrijven hebben in een relatief dure
periode, grond en quotum gekocht, nu de opbrengsten dalen komen ze in de
problemen. In totaal staan ongeveer 100 melkveebedrijven in Friesland te koop
(deskundigen, workshop 2004).
Tabel3.1 AantalmelkkoeienperbedrijfBron : CBS 2002
1986

2002

absolute
toename

% toename

Nederland

42

57

15

36%

Friesland

57

72

15

26%

Lemsterlan

61

72

11

19%

Skarstclan

64

70

6

9%

Boarnsterhim

(r

78

11

17%

Smallingerland

51

66

14

28%

Weststellingwerf

63

76

12

20%

Wvmbritseradiel

62

76

14

22%

Noordelijk weidegebied

48

64

16

33%

Regio

L a n d b o u w in het Friese v e e n w e i d e g e b i e d
H e t Friese veenweidegebied is evenals de rest van Friesland een gebied met
voornamelijk melkveebedrijven. D e landelijke studie naar het veenweidegebied
(Rienks et al, 2002) het zien dat het Friese veenweidegebied de sterkste
landbouwstructuur kent van alle Nederlandse veenweidegebieden. D e bedrijven zijn
relatief groot qua hectares, nge's en aantal koeien. O p onderstaande kaart is te zien
dat vooral de melkveebedrijven in het zuid oosten van Friesland goed scoren.

Gespecialiseerde
melkveebedrijven
75- 80 gemidd. nge/bedr
84- 104 gemidd. nge/bedr
106- 131gemidd. nge/bedr
Veenweide gebieden
Provinciegrenzen

1
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Verkenning van de situatie op niveau van Friesland laat zien (tabel 3.1) dat de
melkveebedrijven in het veenweidegebied een vergelijkbare grootte hebben met het
Friese gemiddelde. Ook groeien ze procentueel ongeveer even snel als het landelijke
gemiddelde. In vergelijking met het gemiddelde voor Friesland inclusief klei en
zandgebieden scoort het veenweidegebied vrijwel hetzelfde. Dit leidt tot de conclusie
op niveau van het gehele veenweidegebied in Friesland dat de bedrijfsstructuur voor
de melkveehouderij over het algemeen goed is. Zoals op onderstaande kaartjes te
zien is zijn er wel verschillen in de productieomvang in verschillende delen van het
veenweidegebied. Deze zijn echter niet heel erg groot en zelfs de slechtste gebieden
zitten nog boven het landelijke gemiddelde.
landbouw - nge/ bedrijf
landbouw - melkkoeien per bedrijf

melkkoeier
59 4
64 0
70.4
73 5
76.7

•

pmri

nges pet bedrijf
• • 910-990
990 • 1080
1080- 1160
1160- 1220
H
1220-1300
provinciegrens

per bedrijf
64.9
70.4
73.5
76.7
83.7
ciegrens

Veenweidegebieden beschikken doorgaans over relatief slechte fysieke
productieomstandigheden. Een aantal factoren speelt daarbij een rol. De
belangrijkste zijn:
• Hogere bouwkosten
• Hogere bewerkingskosten
• Minder en slechtere kwaliteit ruwvoer en minder mogelijkheden maïsteelt.
Daarbij concluderen we dat bouwkosten gelet op de beperkte diepte van Friese
veenweiden (max 2,5 meter) nauwelijks een rol speelt. Onderheien moet ook op klei.
Deze factor laten we dan ook buiten beschouwing.
De extra kosten komen vooral tot uitdrukking in kosten voor beheer en opbrengsten
van de grond. Zo is de draagkracht van de gronden minder, zodat met minder grote
machines en gedurende een kortere periode op het land gewerkt kan worden.
Bovenstaande beperkingen zorgen er voor dat de animo om bedrijven in zijn geheel
over te nemen is in een het veenweidegebied niet zo groot is. Elders uitgekochte
boeren mijden gebieden met bijzondere beperkingen, nu of mogelijk in de toekomst,
liever. In het veenweidegebied zie je dan ook dat de gronden van stoppende boeren
vooral overgenomen worden door schaalvergrotende collega's.
Een aantal studies hebben de hogere kosten bij een hoger peil in beeld gebracht.
Hieronder staan de resultaten van twee van deze studies. Hierbij moet aangetekend
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worden dat het bij het onderzoek uit 1985 van het LEI gaat om niet geïndexeerde
bedragen
Kosten van peilverhoging voor de landbouw
-

Van 90 naar45 cm- maaiveld: 140euro per havoor modelbedrijf PV- 2003
Van 90 naar 35 cm- maaiveld: 190euro per havoor modelbedrijf PV- 2003
Van 70 naar40 cm- maaiveld:ca 70euro per haVan Eck in 1985
Van 40 naar20 cm- maaiveld:ca 140euro per ha Van Eck in 1985
Van 60 naar40 cm- maaiveld:ca200 euro per ha LEI in2004
Van 90 naar plas dras - uit productie met grondprijs van 20.000 euro en 5% rente is
dit 1000euro per ha perjaar.

Veenweide deskundige Bareld van der Ploeg van LEI/Alterra geeft aan dat hij vermoedt
dat de cijfers om van 90 cm - mv naar een situatie van 40 cm - mv beneden maaiveld
gaan eerder inde orde van grootte van400 gulden per hectare liggen.
Een recente studie van het LEI (Vogelzang et al, in prep.) geeft aan dat de kosten van
vernatting met 30 cm in het Westelijk veenweidegebied rond de 200 euro per hectare
schommelen.
Met het instrumentarium dat isontwikkeld in het kader Waterpas kunnen bedrijfsmodellen
worden doorgerekend voor specifieke grondwatersituaties. Hiermee kan specifieker
gerekend worden dan met de HELP systematiek. Op basis hiervan komt met in West
Nederland tot opbrengstdervingen van ca 200 euro per hectare bij peilaanpassing van 60
naar 40 cm beneden maaiveld. Aangezien de Friese melkveebedrijven anders van opzet
zijn (groter, andere verkaveling) isdit niet zonder meerte vertalen. Deverwachting isdat
de opbrengstderving minimaal vergelijkbaar is met die in de westelijke provincies. De
mogelijkheid bestaat om standaard Friese bedrijfsmodellen door te rekenen. Bron: De
Vos et al,inprep.

Algemene gevolgen van de 4 peilstrategieën
/ Plas dras
Bij deze strategie is er geen melkveehouderij meer mogelijk. Bij een dergelijk peil zou
de overheid de gronden aan moeten kopen.Voor de hogere gedeelten zouden boeren
eventueel particulier natuurbeheer kunnen uitvoeren.
2 Natuurlijkpeilbeheer(25-55)
Bij een grondwaterstand van 25 centimeter min maaiveld in de winter, verandert de
botanische samenstelling van het grasland. Gevolg is dat de kwaliteit van het ruwvoer
aanzienlijk afneemt. Tevens zou het waterpeil in februari al naar 55 centimeter min
maaiveld moeten anders kun je in maart niet met de trekker het land op. Dit zou
overigens niet passen bij een natuurlijk peilbeheer. Bij een stringente doorvoering van
deze peilstrategie krijgt de melkveehouderij het zeer moeilijk. De totale
bedrijfsvoering wordt anders en zal alleen kunnen als er structureel geld bij gaat. Je
zou moeten denken aan een soort bergboeren regeling. De verwachting is dat er een
verschuiving op treed van hoofdberoep melkveehouderijen naar nevenberoep
vleesveehouderijen.
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Een van de argumenten voor deze peilstrategie is dat er in de zomer minder
gebiedsvreemd water aan gevoerd hoeft te worden. Uit de discussie bleek echter dat
dit voor de Friese situatie, natuurgebieden uitgezonderd, geen probleem is omdat
men dankzij het IJsselmeer beschikt over voldoende water van een goede kwaliteit.
Concluderend kan gesteld worden dat marktconforme landbouw niet meer mogelijk
is. D o o r enkele experts die aanwezig waren bij de workshop over de landbouw wordt
geschat dat boeren een opbrengst verlies van ongeveer 400 euro per hectare per jaar
hebben. In de vorm van groene diensten zouden ze hiervoor gecompenseerd kunnen
worden. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Fryslân dat voor een goede
landbouwpraktijk op zijn minst gt II* nodig is; wanneer daar, na afweging van
natuur- en landbouwbelangen, niet aan kan worden voldaan, zijn er 2
keuzemogelijkheden: de betreffende grond wordt als hydrologische bufferzone
aangekocht, of een peilverlaging tot gt II* wordt geaccepteerd.
3 Verhoogd-^omerpeil(90-60)
Deze strategie is de afgelopen twee jaar toegepast in het experiment met hogere
zomerpeilen. D e eerste resultaten van het experiment zijn inmiddels bekend en ze
niet slechter te zijn ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Daarbij dient wel
aangetekend te worden dat in de periode van het experiment er geen lange natte
periode is geweest. Dit is echter wel nodig o m het onderzoek representatief te
maken. Want het is de vraag of gronden met een diepe ontwatering eerder herstellen
na een dergelijke natte periode. Aangezien het grondwater in de winter bol staat en in
de zomer hol fluctueren de grondwaterstanden bij deze strategie minder. Het
grassenbestand en dus ook voerwinning blijven goed. Bodem behoud en landbouw
blijken dus redelijk goed samen te gaan. Voor natuur zien de experts niet of
nauwelijks voordelen bij deze strategie.
Het voordeel van deze strategie is dat kosten van bemaling en dergelijke over een
langere termijn uitgesmeerd worden. Burgers worden steeds kritischer als het gaat o m
de hoge kosten die gemaakt worden o m de grondwaterstand op 90 cm min maaiveld
te houden. Daarbij is het ook nog de vraag hoe lang de grote hoogte verschillen
tussen de verschillende gronden in stand gehouden kunnen worden. Toenemende
kweldruk vanuit de boezem brengt tevens steeds hogere kosten met zich mee.
Z o als het er nu uit ziet heeft deze strategie geen grote gevolgen voor de
landbouwers in het veenweidegebied. Wel worden kosten voor bemaling en drainage
over een langere termijn uitgesmeerd, hiervan profiteren ook de landbouwers.
4 Vast dieppeil (90-90)
Deze strategie sluit het meest aan bij de situatie die nu in de provincie Fryslân
gangbaar is. Het wordt vanuit de bestaande boerenpraktijk gezien als het optimale
peil. D e Boeren zien het lage waterpeil als een verworven recht. Boeren zijn
tegenwoordig een kleine minderheid en het is de vraag hoe lang dit maatschappelijk
nog te verantwoorden is. D e kosten worden namelijk niet 1 op 1 doorberekend aan
de betreffende boeren, maar voor een deel ook over alle ingezetenen omgeslagen.
Theoretisch is bij deze variant sprake van een lichte verdroging in de zomerperiode
als gevolg van uitzakkend zomerpeil. Daarnaast zal de bodemdaling bij deze variant
het snelst zijn waardoor ook boerensloten vaker op diepte moeten worden gebracht
hetgeen voor de agrariërs extra kosten met zich meebrengt.
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Gevolgen peilstrategieën voor de d e e l g e b i e d e n
Deelgebied I
In totaal zijn er 79 bedrijven aanwezig in het gebied hiervan zijn er 56
gespecialiseerde melkveebedrijven, de overige bedrijven zijn vooral graslandbedrijven
(meestal afbouwende melkveehouders met weinig vee). Onderstaande analyse heeft
betrekking op de 56 gespecialiseerde melkveebedrijven.
Gemiddelde NGE's
Gemiddelde aantal koeien
Gemiddelde oppen-lakte
Totale oppervlakte

