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1

INLEIDING

De Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk met de friese veenweidegemeenten
momenteel gefaseerd een visie op voor het veenweidegebied in Fryslân. De provinsje Fryslân doorloopt
hierbij verschillende fasen. De eerste fase bestaat uit het in beeld brengen van de beschikbare kennis en
onderzoeken over het veenweidegebied. Hiertoe zijn factsheets opgesteld en zijn vertegenwoordigers uit
het veenweidegebied geconsulteerd. De factsheets betreffen publieksvriendelijke en toegankelijke
documenten over verschillende thema’s zoals landbouw, natuur, wonen, recreatie en landschap in het
veenweidegebied. De streek is gevraagd in een drietal gebiedsbijeenkomsten of zij zich herkennen in de
factsheets en/of nog informatie missen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is voorliggend
verdiepingsdocument opgesteld. In het verdiepingsdocument wordt nader ingegaan op een aantal zaken,
waarvoor de factsheets als middel onvoldoende ruimte geven.
Het betreft een verdiepingsslag ten aanzien van de volgende aspecten;
Landbouw:
o Hoe verhoudt het Friese Veenweidegebied zich tot het veenweidegebied in het westen?
o Wat gebeurt er als het veen is verdwenen?
Water Geohydrologish systeem:
o Hoe werkt het geohydrologisch systeem en wat verandert er als het veen verdwijnt?
Water Waterkwaliteit:
o Wat is de relatie tussen waterkwaliteit en veenafbraak?
Natuur:
o Beschrijving van maatregelen om negatieve effecten van maaivelddaling tegen te gaan
en wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan?
o Wat zijn de mogelijkheden om veen te regenereren?
o Hoe ziet de natuur er in het friese veenweidegebied in 2050-2100 mogelijk uit?
Wonen
o Hoe wordt de leefbaarheid in een fries dorp beïnvloed door de toekomstige
maaivelddaling?
Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie
o Geef een uitgebreidere beschrijving van de kernkwaliteiten van het landschap.
Recreatie
o Wat zijn de mogelijke effecten van maaivelddaling op de recreatie?
o Nader inzicht in omzetcijfers is gewenst?
Begrenzing
o Wat speelt er in de aanliggende gebieden?
In de volgende hoofdstukken vindt een nadere uitwerking van deze thema’s plaats.

HaskoningDHV Nederland B.V.

2

LANDBOUW

De aanvulling van het thema landbouw vindt plaats op twee aspecten:
Hoe verhoudt het Friese Veenweidegebied zich tot het westelijk veenweide gebied?
Wat gebeurt er met landbouw als het veen is verdwenen?

