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Figuur 2: voorbeeld opbouw factsheet

veenweidevisie
Algemeen
Het
maaiveld
in
het
Friese
veenweidegebied daalt. Dit leidt
tot allerlei knelpunten, die bij veel
mensen nauwelijks bekend zijn.
Doordat de daling erg langzaam gaat,
valt het niet direct op. Wie ziet dat het
maaiveld in een jaar één centimeter
is gedaald? Juist die traagheid is
verraderlijk. Want de effecten van de
bodemdaling zijn wel onomkeerbaar.
Daarom is het belangrijk dat we naar
die effecten kijken en nadenken of
we op dezelfde voet verder willen
gaan. Om tot een veenweidevisie te
komen, brengen we eerst de huidige
belangen en knelpunten in beeld,
met aandacht voor kosten en baten.
Ook kijken we hoe deze belangen
en knelpunten zich in de toekomst
ontwikkelen. Welke gevolgen heeft
de maaivelddaling en welke effecten
treden op? Deze informatie vindt u
in de factsheets die voor u liggen.
De factsheets zetten de belangen,
kansen en knelpunten per onderwerp
op een rij. Daarbij beschrijven ze
de situatie nu en de verwachtingen
voor 2050 en 2100. De eerste sheets
behandelen algemene onderwerpen
die achtergrondinformatie geven, zoals
het ontstaan van het veenweidegebied,
de oorzaken van de maaivelddaling
en klimaatveranderingen. Daarna
volgt een aantal factsheets met
specifiekere informatie over thema’s
als landbouw, natuur, waterbeheer,
wonen, landschap, cultuurhistorie
en archeologie, infrastructuur en
recreatie. In de factsheets over
een specifiek thema, maken we zo
duidelijk mogelijk wat de relatie is
tussen de daling van het maaiveld en
een bepaald belang, grondgebruik of
een functie. We laten ook zien wat er
gebeurt in 2050 en 2100 als we niets
doen. Hierbij houden we rekening met
veranderingen van het klimaat. Om
onderwerpen te kunnen vergelijken,
maken we zo veel mogelijk gebruik van
een standaard indeling. Elke factsheet
wordt afgesloten met referenties waar
u aanvullende informatie kunt vinden.

Doel factsheets
De factsheets zijn bedoeld om belanghebbenden zo goed mogelijk te
informeren. Hiervoor maken we gebruik van de grote hoeveelheid bestaande
informatie. Hieruit hebben we de essentie gehaald, die we zo beknopt en
toegankelijk mogelijk weergeven. Dit betekent dat er keuzes zijn gemaakt.
Met de factsheets willen we bereiken dat alle belanghebbenden in gelijke
mate over de meest relevante informatie beschikken. Ook willen we iedereen
in het gebied uitnodigen om te reageren. Klopt het beeld en herkent u de
belangen en knelpunten? Als u wilt reageren, kunt u gebruik maken van het
reactieformulier op de website (www.fryslan.nl/veenweidevisie).

Beeldende weergave
onderwerp

Historie
De basis voor het waterbeheer is ontstaan bij het in cultuur brengen
van de veengebieden in de vroege middeleeuwen. Delen van het veen
lagen toen 1 tot 3 m boven het toen heersende zeeniveau. Door het
nieuwe landgebruik en de daarmee gepaard gaande ontwatering is al
meer dan 1000 jaar geleden de bodemdaling in dit gebied begonnen. Al
snel moest men zich door het zakken van het maaiveld gaan beschermen
tegen het water waardoor bedijkingen noodzakelijk werden. Een steeds
ingewikkelder afwateringspatroon met polders en een boezem werd
daardoor noodzakelijk.
Vanaf 1875 is het watersysteem redelijk goed gedocumenteerd en heeft
een analyse plaatsgevonden van de waterhuishoudkundige ontwikkeling
in een aantal polders in het veenweide gebied. In de periode van eind
1800 tot de jaren 70 van de vorige eeuw blijft het aantal peilvakken
redelijk gelijk. Het waterbeheer vond aanvankelijk plaats met behulp
van windmolens en daarna met (stoom)gemalen. In de periode van
1970 tot en met 1990 neemt het aantal peilvakken sterk toe. In dezelfde
periode worden ruilverkavelingen uitgevoerd die gepaard gaan met
schaalvergroting in de landbouw, diepere ontwatering en gelijktijdig
meer peilvakken. De introductie van diepe slootpeilen (diepontwatering),
met mogelijkheden voor drainage leiden tot een sterke daling van het
oppervlaktewaterpeil. Gelijktijdig zijn hoogwatervoorzieningen ingesteld
langs woningen en wegen. De drooglegging neemt toe van ca 0,5 m-mv
in de periode vóór de ruiverkavelingen naar een drooglegging van ca. 1
m-mv. Gemiddeld is het oppervlaktewaterpeil sinds 1875 met ca 1 cm
per jaar gedaald. Dit staat weergegeven in de figuur hieronder.

Schematische weergave watersysteem: door maaivelddaling moeten
poldergemalen het water over een grotere hoogte verplaatsen en komen
keringen en land lager te liggen ten opzichte van de boezem.

Stuwen
Gemalen
Keringen
Watergangen
Hoogwatercircuits

Tabel 1 met aantallen en lengtes te beheren elementen in het veenweidegebied

Waterpeilen
Toekomstig
Bij ongewijzigd beleid blijft het maaiveld dalen met ca. 1 cm per jaar en
daarmee dalen ook de oppervlaktewaterpeilen, aangezien het huidige
beleid gericht is op gelijkblijvende drooglegging
In de door het waterschap onderzochte gebieden bedraagt de jaarlijkse
toename van de kosten voor het waterbeheer ca. €100.000. Dat is een
stijging met 1% per jaar. Over 10 jaar bedragen de kosten dus 10% meer
dan nu. In 2050 zijn de kosten voor het waterbeheer globaal € 65 per
ha hoger dan nu. Als de rekening volledig bij de grondgebruiker komt te
liggen, zou dat een verdubbeling zijn van de huidige lasten.

Belangrijke uitgangspunten
Wat verstaan we onder het Friese veenweidegebied?
Wat valt wel onder het Friese veenweidegebied en wat niet? Voor het
bepalen van de grenzen, zijn wij uitgegaan van de samenstelling van de
bodem. Soms is veen niet alleen veen, maar is er klei op afgezet. Wij zijn
uitgegaan van bodems die minimaal 40 centimeter veen in de toplaag
hebben. Ook veenbodems waarop klei is afgezet hebben we meegenomen,
bijvoorbeeld het westelijk deel van het Friese veenweidegebied. De
bodemkaart wordt op dit moment (2012-2013) geactualiseerd door Alterra.
Wij beschikken daardoor over de meest actuele informatie over waar veen
in de ondergrond aanwezig is en de dikte van het veenpakket.

Het totale gebied waar extra kosten door maaivelddaling zullen ontstaan
wordt globaal geraamd op 50.000 ha en in 2050 bedragen de extra
kosten ruim € 3 - € 3,5 miljoen per jaar. Dit is voor deze gebieden een
stijging van ca. 30% van de totale kosten voor het waterbeheer t.o.v.
2010. Ruim de helft daarvan zijn kosten die voortkomen uit de noodzaak
lokale keringen aan te leggen langs hoogwatervoorzieningen. Zie ook
tabel 2.

Peilverloop oppervlaktewater

Huidig
De kenmerkende waterhuishoudkundige elementen in het veenweide
gebied zijn de diepe zogenaamde veenpolders, waar voor de in
cultuurname veel veen is afgegraven. Hier worden peilen van 2 tot meer
dan 3 m-NAP gehanteerd en is sprake van een drooglegging van meer
dan 90 cm (ca 30 % van het veenweide gebied). Binnen deze polders
liggen de grootste aaneengesloten lengtes hoogwatercircuits die zijn
aangelegd om schade aan woningen tegen te gaan. De natuurgebieden
zoals de Deelen, Alde Feanen en Rottige Meenthe zijn duidelijk
herkenbare elementen met hoge peilen ten opzichte van de omgeving
en een geringe drooglegging.