108
70
49 hectare
2717 hectare

/ Plasdras
Bij deze strategie is er geen landbouw meer mogelijk de overheid zal dan alle
bedrijven in het gebied op moeten kopen. Per hectare landbouwgrond gaan we uit
van 1000 euro per hectare per jaar. E r van uitgaande dat de grond 20.000 euro per
hectare kost en het rente percentage 5 % is. Alleen voor de gronden van de
gespecialiseerde melkveebedrijven zou dit neerkomen op 2,7 miljoen euro per jaar.
We gaan ervan uit dat de kosten van de opstal terug verdiend worden, door het
creëren van een luxueuze woonomgeving.
2 Natuurlijk peilbeheer(25-55)
Zoals in de vorige paragraaf bleek is bij deze peilstrategie geen marktconforme
landbouw meer mogelijk. D o o r de experts die tijdens de workshop aanwezig waren
werd de opbrengstderving, voor de landbouw, bij deze strategie geschat op 400 euro
per hectare per jaar. Dit zou voor deelgebied 1 neerkomen o p ongeveer 1 miljoen
euro per jaar. O p basis van berekeningen van het praktijkonderzoek veehouderij,
waarbij het o m grondwaterpeilen gaat en niet om slootwaterpeilen, zou het
neerkomen op ongeveer 200 euro per jaar per hectare dus in totaal ongeveer 500.000
euro. V o o r exacte cijfers zou er speciaal voor deze strategie een nieuw onderzoek
moeten komen.
3 Verhoogd•^omerpeil(90-60)
Gezien de eerste resultaten van de proef met het hogere zomerpeil lijkt deze strategie
geen extra kosten met zich mee te brengen voor de landbouw.
4 Vast dieppeil (90-90)
Dit ishetdehuidigepeilstrategie enwordtvanuit delandbouwgezienalshetoptimalepeilbeheer.
Deelgebied2
In totaal zijn er 189 bedrijven in het gebied aanwezig hiervan zijn er 110
gespecialiseerde melkveebedrijven ook hier zijn de overige bedrijven vooral
graslandbedrijven.
Gemiddelde NGE's
Gemiddelde aantal koeien
Gemiddelde oppervlakte
Totale oppervlakte
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47 hectare
5170 hectare
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/ Plasdras
Zoals ook voor deelgebied een geld is er bij deze strategie is er geen landbouw meer
mogelijk. D e overheid zal ook hier alle bedrijven in het gebied op moeten kopen.
Alleen voor de gronden van de gespecialiseerde melkveebedrijven zou dit neerkomen
op ongeveer 5,2 miljoen euro per jaar aan rentekosten. O o k hier gaan we ervan uit
dat de kosten van de opstallen terug verdiend worden, door het creëren van een
luxueuze woonomgeving in de voormahge boerderijen of via een rood voor rood
constructie.
2 Natuur/ijk peilbeheer (25-55)
O o k voor deelgebied 2 gaan we ervan uit dat er geen marktconforme landbouw meer
mogelijk is bij deze strategie. Bij een opbrengstderving van 400 euro per jaar, voor
de landbouw, zou dit neerkomen op ongeveer 2 miljoen euro per jaar. O p basis van
berekeningen van het praktijkonderzoek veehouderij zou het neerkomen op
ongeveer 200 euro per jaar per hectare dus in totaal ongeveer 1 miljoen euro. Voor
exacte cijfers zou er speciaal voor deze strategie een nieuw onderzoek moeten
komen.
3 Verhoogd•^omerpeil(90-60)
Gezien de eerste resultaten van de proef met het hogere zomerpeil lijkt deze strategie
geen extra kosten met zich mee te brengen voor de landbouw.
4 Vast dieppeil (90-90)
Dit is het de huidige peilstrategie en wordt vanuit de landbouw gezien als het
optimale peilbeheer. O o k deze variant brengt geen extra kosten met zich mee voor
de landbouw.
T o t slot
Onder druk van de afnemende opbrengsten zet ook in Friesland de industrialisering
van de melkveehouderij door. Koeien staan steeds vaker het hele jaar binnen en
worden dan gemolken door de melkrobot. Men probeert zoveel mogelijk koeien te
houden op zo weinig mogelijk grond. D e onmogelijkheid o m grote koppels koeien
die vaker dan twee keer per etmaal worden gemolken, in weidegang te houden dient
zich op de trapgevoelige veengrond nog eerder aan dan op steviger grondsoorten.
Als men als maatschappij de koe in de wei wil houden zouden hier
financieringsconstructies voor gevonden moeten worden b.v. om ook bedrijven waar
een melkrobot samengaat met een gematigde schaalvergroting toekomstkansen te
geven.
Tenslotte is de toekomst van de landbouw van veel factoren afhankelijk. In de
afgelopen halve eeuw heeft de landbouw een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zij is
niet statisch maar verandert constant. Het is duidelijk dat variant 1 en 2 voor de
productielandbouw negatief uitpakken en dat 3 en 4 min of meer neutraal zijn.
Theoretisch lijkt er een licht voordeel te zijn voor variant 3 maar dat moet zich nog
in de praktijk bewijzen.
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Recreatie
Steller: Wim Meidenkamp en Martin Goossen
Workshop november 2003
Inleiding
Begin jaren negentig heeft in het denken over recreatie in de provincie Fryslân een
omslag plaats gevonden. Voor deze tijd was de landbouw de belangrijkste sector;
daarna verschoof het accent steeds meer richting de recreatie. Onderzoek had
uitgewezen dat er in Friesland veel groeipotentie was voor recreatie. Tevens daalde
het belang van de agrarische sector al jaren en wilde het met de industrie niet echt
vlotten. Dit leidde vanaf 1991 tot het zogenaamde strategisch groeibeleid voor
recreatie. Doel van het beleid was het bevorderen van meer werkgelegenheid onder
andere door het ontwikkelen van grootschalige recreatieprojecten. Voor een
belangrijk deel richtten deze zich op het Friese Merengebied dat voor een belangrijk
deel ligt binnen het Friese veenweidegebied. Medio de negentiger jaren echter werd
duidelijk dat het te snel en te heftig ging. N a een forse toename van het aanbod
kwam er een marktverzadiging. In toenemende mate hebben de Friese meren te
maken met concurrentie van andere Nederlandse maar ook van de Duitse meren. Bij
de provincie leidde deze ontwikkelingen tot een nieuwe beleidsrichting. Niet langer
zet men in op grootschalige nieuwe projecten maar men probeert de bestaande
voorzieningen te verbeteren. Dus van kwantiteit naar kwaliteit. In dit kader is men
begonnen met het Friese meren project. Belangrijkste doel van het project is de
bevaarbaarheid van de Friese meren te verbeteren. Men zou van het Lauwersmeer
probleemloos door moeten kunnen varen tot het IJsselmeer. Men heeft hiervoor het
gebied opgedeeld in 12 deelgebieden en jaarlijks start men met drie trajecten waarvan
m e n de bevaarbaarheid wil verbeteren. Belangrijk onderdeel van het project is de
bouw van 5 nieuwe aquaducten zodat er in totaal 9 aquaducten in Friesland zijn. D e
totale kosten worden geraamd op ongeveer 320 miljoen euro.
D e rendementen in de verblijfsrecreatie staan onder druk. D e ondernemers doen er
alles aan o m het seizoen te verlengen en de kwaliteit de verbeteren. Ze richten hun
aandacht vooral op de senioren. Deze groep is echter zeer kritisch, ze komen voor
rust en stilte en kiezen steeds meer voor andere accommodatievormen. Waar men
vroeger vooral in caravans verbleef wil men nu liever in huisjes en zelfs in hotels
overnachten. D e aandacht voor kwaliteitsverbetering kan onder andere uit
rendementsoverwegingen leiden tot een noodzakelijke uitbreiding van het areaal aan
verblijfsrecreatie.
Bij alle onderstaande peilstrategieën moet men in het achterhoofd houden dat de
toegankelijkheid van gebieden en voorzieningen essentieel is voor de recreatie.
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Gevolgen Peilstrategieën:
/ Plasdras 0-20
Bij dit scenario verdwijnt de landbouw als grondgebruiker. D e opvolger is natuur
waarbij zich laagveenmoeras ontwikkelt met eventueel op de droogste delen
hooilanden.
Dapreireatie:
Aanbod
Natte gronden vragen meer investeringen voor recreatieve voorzieningen dan droge
gronden, bijv aparte wandelpaden die in drassig gebied moeten worden aangelegd.
Sommige voorzieningen zullen niet kunnen worden aangelegd, zoals golfbanen.
Specifieke natuur zoals natte bossen of moerassen worden anders gewaardeerd.
Waarschijnlijk hangt de waardering sterk af van het type natuurbeeld dat men heeft.
Kwaliteit
D e belevingswaarde zal toenemen (zowel voor wandelen als fietsen) omdat natuur
hoger scoort dan landbouw. Uit de SPEL-methode komt echter wel een hoge
waardering voor het oorspronkelijke landschap van de eigen inwoners.
Gebruik
Afhankelijk van de toegankelijkheid hebben natuurgebieden meestal een hogere
opvangcapaciteit dan landbouwgronden. D e afwisseling in het landschap door
plas/dras kan tot meer recreatief gebruik leiden. Dit is echter wel afhankelijk van de
ruimtelijke ligging (ofwel ligt het gebied in de buurt van grotere woonkernen of
verblijfsrecreatieve clusters)
l/'t•rblijfsre'creatie
Aanbod
Deze ontwikkeling is niet direct gunstig voor verblijfsrecreatie. D e grond is te nat o m
te bouwen of te kunnen kamperen. Het kamperen bij de boer zal afnemen. Maar op
sommige locaties aan de rand van de plas/dras gebieden waar de grond droog is,
ontstaan kansen voor nieuwvestiging, omdat het nieuwe gebied een zekere
aantrekkingskracht zal hebben. D e sterkte van deze kracht hangt af van de grootte
van het nieuwe plas/dras gebied.
Kwaliteit
Er zullen minder mogelijkheden zijn voor bestaande bedrijven o m via uitbreiding van
het areaal aan kwaliteitseisen te kunnen voldoen (grotere standplaatsen, meer slecht
weer voorzieningen etc.)
Gebruik
Een afname van het aantal bedrijven, betekent een verschuiving van de markt.
Toeristen gaan andere gebieden opzoeken en het gebruik zal daardoor afnemen.
Mogelijk kan dit worden gecompenseerd door de nieuwvestiging aan de randen van
deze gebieden.
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Wate/recreatie
Aanbod
Jachthavens zullen problemen krijgen bij uitbreiding van hun droge areaal. G r o n d
kopen van boeren op droge grond is aantrekkelijker. Maar er zijn wel mogelijkheden
voor andere vormen van waterrecreatie zoals kanoroutes. O o k voor de sportvisserij
kan een dergelijk ontwikkeling gunstig zijn, met name indien verschillende soorten
vissen zich zullen ophouden in de plasgebieden. D e toegankelijkheid tot de oever
moet wel worden gewaarborgd. De toervaart zal deze ontwikkeling positief
beoordelen, want natuur en landschap zijn belangrijke redenen voor toervaarders o m
naar bepaalde gebieden te komen. In de plasgebieden kunnen er ook mogelijkheden
zijn voor pootje baden en zwemmen indien er ook strandjes worden aangelegd.
Kwaliteit
D e gebruikswaarde van de gronden neemt af voor jachthavenbeheerders. D e
belevingswaarde neemt echter toe. Groot voordeel van een hoger waterpeil is dat de
vaar mogelijkheden verbeteren.
Gebruik
Plas/dras gebieden trekken meer soorten waterrecreanten aan waardoor er mogelijk
een groter gebruik zal zijn dan in de oude landbouwsituatie. Dit is echter wel
afhankelijk van de ruimtelijke ligging (ofwel ligt het gebied in de buurt van grotere
woonkernen of verblijfsrecreatieve clusters).
Conclusie
Deze ontwikkeling zal het algemeen (met name op het gebied van toegankelijkheid)
voor recreatie gunstig uitpakken in vergelijking met de huidige landbouwsituatie. Wil
men echter deze strategie uitvoeren dan zal men niet over moeras moeten praten
maar over natuur, moeras heeft voor veel mensen een negatieve klank. Recent
onderzoek — onder een hoogopgeleide doelgroep en daarmee niet representatief
voor de gemiddelde Nederlander — blijkt dat nat elzenbroekbos recreatief minder
wordt gewaardeerd dan droog bos en zelfs minder dan agrarisch cultuurlandschap.
Afwisseling van bos en open water levert wel een hoge belevingswaarde.
Tevens moet niet vergeten worden dat de gemiddelde watersporter meer stil ligt met
zijn boot dan dat hij vaart.
2 Natuur/ijk peilbeheer (25-55).
Het scenario waarbij landbouw wel de grondgebruiker is en waar met hogere peilen
wordt gewerkt. Er is uitgegaan van een natuurlijk verlopend peilbeheer met een peil
van circa 25 cm beneden maaiveld in de winter en 55 cm beneden maaiveld in de
zomer. D e landbouw ondervindt hierbij aanzienlijke beperkingen en kan niet alleen
op basis van landbouwproductie bestaan.
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Dagrecreatie
Deze strategie heeft voor dagrecreatie nauwelijks gevolgen. Hooguit wordt het iets
positiever door betere doorvaart en iets meer natuur. Het landschap appelleert meer
aan het historische cultuurlandschap.
I/erblijfsrecreatie
D e verblijfsrecreatie kan in de zomer blijven bestaan (kamperen bij de boer), maar in
de winter niet. Dit betekent geen vaste of jaarplaatsen meer bij verblijfsrecreatie.
Uitbreiding in verband met seizoenverlenging komt hiermee onder druk.
Seizoenverlenging is vaak nodig o m betere rendementen te halen en in te spelen o p
de groeiende seniorenmarkt. Voor verblijfsrecreatie is de huidige situatie
aantrekkelijker, want de huidige boerengronden zijn droger dan de gronden met
groene diensten. Dit geldt ook voor vormen van dagrecreatie die areaal nodig hebben
(golfbanen) of gebouwen (maneges etc.)
Waterrecreatie
V o o r waterrecreatie heeft dit weinig effect want er is geen functieverandering. D e
hogere waterstand verbetert echter wel de doorvaart.
Conclusie
Deze ontwikkeling is voor recreatie licht negatief, met name als gevolg van
beperktere toekomstmogelijkheden o m gronden te kunnen aankopen. Er komt ook
geen meer natuur bij, dus de belevingswaarde blijft hetzelfde ( er is geen
functieverandering).
3 Hogertymerpeil (90-60).
Dit is een variant waar de productielandbouw zelfstandig uit de voeten kan. Het peil
wordt gehandhaafd op circa 90 cm beneden (en dieper) maaiveld in de winter en het
vroege voorjaar. Percelen zijn zo snel bewerkbaar. In de zomer wordt water
aangevoerd o m uitzakking en daarmee droogteschade zoveel als mogelijk te
voorkomen. Er is daarmee sprake van een tegennatuurlijk peilbeheer, waarbij in de
zomer naar hogere peilen van circa 60 cm beneden maaiveld wordt gestreefd en
water moet worden aangevoerd. Deze variant sluit aan bij de praktijkproef 'hogere
zomerpeilen'.
Conclusie
Voor recreatie is deze situatie neutraal tot licht positief. Er zijn droge gronden die in
de toekomst kunnen worden aangekocht, maar de functie blijft op dit m o m e n t
hetzelfde en daarmee de huidige gebruiks- en belevingswaarde. Mogelijk kan een
hoger slootpeil gunstig zijn voor kanoers, die vanuit de kano een beter uitzicht
krijgen over het landschap.
4
Vast dieppeil (90-90).
Dit is een variant waar de productielandbouw zelfstandig uit de voeten kan. Het peil
wordt gehandhaafd op circa 90 cm (of dieper) beneden maaiveld jaarrond. Dit komt
overeen met het peil dat voor een groot deel van de Friese veenweidegebieden
praktijk is.
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Dagrecreatie