2.1

Vergelijking Friesland – West Nederland

De vergelijking van de landbouwsituatie in het westelijk veenweidegebied gaat in op de overeenkomsten
en verschillen. Er wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven ten aanzien van grootte van bedrijven, type
bedrijven, peilbeheer, perceelsgrootte, omzet, opbrengst en subsidiëring.
Grondgebruik
In Nederland is ongeveer 1,9 miljoen hectare in gebruik als cultuurgrond (grasland, maïs, akkerbouw, etc).
In West-Nederland beslaat het veenweidegebied ruim 130.000 hectare. De agrarische bedrijven hadden in
2009 ongeveer 103.000 à 112.000 hectare in gebruik als cultuurgrond (Woestenburg, 2009 & Vogelzang
et. al, 2009). In Friesland is het veenweidegebied 85.000 hectare groot, ongeveer 52.000 hectare is in
gebruik als cultuurgrond, dit is ongeveer 25% van de totale Friese landbouwgrond.
Zowel West-Nederland als Friesland is 80 à 90% in gebruik als grasland, in West-Nederland is ongeveer
6% in gebruik als maïsland en in Friesland is dit ongeveer 8%. Het overige landgebruik bestaat uit
akkerbouw, opengrondgroenten en glastuinbouw (vnl. West-Nederland).
Type bedrijven
Er zijn veel type bedrijven in het veenweidegebied te onderscheiden, maar het aandeel melkveehouderij
ligt in zowel West-Nederland als in Friesland het hoogst. In West-Nederland is ongeveer 40% van de
bedrijven, komt neer op ruim 2.000 bedrijven (Vogelzang, 2009), een melkveehouderij (zie bijlage 1). In
Friesland is ongeveer 67% een melkveehouderij, dit zijn ruim 650 bedrijven (zie bijlage 1). Daarnaast is in
West-Nederland (glas)tuinbouw aanwezig (bijna 20% van het totale aantal bedrijven), in Friesland is deze
ebruiksfunctie nauwelijks aanwezig.
Het percentuele verschil tussen West-Nederland en Friesland geeft mogelijk een vertekend beeld omdat in
West-Nederland een deel van de melkveehouderijen onder “overige graasdieren” valt. Onder “overige
graasdieren”, ruim 1.500 bedrijven (30% van het totale aantal) vallen deels ook de melkveehouders
waarvan bekend is dat deze bedrijven in de nabije toekomst ophouden te bestaan of omdat de
bedrijfsvoering wezenlijk is veranderd (bijv. zorg- of recreatiefunctie). Deze getallen zijn vastgesteld op
basis van de huidige situatie. Het percentage melkveehouderijen in West-Nederland ligt daarmee dus
hoger dan 40%.
Grootte van bedrijven
Het veenweidegebied van West-Nederland telt 130.000 koeien, dit aantal is verdeeld over 2.020 bedrijven.
Gemiddeld heeft een melkveehouder 64 koeien. Als meer in detail gekeken wordt naar de verhouding
kleine / grote bedrijven dan wordt een ander beeld duidelijk (Vogelzang, 2009). Ongeveer 40% van de
melkveehouders heeft maximaal 30 koeien (excl. jongvee), slechts 20% van de melkveehouders heeft
1
meer dan 75 koeien (ongeveer 100 nge ). Verder ligt het aantal (vlees)varkens en schapen op

1

nge: nederlandse grootvee eenheid, 1 koe is 1,2 nge.

14 januari 2014, versie 1
Openbaar

Provinsje Fryslân/Wetterskip Fryslân/Verdiepingsdocument factsheets Veenweidevisie
-6-

respectievelijk 166.000 en 107.000 stuks. In West-Nederland is in totaal 10.000 hectare akkerland
aanwezig. Een groot deel van het werk wordt uitgevoerd door de ongeveer 100 gevestigde
akkerbouwbedrijven (gemiddeld 100 hectare per bedrijf).
Het gemiddeld aantal koeien per melkveehouder ligt in Friesland een stuk hoger dan in West-Nederland.
In Friesland heeft 36% van de bedrijven minder dan 70 koeien, 33% heeft tussen de 70 à 100 koeien en
31% heeft meer dan 100 koeien. De akkerbouw in Friesland beslaat 4.160 hectare, dit is bijna 6.000
hectare minder dan in West-Nederland. In Friesland verbouwt een akkerbouwbedrijf gemiddeld 109
hectare (verdeelt over 38 bedrijven).
Aantal koeien per hectare
Op basis van het areaal veenweide en het aantal koeien in het westelijk veenweidegebied ligt het aantal
koeien per hectare op 1,4. Het aantal koeien per hectare in het veenweidegebied van Friesland is niet
bekend, wel voor heel Friesland. Als de landelijke verdeling van het aantal koeien per hectare (per
provincie) wordt door vertaald naar het aantal koeien per hectare voor het Friese veenweidegebied, dan is
het aantal vergelijkbaar met het westelijk veenweidegebied. Interessant om te vermelden is dat het aantal
koeien per hectare (>2,0 per ha) het hoogst is in Noord-Brabant (bron: CBS: landbouwtelling, augustus
2013
In onderstaande figuur (CBS landbouwtelling, augustus 2013) is per provincie de verdeling kleine,
middelgrote en grote bedrijven weergegeven. Het gaat hier om het aantal koeien per hectare. Omdat er
geen nadere informatie beschikbaar is over het aantal nge’s per hectare in de Friese veenweiden is een
vergelijking gemaakt op basis van best beschikbare gegevens. Gekozen is een vergelijking uit te voeren
tussen beide provincies zonder het verschil in ondergrond mee te nemen.