Drooglegging

Wetterskip Fryslân heeft een verkenning uitgevoerd naar de kosten voor
het waterbeheer in het veenweidegebied. Tabel 1 geeft een beeld van
de te beheren elementen. Uit de verkenning kan worden afgeleid dat
de huidige kosten voor het waterbeheer in het totale veenweidegebied
ca. 10 miljoen euro per jaar bedragen. De maaivelddaling in het
veenweidegebied heeft de volgende gevolgen het waterbeheer:
Beheer en kosten voor hoogwatercircuits;
Versneld ophogen boezemkaden (extra kosten);
Intensief waterbeheer in veengebied (veel peilvakken);
Aanpassen waterbeheer: kunstwerken zoals gemalen en stuwen
verlagen, alsmede verdiepen van de watergangen

Tijd, landgebruik, waterbeheer en klimaatverandering
De daling van het maaiveld en de verandering van het klimaat gaan
langzaam. Voor de visie zijn daarom twee ijkpunten gekozen: de jaren
2050 en 2100. Om een beeld te krijgen van de effecten van maaivelddaling
voor de verschillende onderwerpen is ervan uitgegaan dat het landgebruik
(landbouw, natuur, water) niet is veranderd in 2050 en 2100.

Figuur 1

De gelijkblijvende drooglegging betekent een regionale verlaging van
de grondwaterstand ten opzichte van NAP. Wetterskip Fryslan heeft een
verkenning van de effecten van deze verlaging uitgevoerd en daaruit
volgt dat de grondwaterstanden in de aanliggende gebieden zoals de
beekdalen en het Drenste Friese Wold, verlagen waardoor op regionale
schaal verdergaande verdroging op zal treden. Klimaatverandering
versterkt dit effect nog verder.

Onderdeel

1. Peilregulerende
kunstwerken en jaarlijks
onderhoud hoogwatervoorzieningen
2. lokale keringen langs
hoogwatervoorzieningen

toename van de
jaarlijkse kosten in
2050 per 1000 ha

toename in % van
de kostenpost t.o.v.
2010

toename in % van
de totale kosten
voor het waterbeheer t.o.v. 2010

- € 2000 tot € 6000

- 8% tot + 33%

- 1,5% tot + 3%
18 %

€ 23.000 tot € 57.000

nieuw

3. grotere afmetingen
boezemwaterkeringen

€ 18.400

15%

4. extra energiekosten
bemaling

€ 1250

20%

Totaal

Hoogwatercircuits

In figuur 1 ziet u de begrenzing van het Friese veenweidegebied. Het totale
oppervlak is ca. 85.000 ha. Het gebied ligt in de gemeenten Sûdwest
Fryslân, de Friese meren (Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân, Skarsterlân),
Weststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Boarnsterhiem,
Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Leeuwarden en Dantumadeel. We hebben
de veenbodems van de boven- en middenlopen van de beekdalen (Tjonger,
Linde, Koningsdiep) en het Fochteloërveen niet meegenomen. De beekdalen
zijn landschappelijk anders dan het veenweidegebied. Voor deze beekdalen
worden eigen visies en plannen ontwikkeld.

ca. 300
ca. 2000
ca. 1000 km
ca. 3750 km
ca. 1000 km

gemiddelde schatting
€ 65.000

8%
0,6%

Kosten en Baten
Het is lastig om een volledig beeld te geven van de kosten en baten. Maar
voor zover mogelijk hebben we ze per thema en in euro’s weergegeven.
Soms zijn kosten eenmalig, soms keren ze regelmatig terug. Verder is het
vaak niet mogelijk een goede indicatie te geven van de kosten en baten in
de toekomst. Het is daardoor al snel appels met peren vergelijken. Om het
tastbaarder te maken, hebben we waar mogelijk de kosten uitgedrukt in
euro’s per inwoner van Fryslân (totaal 650.000 inwoners). U vindt dit bedrag
in de portemonnee in de rechterkolom.
Werkwijze
Samenwerking met stakeholders en de streek
De Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân willen de veenweidevisie
graag met andere overheden en gebiedspartners formuleren. Er spelen
veel belangen. Bovendien is de maaivelddaling van het veenweidegebied
een complex vraagstuk. Daarom moeten we keuzes zorgvuldig maken. We
hebben gemeenten, gebiedspartners, boeren, terreinbeheerders en de
streek nodig om tot een afgewogen visie te komen. We willen een visie
waarvoor goed gebruik is gemaakt van de kennis en inzichten van alle
belanghebbenden. De visie moet zo veel mogelijk rekening houden met de
verschillende belangen. In gebiedsbijeenkomsten wordt gezamenlijk naar
een visie toegewerkt.

Algemeen
Er is een duidelijke link tussen
de maaivelddaling als gevolg van
veenoxidatie en de waterbeheersing.
Doordat het maaiveld daalt en het
waterpeil gelijkblijft, vermindert
het verschil tussen het waterpeil
en de oppervlaktewaterstand (de
drooglegging). Dit heeft bijvoorbeeld
tot gevolg dat landbouwpercelen
natter worden als de peilen niet
worden gewijzigd. Om dit te
voorkomen wordt het peil verlaagd
gelijk met de maaivelddaling, wat weer
tot gevolg heeft dat de maaivelddaling
verder wordt versterkt.

Onderwerp
Algemene toelichting
op de problematiek
van het onderwerp
Weergave van subthema’s
binnen het onderwerp in
kaarten.
Omschrijving
van
de
historische ontwikkeling van
het onderwerp, de huidige
situatie en de verwachting
van
de
toekomstige
ontwikkeling
wanneer
er
geen
aanvullende
maatregelen
worden
getroffen.
Indien
beschikbaar:
weergave van kosten,
aantallen en dergelijke in
tabellen

ca. 30%

Tabel 2: Kostenontwikkeling waterbeheer als gevolg van maaivelddaling

Ook gaan we ervan uit dat het waterbeheer hetzelfde blijft. De gehanteerde
drooglegging (dat is het verschil tussen het waterpeil in de sloot en het
maaiveld) maakt verschillende functies mogelijk, zoals landbouw, natuur,
wonen, wegen en recreatie. In droge tijden wordt water aangevoerd.
Hoe het klimaat verandert, is onzeker. Hierdoor kan niet exact worden
aangegeven hoever het maaiveld is gedaald in 2050 en 2100. We brengen
de uitersten in beeld door te werken met twee scenario’s van het KNMI:
het G-scenario (traag) en het W+-scenario (snelle klimaatverandering).
Het Deltaprogramma gebruikt dezelfde werkwijze (www.rijksoverheid.nl/
deltaprogramma). Het is een goede basis voor het maken van keuzes voor
het veenweidegebied.

WATERBEHEER

Kosten per Friese burger

We vragen burgers en andere belanghebbenden nadrukkelijk gebruik te
maken van het reactieformulier op de veenweidewebsite (www.fryslan.nl/
veenweidevisie). Hierop kunt u opmerkingen plaatsen en vragen stellen.
Op de website vindt u ook veel informatie over de bodemdaling in het
veenweidegebied.
Samenwerking met Kennis voor klimaat
Voor een degelijke onderbouwing van de effecten van de klimaatverandering
is het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ingeschakeld (www.
kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl). Dit beschrijft vooral de
effecten van klimaatverandering op:
•
de snelheid waarmee het veen afbreekt
•
de daling van het maaiveld
•
de verandering van de samenstelling van de bodem en
•
broeikasgasemissies.
Ook kijkt Kennis voor Klimaat naar de effecten op de waterkwaliteit. Deze
gegevens zijn gebruikt voor de verwachtingen per thema.
Formele structuur
Om de ontwikkeling van de visie in goede banen te leiden, is een stuurgroep
ingesteld. In deze stuurgroep zitten bestuurders van de provincie Fryslân,
Wetterskip Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslân
(namens de Friese veenweidegemeenten).
Een projectgroep zorgt ervoor dat het werk wordt gedaan dat nodig is om
tot een visie te komen. Deze projectgroep bestaat uit medewerkers van de
provincie Fryslân, wetterskip Fryslân, LTO, gemeente Tytsjerksteradiel en
gemeente Súdwest-Fryslân (namens de Friese veenweidegemeenten), de
Friese Milieu Federatie en Partoer. Royal HaskoningDHV biedt ondersteuning.
Provinciale Staten van Fryslân stellen de veenweidevisie vast.
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1a
bodem &
maaivelddaling
Algemeen
Het maaiveld daalt door verschillende
oorzaken.
De
belangrijkste
daarvan is oxidatie. Oxidatie is de
vertering van het veen. Door lagere
oppervlaktewaterpeilen zakt het
grondwater dieper weg en komt lucht
dieper in de grond. Het aan zuurstof
blootgestelde veen wordt afgebroken
en verdwijnt vervolgens als CO2 in de
lucht. Daarmee daalt het maaiveld.
Het waterpeil moet weer verder
worden verlaagd om geen natte
voeten te krijgen. Dat leidt weer tot
oxidatie van veen en verdere daling
van het maaiveld. Deze cyclus zet zich
voort tot het veen is verdwenen.