Voor dag recreatie is deze situatie een gemiste kans. Opgaande begroeiing die door
toeristen positief beoordeeld wordt krijgt bij deze strategie geen kans. Het landschap
oogt strakker en groen en mist natuurlijkheid.
Verblijfsrecreatie

Voor verblijfsrecreatie is deze situatie ligt positief dat komt vooral doordat bouwen
van nieuwe voorzieningen bij deze strategie geen probleem is.
Waterrecreatie

Voor waterrecreatie verandert er niet zoveel omdat het de huidige situatie is.
Conclusie

Voor recreatie is deze situatie neutraal tot licht positief. Er zijn droge gronden die in
de toekomst kunnen worden aangekocht, maar de functie blijft op dit moment
hetzelfde en daarmee de huidige gebruiks- en belevingswaarde.
Waar zou men welke peilstrategie moeten hanteren?
In feite komt het er op neer dat waar veel mensen bij elkaar komen men moet kiezen
voor de natste strategie, omdat dat het meeste natuur oplevert en de belevingswaarde
meestal vergroot ten opzichte van de belevingswaarde van het huidige grondgebruik
(meestal landbouw). Wel moet er rekening worden gehouden met een
uitbreidingsbehoefte van de verblijfsrecreatie. Dit vraagt om een aanpak op maat.
Waar dit niet het geval is,zul je kunnen kiezen voor een drogere strategie.
De pias-dras strategie zou men dan ook het best toe kunnen passen in de buurt van
steden en jachthavens en uitloopgebieden van verblijfsrecreatie. Te denken valt aan
stedelijke uitloop gebieden ten oosten en zuidoosten van Leeuwarden en ten zuiden
van Drachten. Als men echter in een zeer groot gebied deze peilstrategie zou
hanteren dan wordt een dergelijk gebied misschien een attractie op zich. Dan zou het
gebied ook iets verder van de steden mogen liggen.
De groene diensten strategie zou ruimtelijk moeten aansluiten op de vorige strategie
en zal dus iets verder van de stad gehanteerd moeten worden. Ook de laatste twee
peilstrategieën zullen hier weer op aan moeten sluiten zodat de strategie landbouw
optimaal het verst van de stedelijke gebieden, verblijfsrecreatie en jachthavens ligt.
Recreatieve waarden in de twee deelgebieden
Wandelkwaliteit

Voor beide deelgebieden geldt dat de wandel mogelijkheden niet optimaal zijn. Twee
gebieden zijn positieve uitzonderingen. In deelgebied 2 is dat een gebiedje in het
uiterste noorden en in deelgebied 1een gebied in het zuid oosten.
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Fietskwaliteit

Voorfietskwaliteit scoren de twee deelgebieden redelijk neutraal, niet slecht en niet
goed.

Belevingswaarde

Waar belevingswaarde betreft scoort vooral deelgebied 2 behoorlijk goed. Dit komt
vooral door de opgaande begroeiing die in het gebied aanwezig is, dit wordt zeer
posidef gewaardeerd.
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Gevolgenpalstrategieënvoorde deelgebieden

Beide gebieden scoren al erg hoog qua recreatieve beleefbaarheid. Voor deelgebied 1
zou de strategie plas dras een positieve invloed hebben op recreatie. Met name de
toegankelijkheid voor recreanten zou, vergeleken met de huidige landbouw situatie,
verbeteren. De overige strategieën hebben geen uitgesproken positief of negatief
effect op de recreatie. In deelgebied 2 zijn de waterpeilen al hoger dan in gebeid 1,als
er meer gebieden een plas dras strategie zouden krijgen dan zou de toegankelijkheid
via water van het gebied verbeteren. De overige drie strategieën scoren slecht in
deelgebied 2waar de strategieën een verlaging van het waterpeil zouden betekenen.
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Kosten en Baten
Steller: Willem Rienks
Workshop januari 2004

Inleiding
Daling van het maaiveld leidt tot extra kosten voor het waterbeheer. In deze
paragraaf worden deze kosten op een rij gezet. Hierbij is gebruik gemaakt van
meerdere bronnen en waar mogelijk zijn de kosten aan de hand van gegevens over de
pilotgebieden nader gespecificeerd.
In paragraaf 2 is een onderverdeling gemaakt in afzonderlijke kostenposten die
samenhangen met bodemdaling in veenweidegebieden. Deze afzonderlijke
kostenposten zijn ondeend uit de W I F studie (provincie Fryslân, 1997) en in de meer
recente notitie Dik Water (waterschap Wilck en Wiericke, 2003). Voor een
gedetailleerde toelichting op elk van de aspecten wordt naar deze studies verwezen.
D e afzonderlijke kostenposten zijn toegelicht en met behulp van kengetallen van de
beide pilotgebieden doorgerekend. Dit leidt tot cijfers uit verschillende studies die
gezamenlijk een beeld geven van de kosten die samenhangen met bodemdaling in
veenweidegebieden. Tevens is gebruik gemaakt van de studie 'kosten voor
waterbeheer in een veenweidegebied' (De Vries, 2004).
In paragraaf 3 zijn de kosten vertaald naar kosten per 10 cm maaiveldsdaling.
Afhankelijk van de ontwateringsscenario's wordt deze 10 cm sneller of langzamer
bereikt waardoor een indicatie van de kosten per scenario per jaar kan worden
gegeven.
Een aantal kosten e n / o f baten is niet of nauwelijks in geld uit te drukken; althans niet
in directe relatie met het waterbeheer. Dit geldt bijvoorbeeld voor verslechteringen of
verbeteren van de ecologische toestand of voor een meer of minder aantrekkelijk
landschap voor recreanten waardoor deze vaker of minder het gebied bezoeken en er
meer of minder geld aan uitgeven. In kwalitatieve zin worden deze kosten e n / o f
baten behandeld in paragraaf 4
In paragraaf 5 worden tenslotte de kosten en baten op een rij gezet per scenario en
worden conclusies getrokken.
1. Afzonderlijke kostenposten
waterbeheer
Hieronder is een aantal afzonderlijke kostenpsosten toegelicht die een indicatie geven
van de extra kosten die maaivelddaling met zich meebrengt voor het waterbeheer.
Reguliere onderhoud- en investeringskosten zijn dus zoveel als mogelijk buiten
beschouwing gelaten.
Versnippering waterbeheer
In poldergebieden treedt maaivelddaling niet overal met dezelfde snelheid op. Dit
wordt veroorzaakt door verschillen in de fysieke en chemische situatie: aard van de
bodem, kwel, zuurgraad etc. Daarnaast stellen de verschillende grondgebruiksfuncties
- natuurterreinen, kwetsbare oude bebouwing en landbouwgebieden andere eisen
met betrekking tot het
peilbeheer. Dit resulteert in een mozaïek van
maaiveldshoogten en omdat iedere functie zijn eigen waterpeil nodig heeft, tot een
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mozaïek van waterpeilen. Elke functie krijgt op termijn een eigen peilgebied en
beheersregiem. Er ontstaan als het ware allemaal mini-watersystemen. Dit is vanuit
oogpunt van duurzaam waterbeheer ongewenst en leidt tot allerlei extra kosten als
aanleggen van hoogwatersloten, extra gemalen, schotten in sloten en kades. Naast
deze fysieke uitingen kost ook het beheer van al deze mini-watersystemen meer
menskracht of moet er worden geïnvesteerd in automatiseren.
E e n toenemende versnippering van het watersysteem in veenweidegebieden treedt
op. Voor deelgebied 1 kwam een oppervlakte van een peilvak naar voren van circa 40
hectare. Dit betekent ongeveer een peilvak per agrarisch bedrijf. Dit is een in de tijd
langzaam gegroeide situatie. Daardoor is moeilijk hard te maken wat nu precies de
extra kosten zijn die hiermee samenhangen. Als poging o m een indicatie te geven zijn
in tabel 1 de waterbeheerskosten van de 5 Friese waterschappen van 2003 gegeven
met daarachter de grootte van de peilvakken.
Tabel I — opengcht waterbeheerskosten ongebouwdvoor5 Friese waterschappen
kosten 'ha g u l d e n s )