Figuur 1. Aandeel kleine (rood), middelgrote (groen) en grote bedrijven (blauw) met melkkoeien
Omzet & opbrengst
In opdracht van de projectgroep Veenweidevisie heeft Dienst Landelijk Gebied op basis van gedetailleerde
gegevens een analyse uitgevoerd van de omzet in het Friese veenweidegebied . Er waren namelijk geen
omzetcijfers specifiek voor het Friese veenweidegebied beschikbaar. Ook voor het westelijk
veenweidegebied (geldt ook voor het Groene Hart) zijn niet direct omzet en opbrengst gegevens
voorhanden. Op de site van het CBS zijn wel gegevens voor heel West-Nederland te vinden.

HaskoningDHV Nederland B.V.

Ingeschat wordt (op basis van CBS gegevens, gegevens Friesland en diverse artikelen) dat de
standaardopbrengst (zie voetnoot) in Friesland met een derde hoger ligt dan in het westelijk
veenweidegebied. Dit heeft te maken met een lagere grondprijs in Friesland, optimalere hydrologische
omstandigheden voor gewasgroei (door een grotere drooglegging) en beter berijdbare gronden voor
landbouwmachines.
Standaardopbrengst: Een standaardopbrengst, ook wel afgekort als SO, is een gestandaardiseerde opbrengst per hectare of per dier die met het gewas of de
diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald (bron: WUR).