Naast maaivelddaling treedt ook
bodemdaling op. Dit is het gevolg
van gaswinning. De gasvoerende
laag op enkele kilometers diepte
wordt
hierdoor
samengedrukt.
Aan het oppervlakte ontstaat een
bodemdalingskom. In welke mate
de bodem daalt, hangt onder
andere af van de drukverlaging, de
eigenschappen van het gesteente, de
diepte en de omvang van het gasveld.
De verwachte bodemdaling door
gaswinning tussen heden en 2050 is
in het veenweidegebied maximaal
8 centimeter. Dat is minder dan de
daling van het maaiveld door oxidatie
van het veen.

Historie
De basis voor de huidige bodem is tijdens de ijstijden gelegd. In het tijdperk
na de ijstijden werd het klimaat warmer, het ijs smolt en de zeespiegel
begon te stijgen. Op plekken waar het water moeilijk weg kon, vormden
zich veenmoerassen. Lange tijd stond het grensgebied tussen zee en land
onder invloed van de zee. Tijdens de middeleeuwen sloeg de zee grote
delen van het veen weg of bedekte het met een dikke laag klei. Hierdoor
is het westelijke deel van het veenweidegebied overdekt door klei. Aan de
oostzijde van het veenweide gebied, waar de zee geen invloed had, liggen
de veengronden zonder kleidek.
Door ontginning van het veen werd het proces van maaivelddaling ingezet.
Tot 1750 werd het veen voornamelijk ontgonnen boven 0,5 m onder NAP.
Tot net na de Tweede Wereldoorlog ook daaronder. Deze gebieden liggen
nu veelal 1 tot 2 meter onder NAP. Er zijn echter ook nog enkele restanten
van het oorspronkelijke veengebied aanwezig in natuurgebieden als de Alde
Feanen. Tijdens de overgang naar een moderne en marktgerichte landbouw
in de jaren ‘70 en ‘80 werd gekozen voor diepere waterstanden, waardoor
het maaiveld versneld daalde.

Bodem, Maaivelddaling en Klimaatscenario’s
Op de bodemkaart is het onderscheid in veengronden in beeld gebracht.
De veengronden met een kleidek en kleigronden met een veenondergrond
liggen in het westelijk deel van het gebied. De veengronden zonder kleidek
liggen voornamelijk in het oostelijk deel. Verder zijn er zogenaamde
moerige gronden. Dit zijn gronden die vroeger zeer waarschijnlijk
veengrond waren, maar die door oxidatie veranderd zijn in zandgronden
met veel organische stof. Deze zijn niet op de kaart weergegeven.
De snelheid waarmee het maaiveld daalt, verschilt per type bodem.
In het veengebied daalt het maaiveld tegenwoordig aanzienlijk sneller
(gemiddeld met 14 mm per jaar) dan in het klei-op-veengebied (gemiddeld
tussen de 4 en 7 mm per jaar).
Het klimaat bepaalt in belangrijke mate hoe snel het maaiveld in de
toekomst daalt. Figuur 1 laat zien dat het W+-scenario een daling met
bijna 25 mm per jaar laat zien. Het G-scenario komt uit op ca. 16 mm per
jaar. Bij klei op veen zijn de verschillen veel minder groot. De factsheet
klimaatverandering gaat in op de verschillen en overeenkomsten.

Figuur 1 Verloop van de gemiddelde maaivelddaling in het Friese veenweidegebied
met klimaatscenario’s G en W+

Maaivelddaling gaat samen met een forse afname van de veendikte. De
gemiddelde afname van de veendikte staat in figuur 2 weergegeven. Op
factsheet 1b wordt dit voor het hele veenweidegebied weergegeven op
kaarten.

Figuur 2 Afname van de veendikte in het Friese veenweidegebied met
klimaatscenario’s G en W+

Ontwikkeling van het opschuiven van de kustlijn

Bodemkaart

Verwachte bodemdaling door gaswinning vanaf heden tot 2050

Maaivelddaling 2100
Voorbeeld van een beekdal
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1b
bodem &
maaivelddaling

Huidige situatie
In de landbouwgebieden in het westelijk deel van het veenweidegebied (klei op
veen) varieert de veendikte van 1 tot 2 meter. In het meer oostelijke deel (veen
gronden) varieert de dikte van minder dan 50 cm tot ca. 1 à 2 meter. In en nabij de
natuurgebieden worden dikkere veenlagen aangetroffen. Bepalend voor de dikte
is of er vervening heeft plaatsgevonden. Daarnaast daalt het maaiveld van klei-opveen veel minder snel dan dat van pure veenbodems. Het kleidek voorkomt dat de
veenlagen zijn blootgesteld aan de lucht en warmte die oxidatie bevorderen.
De hoogte van het maaiveld varieert van lager dan 2 m tot 0.5 m onder NAP. De diepe
veenpolders zijn hierin duidelijk te zien. Aan de oostkant grenst het veenweidegebied
met het Drents Plateau (0.5 m tot 5 m NAP). Aan de westkant liggen de kleigronden (1
tot 0,5 m onder NAP). Het oostelijk en het zuidwestelijk deel liggen lager dan de rest
van het veenweidegebied (van 2 tot 1,5 m onder NAP). Het tussengelegen gebied ligt
op 1 tot 0.5 m onder NAP.
Huidige veendikte

Huidige hoogtekaart
Actuele veendikte

Veendikte 2050

Hoogtekaart
2050
Veendikte
in 2050

Veendikte 2100

Hoogtekaart 2100

Huidige dwarsdoorsnede
Verwachting
In de toekomst is een duidelijke afname van de veendikte te zien. Volgens het W+scenario neemt die af met 75 cm tot 2050 tot 175 cm in 2100. In het veen-metkleigebied gaat het om respectievelijk 25 en 75 cm. Het oppervlak aan veen, exclusief
de natuurgebieden, daalt van 66.000 naar 52.000 ha in 2050 en naar 21.000 ha in
2100. Ook in het G-scenario neemt het oppervlak fors af tot 56.000 ha in 2050 en
26.000 ha in 2100.
De veengronden in het oosten van het veenweidegebied zijn in 2050 grotendeels
verdwenen en in 2100 volledig verdwenen. Maar ook in het westelijk deel is een groot
deel van het veen in 2100 verdwenen. Uitgezonderd enkele stukken met een veendikte
van 50 tot 100 cm. In en nabij de natuurgebieden blijft het veen (nog deels) behouden.
Doordat het veen verdwijnt, verlaagt het maaiveld. In 2050 ligt het maaiveld van het
veenweidegebied overal lager dan 1 meter onder NAP. In 2100 ligt het grootste deel
van het veenweidegebied dieper dan 2 m onder NAP. Er zijn dan nog enkele kleine
stukken veenweide die nog op een hoogte liggen van 1.5 tot 1 m onder NAP. Op de
actuele hoogtekaart is de ligging van de verschillende bodemtypen nog duidelijk
zichtbaar. In 2100 is dat onderscheid totaal verdwenen doordat het veen totaal is
geoxideerd.