De Waadkant
Marne Middelsee
Lauwerswâlden
Boarn en Klif
Sevenwolden

181
235
293
214
307

gemiddelde oppervlakte peilvak in ha

189
26
60
43
44

Uit de tabel moet worden geconcludeerd dat er geen rechtlijnig verband is tussen
mate van versnippering en kosten van waterbeheer. D e problematiek is complex en
hangt af van meer factoren dan alleen de grootte van de peilvakken. D e kosten van
de versnippering zitten deels in de volgende kostenposten verwerkt.
Kaden
D o o r daling van het maaiveld wordt het verschil tussen boezemwater en het
maaiveld in de polder groter. Dit brengt grotere overstromingsrisico's met zich mee
en de kaden moeten hierop worden aangepast. D e kadeverhoging leidt tot extra
kosten. In de notitie 'Dik Water' van waterschap Wilck en Wiericke (2003) wordt dit
geraamd op 8 euro per strekkende meter kade per 10 cm maaivelddaling.
In pilotgebied 1 zijn circa 9.000 meter kade binnen een totale gebiedsgrootte van
4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa 72 duizend euro voor het gebied
en 14,7 euro per hectare.
In pilotgebied 2 zijn circa 79.000 meter boezemkade binnen een totale gebiedsgrootte
van 4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa 632.000 euro voor dit
gebied.
Bemaling
D o o r daling van het maaiveld moeten polderpeilen van tijd tot tijd worden
aangepast. Het grotere hoogteverschil waarover het water moet worden weggepompt
leidt tot grotere opvoerhoogte. Dit leidt tot grotere investeringen voor p o m p e n en
gemalen en tot extra energiekosten. Waterschap Wilck en Wiericke raamt deze op
20.000 euro per gemaal per 10 cm extra opvoerhoogte (ten behoeve van 10 cm
maaivelddaling).
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In pilotgebied 1 bevinden zich 16 gemalen. Dit betekent een extra kostenpost van
320 duizend euro per 10 cm maaivelddaling. Dit betekent een extra kostenpost van
circa 65 euro per hectare.
In pilotgebied 2 bevinden zich 19 aantal gemalen en pompen. Dit betekent een extra
kostenpost van 380 duizend euro per 10 cm maaivelddaling.
Toename kwel
D o o r afnemende dikte van het veenpakket verandert het potentiaalverschil tussen
stijghoogte in het diepere pakket en de freatische grondwaterstand. Hierdoor kan
wegzijging afnemen of omslaan in kwel en kan voorkomende kwel sterker gaan
voorkomen. D e weerstand voor verticale stroming neemt ook af, maar dit heeft
slechts een beperkt effect. Toenemende kwel betekent meer uitmalen van water en
daarmee een vergroting van de exploitatiekosten van gemalen.
Daarnaast is er een kwaliteitsaspect van toenemende kwel. Wanneer dit schoon, zoet
water is zal dit over het algemeen niet tot problemen leiden. In geval van voedselrijk
water kan dit negatief van invloed zijn op de waterkwaliteit. Voor Fryslân is dit over
het algemeen geen probleem omdat sprake is van schoon kwelwater. O o k worden er
geen grote problemen voorzien met de waterkwaliteit van de kwel — geen zoute kwel.
Dit omdat de overheersende kwelstroom van het Drents Plateau komt en zoet water
aanvoert.
Het is in het kader van deze studie niet mogelijk gebleken o m de toename van de
kwel te kwantificeren en o m te slaan naar kosten.
Verdiepen hoofd- en secundaire waterlopen
N a aanpassing van het waterpeil na maaivelddaling zullen de hoofdwaterlopen op
diepte moeten worden gebracht. Dit betekent in praktijk dat de hoofdwaterlopen
moeten worden uitgebaggerd. Een indicatief bedrag hiervoor is circa 12 euro per
strekkende meter hoofdwaterloop per 10 cm maaivelddaling.
Hierbij is alleen rekening gehouden met hoofdwaterlopen. Dit bedrag zou fors hoger
zijn als ook voor alle andere waterlopen (dus ook van de boeren en andere
grondeigenaren) kosten moeten worden doorberekend. D e kosten hiervan worden
nu door de grondeigenaren zelf gedragen.
In pilotgebied 1 zijn circa 113.000 meter hoofdwaterlopen aanwezig binnen een
totale gebiedsgrootte van 4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa 1,356
miljoen euro voor dit gebied.
In pilotgebied 2 zijn circa 124.000 meter hoofdwaterlopen aanwezig binnen een
totale gebiedsgrootte van 4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa 1,488
miljoen euro voor dit gebied.
Aanpassen duikers en onderdoorgangen, beschoeiing. stuwen etc.
Voorzieningen in hoofdwaterlopen als duikers, beschoeiing, waterinlaten en
dergelijke komen door daling van het maaiveld relatief hoog te liggen en kunnen hun
functie niet meer goed vervullen. Ze moeten daarom worden aangepast of
vernieuwd. Als kostenindicatie geldt 8,75 euro per km hoofdwaterloop op basis van
studie van Wilck en Wiericke. O o k de boeren en andere private grondgebruikers
krijgen met deze kosten te maken. Bijvoorbeeld doordat buizen in dammen tussen

Alterra-rapport 989 bijlagen

111

percelen niet meer functioneren. Dit is voor de kwantificering van de kosten buiten
beschouwing gelaten.
In pilotgebied 1 zijn circa 113.000 meter hoofdwaterlopen aanwezig binnen een
totale gebiedsgrootte van 4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa 989
duizend euro voor dit gebied.
In pilotgebied 2 zijn circa 124.000 meter hoofdwaterlopen aanwezig binnen een
totale gebiedsgrootte van 4900 hectare. Dit betekent een kostenpost van circa
1.085.000 euro voor dit gebied.
2. Vertaling naar kosten per 10 cm
bodemdaling
Vertaling naar de waterbeheerskosten Wilck en Wiericke
V o o r het werkgebied van waterschap Wilck en Wiericke worden de kosten geschat
op 11 miljoen euro voor een maaivelddaling van 10 cm. Het werkgebied van dat
waterschap bestaat voor 80% uit een veenbodem en het heeft een oppervlakte van
23.300 ha. Dit betekent dat per 10 cm maaivelddaling een bijdrage van ruim 470 euro
per hectare nodig is voor aanpassing van het waterbeheer.
Bij Wilck en Wiericke hanteert men een dalingsnelheid van gemiddeld 5 m m per jaar
waardoor men over de 10 cm maaivelddaling 20 jaar doet. Dit betekent dat de kosten
voor aanpassing van het watersysteem circa 23,5 euro per hectare per jaar zijn bij 5
m m bodemdaling per jaar. Bij grotere dalingsnelheid wordt het bedrag groter. D e
kosten van versnippering van het watersysteem zijn hierbij niet meegenomen.
Vertaling van de waterbeheerskosten volgens W I F studie
In de W I F studie variëren de kosten voor bovengenoemde posten tussen de 103 en
327 miljoen gulden - dit is 46 a 148 miljoen euro voor over een periode van 50 jaar.
Het betreft een lage en een hoge schatting van de schade en de te nemen
maatregelen. In de W I F studie wordt aangenomen dat het Friese veenweidegebied
circa 84.000 ha groot is. D e cijfers zijn verdisconteerd; wanneer wordt teruggerekend
betekent dit dat de kosten gemiddeld tussen de 11 en 35 euro per ha per jaar
bedragen. D e maaiveldsdaling die hieraan gekoppeld is, is variabel. Er is namelijk een
ruimtelijke differentiatie gemaakt in bodemdaling afhankelijk van de gevoeligheid van
de bodem voor bodemdaling. Voor het hele friese veenweidegebied wordt o m toch
enige indicatie te kunnen geven hier de aanname gedaan dat gemiddeld over Fryslân
sprake is van een bodemdaling van circa 8 m m per jaar — dit lijkt een goed
gemiddelde dat is af te leiden uit de bodemdalingskaart uit die studie. Dit betekent
dat er per 10 cm maaivelddaling een bijdrage nodig is van circa 670 euro per hectare
(laag 350 en hoog 1120 euro per hectare). D e getallen zijn gedateerd (uit 1997) en aan
inflatie onderhevig. O p basis van een aangenomen inflatie van 2,5% sinds 1997 leidt
dit voor de middenvariant tot een schatting van circa 800 euro per hectare per 10 cm
maaivelddaling.
O o k in de deelstroomgebiedsvisie van Fryslân zijn kosten voor bodemdaling
aangegeven. O p basis van de daarin genoemde getallen is een variatie van 24 tot 76
euro per hectare per jaar aan waterbeheerskosten te verwachten. O o k in dit kader is
weer sprake van een ruimtelijk gedifferentieerde maaiveldsdaling waardoor de
getallen niet zonder meer kunnen worden omgeslagen. D e cijfers van de
deelstroomgebiedsvisie voor het veenweidegebied zijn gebaseerd op de W I F studie;
echter de studie gaat ook over gebieden die dalen als gevolg van bijvoorbeeld
delfstofwinning. Deze cijfers zijn daarom niet verder uitgewerkt.
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Cijfers studie D e Vries
In het onderzoek 'Kosten voor waterbeheer in een veenweidegebied' zijn de kosten
van de het waterbeheer voor een van de pilotgebieden in beeld gebracht. Hiervoor
zijn de kosten die zijn gemaakt in het kader van de herinrichting op een rij gezet. Ten
opzichte van de vorige studies betekent dit dat ook de kosten van herinrichting nieuwe waterlopen, gemalen, etc - mee zijn genomen. Dit geeft een beter beeld van
de kosten van versnippering cq aanpassing van het watersysteem. D e kosten die zijn
berekend bedragen circa 99 euro per hectare per jaar. O o k de kosten voor
schadeclaims (7 euro) zijn daarbij meegenomen; bij de andere studies is hier nog geen
rekening mee gehouden; daarom zijn ze ook hier afgetrokken, hetgeen een bedrag
oplevert van circa 92 euro per hectare per jaar aan waterbeheerskosten die
samenhangen met maaivelddaling. O p basis van kaart 4 uit de W I F studie wordt hier
de aanname gemaakt dat de gemiddelde maaivelddaling voor het pilotgebied
Echtener en Grote Veenpolder circa 1 cm per jaar is. Dit levert een bedrag op van
circa 920 euro per hectare per 10 cm maaivelddaling. Dit bedrag is hoger dan de
andere bronnen aangeven. Belangrijke verklaring hiervoor is dat de kosten van
herinrichting zijn meegenomen. Dit is als het ware het weer up to date maken van
het watersysteem. Bij de andere methodes was dit geen onderdeel van de
berekeningsmethode. D e herinrichtingskosten bedragen circa 190 euro per hectare
per 10 cm ontwateringsdiepte. Een andere verklaring is dat het jaarlijks onderhoud is
meegenomen terwijl bij de andere methodes alleen het periodiek baggeren van
hoofdwaterlopen is meegenomen. O o k dit zorgt voor een verhoging van de kosten
van het waterbeheer met circa 125 euro per hectare per 10 jaar (=10 cm
maaivelddaling). Wanneer deze factoren buiten beschouwing worden gelaten zijn de
kosten voor het waterbeheer circa 610 euro per hectare per 10 cm maaivelddaling.
Cijfers pilotgebieden
D e optelling van de afzondelijke kostenposten zoals die in paragraaf 2 zijn gedaan
zijn voor pilotgebied 1 circa 560 euro per hectare per 10 cm maaiveldsdaling. Voor
pilotgebied 2 resulteert dit in circa 730 euro per hectare per 10 cm maaiveldsdaling.
Synthese kosten waterbeheer
Hierboven is uit een aantal studies afgeleid welke waterbeheerskosten samenhangen
met de bodemdaling. D e invalshoek van elk van de studies was anders. O o k de
fysieke lokaties in de studiegebieden, de gehanteerde aannames en uitgangspunten
(bv afschrijvingstermijn, rente, kostentoedeling, etc) varieerden per studie.
Desondanks ontstaat uit de cijfers een beeld van de kosten die samenhangen met
bodemdaling. In grote lijnen lijken de kosten te variëren r o n d o m minirnaal 500 euro
per hectare per 10 cm maaivelddaling (tussen 470 en 730 euro per hectare per 10 cm
maaivelddaling). Ruimtelijk kan dit getal sterk variëren door plaatselijke
omstandigheden; men moet rekening houden met een flinke bandbreedte.
Alleen de studie van de D e Vries geeft een indruk van de kosten die samenhangen
met de versnippering van het watersysteem. In de andere studies zijn hierover geen
berekeningen uitgevoerd. D e situatie voor pilotgebied 1 laat zien dat de kosten van
de herinrichting van het watersysteem daar in de orde van grootte van 190 euro per
hectare per 10 cm maaivelddaling zijn.
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In geen van de studies is rekening gehouden met het wegpompen van extra
toegestroomd kwelwater ten gevolge van een verminderde hydrologische weerstand
op langere termijn.
Volgens de best mogelijke inschatting zijn de kosten die samenhangen met het
waterbeheer in veenweidegebieden dus circa 500 + 190 is 690 euro per hectare per 10
cm maaivelddaling. Bij gebruik van dit cijfer moet rekening gehouden worden met
een flinke bandbreedte.