Bij deze inschatting is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
- Standaardopbrengst Friesland ligt rond de 177.000 à 220.000 euro per bedrijf*
- Standaardopbrengst (heel) West-Nederland ligt rond de 131.000 euro per bedrijf**
- Grondprijs agrarisch gebied West-Nederland (2008-2010): 39.500 à 42.300 euro per ha***
- Grondprijs agrarisch gebied Friesland (2008-2010): 24.300 à 32.800 per ha***
*Bron: Factsheets Veenweide Friesland
**Bron: CBS (2013), gemiddeld voor heel west-Nederland en alle graasdieren tezamen, dus ook jongvee
en .
***Bron: Normen LEI BIN en voor Nederland: http://www.agriholland.nl/dossiers/landbouwgrond/
Subsidiëring
Het veenweidegebied in het westen van het land kent meerdere specifieke subsidies zoals de
subsidieregeling onderwaterdrains, de bergboerenregeling en tot voor kort ook de subsidieregeling De
Groene Uitweg. De bergboerenregeling betreft een subsidie voor 6000 boerenbedrijven in
probleemgebieden (bijvoorbeeld te hoge waterpeilen, te kleine percelen en/of schaduwwerking door
boomsingels). Deze regeling is vanaf 2011 overgegaan in de regeling probleemgebiedenvergoeding. De
vergoeding in deze regeling bedraagt 96 euro/ha/jaar. De probleemgebieden zijn Zuid Limburg, Middag
Humsterland en Middendelfland (veenweidegebied).
http://www.drloket.nl/onderwerpen/subsidie/dossiers/dossier/probleemgebiedenvergoeding
In de overige gebieden kunnen boeren een gecombineerde opgave aanvragen. Met de gecombineerde
opgave doen de boeren een opgave voor Landbouwtelling, mestwetgeving, subsidieaanvragen en
bedrijfstoeslag en kan men een uitbetaling aanvragen van de subsidie agrarisch natuurbeheer (SNL-a).
Na 1 januari 2015 gaat het nieuwe GLB in. Hoe dit verder uitpakt voor Friesland is (nog) niet bekend.
Op dit moment zijn er tussen Friesland en het westen van Nederland geen grote verschillen in toegekende
subsidie €/ha/jr zijn.(mon. Med. Vogelzang, LEI).
De subsidie voor onderwaterdrains wordt vooralsnog alleen verstrekt in Zuid-Holland (zie verderop). De
subsidie Groene Uitweg (provincie Noord-Holland) stimuleert de verbreding van de landbouw (omvorming
tot dagrecreatie, zorgboederij, etc). Inmiddels heeft deze subsidie het subsidieplafond bereikt.
Informatie over (landelijke) landbouwsubsidies kan worden opgevraagd via het Dienst Regelingen loket
van het Ministerie van Economische Zaken (http://www.drloket.nl/onderwerpen/subsidie#Landbouw), of via
de website van de provincies. Via deze weg kan veelal ook informatie over andere subsidies, bijvoorbeeld
op het gebied van Natuur en Landschap, POP (plattelandsontwikkelingsprogramma) en de regeling
“asbest eraf en zonnepanelen erop”. Subsidies worden veelal verstrekt in het kader van innovatie, kennis
delen en opdoen, duurzame investeringen, etc.
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Provincie Zuid-Holland heeft de mogelijkheden voor subsidies vastgelegd in een meerjaren-programma
(http://www.zuid-holland.nl/loket/producten_en_diensten/subsidies.htm). Een mooi voorbeeld van een
innovatieve subsidieregeling in deze provincie is de maatregel onderwaterdrainage in ‘maaivelddaling
gevoelige’ veengebieden. Deze maatregel wordt ingesteld om maaivelddaling op strategische plekken af
te remmen en landbouwkundig gebruik door te laten gaan.
(http://www.zuid-holland.nl/loket/producten_en_diensten/subsidies.htm?action=product&productid=4486).
Peilbeheer
De gemiddelde drooglegging van de landbouwgronden in het veenweidegebied van West-Nederland is 40
à 60 centimeter. Lokaal is de drooglegging groter of kleiner (afhankelijk van herinrichting, ruilverkaveling
en reconstructie). In Friesland is als gevolg van uitgevoerde ruilverkavelingen in de jaren ’70 en ’80 de
gemiddelde drooglegging 30 centimeter groter (op enkele plekken zelfs meer) dan in West-Nederland. Uit
de factsheets van de provincie Fryslân (Veenweidevisie Fryslân) blijkt dat een derde deel van de
landbouwgronden een drooglegging heeft van 90 tot 120 cm In het westelijk veenweide gebied is de
gemiddelde drooglegging 50 à 60 cm. Voordeel hiervan is dat de productie op Friese gronden met 20%
toe is genomen. Vóór de ruilverkavelingen was de gemiddelde drooglegging in Friesland vergelijkbaar met
West-Nederland. Ondanks de hoger peilen en lagere productie kan een boer in het veenweidegebied
blijven boeren omdat een boer in het westelijk veenweidegebied continue op zoek is naar
kostenbesparing, een alternatieve bedrijfsvoering of gebruik maakt van subsidieregelingen.
Perceelgrootte
De gemiddelde perceelgrootte en daarmee het verschil tussen West-Nederland en Friesland vergt een
gedetailleerdere analyse. Ingeschat wordt dat de percelen in West-Nederland kleiner zijn. De percelen in
Friesland zijn tijdens de ruilverkaveling flink vergroot. Grotere percelen maken drainage en een
aanpassing van het watersysteem noodzakelijk. In West-Nederland heeft ook wel ruilverkaveling
plaatsgevonden (bijv. Alblasserwaard en in mindere mate ook de Krimpenerwaard) maar (naar inschatting)
minder grootschalig dan in Friesland. Omdat de waterpeilen in west-Nederland hoger zijn en de
waterpeilen specifieker zijn afgestemd op de gebruiksfuncties (dus niet alleen landbouw) is de verwachting
dat de percelen/ peilvakken kleiner zijn. Een nadere GIS analyse zou dit kunnen bevestigen. Veel
waterschappen in het westen hebben als doel om peilvakken te vergroten (ten behoeve van optimalisatie
waterbeheer en eventuele toepassing onderwaterdrains).
Grondwater
In het Westen van het land is er sprake van de toestroom van brak grondwater. Zo is in het Jipserveld
sprake van chlorideconcentraties van 200 – 300 mg/l). In dieper gelegen polders zoals de Tempelpolder)
kan zoute kwel voor problemen zorgen in de landbouwsector en de waterkwaliteit van de boezemwateren..
In Gouwe Wiericke veroorzaakt brakke kwel een chloridegehalte van ca. 730 mg/l in het uitslagwater naar
de boezem. Vermoedelijk neemt deze concentratie nog verder toe (bron: Waarheen met het veen, 2005)
Bij het verder verlagen van het maaiveld zal de toestroom van zout grondwater toenemen. In Friesland is
juist sprake van de toestroom van zoet grondwater afkomstig van het Drents plateau. In diepe polders zal
bij het verder dalen van het maaiveld de toestroom van zoet kwelwater toenemen (zie hoofdstuk 4
geohydrologie).. De verwachting is wel dat het zoet-zout grensvlak zal stijgen t.g.v. het aanpassen van de
waterpeilen bij toenemende maaivelddaling en gelijkblijvend beleid. De verwachting is dat dit niet zal
leiden tot de toestroom van brak grondwater in de landbouwpercelen.