Locatie doorsnede

Toekomstige dwarsdoorsnede

3

2
klimaatverandering
Algemeen
Ook zonder klimaatverandering breekt
de huidige waterhuishoudkundige
situatie de veenbodem van het
Friese
veenweidegebied
af.
Klimaatverandering kan dat proces
versnellen. Het KNMI voorziet zo’n
klimaatverandering.
Het
heeft
berekend dat we de komende
decennia te maken krijgen met
winters met meer neerslag en zomers
met heftiger buien. Het aantal
regendagen in de zomer neemt
af. Er komen langere perioden van
droogte en een hogere temperatuur.
Door het afsmelten van de ijskappen
stijgt de zeespiegel. De drogere
en warme zomers, met hun lage
grondwaterstanden, versnellen de
afbraak van veen. Kennis voor Klimaat
heeft berekend dat bij gelijkblijvende
droogleggingen met klimaatscenario
W+ in 2100 het veen grotendeels uit
Fryslân is verdwenen. Het maaiveld
ligt dan op sommige plaatsen 2 tot 3
meter lager.

Klimaatscenario’s
Het KNMI heeft in 2006 vier klimaatscenario’s uitgegeven voor het
toekomstige klimaat in Nederland. De scenario’s geven aan in welke
mate temperatuur, neerslag, wind etc. kunnen veranderen bij een
bepaalde mondiale klimaatverandering. Op dit moment worden nieuwe
klimaatscenario’s ontwikkeld die eind 2013 gereed zijn. Vooralsnog gaat
het KNMI ervan uit dat scenario’s tot 2030 dicht bij elkaar blijven liggen,
maar later verder uit elkaar komen te liggen. Met de huidige kennis
is niet aan te geven welk scenario het meest waarschijnlijke is. In de
veenweidevisie is uitgegaan van de scenario’s W+ en G. Het W+-scenario
is het meest extreme scenario waarin de opwarming het snelste gaat en
de meeste droogte kent (zie onderstaand figuur). Het G-scenario kent de
minst snelle verandering in temperatuur en is het minst droog.

Jaar

Temperatuur (°C)

2007, 2006

11,2

2000, 1999, 1990

10,9

2002

10,8

2005, 1989, 1779

10,7

1994

10,6

2001, 1998, 1995

10,4

Tabel 1. Hoogste jaartemperatuur vanaf 1706 in De Bilt. De jaartemperatuur in De
Bilt is representatief voor Nederland

Temperatuur verandering
Het KNMI rapporteert over perioden van tien jaar de gemeten
veranderingen in het klimaat. In het rapport “Toestand van het klimaat
2008” blijkt dat de gemiddelde temperatuur in Nederland daadwerkelijk
stijgt (zie tabel1).

De belangrijkste punten uit het W+-scenario zijn:
De opwarming van de aarde zet door: zachte winters,
warme zomers. Temperatuurstijging tot 2050 +2˚ C
naar 2100 +6 ˚C.
Nattere
winters
en
meer
extreme
neerslaghoeveelheden
Meer hevige regenbuien in de zomer, maar minder
regendagen.
Neerslagtekort (verschil neerslag–verdamping)
221mm
Zeespiegel blijft stijgen, 2050 +15cm tot +35cm,
2100 +40 tot+ 85cm
De belangrijkste punten uit het G-scenario zijn:
De opwarming van de aarde zet door: zachte winters,
warme zomers. Temperatuurstijging tot 2050 +1˚ C
naar 2100 + 3˚C.
Nattere
winters
en
meer
extreme
neerslaghoeveelheden;
Meer hevige regenbuien in de zomer, maar minder
regendagen;
Neerslagtekort (verschil neerslag – verdamping)
155mm;
Zeespiegel blijft stijgen, 2050 +15cm tot +25cm,
2100 + 35 tot 60cm
Klimaatverandering en veenbodems
Belangrijk voor de Friese veenbodems zijn de gemiddelde temperatuur
en de grondwaterstand. Bij een hogere temperatuur wordt veen sneller
afgebroken. Bij een lagere grondwaterstand dringt zuurstof dieper
de veenbodem in, waardoor veen verder kan worden afgebroken. De
grondwaterstand wordt bepaald door het peilbeheer, de hoeveelheid
neerslag en verdamping.

Neerslagtekort
Voor de veenbodems is de hoeveelheid neerslag van belang. Hoe droger
hoe meer de veenbodem wordt afgebroken. Het neerslagtekort bepaalt
de mate waarin veenbodems droger worden. Het neerslagtekort is het
verschil tussen de hoeveelheid neerslag die valt minus de verdamping.
Het KNMI voorspelt dat het huidige neerslagtekort van 141 mm per jaar
groeit naar 151 mm per jaar in 2050 in scenario G en 220 mm in scenario
W+.
Effecten klimaatveranderingen op maaivelddaling en functies
veengebied
Het belangrijkste effect van klimaatverandering voor de veengebieden is
dat het maaiveld sneller daalt (zie factsheet bodem-maaivelddaling 1).
Hierdoor worden ook de effecten hiervan sneller zichtbaar. Van verzakte
woningen, verdroogde natuurgebieden en droge bodems waardoor
weidevogels niet meer bij hun voedsel kunnen tot verandering van het
landschap. Daarnaast moet er meer water uit het IJsselmeer worden
aangevoerd om in het veengebied de verschillende functies te blijven
vervullen.
Effect klimaatverandering en milieueffecten veenweidegebied
Bij de afbraak van veen komen voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) en
CO2 vrij. Door de hogere temperaturen en lagere grondwaterstanden
door de klimaatverandering wordt veen sneller en meer afgebroken.
Hierdoor neemt de hoeveelheid CO2 die vrijkomt op korte termijn toe.
Na 2100 is al het veen nagenoeg verdwenen en komt er geen CO2 meer
vrij uit de (voormalige) veengebieden.
Stikstof en fosfaat dat vrijkomt, komt in het oppervlaktewater terecht.
Hierdoor wordt het oppervlaktewater voedselrijker en is er meer kans
op algenbloei (blauwalg). Dit heeft mogelijk een negatief effect voor
de recreatie en op de natuurwaarden. Veel vissen en planten vereisen
schoon oppervlaktewater.
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milieueffecten
Algemeen
In
veen(weide)gebieden
spelen
complexe bodemprocessen. Deze
processen leiden tot het vrijkomen
of juist opname van stoffen die
een groot effect hebben op wateren luchtkwaliteit. De afbraak van
het veen leidt tot de uitstoot van
CO2 en het verlies van stikstof. Het
stikstof komt terecht in grond- en
oppervlaktewater of vervluchtigt naar
de lucht als lachgas (N2O). CO2 en
N2O zijn broeikasgassen. Ze spelen
een rol bij de klimaatverandering.
De moderne landbouw heeft direct
en indirect een toename van de
uitstoot van CO2 en N2O tot gevolg.
De grote en continue toevoer van
stikstof in de vorm van (kunst)mest
en krachtvoer hebben effecten op de
waterkwaliteit. De stikstof komt voor
een groot deel vroeg of laat in het
grond- of oppervlaktewater terecht of
vervluchtigt.
Ook het waterbeheer heeft een effect
op de waterkwaliteit. Dit geldt vooral
voor het inlaten van IJsselmeerwater
in (droge) zomers. De gevolgen van
het inlaten van gebiedsvreemd water
zijn divers. Soms leidt het tot een
verbetering van de waterkwaliteit,
maar het kan ook juist een
vermindering van de waterkwaliteit
(algenbloei) tot gevolg hebben.
Het voedselrijke water leidt tot een
toename van de vorming van bagger.
In veengebieden met een (zeer)
hoge waterstand is de afbraak van
het veen veel minder. Hier kan
mogelijk veenvorming optreden. In
deze gebieden wordt (veel) minder
CO2 uitgestoten en soms wordt zelfs
CO2 vastgelegd. Wel ontsnapt hier
methaangas (CH4). Ook dat is een
broeikasgas.