3. Overige

kosten

Naast de kosten voor het watersysteem zijn er ook kosten verbonden aan natuur,
bebouwing en infrastructuur. Deze kosten zijn hieronder toegelicht. Voor deze
aspecten geldt vaak dat al bij de aanleg van bebouwing, nieuwe natuur en
infrastructuur geanticipeerd wordt op zakking van het maaiveld en dat daarvoor als
het ware voorinvesteringen worden gedaan o m schade zoveel mogelijk te
voorkomen. Dit maakt het begroten van de kosten van deze aspecten opnieuw erg
lastig.
Gevolgen maaiveldsdaling voor natuurgebieden
D o o r de diepere ontwatering van landbouwgrond komen natuurgebieden langzaam
maar zeker hoger te liggen dan de omringende landbouwgronden. D e
natuurgebieden in het veenweidegebied vereisen vrijwel altijd een hoger waterpeil dan
de omringende landbouwgronden; er ontstaan zogenaamde hoogwatertafels.
Hierdoor zijgt water weg uit de hoger gelegen natuurgebieden naar de lager gelegen
omgeving. D o o r deze wegzijging verdroogt de natuur. Het kost veel geld o m de
verdroging te bestrijden. D e kosten variëren van situatie tot situatie maar als
inschatting is 25 euro per hectare veenweidegebied gehanteerd. Daarbij is ervan
uitgegaan dat omzetting in de bufferzone naar strategie natuurlijk peilverloop
voldoende garantie biedt op hydrologische buffering. Hieronder is aangegeven hoe
de omvang van de kosten kan variëren. Daartoe is op een aantal manieren gerekend
aan de kosten.
1. Cijfers hydrologische isolatie Rottige Meenthe middels kaden. Voor dit gebied
zijn de totale kosten die samenhangen met het waterbeheer circa 35 euro per
hectare per jaar. Dit geldt als de kosten alleen worden omgeslagen naar het
natuurterrein. Wanneer de kosten ook over de rest van het landinrichtingsgebied
worden omgeslagen zullen de kosten circa 8 euro per hectare zijn. Het gaat o m
een relatief groot aaneengesloten natuurgebied waardoor er relatief een kleine
randlengte per hectare is. Circa 6 5 % van de kosten houdt verband met de aanleg
van de kaden. Voor kleine gebieden — met relatief veel kade per ha - lopen de
kosten in dat geval snel op.
2. Een andere methode is de hydrologische isolatie via een natuurlijke buffer v o r m
te geven in plaats van via een kade. Hiervoor moet dan grond worden
aangekocht buiten de begrenzing van het natuurgebied. V o o r de grootte van de
bufferzone is de zogenaamde spreidingslengte genomen. Een begrip dat onder
meer in de Waterkansenkaart voor Friesland is gehanteerd. Voor de beide
pilotgebieden is geanalyseerd hoeveel ha hydrologische bufferzone zich binnen
dit gebied bevindt. D e hydrologische bufferzone krijgt een meestal een hoger peil
dan de huidige vaak landbouwkundig optimale peilen. Het is onduidelijk h o e
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hoog de peilen moeten worden opgezet en welke schade daarmee gepaard gaat.
Waarschijnlijk is er sprake van een geleidelijke overgang van zeer nat vlakbij de
natuurgebieden tot een landbouwkundig aanvaardbaar peil aan de buitenrand van
de hydrologische bufferzone. In pilotgebied 1 moet circa 2260 ha bufferzone
worden gemaakt rondom de aanwezige natuurgebieden en in pilotgebied 2 moet
circa 800 ha bufferzone worden ingesteld. Dit op een totale gebiedsomvang van
respectievelijk 9000 en 6000 hectare. Deze grond moet worden aangekocht of
met de eigenaren moet overeenstemming worden bereikt over de
opbrengstderving. O m d a t niet bekend is hoeveel opbrengstderving hiermee
gepaard zal gaan is geen precieze schatting te geven. Als indicatie is de aanname
gedaan dat er gemiddeld in de bufferzone sprake is van een grondwaterstand die
overeenkomt met de grondwaterstand die overeenkomt met de situatie van een
natuurlijk peilbeheer 25-55. Hierbij hoort een opbrengstderving van de landbouw
van circa 140 a 200 euro per hectare per jaar. Wanneer dat laatste bedrag wordt
omgeslagen over alle hectares in de pilotgebieden betekent dit dat voor de
hydrologische buffer in pilotgebied 1 circa 27 euro per hectare per jaar kost en in
pilotgebied 2 circa 50 euro per hectare per jaar.
3. Kleine gebieden geldt dat de kosten van bufferzones zeer hoog worden; de
bufferzone wordt groter dan het gebied zelf; op langere termijn is die niet
rendabel en moet worden overwogen de natuur op te geven en elders te
compenseren. Het gaat dan om het opheffen en samenvoegen kleine
natuurterreinen. Hiervoor moet elders nieuwe natuur gemaakt worden waarvoor
grond wordt aangekocht. Voor elke hectare oude natuur zou een hectare nieuwe
natuur moeten worden gecreëerd. D e kosten hiervan zijn afhankelijk van de
hoeveelheid aanwezige kleine natuurgebieden in een gebied. Hierover waren
onvoldoende gegevens beschikbaar o m een berekening te maken.
D e omvang van de gebieden speelt een belangrijke rol. Vaak wordt ook water uit de
boezem of polder ingelaten in de natuurterreinen. Hierdoor verandert de
waterkwaliteit hetgeen ten koste kan gaan van de natuurwaarden. D e kosten hiervan
zijn moeilijk in geld uit te drukken. In een aantal gevallen worden effectgerichte
maatregelen (verschralen) genomen.
O p langere termijn nemen de hoogteverschillen tussen natuur en omliggende
gronden steeds grotere vorm aan. Het probleem verergert daarmee; op langere
termijn is het daarom belangrijk te streven naar robuuste natuurgebieden. Kleine
gebieden moeten misschien worden opgegeven. Als daarbij als uitgangspunt wordt
genomen dat er netto een gelijke hoeveelheid hectares natuurterrein moet zijn dan
moet ter compensatie elders grond worden aangekocht en als natuur worden
ingericht. O o k hiermee zijn kosten verbonden. In een tussenperiode zal met allerlei
compenserende maatregelen zoveel mogelijk worden getracht schade aan de natuur
te voorkomen. Dit leidt tot extra beheerskosten.
Kosten van maaivelddaling voor bebouwing en infrastructuur
D e kosten voor infrastructuur en bebouwing die samenvallen met maaivelddaling
zijn circa 7 euro per hectare per jaar. O o k over dit aspect zijn slechts in beperkte
mate gegevens beschikbaar. D e uitgangspunten bij de totstandkoming van de
berekeningen zijn vaak erg verschillend. D e beschikbare cijfers over kosten moeten
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daarom voorzichtig worden benaderd. Duidelijk is wel dat de kosten aanzienlijk lager
zijn dan de kosten die gemaakt worden in verband met het waterbeheer.
Deskundigen geven aan dat vooral in gebieden met een snelle bodemdaling —
bijvoorbeeld direct na peilaanpassing — sprake is van schade. In gebieden met een
snelle ongelijkmatige zakking zijn de kosten daarom hoger dan in gebieden met een
langzame maaivelddaling. D e getallen zijn hierdoor niet zonder meer o m te rekenen
naar kosten per 10 cm maaivelddaling.
Het gaat o m de volgende kostenposten
•

Schade aan wegen

•

Schade aan gebouwen

•

Schade aan ondergrondse leidingen (transportleidingen, riolering)

Intermezzo kostenverdeling infrastructuur e n b e b o u w i n g
Er treedt in Fryslân in Vrij aanzienlijke mate' scheurvorming in huizen op als gevolg
van de bodemdaling in het Friese laagveengebied. Er wordt geen verschil
waargenomen met de westelijke laagveengebieden (Beranek, 1990).
In 1998 is voor de veenpolder Echten (in de gemeente Lemsterland) onderzocht wat
de schade zal zijn van een polderpeilverlaging van 60 cm —mv tot 90 cm —mv (ABT
1998). Nieuwe gebouwen met betonnen onderheiing hebben geen last van
bodemdaling en geen schade. Huizen met houten funderingen krijgen bij
grondwaterstandverlaging te maken met aantasting door bacteriën en schimmel
indien houten delen boven de grondwaterspiegel komen te liggen. Het gaat o m
gebouwen van voor grofweg 1930. V o o r de genoemde landinrichting werd verwacht
dat dit voor 1,3 miljoen gulden schade met zich mee zou brengen. D e volgende
verdeling werd genoemd:
•

Schade aan panden met houten palen:

•

Schade aan wegen

71%
6%

•

Schade aan erfverhardingen:

5%

•

Schade aan leidingen

3%

•

Aanvullende extra advieskosten voor schadeafhandeling

15%

Hiermee heeft men alleen de versnelling van de schade willen afkopen. Het
autonome zakkingsproces leidt ook tot schade (langzamer), dus deze kosten
betreffen alleen de plotselinge grondwaterdaling28.
Wanneer we het cijfer van 1,3 miljoen gulden omslaan naar hectares, dan komen we
op de volgende cijfers. 1,3 miljoen gulden over een gebied van 2500 hectare (alleen
de Groote Veenpolder). Dit leidt tot een bedrag van 400 gulden per hectare. D e een
afbetaaltijd van 30 jaar die gemiddeld is voor landinrichtingsprojecten leidt dit in
euro's tot een prijs van ruim 8 euro per hectare per jaar. E n dit bij een extra
maaiveldsdaling door verlaging van het polderpeil in het gebied van gemiddeld circa
60 cm beneden maaiveld naar circa 90 cm beneden maaiveld. D e te verwachten extra
28

Het gaat hier dus niet om de oxidatie, maar om de grondwaterspiegel. De oxidatie komt ook door
de diepte van de grondwaterspiegel.
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bodemdaling bedraagt daardoor circa 3 a 6 m m per jaar. In relatie tot de andere
kosten is dit een beperkt bedrag.
In het kader van het landinrichtingsproject is een bedrag van 1 miljoen euro in 30
jaar geraamd. Wanneer dit wordt omgeslagen over de oppervlakte van het totale
gebied komt dit op een jaarlijkse kostenpost van circa 7 euro per hectare per jaar. T o t
op heden is van de ingediende schadeclaims nog geen gehonoreerd.
In de W I F studie is ook een indicatie van de kosten voor schade aan infrastructuur,
leidingen en gebouwen gegeven als gevolg van bodemdaling. Deze varieert tussen de
10 en 36 miljoen euro. Er van uitgaande dat de totale kosten geheel voor rekeningen
komen van maaivelddaling in veenweidegebieden leidt dit over een periode van 50
jaar tot een bedrag van tussen de 3,3 en 12 euro per hectare per jaar. D e 3,3
correspondeert met een voorzichtige raming van de kosten en 12 euro met een hoge
schatting van de kosten. D e middenvariant ligt r o n d o m de 7 euro per hectare per
jaar.
Kosten pias-dras zetten
Specifiek voor het scenario plas dras 0-20 geldt dat wanneer dit over een grotere
oppervlakte wordt ingesteld, kwetsbare functies voor hoog water als bebouwing en
infrastructuur moeten worden gevrijwaard. Voor deze functies moeten als het ware
laagwatertafels worden gecreëerd. In de praktijk is hieraan gerekend voor een gebied
ten oosten van Earnewald waarbij 350 hectare natuurontwikkelingsgebied actief is
vernat en waarvoor een uitgebreid laagwatercircuit en een aantal onderbemalingen is
aangelegd. Uitgangspunt daarbij is dat de bebouwing en infrastructuur behouden
moeten blijven.
D e totale kosten hiervan bedragen circa 1,555 min euro. Dit leidt tot een bedrag van
circa 150 euro per hectare per jaar voor het vrijwaren van de agrarische bebouwing
uitgesmeerd over een periode van 30 jaar.
Het volledig saneren van bebouwing en infrastructuur is wel onderzocht maar bleek
nog vele malen duurder (18 miljoen gulden) met bijna 800 euro per hectare per jaar.
Bron: Watertoets voor de herinrichting Aide Feanen, D L G Fryslân 2002.
Overige kosten
Naast de hiervoor genoemde kosten zijn er ook nog andere kosten die niet
gekwantificeerd zijn in het kader van dit onderzoek, maar die wel samenhangen met
bodemdaling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld o m het inzakken van slootkanten en het
onderhoud van de tertiäre waterlopen door de boeren zelf.
4. Vertaling kosten per scenario
Het blijkt moeilijk o m op basis van bestaande literatuur en gegevens een compleet en
hard kwantitatief overzicht van de kosten die samenhangen met bodemdaling te
verkrijgen. Veel kostenposten zijn min of meer verdisconteerd in andere kosten, ze
zijn een relict van een jarenlange ontwikkeling naar een versnipperd watersysteem en
bovendien is vaak al bij de aanleg van infrastructuur (water, kades, wegen) en
bebouwing geanticipeerd op hogere kosten door preventieve maatregelen die dan al
wel duurder uitvallen dan gebieden buiten het veenweidegebied. O o k specifieke
lokale omstandigheden kunnen grote verschillen in kosten tussen gebieden in de
hand werken.
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Echter wanneer we alle bronnen met harde kosten (infrastructuur en bebouwing en
het watersysteem) op een rij zitten dan geven de verschillende bronnen een goede
indicatie. Met de nodige voorzichtigheid leidt dit tot een bedrag van ten minste circa
500 euro per hectare per 10 cm maaiveldsdaling voor het waterbeheer. Daar komt
nog circa 190 euro per hectare per 10 cm maaiveldsdaling bij voor de aanpassing van
het watersysteem — de versnipperingskosten. Tezamen komen de extra kosten voor
het watersysteem als gevolg van maaivelddaling op tenminste bijna 700 euro per
hectare per 10 cm maaivelddaling. Daarnaast is er voor specifieke situaties nog een
andere kleinere kostenposten voor bijvoorbeeld schade aan gebouwen en
infrastructuur en voor het hydrologisch bufferen van natuur. D e kosten hiervan
lopen op bij snellere bodemdaling.
Afhankelijk van de snelheid van bodemdaling wordt de 10 cm bodemdaling in een
langere of kortere periode bereikt. In het stuk over bodemdaling in veengebieden is
een inschatting gemaakt van de snelheid van bodemdaling bij de verschillende
peilstrategieën. Daaruit bleek dat vooral de zomergrondwaterstand - de G L G bepalend is voor de snelheid van de bodemdaling. Experts gaven aan dat 9 5 % van de
daling in het warme halfjaar plaatsvindt. D e situatie is plaatselijk zeer verschillend
omdat allerlei factoren een rol spelen. Hieronder beperken we ons daarom tot een
inschatting op hoofdlijnen. O p basis hiervan zijn de bovenstaande cijfers van de
afzonderlijke kostenposten vertaald.
Scenario