HaskoningDHV Nederland B.V.

2.2

Veenweidestrategie Zuid-Holland
In Zuid-Holland is een strategie ontwikkeld hoe om te gaan met kwetsbare veenweidegebieden. Deze
strategie kan als inspiratie dienen voor de Friese veenweiden waarvoor nog geen strategie is vastgesteld.
In het westelijk veenweidegebieden (delen binnen Zuid-Holland) zijn nog grote arealen weideveen- en
koopveengronden aanwezig (zie bodemkaart). Vooral de koopveengronden bestaan uit enkele meters
puur veen (tot wel 3 à 4 meter dik). Maaivelddaling in deze gebieden kan dan ook voor grote
veranderingen in het waterbeheer zorgen. Na enkele decennia ontstaan ook landschappelijke
veranderingen omdat de koopveengronden (veengronden zonder kleidek) sneller dalen. De provincie
Zuid-Holland heeft in de Agenda Landbouw (Provincie Zuid-Holland, 2011) vastgesteld dat er geen open
bewerking (ploegen en scheuren van de bodem) op de meest kwetsbare veengronden mag plaatsvinden,
het verbouwen van maïs wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
Op basis van systeemkenmerken (bodemtype,
waterbeschikbaarheid, kwaliteit en functies)
heeft de provincie een visie opgesteld (zie
Visiekaart). Op visiekaarten is aangegeven dat
op de gevoelige veengronden met landbouw
gecontroleerde maaivelddaling (bijv. door de
inzet van onderwaterdrains) wordt toegestaan.
Vooral in de natuurgebieden (N2000-gebied
Nieuwkoopse Plassen en de voormalige
Groene Ruggegraat) wordt met natte natuur
maximaal ingezet op het beperken van de
drooglegging. Langs de randen van de rivieren
is maaivelddaling geen probleem en worden er
geen
maatregelen
genomen
om
maaivelddaling af te remmen.
De provincie zet niet overal maximaal in om
maaivelddaling te remmen. Op basis van de
gevormde visie is een strategie opgesteld.
Deze strategie maakt onderscheid in 3
strategieën:
(1)
Maaivelddaling
geen
probleem, (2) gecontroleerde maaivelddaling
en (3) maaivelddalingsgevoelige gebieden met
Europese doelstellingen.

1. Strategie = ‘loslaten’ beperken maaivelddaling.
2. Strategie = ‘ruimte geven’ aan gecontroleerde maaivelddaling. De overheden zetten in op het faciliteren
van een economisch perspectief voor de functies ook bij de condities die gecreëerd worden bij het
remmen van de maaivelddaling.
3. Strategie = ‘actief beperken’ van maaivelddaling.
Literatuur
•
Terluin et al., 2008. Bergboeren in Nederland: tegen wil en dank?
•
Vogelzang, T.A., G.S. Venema, C.J.A.M. de Bont, J.H. Wisman & M.G.A. van Leeuwen. Boeren in het Groene Hart, Kansen
voor het agrocluster, 2009. Rapport 2009 012. Projectcode 31461. LEI Wageningen UR, Den Haag.
•
Woestenburg, 2009. Waarheen met het veen. Kennis voor keuzes in het westelijk veenweidegebied. Uitgeverij Landwerk.
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2.3