Broeikasgassen, maaivelddaling en klimaatverandering
In de tijd dat veen gevormd werd, waren de veengebieden grote sponzen die
CO2 en water opnamen. Uit deze moerasgebieden ontsnapte methaangas
als broeikasgas. Nu het veen wordt ontwaterd, ontsnappen CO2 en N2O als
broeikasgas.
De hoeveelheid uitstoot is afhankelijk van het bodemgebruik, de
samenstelling van de bodem en de ontwateringsdiepte. Hoe groter de
drooglegging (het verschil tussen het waterpeil in de sloot en het maaiveld)
in het late voorjaar en de zomer, hoe hoger de CO2-uitstoot. De Nederlandse
veengebieden stoten jaarlijks 4,2 miljoen ton CO2 uit. Fryslân neemt hiervan
35 procent voor zijn rekening (1,5 miljoen ton).
Door klimaatverandering breekt veen sneller af. Kennis voor Klimaat heeft
berekend dat de CO2-emissies in Fryslân als het land op dezelfde manier
wordt gebruikt in het W+-scenario uitkomen op 1,28 miljoen ton in 2050 en
0,37 miljoen ton in 2100. In het G-scenario gaat het om 1,25 en 0,38 miljoen
ton. Hierbij is ervan uitgegaan dat natuurgebieden plas/dras blijven en dat
daar geen CO2-emissie plaatsvindt. Zo te zien maakt het voor de CO2-emissie
niet veel uit volgens welk scenario het klimaat verandert. Dat in 2100 een
sterke afname van de CO2 -uitstoot optreedt, komt doordat dan nagenoeg al
het veen is opgebrand (zie grafiek 1).

Waterkwaliteit, maaivelddaling en klimaatverandering
In het Friese veenweidegebied komen verschillende typen water voor:
grote ondiepe meren, vaarten, kanalen, petgaten en poldersloten.
De waterkwaliteit wordt bepaald door verschillende grootheden, zoals:
•
de aanwezigheid van voedingsstoffen (in waterlaag en bodem)
•
verblijftijden van water en de mate van doorspoeling met
schoon water
•
oeverinrichting
•
temperatuur
•
waterdiepte
•
aanwezigheid van planten- en dierengemeenschappen
•
eventuele verontreinigingen.
Al deze aspecten hebben een ingewikkelde relatie met elkaar (zie figuur
1). Daarom is er geen sprake van één waterkwaliteit. Door de afbraak
van veen komen voedingsstoffen in het water, waardoor het water
voedselrijker wordt. Maar het is moeilijk exact aan te geven hoe de
waterkwaliteit zich ontwikkelt bij verdergaande daling van het maaiveld
in 2050 en 2100.

CO2 emissie in 2012

De kaartjes hiernaast geven de CO2-emissie in ton CO2/ha weer voor de
huidige situatie en voor 2050 en 2100 met klimaatscenario W+.

Grafiek 1. Emissie van broeikasgassen uit ontwaterde veengebieden
(Oukoop en Stein) en veengebieden met een hoog waterpeil
(Horstermeer).

Figuur 1. Relaties tussen bodemprocessen en waterkwaliteit in poldersloten

Ontwikkeling problematiek
€ 45 mln

De provincie Fryslân zet met haar klimaatbeleid in op een reductie van CO2emissie van 20 procent van de totale uitstoot in 2020. Verkeer, huishoudens
en bedrijven in de provincie stoten jaarlijks in totaal zo’n 3,5 miljoen ton CO2
uit. De CO2-emissie uit het veenweidegebied zit hier niet bij in. Om de CO2
uitstoot te compenseren worden windmolens aangelegd.

Het oppervlaktewater van het veengebied is over het algemeen meer
belast met voedingsstoffen dan dat van het klei- of zandgebied. Vooral
in poldersloten met geringe doorspoeling kan door het voedselrijker
worden van het water vaker, maar ook eerder algenbloei optreden. Dit
geldt ook voor meren (recreatie) die in de polder liggen.

Een huishouden stoot per jaar ca. 9 ton CO2 uit (gas, electra en vervoer). De
uitstoot van het Friese veenweidegebied (1,5 miljoen ton) staat gelijk aan ca.
165.000 huishoudens. Om dit te compenseren is ca. 850 MW windenergie
nodig (170 windmolens van 5 MW). De bouw van 1000MW aan windenergie
kost ca. € 1.4 miljard.

Een belangrijke vraag is welke invloed het inlaten van voedselrijk
boezemwater heeft op de waterkwaliteit.

Om de CO2-uitstoot voor Nederland te compenseren, koopt Nederland ook
emissierechten in, in het buitenland. Het huidige prijspeil hiervoor is € 7 voor
1 ton CO2. Het compenseren van de uitstoot uit het Friese veenweidegebied
zou daarmee nu jaarlijks € 10,5 miljoen kosten, 8,5 miljoen in 2050 en 2,6
miljoen in 2100.

CO2 emissie in 2050

€ 113 mln
Kosten
Schaal

Lokaal Regionaal

De veenafbraak neemt de komende decennia toe. Dit heeft negatieve
gevolgen voor de waterkwaliteit. Dit kan knelpunten opleveren voor de
natuur. Hoe groot de knelpunten zullen zijn, is nog onduidelijk. Als het
veen verder verdwijnt, nemen deze problemen af.

CO2 emissie in 2100

Gebiedsdekkend
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Historie
Met de ontginningen en het in cultuur brengen van de veengebieden
in Fryslân is op veel plekken veen afgegraven. Ook is men gaan boeren
op het veen. Hierdoor werd de veenlaag steeds dunner. In het eerste
decennium na ontginning werden veelal boekweit en rogge geteeld.
Door de bodemuitputting gingen boeren hierna vaak over op de teelt
van gras. Hiermee deed de melkveehouderij haar intrede.

LANDBOUW

In de jaren ‘70 tot en met eind jaren ‘80 van de vorige eeuw en op enkele
locaties tot begin deze eeuw (zoals in de Echtenerveenpolder) vonden
grootschalige ruilverkavelingen plaats. Hierbij is de landbouwkundige
verkaveling sterk verbeterd. Percelen zijn vergroot en de drooglegging
is dieper geworden (peilverlagingen). Voor de ruilverkavelingen was de
drooglegging veelal 40 tot 60 centimeter. Tijdens de ruilverkavelingen
zijn ze vergroot naar 90 centimeter of meer. Dit heet “diepontwatering”.
Door deze ontwatering zijn de mogelijkheden voor de landbouw
sterk verbeterd. De productie nam hierdoor toe met 20 procent. De
draagkracht van de bodem nam toe en grassenbestanden verbeterden.
Dierziekten als leverbot namen af.

Algemeen
Landbouw speelt vanouds een
belangrijke rol in het veenweidegebied.
In veel gevallen is het waterpeil
afgestemd op de landbouw.

Drooglegging

Huidige situatie
Met een totaal oppervlak van ca. 52.000 ha bestaat een groot deel
van het veenweidegebied uit landbouwgronden. Dit is ongeveer een
kwart van de Friese landbouwgrond. De landbouw heeft een belangrijk
aandeel in de werkgelegenheid in het veenweidegebied. De sector biedt
ca. 1500 banen. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgelegenheid
van onder andere vervoerders, toeleveranciers etc.

Lokaal of in delen van percelen neemt de kwel toe vanuit de boezem
of door toename van regionale kwel. Om deze effecten op te vangen,
is lokaal extra drainage of grondverbetering noodzakelijk. Door het
toepassen van extra drainage zullen de opbrengsten ongewijzigd
blijven. Op regionale schaal leidt de peilverlaging tot droogteschade op
de zandgronden (zie ook factsheet waterbeheer).
In delen van het gebied is het veen in 2050 of in 2100 verdwenen. Dit
betekent voor de landbouw dat moerige gronden overblijven. Hiervan
wordt verwacht dat de opbrengsten ongewijzigd blijven. Om verstoring
door slechtdoorlatende lagen te voorkomen, wordt op een gegeven
moment het resterende veen gediepploegd. Op locaties waar leem in
de ondergrond zit, kunnen extra drainage en greppels noodzakelijk zijn
om de afvoer van regenwater te waarborgen.