Daling in
mm/jaar

Extra
waterbeheers
kosten
150 + 28

Veen

Plas dras
0-20

Veen

Natuurlijk
25-55
Hoog
zomerpeil
90-60

8

56

10

70

Vast peil
90-90
Plas dras
0-20

18

12(

3

15( + 21
150

Veen

Veen
Klei
op

Infra
en
bebouwing

Natuur anti
verdroging

Overige
kosten

Kosten/baten
landbouw

Aankoop
grond
667 euro
per ha
per jaar

Nvt

140 a 200
Ongeveer 0,
echter
theoretisch
licht positief
0

8- 50

10

8-50
Aankoop
grond
667 euro
per
ha
per jaar

Nvt

Klei
op
veen
Klei
op
veen

Natuurlijk
25-55

42

Hoog
zomerpeil
90-60

56

8-50

Ongeveer 0,
echter
theoretisch
licht positief

Klei
op
veen

Vast peil
90-90

112

8-50

0
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Plas dras 0-20
D e kosten voor het watersysteem als gevolg van bodemdaling zijn beperkt (28 euro
per hectare) omdat de bodemdaling het meest wordt afgeremd. Wel moeten
bestaande wegen en woningen worden gevrijwaard van wateroverlast. Voor een deel
van een van de pilotgebieden is dit becijferd in de orde van grootte van 150 euro per
hectare per jaar. Een andere belangrijke kostenpost is de aankoop van de grond.
Uitgaande van een grondprijs van 20.000 euro die in 30 jaar wordt afgelost, levert dit
een kostenpost op van 667 euro per hectare per jaar.
Moeilijk kwantificeerbare kosten en baten zijn onder meer de waarde van de nieuwe
natuur en een recreatief aantrekkelijker landschap. Macro economisch speelt ook een
verlies aan goede landbouwgrond bij dit scenario als dit over grotere oppervlakten
zou worden toegepast. Bij deze peilstrategie hoeft geen rekening te worden gehouden
met een hydrologische bufferzone r o n d o m natuur.
Natuurlijk peilbeheer 25-55
D e bodemdaling wordt beperkt tot circa 6 a 8 m m per jaar. Dit betekent dat de
bodem in circa 20 jaar met 10 cm is gedaald. Dit zou betekenen dat per jaar circa 61
euro per hectare aan extra waterbeheerskosten moet worden gemaakt in verband met
maaivelddaling.
Hiertegenover staat een opbrengstderving van de landbouw van 140 euro tot 200
euro ten opzichte van de situatie met een vast peil 90-90. Voordeel van de boeren is
minder vaak uitbaggeren eigen sloten. Bij het totale bedrag van 201 a 261 euro per
hectare zijn de kosten van hydrologische buffering nog niet meegenomen deze zullen
relatief beperkt zijn.
H o o g zomerpeil 90-60
H e t scenario hoog zomerpeil 90-60 heeft nog geen cijfers die een precieze
bodemdaling voor dit scenario ondersteunen. Echter uitgaande van de vuistregel dat
9 5 % in het zomerhalfjaar plaatsvindt waarbij een G L G optreedt van circa 80 cm
beneden maaiveld (het slootpeil van 60 cm zakt uit in het midden van het perceel)
treedt een maaivelddaling op van 8 a 10 m m per jaar. D e bodemdaling neemt
aanzienlijk af ten opzichte van de huidig gangbare vast peil. Dit levert een reductie op
van de kosten voor waterbeheer en kosten voor bebouwing en infrastructuur ten
opzichte van de huidige situatie. D e landbouw heeft niet tot nauwelijks negatieve
gevolgen van een hoger zomerpeil. Haar baten zijn vergelijkbaar of theoretisch zelfs
hoger dan de voor de uitgangssituatie (minder verdrogingsschade in de zomer). D o o r
de bodemdaling is er toch sprake van kosten; deze zijn becijferd in de orde van
grootte van 78 euro per hectare per jaar. D e kosten van hydrologische buffering zijn
bij deze variant groter dan bij de voorgaande variant, maar nog niet meegenomen in
het bedrag van 78 euro per hectare per jaar.
Vast peü 90-90
Deze variant is de uitgangssituatie. D e bodemdaling gaat bij deze variant het snelst.
Dit leidt tot een kostenpost van 136 euro per jaar. D o o r de snellere bodemdaling
moeten boeren ook vaker hun drainage vervangen en baggeren. Deze kosten worden

Alterra-rapport 989 bijlagen

119

over kortere periode uitgesmeerd dan in de vorige beide varianten. Bij deze variant
zijn de kosten voor hydrologische buffering relatief het grootst. Deze kosten zijn nog
niet meegenomen.

5. Balans tussen kosten en baten
D e kosten voor het waterbeheer nemen toe bij een versnelde bodemdaling. D e
waterbeheerkosten lijken rechtevenredig te zijn met de daling van het maaiveld. H o e
groter de maaivelddaling des te groter zijn de kosten. Bij de klei op veengronden is
de daling aanzienlijk langzamer dan bij de gronden die alleen uit veen bestaan. D e
kosten voor het watersysteem zijn voor deze gebieden grofweg dubbel zo hoog.
Gelet op de kwantificeerbare kosten en baten valt de balans in het voordeel uit van
scenario hoog zomerpeil 90-60. D e variant vast peil 90-90 scoort financieel als
tweede; maar daarbij komt dat alle niet kwantificeerbare kosten gelijk of hoger
uitvallen dan bij hoog zomerpeil 90-60. In theorie is bijvoorbeeld sprake van een
snellere versnippering van het watersysteem, meer kosten voor de grondgebruiker
voor uitbaggeren sloten en onderhoud van drainage.
Voor de scenario's plas dras 0-20 en natuurlijk peilverloop 25-55 is het de vraag hoe
zwaar de niet kwantificeerbare baten wegen. Wat is het stoppen van bodemdaling, de
beperkte daling of het stopzetten van de C 0 2 uitstoot, het behoud van de grutto of
nieuwe broekbossen en een extra recreatief aantrekkelijk landschap in financiële zin
waard? Dit is een vraag waar alleen een politieke afweging uitsluitsel over kan geven.
Reeds eerder is gezegd dat er veel ruis zit in de cijfers en dat de cijfers vooral als een
indicatie van de onderlinge orde van grootte van de peilvarianten moet worden
gehanteerd. Hieronder zijn in figuur 1 de kosten en baten voor elke strategie op een
rij gezet.
Rendabiliteit van de melkveehouderij
D e balans van de pure kosten valt dus uit in het voordeel van de peilstrategieën die
gericht zijn op de landbouw. Dit komt omdat de landbouw als huidige
grondgebruiker bij de nattere varianten last krijgt van
aanzienlijke
opbrengstdepressies of zelfs moet worden uitgekocht. Van groot belang is daarom de
constatering dat de melkveehouderij op zichzelf wel rendabel moet zijn — ook bij de
strategieën vast peil 90-90 en hoog zomerpeil 90-60. Veel melkveehouders hebben
een laag inkomen (LEI cijfers geven een gemiddelde voor het laatste decennium dat
schommelt r o n d o m de circa 20.000 euro per jaar) en als dat naar reële cijfers op basis
van C A O loon geld dan hebben ze zelfs een negatief inkomen.
Juridische aspecten
O o k moeten juridische aspecten in de overweging worden betrokken. Ingrijpen in
het watersysteem heeft gevolgen voor burgers die in het gebied wonen. Naast
schadeclaims die in toenemende mate worden ingediend leidt dit ook tot veel 'gedoe'
in de streek en kan leiden tot negatieve beeldvorming. Vooral omdat de maatschappij
een meer dan evenredig deel van de waterbeheerskosten in veenweidegebieden
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betaald terwijl de harde financiële meeropbrengsten vooral ten goede komen aan de
landbouw.
Daarnaast zijn er juridische kaders voor natuur en water waardoor een keuze voor de
financieel meest optimale variant niet zonder meer vanzelf spreekt. Het gaat om
bijvoorbeeld de flora en faunawet en Europese regelgeving als de Kaderrichtlijn
Water en de Vogel- en Habitatrichdijn. Ingrijpen in het watersysteem heeft effecten
op soorten en op ecosystemen. Dit zijn keiharde juridische kaders waaraan niet
voorbij kan worden gegaan.