Effect verdwijnen van veen
In de factsheets is kort ingegaan op het verdwijnen van veen en de gevolgen hiervan. Hieronder wordt
uitgebreider ingegaan op wat er gebeurt met de landbouwkundige omstandigheden en de productie als het
veen is verdwenen. De vraag is onder andere hoe het zit met de vruchtbaarheid van de zandbodem. Is die
minder dan veen? En geeft zandgrond een andere landbouwkundige bedrijfsvoering? Is dezelfde manier
van boeren dan nog mogelijk met dezelfde productie? Is de mestwetgeving op zand ook extra beperkend?
Effect op landbouw bij het verdwijnen van veen
Door het oxideren van het veen verdwijnt de veenlaag en verandert de veengrond geleidelijk in een
moerige zandgrond. Dat is een venige bovengrond, of zandgrond met een hoog organisch stof gehalte in
de bovenste 30 tot 40 cm (organische stof tussen de 10 en 30%), met binnen 40 cm zand. Ook deze
moerige bovengrond kan verder verteren (dalen van organische stof), we spreken dan van een versleten
veengrond. Het grootste deel van het verteerde veen wordt omgezet in amorfe humus. Dit is humus wat
weinig nutriënten bindt en alleen vocht vasthoudt. Er blijven tenslotte zandgronden over met een relatief
hoog humus gehalte.
In het algemeen geldt dat het geleidelijke oxideren van veen en het ontstaan van een moerige zandgrond
geen beperkingen hoeft te geven, of dat de beperkingen goed kunnen worden opgelost. Sterker nog, veel
grondgebruikers prevaleren een moerige zandgrond boven een veengrond vanwege een aantal gunstige
eigenschappen. Een belangrijke consequentie is dat bij de huidige mestwetgeving op zandgrond meer
beperkingen in het landbouwkundig gebruik optreden: het scheuren van grasland moet in een kortere
periode plaatsvinden en er gelden lagere gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat.
De belangrijkste punten ten aanzien van het verdwijnen van het veen en (on)mogelijkheden staan
hieronder opgesomd weergegeven:
-

-

-

-

-

-

-

De eigenschappen van het overblijvende veen in de moerige bovengrond veranderen irreversibel
door indroging, de bovengrond wordt droogtegevoeliger en heeft een lager bindend vermogen
aan vocht en nutriënten. Veen houdt meer vocht en nutriënten vast dan zand.
De bodemvruchtbaarheid wordt (langzaam) minder. Dit is grotendeels met extra bemesting aan te
vullen. In veen komt als gevolg van oxidatie van veen stikstof en in beperkte mate fosfaat vrij, wat
ten goede komt van de landbouwkundige productie.
De draagkracht zal toenemen door een lager organische stof gehalte, mits de ontwatering goed
geregeld is.
Op de overgang van het veen naar het zand zit veelal een storende laag (matig water
doorlatend). Dit wordt gliede of een meerdalbodem genoemd. Wanneer de overgang van veen
naar de zandige ondergrond hoger in het profiel komt kan dit in meer of mindere mate storend
zijn voor de waterdoorlatendheid en bewortelbare diepte. Dit is vaak met cultuurtechnische
ingrepen te verhelpen (draineren, spitten, diepploegen o.i.d.). Soms is een geleidelijk natuurlijke
uitdroging al voldoende om deze eigenschappen positief te laten veranderen en zorgt gewasgroei
/beworteling zelf voor de verbetering.
Zand is minder zuur dan veen, maar dit betekent niet automatisch dat de bewortelbare diepte ook
toeneemt. Dit is met name afhankelijk van de dichtheid van het onderliggende zand. In een
moerige grond is de dichtheid door grondbewerkingen te verlagen.
De capillaire vochtnalevering uit de zandige ondergrond wordt beter als het grondwater (globaal)
niet dieper dan 1 m beneden maaiveld zakt en de storende laag tussen veen en zand dit niet
verhinderd.
Onder het veen komt in het grootste deel van het veenweidegebied (kei)leem voor. Veelal ligt er
nog een laag dekzand tussen het veen en de keileem, maar deze is wisselend van dikte of soms
afwezig.
De doorlatendheid van een leemondergrond is veel minder dan bij veel veensoorten en heeft
grote beperkingen. Als sterk lemig zand dieper in de ondergrond voorkomt, kan drainage goed
werken, eventueel is sleufvulling rond de drains nodig.
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-