In totaal zijn er 1000 agrarische bedrijven. De bedrijven liggen
verspreid over het gehele veenweidegebied (zie figuur aanwezigheid
landbouwbedrijven). Hiermee is 20 procent van de Friese
landbouwbedrijven in het veenweidegebied gevestigd. Circa 67 procent
van deze bedrijven is melkveebedrijf. Dit geeft aan dat de melkveesector
een zwaarwegende rol speelt in het veenweidegebied. De omzet in de
landbouw bedraagt ca. € 215 miljoen per jaar.
Ongeveer 90 procent van de landbouwgronden in het Friese
veenweidegebied bestaat uit gras. De grondsoort veen is het
meest geschikt voor de teelt van gras. De waterhuishouding en de
drooglegging in het veenweidegebied is sinds de ruilverkavelingen
optimaal afgestemd op de landbouw (zie ook de kaart Doelrealisatie).
Het grootste deel van het veenweidegebied laat een doelrealisatie van
meer dan 80 procent zien. Dit betekent dat de grondwaterstanden goed
zijn afgestemd op de teelt van gras. De drooglegging is hier voldoende.
Meer dan 67 procent van het gebied kent een drooglegging van meer
dan 60 cm (zie diagram drooglegging). Deze drooglegging leidt echter
tot doorgaande maaivelddaling door veenoxidatie (zie ook factsheet
bodem en maaivelddaling).

De klimaatveranderingen kunnen leiden tot het vaker optreden van
wateroverlast of schade door langdurige droogte.
Aanwezigheid landbouwbedrijven

Op 8 procent van de gronden wordt maïs geteeld. Maïs is op veel
melkveebedrijven een essentieel onderdeel van de veevoeding. De
bodemopbouw in het veengebied is echter matig of niet geschikt
voor de teelt van maïs, vanwege de hoge grondwaterstanden en de
geringe draagkracht. Daarnaast kan het leiden tot extra maaivelddaling
doordat bij het bewerken van de bodem zuurstof kan toetreden wat
veenoxidatie versnelt.
Verwachting
Bij ongewijzigd beleid volgt het oppervlaktewaterpeil de maaivelddaling.
Door het verdwijnen van het veen moeten de waterpeilen naar beneden
worden aangepast. Als dit niet gebeurt, krijgt de landbouw te maken
met vernatting en nemen de opbrengsten af.

Om te voorkomen dat de landbouw
te maken krijgt met vernatting door
daling van het maaiveld als gevolg
van veenoxidatie, wordt het peil
voortdurend aangepast.

Doelrealisatie landbouw

De ontwikkeling van de landbouw wordt niet alleen bepaald door de
maaivelddaling. Ook de ontwikkelingen in de markt spelen een grote
rol. De kosten stijgen en de prijzen blijven relatief laag. Boeren koersen
hierdoor op groei. De volgende ontwikkelingen worden als belangrijk
gezien:
•
Liberalisering van de markt en afschaffing van
prijsondersteuning. Dit leidt tot grotere prijsschommelingen.
•
Afschaffing van het melkquotum. Verwacht wordt dat dit
verdere schaalvergroting in de hand werkt. Ondanks de
beperkende milieuregels. Ook de schaalvergroting wordt
ingegeven door de markt en de productprijzen.
Kostprijsbeheersing wordt steeds belangrijker.
•
Verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB). Inkomenssteun wordt steeds meer vervangen door
steun voor maatschappelijke diensten. Ook worden de
bedragen lager.
•
Toename van de voedselvraag en non-food-toepassingen.
Dit resulteert in een toename van de voedselproductie en/of
schaalvergroting.

De economische waarde van de
landbouw is op verschillende manieren
in beeld te brengen. Iedere manier
heeft zijn voor- en nadelen. We hebben
de beschikking over een schatting van
de omzet. Deze term kent men en is
daarom gebruikt om de opbrengst per
Friese burger te berekenen. Zo is de
economische waarde van de landbouw
enigszins tastbaar gemaakt.

€ 330,-

Totale opbrengsten per Friese burger
periode nu tot 2050.
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Historie
De basis voor het waterbeheer is gelegd in de vroege middeleeuwen,
toen de veengebieden in cultuur werden gebracht. Delen van het veen
lagen toen 1 tot 3 m boven het heersende zeeniveau. Het nieuwe
landgebruik, met ontwatering, betekende duizend jaar gelden het begin
van de bodemdaling. Al snel was de bodem zo sterk gedaald, dat dijken
nodig waren als bescherming tegen het water.

Schematische weergave watersysteem: door maaivelddaling moeten poldergemalen
water over een grotere hoogte verplaatsen en komen keringen en land lager te liggen ten
opzichte van de boezem.

Verwachting
Bij ongewijzigd beleid blijft het maaiveld dalen. Daarmee dalen ook de
oppervlaktewaterpeilen, want het beleid is gericht op gelijkblijvende
drooglegging. Het waterschap heeft een aantal gebieden onderzocht om
te kijken wat dit betekent voor de kosten van beheer. Geschat wordt
dat deze jaarlijks toenemen met ca. € 100.000. Dat is een stijging van 1
procent per jaar. Over 10 jaar bedragen de kosten dus 10 procent meer
dan nu. In 2050 zijn de kosten voor het waterbeheer globaal € 65.000
per 1000 ha hoger dan nu. Als de grondgebruiker hiervoor de volledige
rekening moet betalen, verdubbelen zijn lasten.

Een steeds ingewikkelder patroon met polders en een boezem werd
noodzakelijk. Van eind 1800 tot de jaren ‘70 van de vorige eeuw bleef
het aantal peilvakken redelijk gelijk. Van 1970 tot 1990 nam het aantal
peilvakken sterk toe. De ruilverkavelingen in de landbouw gingen
gepaard met schaalvergroting en diepere slootpeilen. De drooglegging
nam toe van ca. 0,5 meter in de periode vóór de ruilverkavelingen tot
ca. 1 meter daarna.
Het oppervlaktewaterpeil daalde tussen 1875 en nu gemiddeld 1
centimeter per jaar. Vanaf eind jaren ‘60 zijn hoogwatervoorzieningen
ingesteld langs woningen en wegen. Dit zijn sloten met een hoger
waterpeil die voorkomen dat de grondwaterstand daalt.

Waterpeilen

Onderdeel

1. Peilregulerende
kunstwerken en jaarlijks
onderhoud hoogwatervoorzieningen
2. lokale keringen langs
hoogwatervoorzieningen
3. grotere afmetingen
boezemwaterkeringen
4. extra energiekosten
bemaling
Totaal

toename in % van
de kostenpost t.o.v.
2010

toename in % van
de totale kosten
voor het waterbeheer t.o.v. 2010

- € 2000 tot € 6000

- 8% tot + 33%

- 1,5% tot + 3%

€ 23.000 tot € 57.000

nieuw

18 %

€ 18.400

15%

8%

€ 1250

20%

gemiddelde schatting
€ 65.000

Algemeen
Er is een duidelijk verband tussen
de daling van het maaiveld door
veenoxidatie en de waterbeheersing.
Doordat het maaiveld daalt en het
waterpeil gelijk blijft, vermindert
het verschil tussen het waterpeil
en de hoogte van het maaiveld (de
drooglegging). Een gevolg is dat
landbouwpercelen natter worden
als de peilen niet worden gewijzigd.
Om dit te voorkomen, wordt het peil
verlaagd. Dit versterkt op zijn beurt
weer de daling van het maaiveld.

0,6%
ca. 30%

Tabel 2: Kostenontwikkeling waterbeheer als gevolg van maaivelddaling

Peilverloop oppervlaktewater

Huidig
Kenmerkend voor het oostelijk deel van het veenweidegebied zijn de
diepe veenpolders, waar veel veen is afgegraven. Hier worden waterpeilen
van 2 tot meer dan 3 m onder NAP gehanteerd. De drooglegging kan
hier meer dan 90 centimeter zijn. In deze polders liggen de meeste,
aaneengesloten sloten (hoogwatercircuits) om schade aan woningen
tegen te gaan. Ze liggen langs de lintbebouwing en zijn relatief efficiënt
te beheren. In het westelijk deel is geen veen gewonnen. Dit deel heeft
een andere inrichting. Hier ligt de bebouwing verspreid en zijn de
hoogwatervoorzieningen lastiger te beheren. De natuurgebieden zoals
de Deelen, Alde Feanen en Rottige Meenthe zijn duidelijk herkenbare
elementen met hoge peilen en een geringe drooglegging.

toename van de
jaarlijkse kosten in
2050 per 1000 ha

WATERBEHEER

Het gebied waar extra kosten zullen ontstaan, wordt globaal geraamd op
50.000 ha. De totale extra kosten bedragen in 2050 € 3 tot 3,5 miljoen
per jaar. Dit is voor deze gebieden een stijging van ca. 30 procent van
de totale kosten voor het waterbeheer ten opzichte van 2010. Ruim
de helft daarvan zijn kosten voor het aanleggen van lokale keringen
langs hoogwatervoorzieningen (zie tabel 2). Bij het doorzetten van de
maaivelddaling nemen de kosten met meer dan 90 procent toe in 2100.