855

Totaaloverzicht kostenen baten
peilstrategieën Friese veenweidegebied

261
161
kosten bodemdaling (euro
per haperjaar)*
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Figuur 1 — overwichtvandekostenenbaten vanmaaivelddalingin veenwei
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Bijlage 2 Beleidscontext
Hieronder is voor de belangrijkste relevante beleidsterreinen aangegeven hoe het
actuele beleid is ten aanzien van veenweidegebieden.
Landelijk e n Europees Beleid
Nationaal Ruimtelijk Beleid
In deel 1van het SGR2 is de problematiek van de veenweidegebieden duidelijk op de
politieke/ambtelijke agenda gezet. Het SGR2 is, ondanks dat de nota niet in werking
zal treden, de aanzet geweest voor discussie en onderzoek over het peilbeheer in de
veenweidegebieden in de mogelijkheden voor de melkveehouderij.
Het SGR2 wordt met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening samengevoegd tot de
Nota Ruimte. In de N o t a Ruimte is in de vorm van PKB-teksten de doelstelling van
het rijk t.a.v. de veenweidegebieden weergegeven:
Hoofddoelstelling is een duurzame instandhouding van de veenweidengebieden. Dit
impliceert behoud van het karakteristieke waterrijke landschap dat gekenmerkt wordt
door ruimte, rust, gras, koeien, water en wolken.
Het beleid voor de veenweidegebieden is gericht op het tegengaan van bebouwing.
Recreatief medegebruik is met name aan de orde in gebieden die in de omgeving van
de stad liggen.
D e landbouw zal de belangrijkste functie in de veenweidegebieden blijven. Aan de
ontwatering moeten beperkingen worden gesteld, teneinde bodemdaling tegen te
gaan.
Behoud veenweiden impliceert een landbouwkundig gebruik ten behoeve van de
(melk)veehouderij. Scheuren van de weiden leidt tot versnelde oxidatie van het
veenpakket en is o m die reden niet toegestaan.
Gezien de regionale verschillen in samenstelling van b o d e m en problematiek van de
watershuishouding van de veenweiden is een gebiedsgerichte uitwerking nodig.
D e volgende vierdeling dient daartoe als basis :
1. Voor delen van het veenweidegebied waar een zeer sterke bodemdaling optreedt
of die onderhevig zijn aan zoute kwel, heeft de strategie van volledige vernatting
de voorkeur. In veel situaties betekent dit een functieverandering. Volledige
vernatting betekent behoud van het veen, maar leidt tot verandering van het
landschapsbeeld.
2. Voor delen met een sterke bodemdaling is een peil van ca 40 cm gewenst. In een
aantal gebieden is dit (nog) het gangbare peil, voor andere gebieden houdt dit een
vernatting in. Dit leidt tot een extensivering van het gebruik. Hier is sprake van
een 'natuurlijke handicap'. Agrariërs zitten qua inkomen in een
achterstandsituatie ten opzichten van andere gebieden. O m d a t voortzetting van
landbouw onmisbaar is voor behoud veenweidelandschap, zal compensatie door
overheid worden geboden. Het rijk onderzoekt financiële mogelijkheden
(Europees en nationaal instrumentarium).
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3. Delen met een matige bodemdaling handhaven een waterpeil van ca 60 cm en
huidige landschappelijke kwaliteit. Compensatie is hier niet aan de orde. Wel zijn
er mogelijkheden voor nevenactiviteiten in v o r m van agrarisch natuurbeheer en
andere groene diensten.
4. Daar waar het veenpakket zodanig dun is dat maatregelen geen effect meer
hebben (40 - 60 cm), worden de bestaande peilen gehandhaafd.
D e provincies worden gevraagd de bovenstaande hoofdlijnen gebiedsgerichte uit te
werken. Daarbij worden de opgaven in het kader van beleid voor landbouw, natuur,
water, recreatie, maar ook wonen en werken, op een integrale wijze afgewogen. Er
komt geen kaart in de Nota Ruimte, teneinde provincies meer keuzevrijheid te geven
in het uitwerken van de verschillende scenario's.
E r komt onderzoek naar regret — n o regret maatregelen bij lopende landinrichtingsprojecten.
O p de lange termijn wordt gestreefd naar grotere pcilgebieden opdat ongeüjke
bodemdaling zoveel mogelijk wordt voorkomen en tevens de waterkwaliteit kan
verbeteren. Het instrumentarium van landinrichting kan hiervoor worden
aangewend. Nieuwe natuurgebieden worden bijvoorkeur in de lage delen van een
peilgebied gesitueerd.
D e ruimtelijke samenhang van de E H S wordt op internationaal en nationaal niveau
verbeterd door de realisatie van 12 robuuste verbindingen. Hiervan is de Natte As,
van de Zeeuwse Delta tot het Lauwersmeergebied de belangrijkste. D e realisatie van
de robuuste verbindingen wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2018 zijn alle verbindingen
via aankoop of natuurbeheer gerealiseerd. D e robuuste verbindingen worden op
basis van een globale aanduiding op een PKB-kaart in de N o t a ruimte door de
provincie nader begrensd en opgenomen in het Streekplan
bestuursakkoord Water
In de aard en omvang van de nationale wate4rproblmatiek doen zich structurele
veranderingen voor. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en
verstedelijking maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid nodig. In februari 2001
sloten daarom Rijk, I P O , UvW en V N G de Startovereenkomst Waterbeleid 21e
eeuw. Twee jaar later worden de resultaten van de samenwerking vastgelegd in het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Met dit akkoord leggen de overheden vast op
welke wijze, met welke middelen en langs wel tijdpad zij gezamenlijk de grote
wateropgave voor Nederland willen aanpakken. H e t
Europese Kaderrichtlijn Water
D e Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn ( 2 0 0 0 / 6 0 / E G ) die vanaf 22
december 2000 van kracht is. Elke lidstaat van de Europese gemeenschap is verplicht
de Kaderrichtlijn te implementeren en uit te voeren. Het doel van de richtlijn is te
komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin op een duurzame
manier met het gebruik van water wordt omgegaan.
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D e systematiek van de E K W bestaat globaal uit drie stappen (verplichtend):
1. Toedeling van wateren en bepaling van de ecologische toestand/potentieel in
2004. Dit betreft de indeling in oppervlaktewaterlichamen, zijnde het
schaalniveau waarop de ecologische doelstelling van toepassing is. Wateren
dienen te worden ingedeeld in 3 hoofdcategorieën: natuurlijke wateren, sterk
veranderde wateren en kunstmatige wateren.
2. Opstellen van een stroomgebiedsplan inclusief maatregelenplan in 2009 (looptijd
6 jaar). In 2009 moet in het stroomgebiedsbeheerplan een maatregelenpakket
worden opgenomen dat moet gaan leiden tot realisatie van de doelstellingen.
3. Realiseren van de doelstellingen in 2015. D e mogelijkheid van verlenging met
twee maal zes jaar tot 2027 o m de doelstellingen te realiseren (mits onderbouwd)
is niet van toepassing op beschermde gebieden die als zodanig zijn aangewezen in
het kader van bijv. Vogel- en Habitatrichtlijn, zwemwaterrichtlijn, richtlijn
stedelijk afvalwater. Voor deze gebieden geldt de resultaatsverplichting in 2015.
D e bewindspersoon van V&W is, samen met die van V R O M en L N V ,
verantwoordelijk voor de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn waar de lidstaat op
wordt aangesproken. Verder blijven de bestuurlijke verhoudingen, rollen en
verantwoordelijkheden, ook na implementatie van de Kaderrichtlijnwater, in
Nederland onveranderd.
Landinrichtingsbeleid
Via ruilverkaveling en A2 werken zijn in het verleden in veenweidegebieden veel
ingrepen in de waterhuishouding tot uitvoering gebracht die niet duurzaam blijken te
zijn. D e zogenaamde A l projecten zijn landinrichtingsprojecten waarbij zowel
maatregelen ten aanzien van structuurverbetering van de landbouw (kavelruil) als
waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd worden. Daarnaast waren er A2
projecten met als enig doel verbetering van het waterbeheer. D e in deze projecten
uitgevoerde peilverlaging en diepontwatering leidden vaak tot versnelde
maaivelddaling.
In deze projecten wordt via een rijksbijdrage van 50 % het waterschap gesubsidieerd
o m maatregelen op waterhuishoudkundig gebied in landinrichtingsverband uit te
voeren. Daarnaast bestond er tot voor kort binnen ruilverkavelingverband voor de
agrariërs een kavelverbeteringsregeling, zodat zij met subsidie in staat gesteld werden
door het aanleggen van drainage in hun percelen de locale waterhuishouding te
optimaliseren. D e kavelverbeteringsregeling is inmiddels afgeschaft en er is een
droogleggingsnorm gekomen (landelijk 60 cm, en in Friesland max. 90 cm).
Landinrichting is in dit verband volgend, en maakt zelf geen beleid. Bij het
formuleren van landinrichtingsdoelen is het landelijke en provinciale beleid
richtinggevend, en wordt bij waterhuishoudkundige aanpassingen het beleid van het
Waterschap ingebracht. Peilen worden bijvoorbeeld vastgesteld door het Waterschap
en goedgekeurd door middel van een peilbesluit door de provincie, en wijzigingen
hiervan kennen h u n eigen wettige procedure. In de landinrichtingswet is ten aanzien
van water niets te vinden, maar onlangs is in het Nationaal Bestuursakkoord Water
afgesproken dat er een Watertoets wordt toegepast bij alle waterhuishoudkundig
relevante ruimtelijke plannen en besluiten, ook die in het kader van de
Landinrichtingswet. In de toelichting van genoemde plannen dient een beschrijving
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te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen
van het plan voor de waterhuishouding, en hoe rekening is gehouden met het advies
dat door de waterbeheerder is verstrekt.
Wel is het zo dat in de huidige landinrichtingspraktijk bij het formuleren van integrale
plannen het waterhuishoudkundige beleid enige ruimte blijkt te geven o m doelen en
maatregelen tegen elkaar af te wegen. Dit betekent bijvoorbeeld dat o m de invulling
van natuur op een specifieke locatie te bereiken, wensen op waterhuishoudkundig
gebied elders bijgesteld worden o m boeren tegemoet te komen. Het is de bedoeling
dat dit plaatsvindt via het zgn Ggor-traject
(gewenst grond- en
oppervlaktewaterregiem), dat ontwikkeld is door de Dienst Landelijk Gebied en de
Unie van Waterschappen. D e waterwensen voor verschillende vormen van
grondgebruik worden via deze methodiek sectoraal in beeld gebracht en vervolgens
integraal afgewogen. Het Ggor is onderdeel van het waterhuishoudkundig beleid en
zal opgenomen worden in bijvoorbeeld het streekplan. Langs die weg zal het
waterbeleid doorwerken in de plannen voor ruimtelijke inrichting en de
landinrichtingspraktijk.

Beleid provincie en waterschap
Vigerendstreekplan en waterhuishoudingsplan
Het huidige Friese beleid (Streekplan 1994 en Waterhuishoudingsplan 2000) is gericht op een
blijvend goed landbouwpcrspectief in de veenweidegebieden. Daarbij wordt een
drooglegging van gemiddeld maximaal 90 cm toegestaan.
Vanuit het provinciale Waterhuishoudingsplan vindt momenteel in het Friese
veenweidegebied een experiment plaats o m inzicht te krijgen in de effecten van
hogere peilen in de zomerperiode op de agrarische bedrijfsvoering (als
demonstratieproject hoe met een gerichte bedrijfsvoering op hogere peilen kan
worden ingespeeld; ook is vanuit Fryslân in het verleden gevraagd naar de
mogelijkheid van beheersvergoedingen voor boeren met een hoger waterpeil).
D e provincie zal, na afronding van het experiment hogere zomerpeilen, het
waterpeilbeleid in het veenweidegebied heroverwegen. Dat zou omstreeks 2005,
wanneer het driejarige experiment afgerond is, plaats kunnen vinden. Eerder was het
de bedoeüng o m daarin ook de resultaten van het GGOR-traject te betrekken.
Vanwege de gewijzigde taakverdeling (niet de provincie maar de waterschappen gaan
G G O R vaststellen) en de gewijzigde planning ( G G O R is niet in 2002 maar pas in
2010 provinciedekkend vastgesteld) zal nu op een andere wijze in de informatie die
voor een brede heroverweging nodig is, moeten worden voorzien.
O m bovengenoemde reden geeft de provincie in de deelstroomgebiedsvisie aan dat
een integrale maatschappelijke kosten-batenanalyse van de drooglegging in met name
het veenweidegebied uitgevoerd moet worden. In die analyse zullen zowel de
belangen van de landbouw, als effecten op infrastructuur, natuurkwaliteit en
natuurbeheer worden meegenomen. O o k de resultaten van het experiment zullen
input zijn voor deze analyse.