Drooglegging

Wetterskip Fryslân heeft een verkenning uitgevoerd naar de kosten voor
het waterbeheer in het veenweidegebied. Tabel 1 geeft een beeld van
de te beheren elementen. Uit de verkenning blijkt dat de huidige kosten
voor het waterbeheer in het totale veenweidegebied ca. € 10 miljoen
per jaar bedragen. De kosten voor het peilbeheer en onderhoud van
watergangen (exclusief kering en bemaling) in de polders varieert van ca.
€ 20.000 tot € 50.000 per 1000 ha. In het kleigebied en het zandgebied
zijn de kosten lager en variëren van ca. € 5 duizend tot € 25 duizend per
1000 ha.

Grondwatersysteem
Door de daling van het maaiveld en de peilaanpassingen dalen de ondiepe
en de diepe grondwaterstanden. De kwel in de diepe polders neemt
toe en er stroomt meer grondwater vanuit de boezem en de omgeving
naar de diepe polders in het veenweidegebied. De grondwaterstand
daalt niet alleen in het veengebied zelf, maar ook in een belangrijk deel
van het zandgebied van Fryslân (Friese Wouden) en het kleigebied. De
berekeningen voor 2050 en 2100 laten zien dat de grondwaterstand in
een deel van de Friese Wouden 0,5 tot 1 meter kan dalen. Vooral in het
W+-scenario treden deze effecten versneld op in het oostelijk deel van
het veenweidegebied.
De effecten hebben gevolgen voor het waterbeheer, de natuur en de
bebouwing in het veenweidegebied zelf (zie ook de factsheets over
natuur en wonen). Ook buiten het veenweidegebied treden effecten
op. In het kleigebied kan de zout/zoetgrens meer landinwaarts en
ondieper komen te liggen (verzilting). Dit kan gevolgen hebben voor
de drinkwaterwinning Garyp, Noard-Burgum en Oudega. Door de
lagere grondwaterstand in het zandgebied neemt de verdroging van de
natuurgebieden in de Friese Wouden toe. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het Drents Friese Wold. De grondwaterstandverlaging kan hier leiden tot
een toename van droogteschade in de landbouw.

De maaivelddaling in het veenweidegebied heeft in de huidige situatie al
een aantal gevolgen voor het waterbeheer:
•
extra kosten voor hoogwatercircuits
•
versneld ophogen boezemkaden (extra kosten)
•
intensief waterbeheer door veel peilvakken
•
noodzaak om het waterbeheer voortdurend aan te passen:
gemalen, stuwen, verdiepen van watergangen.
Effect op grondwaterstand

Tabel 1 met aantallen en lengtes
te beheren elementen in het
veenweidegebied

€ 15,- tot
€ 20,De kosten voor de Friese burger
nemen toe van 15 euro per jaar
nu tot 20 euro per jaar in 2050.
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Historie moerasnatuur
Circa 10.000 jaar geleden ontstond bovenop de zandige
afzettingen uit de ijstijden een dikke laag veen. Dit veen heeft
zich steeds verder ontwikkeld en zal zo tegen het begin van onze
jaartelling een mozaïek zijn geweest van verschillende soorten
veen (hoogveen, laagveen, trilrietlanden, zeggenmoerassen en
moerasbossen). Het veengebied strekte zich uit vanaf de randen
van de Drents plateau in het oosten tot aan de kleigronden in het
Westen (Lage midden). In het westelijke veengebied is vanaf het
begin van onze jaartelling door de zee een laagje klei op het veen
afgezet. De veengebieden die aan de rand van het Drents plateau
lagen stonden onder invloed van kwelwater. Door ingrepen in de
waterhuishouding, de ontginning van het veen en windwerking
ontstonden de Friese Meren en nam het areaal aan moeras sterk
af, waarbij de huidige moerasnatuur over is gebleven.

•

De realisatie van de EHS kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van
verdergaande verdroging van de moerasnatuur. In de praktijk blijkt echter
dat de EHS regelmatig wordt aangepast in omvang en ambitieniveau. Ook
worden voor Natura 2000-gebieden maatregelen geformuleerd gericht op
het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden van moerassen en het
bestrijden van de verdroging.

Alde Feanen
Huidig moerasnatuur
De huidige moerasnatuur betreft onder andere de volgende
Natura 2000-gebieden (zie ook figuur EHS en N2000 gebieden):
•
Sneekermeergebied
•
Oudegaaster Brekken en Fluessen
•
Witte en Zwarte Brekken
•
De Deelen
•
Rottige Meenthe en Brandermeer
•
Alde Feanen
•
Groote Wielen
•
Van Oorts Mersken
Daarnaast behoren natuurgebieden als de Easterskar en de
Mieden tot de moerasnatuur.
Deze gebieden zijn nu de waardevolle moerasnatuurgebieden,
zowel vanwege de omvang als het voorkomen van waardevolle
soorten. Een groot deel van de rode-lijstsoorten komt vooral
voor in de moerasnatuur in het veenweidegebied (zie figuur
Voorkomen aantal rode- lijstsoorten).
In de natuurgebieden komen belangrijke moerasvogels
voor zoals roerdomp, bruine kiekendief, blauwborst, grote
karekiet, snor, baardman, zwarte stern en purperreiger. In goed
ontwikkelde rietlanden komen soorten voor als koninginnekruid,
kleine lisdodde, egelskop en echte valeriaan. Ook soorten als
meervleermuis, noordse woelmuis en otter komen voor in het
gebied. Typische ecotopen van veengebieden zijn trilvenen,
broekbossen en blauwgraslanden met dagvlindersoorten als de
grote vuurvlinder en zilveren maan.

De afbraak van veen en bemesting door landbouw veranderen
de oppervlaktewaterkwaliteit. Dit leidt onder meer tot de bloei van
(blauw)algen. Hierdoor verslechteren de leefomstandigheden
van drijvende en ondergedoken waterplanten (krabbescheer,
kikkerbeet, fonteinkruiden) en vissen die voedselarm en schoon,
helder water nodig hebben.

EHS en N2000 gebieden

Verwachting moerasnatuur
Door de maaivelddaling en de lagere peilen in het landbouwgebied, wordt
het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil in de natuurgebieden en het
aanliggende landbouwgebied steeds groter. Hierdoor neemt de infiltratie of
vermindering van kwel in de natuurgebieden toe. Ook zal de grondwaterstand
in de natuurgebieden dalen. De waterbehoefte neemt in perioden van
neerslagtekort toe. Er is water nodig om de toegenomen wegzijging te
compenseren. Dit versterkt de nu al gevoelde knelpunten.

De klimaatverandering zal dit effect nog verder versterken. Bij het W+-scenario
krijgen vooral de natuurgebieden in het veengebied zoals de Alde Feanen, de
Deelen en de Rottige Meenthe te maken met een sterkere toename van de
infiltratie. Maar ook de maaivelddaling van het omliggende landbouwgebied
gaat juist hier sneller.