126

Alterra-rapport 989 bijlagen

Kortgeleden (2003, WR) hebben Provinciale Staten de hoofdkeuzen gemaakt en
randvoorwaarden vastgesteld voor de toekomstige berging en afvoer van water in de
provincie. Uitgegaan wordt van een robuust én veerkrachtig watersysteem. Daarvoor
is het nodig dat maatregelen worden genomen tegen wateroverlast in de sfeer van
vasthouden, bergen (uitbreiding Friese boezem en instellen van retentiepolders;
retentiepolders zoveel mogelijk in natuurgebieden situeren) en afvoeren (extra
gemaalcapaciteit). Het vasthouden en bergen van water is nadrukkelijk in het
veenweidegebied aan de orde. Hiermee zal bij de keuzes voor het veenweidegebied
rekening moeten worden gehouden. D e gemaakte hoofdkeuzen en gestelde
randvoorwaarden worden nog nader uitgewerkt.
SNN-reacùe op SGR2
In de SNN-reactie (april 2002) op deel 1 van het SGR2 is tot uitdrukking gebracht dat de
Noordelijke provincies de veenweideproblematiek onderkennen. De zorg over het behoud
van dit waardevolle en unieke landschap wordt gedeeld. Wellicht is in sommige delen van het
veenweidegebied in de toekomst een vernatting noodzakelijk, mede in verband met de
toenemende kosten voor de waterhuishouding bij doorgaande maaivelddaling. Bekeken moet
worden in hoeverre hierbij landbouw, bijvoorbeeld vormen van beheerslandbouw, mogelijk
blijft. In andere delen zal zoveel mogelijk een 'normale' landbouw mogelijk moeten blijven.
Het SNN vindt verder onderzoek en visievorming noodzakelijk en wil daarvoor eerst de
uitkomsten van de lopende experimenten (in Fryslân) afwachten. Daarna kan nadere
provinciale beleidsontwikkeling plaatsvinden.
Nieuw streekplan
In het kader van het opstellen van het nieuwe Friese Streekplan is in de begin 2003
gehouden maatschappelijke discussieronde een vraag voorgelegd over de toekomst
van het Friese veenweidegebied. D e meningen lopen nogal uiteen van volledige
handhaving van de huidige sterke landbouwfunctie (met een waterpeil dat daarop is
afgestemd) tot vernatting en omvorming naar andere functies (bijv. natuur).
O o k in het kortgeleden in SNN-verband door een externe commissie opgestelde
advies "Kracht door Kiezen, Kiezen voor Kracht" is de veenweideproblematiek
duidelijk 'op de agenda' van Noord-Nederland geplaatst.
Provinciaalbestuursakkoord
In het provinciale Bestuursakkoord 2003-2007 is aangegeven dat de huidige
ontwateringsituatie van de veenweidegebieden wordt gehandhaafd, tot duidelijk
wordt wat de optimale ontwateringsituatie voor de langere termijn is. Het nu
voorliggende Plan van Aanpak kan bouwstenen leveren o m in een latere fase te
besluiten o m het peilbeleid voor het veenweidegebied wel of niet te heroverwegen.

Waterhuishoudkundig beleid provincie Fryslân voor het v e e n w e i d e g e b i e d
PeilbeleidpoorhetFriese veenweidegebied
Het huidige peilbeleid is gericht op een blijvend goed landbouwperspectief in het
veenweidegebied. D a t peilbeleid houdt het volgende in.
Peilaanpassing (peilverlaging waarbij gecorrigeerd wordt voor de opgetreden
maaiveldsdaling) is in het algemeen toegestaan. 1990 Geldt daarbij als referentiejaar.
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Diepontwatering (peilverlaging die verder gaat dan peilaanpassing) is toegestaan
wanneer andere belangen niet negatief beinvloed worden. Uitzondering hierop is de
situatie waarin sprake is van een landbouwgebied dat natter is dan gt II*. In dat geval
zijn er twee mogelijkheden: de provincie geeft het gebied een natuurfunctie; of het
gebied behoudt de landbouwfunctie waarbij het peil verlaagd mag worden tot een
drooglegging waarbij maximaal gt II * optreedt. In alle gevallen geldt dat, in
afwachting van de resultaten van het experiment hogere zomerpeilen, gemiddeld per
peilvak een maximale drooglegging van 90 cm is toegestaan. Een gevarieerd
peilbeheer gericht op een jaargemiddelde van 90 cm is hierbij mogelijk.
In het experiment hogere zomerpeilen wordt o p 5 veehouderijbedrijven in het Friese
veenweidegebied geëxperimenteerd met zomerpeilen rond de 50 cm drooglegging; 's
winters worden de 20 tot 40 cm lagere peilen gehandhaafd. Hiermee is in 2002
begonnen. Eind 2004, of later wanneer zich in de zomer van 2004 opnieuw geen
lange natte perioden voordoen, worden de ervaringen gebruikt voor heroverweging
van het provinciale peilbeleid. In de dsgv wordt in dit verband opgemerkt dat bij
beslissingen over het waterpeil andere functies dan de landbouw steeds vaker de
doorslag zullen geven. Daarbij wordt onder meer gewezen o p de stijgende kosten
van waterbeheer, compenserende maatregelen en schadevergoedingen. Wat reden
kan zijn o m op termijn wellicht een genuanceerder beleid voor het veenweidegebied
te introduceren.
Wateroverlast
Momenteel zijn er geen veiligheidsproblemen. O o k de wateroverlastrisico's zijn
beperkt: slechts kleinen delen van de Friese watersystemen voldoen niet aan de
voorlopige normen van de landelijke kerngroep normering regionale wateroverlast.
O m het huidige niveau van veiligheid en bescherming tegen wateroverlast te
handhaven, zijn voor de toekomst wel maatregelen nodig. Fryslân zoekt die in een
combinatie van maatregelen: inrichting van retentiegebieden (zoveel mogelijk binnen
natuurgebieden), uitbreiding van het boezemareaal, extra gemaalcapaciteit waarmee
op de Waddenzee geloosd kan worden en uitbreiding van de mogelijkheden o m in
extreem natte perioden het water in vrij afwaterende gebieden en polders langer vast
te kunnen houden. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar de noodzaak o m
calamiteitenpolders aan te wijzen (waarvan de inzet niet vaker dan eens in de 100 jaar
nodig mag zijn).
Verdroging
Wat verdroging betreft lijken de mogelijkheden om door middel van
inrichtingswerkzaamheden binnen de bestaande verdroogde gebieden een oplossing
te vinden, vrijwel uitgeput. Als de oorzaak van de verdroging ligt in de strijdigheid
van belangen
binnen hetzelfde watersysteem, zullen keuzes gemaakt moeten
worden o m een duurzame oplossing binnen bereik te brengen. Het ggor-traject is een
middel o m tot die keuzes te komen. In de Kaderstellende Notitie Aanpak van
G G O R in Fryslân (vastgesteld door het college van gedeputeerde staten, behandeling
door provinciale staten volgt binnenkort) wordt in dat verband herhaald dat de
provincie blijft streven naar verdere terugdringing van de verdroging, maar dat dat
wel gerealiseerd moet worden binnen het bestaande beleid. Dat houdt onder meer in:
geen schade aan andere belangen, bufferzones binnen natuur.

128

Alterra-rapport 989 bijlagen

Watersysteemdoelstellingen

Diezelfde ggor-notitie geeft een praktische vertaling van de doelstellingen die de
provincie voor watersystemen nastreeft, namelijk dat ze schoon, veilig, veerkrachtig
en duurzaam beheerd zijn. Dat houdt onder andere in dat er naar gestreefd wordt dat
wateraan- en afvoeren, zowel in totalen als in pieken, niet toenemen (zie
onderstaande tabel).

Tabel 1. Watersysteemdoelstellingen en-criteria voorggor

(Uit: Kaderstellende Notitie Aanpak van G G O R in Fryslân, het ontwerp dat in april
2004 door gedeputeerde staten van Fryslân is vastgesteld)
Doelstelling

Veiligheid

Veerkracht

Duurzaamheid
Gezondheid

Criterium
inundatiekansen

grondwateroverlast
totale waterafvoer
piekafvoer
totale wateraanvoer
piekaanvoer
waterstandsfluctuatie
maaiveldsdaling
beheerskosten
macro-ionensamenstelling
eutrofiëring

Gewenste ontwikkeling
verkleinen/
voldoen aan de vastgestelde n o r m e n
verkleinen
verkleinen
verkleinen
verkleinen
verkleinen
natuurlijker verloop ('s winters hoger,
vertragen
verlagen
concentraties verkleinen
concentraties verkleinen/
voldoen aan de vastgestelde n o r m e n

's zomers lager)

Een maatregel o m dit te realiseren is het invoeren van een vorm van flexibel
peilbeheer waarbij met hogere peilen in voorjaar en zomer water wordt
geconserveerd en met lagere peilen in najaar en winter extra ruimte voor
waterberging wordt gecreëerd, de provincie realiseert zich dat dit op gespannen voet
staat met het streven naar een natuurlijker peilbeheer.
Waterkwaliteit
H e t oppervlaktewater in Fryslân voldoet voor nutriënten, zware metalen en
organische microverontreiningen niet aan de MTR-waarden (maximaal toelaatbaar
risiconiveau). Wat eutrofiëring betreft voldoen meer lokaties in de boezem aan het
MTR dan in de polders. Dit is mede te danken aan de relatief goede kwaliteit van het
IJsselmeerwater dat 's zomers in de polders wordt ingelaten. Een verdere verbetering
van de waterkwaliteit stagneert, nieuwe inspanningen zijn nodig om onder andere
concentraties van nutriënten onder het MTR te krijgen, zo wordt in de
deelstroomgebiedsvisie opgemerkt. In deze visie wordt daar aan toegevoegd dat een
verdere kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater alleen binnen het bereik ligt
wanneer de verschillende overheden hun beleid ten aanzien stikstof en fosfaat nog
meer op elkaar afstemmen. O o k wordt steeds duidelijker dat inrichting en beheer van
watersystemen mede bepalend zijn voor de waterkwaliteit. Wat Fryslân voor
verbetering van de waterkwaliteit moet ondernemen, moet nog worden uitgewerkt.
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Kademota Streekplan 2005-2015 Fryslân
In de Kadernota Streekplan, een voorloper van het nieuwe Friese streekplan, is onder
meer opgenomen dat voor een duurzame inrichting van Fryslân water meer ruimte
gegeven moet worden. Daarbij wordt gewezen op de kansen o m water met andere
functies te combineren.
D e Kadernota bevestigt de belangrijke landbouwfunctie die de provincie heeft. Wat
de provincie betreft, blijft die functie behouden. Zij hecht daarbij sterk aan zowel de
productiefunctie van de landbouw als aan de functie die landbouw heeft als
beheerder van de groene ruimte en het agrarische cultuurlandschap.
De provincie gaat door op de reeds ingeslagen weg van realisering van het netwerk
van samenhangende natuurgebieden, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur.
Buiten de natuurgebieden dient de landbouw in principe overal mogelijk te zijn en
zich te kunnen ontwikkelen.
D e recreatieve en toeristische sector is een belangrijke werkgelegenheidsverschaffer
en vormt met name voor het platteland een belangrijke sociaal-economische drager.
D e provincie wil daarom zowel ruimte bieden voor kwaliteitsverbetering met
inbegrip van de daarvoor benodigde uitbreiding van de bestaande recreatieve
voorzieningen als v o o r het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. D e voorwaarde stelt
hier de voorwaarde van een verantwoorde inpassing in de landschappelijke omgeving
aan.
Vooralsnog gaat de provincie ervan uit dat de EHS-gebieden in veel gevallen
voldoende groot zijn o m negatieve effecten van buiten te ondervangen. Buffering
van de natuurgebieden is in deze gevallen naar haar mening niet nodig. Dat laat
onverlet dat
rekening gehouden moet worden met nationale en Europese
regelgeving op grond waarvan externe werking rond EHS-gebieden in sommige
situaties onontkoombaar is. D e provincie zal die situaties in het streekplan aangeven
en waar nodig betrekken bij de bepaling van groen-blauwe grenzen.
D e provincie hecht groot belang aan natuur buiten de E H S (o.a. weidevogels en
ganzen in open weidegebieden worden hierbij genoemd) en wil daarvoor ruimte
bieden in het streekplan. Beschikbare instrumenten zoals vrij inzetbare hectaren voor
weidevogels en vergoedingen voor het gedogen van ganzen worden hierbij ingezet.
Daarnaast wil de provincie stimuleren dat bij ruimtelijke (herinrichting zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met bestaande natuurwaarden en dat er aandacht
is voor duurzame natuurontwikkeling. Zij ziet hier goede kansen voor agrariërs die
hun werkveld willen verbreden.
Het landschap bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit van de Friese
leefomgeving. D a a r o m willen wij het landschap in de provinciale ruimtelijke
ontwikkeling en nadrukkelijk een rol laten spelen. Deze rol moet sterker zijn dan
voorheen. D e provincie wil naar evenwichten zoeken waarin oud en nieuw goed te
verenigen zijn.
D e provincie vindt het noodzakelijk dat cultuurhistorie, met inbegrip van
archeologie, in ruimtelijke afwegingen volwaardig wordt meegenomen. In de lijn van
de Monumentenwet, waarin het Verdrag van Malta zal zijn verwerkt, streeft de
provincie naar behoud van bestaande archeologische waarden.
Om
cultuurhistorische elementen te behouden heeft het de voorkeur o m ze een functie te
geven.
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