NATUUR
moeras

Algemeen
Een groot deel van de natuurgebieden
op het Friese vasteland liggen in het
veenweide gebied. Het gaat dan
onder andere om 8 van de 11 Natura
2000-gebieden. Met circa 15.000 ha
natuur (exclusief meren) bedraagt
het oppervlak ca. 18 procent van het
veenweidegebied.
Door
de
verscheidenheid
aan
leefmilieus kennen deze gebieden
een hoge biodiversiteit. Er zijn
twee belangrijke typen natuur in
het Friese veenweidegebied: de
veenweidenatuur
(weidevogels
en bloemrijke graslanden) en de
moerasnatuur (trilvenen, petgaten,
moerasbos, rietlanden, open water).
De moerasnatuur (veelal in Natura
2000-gebieden) bestaat uit een
mozaïek van open water, petgaten
en bos, vaak omgeven door natte
bloemrijke graslanden. De gebieden
met open water zijn in de winter en het
voorjaar van (internationaal) belang
voor veel pleisterende watervogels.
Verder zijn deze gebieden belangrijk
voor zoogdieren en moerasvogels.
De veenweidenatuur is vooral
van (internationaal) belang voor
weidevogels en bloemrijke graslanden
(hoge botanische waarden). Deze
natuur vinden we veelal terug aan de
randen van de Natura 2000-gebieden en
binnen de ecologische hoofdstructuur
(EHS).

De moerasnatuur staat in de huidige situatie onder druk:
•
Door de lage oppervlaktewaterstanden in de omgeving v
an de natuurgebieden neemt de toestroom van kwel
naar de natuurgebieden af. Dit zien we onder andere in
Van Oorts Mersken, Houtwiel en het Miedengebied.
Sommige gebieden verliezen water aan de
landbouwgronden in het veenweidegebied (infiltratie).
Voorbeelden hiervan zijn Alde Feanen, De Deelen en
Rottige Meente. Door deze ontwikkelingen treedt
verdroging en verzuring op in de natuurgebieden. Een
voorbeeld hiervan is het Natura 2000-gebied van Oorts
Mersken waar sprake is van natuurpeilen van circa 1 m
onder NAP en aanliggende landbouwpeilen van
ongeveer 3 m onder NAP.
Voorkomen aantal rode-lijstsoorten

Verandering kwel en infiltratie
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Huidig veenweidenatuur
Belangrijke weidevogelgebieden met bloemrijke graslanden in
het Friese veenweidegebied zijn onder andere De Pine, Gouden
Bodem, Binnenmieden- en Weeshuispolder (Groote Wielen) en
Surhuizumermieden. Naast weidevogelsoorten als grutto, kievit,
tureluur en watersnip vinden we hier ook plantensoorten als
spaanse ruiter, klokjesgentiaan en kleine valeriaan.
De veenweidenatuur in het veenweidegebied staat onder druk:
•
Het
aantal
weidevogels
is
al
sterk
afgenomen en neemt nog verder af’. Door de lage
grondwaterstand voor de landbouw, is minder
voedsel voor weidevogels beschikbaar. Dit verslechtert
de leefomstandigheden voor weidevogels (zie grafiek 1).
•
Door lage grondwaterstanden in de omgeving van
veenweidenatuurgebieden treedt verdroging en
verzuring op. Zeldzame soorten die afhankelijk zijn
van voedselarme, niet verzuurde natte omstandigheden
als heischrale- en blauwgraslanden, Spaanse ruiter,
blauwe zegge en tandjesgras lopen kans te verdwijnen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor It Bûtenfjild en graslanden
rondom de Natura 2000-gebieden zoals het
Sneekermeergebied, Alde Feanen en van Oordts
Mersken.
Nederland
(en
Fryslân)
heeft
een
internationale
verantwoordelijkheid voor het behoud van weidevogels omdat
grote delen van Europese populaties weidevogels (bijv. de grutto)
een deel van het jaar in de veenweiden verblijven. Hiertoe
zijn in het veenweidegebied op enkele plaatsen plas-dras
omstandigheden gerealiseerd door het verhogen van het
waterpeil.
Verwachting veenweidenatuur
De verwachting is dat het handhaven van het huidige
waterbeheer tot verdere daling van het maaiveld leidt. Hierdoor
komen de veenweidenatuur en vooral de weidevogelpopulatie
steeds verder onder druk te staan. Ze kunnen alleen tegen
hogere kosten behouden of verder ontwikkeld worden. De
natuurwaarde van de typische veenweidenatuur (weidevogels en
bloemrijke graslanden) in het landbouwgebied neemt ook af door
verdergaande intensivering en schaalvergroting in de landbouw.
Naast de verdroging in het veenweidegebied zelf leidt de verlaging
van de peilen ook tot een daling van de grondwaterstanden
buiten het veenweidegebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
zandgebied (zie ook factsheet waterbeheer).

NATUUR

Verdeling van weidevogelterritoria (percentage)

Historie veenweidenatuur
Tot zo’n anderhalve eeuw geleden fungeerde de veengebieden
in het Lage Midden nog volledig als boezemgebied voor de
omliggende delen van Fryslân. De graslanden (boezemlanden
of bûtlannen) stonden vrijwel de gehele winter onder water.
Als ze in de zomer droogvielen, werd het gras gehooid als
voer voor het vee. Dit extensieve beheer heeft eeuwenlang
standgehouden en geleid tot uitgestrekte bloemrijke graslanden
en uitgestrekte weidevogelgebieden (tienduizenden hectare
dotterbloemhooilanden). Het is lange tijd goed gegaan met de
weidevogels in Fryslân. Door inpoldering van de bûtlannen,
de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw in
combinatie met lagere peilen hebben grote delen van deze
gebieden de functie van grasland en weidevogelgebied verloren.

veenweide

Grafiek 1:

Relatie tussen weidevogels en grondwaterstanden

Hier volgen enkele voorbeelden van maatregelen waarmee de negatieve
effecten van maaiveldaling deels teniet worden gedaan. De maatregelen
richten zich op de waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie.
Realiseren van plas dras omstandigheden door toepassen van
peildynamiek (hoog water in de winter en lager peil in de
zomer)
Voorkomen van wegzijging van water uit natuurgebieden
Realiseren van toestroom van basenrijk grond- en/of 		
oppervlaktewater
In standhouden van hoge grondwaterstanden, die in de zomer
niet te ver uitzakken
Inrichten van natuurvriendelijke oevers
Het betreft hier maatregelen die opgenomen zijn enkele (concept)
beheerplannen van Natura 2000-gebieden in het veenweidegebied.

Door de daling van de grondwaterstand en de toename van infiltratie in het
zandgebied neemt ook de verdroging van de natuurgebieden in de Friese
Wouden verder toe. Ook zal de (regionale) kwel in de beekdalen afnemen.
Klimaatverandering versnelt vooral de effecten van de verdroging in het
oostelijk deel van veenweidegebied.
Kosten
De kosten voor bestrijding van de huidige verdroging van grondwaterafhankelijke natuur in het veenweidegebied zijn door de provincie Fryslân
ingeschat op € 52 miljoen (tot en met 2030). Deze kosten worden onder
andere besteed aan de inrichting van de EHS en uitwerking van maatregelen
in Natura 2000-gebieden. De verwachting is dat in de periode 2030 – 2050
een vergelijkbaar bedrag nodig is om verdergaande verdroging te bestrijden.
Over de periode van nu tot 2050 wordt daarmee een totaal bedrag van € 104
miljoen aan verdrogingsbestrijding in het veenweidegebied voorzien.
Baten
De waarde van natuur wordt vaak uitgedrukt in aantallen zeldzame soorten
(bijvoorbeeld rode lijstsoorten). Men slaagt er echter ook steeds beter in de
waarde van natuur in geld uit te drukken. Natuur levert aan de mens bepaalde
diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan grondstoffen (bijv. drinkwater, hout), voedsel (vlees , vis), waterregulatie
en recreatiemogelijkheden. Deze diensten vertegenwoordigen een bepaalde
economische waarde. In een rapportage van het IVM is op basis van een
groot aantal studies een indicatieve waarde bepaald van ca. 4.000 euro per
ha natuurgebied. Dit zou betekenen dat de Friese meren en moerassen een
waarde van ca. 134 miljoen euro vertegenwoordigen.

De kosten voor natuur zijn gebaseerd
op een schatting van de kosten voor de
bestrijding van de huidige verdroging.
Deze kosten worden gemaakt in de
periode tot en met 2030. Daarbij is
aangenomen dat er voor de periode
2030-2050 nog eens een vergelijkbaar
bedrag noodzakelijk is om verdergaande
verdroging tegen te gaan.

€ 160,-

Totale kosten per Friese burger
periode nu tot 2050
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