-

-

Door maaivelddaling als gevolg van oxidatie van veen kan de kwel toenemen. Dit is ook in
Fryslân het geval (zie ook hoofdstuk 3). De effecten zijn met ontwateringsmiddelen als drainage
en een landbouwkundig bijpassend slootpeilbeheer goed op te vangen of in de hand te houden.
Het vraagt echter wel om extra investeringen in de ontwatering en afwatering van de
landbouwgebieden en versterkt veelal wel verdroging van de brongebieden van het kwelwater.
Veengronden, met name bij afwezigheid van een kleidek, zijn niet geschikt om veelvuldig
grondbewerkingen op uit te voeren. De bovengrond slaat dan veelal dicht. Daardoor is veengrond
alleen geschikt voor grasland. Versleten veengrond, of een moerige zandgrond zijn prima te
bewerken gronden. Dit betekent dat deze gronden naast grasland ook geschikt zijn voor
akkerbouw, mits de ontwatering dat toelaat. In gebieden waar het veen is verdwenen kan dus
akkerbouw verschijnen.
De veranderingen, het verdwijnen van veen, vereisen wel aanpassingen en aanvullende
maatregelen om beperkingen op te lossen (storende lagen). Hierbij valt te denken aan
bodemverbetering zoals mengwoelen, diepploegen en een aangepaste drooglegging (80 tot 120
cm). De nadelen van een dergelijke zandgrond zijn relatief makkelijk aan te passen. De
zandgrond die met eventuele bodemverbetering ontstaat heeft minder landbouwkundige
gebruiksbeperkingen dan de meeste veengrond. Ondiepe zeer sterk lemige gronden vormen hier
een uitzondering op.
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3

WATERKWALITEIT

Het onderdeel waterkwaliteit is in de factsheet “Milieueffecten” globaal beschreven. Tijdens de bij de
inleiding genoemde bijeenkomsten is gebleken dat er behoefte is aan een verdieping op dit onderdeel. Met
name ten aanzien van de relatie tussen veenafbraak en waterkwaliteit. Hieronder vindt u een nadere
beschrijving van het aspect waterkwaliteit in het veenweidegebied. Voor meer achtergrondinformatie
verwijzen we naar het document “Waterkwaliteit en de Veenweidevisie voor Friesland”” (Jeroen Zuidam en
Theo Claessen, 14-05-2013,zie bijlage 2).
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. Daarom is er geen sprake van één
waterkwaliteit. Een studie naar de nutriëntenbudgetten van 13 Nederlandse polders laat zien dat de
landbouw en de mineralisatie van veen de twee belangrijkste bronnen van N en P zijn voor polderwateren,
waarbij mineralisatie tot maximaal 244 kg N/ha/jaar en 10 kg P/ha/jaar kan bijdragen (Vermaat en
Hellman, 2009). Een andere studie in de Vlietpolder door Van Beek et al. (2004) laat zien dat de bijdrage
van veenafbraak aan de fluxen naar oppervlaktewater 25 - 58% is voor N (8 -18 kg/ha/jaar) en 35 - 96%
voor P (1.7-4.6 kg/ha/jaar). Hieruit kan geconcludeerd worden dat maaivelddaling en bijbehorende
veenafbraak in belangrijke mate van invloed zijn op de waterkwaliteit van polderwateren en uiteindelijk van
de boezemwateren.
Afbeelding 1 laat schematisch zien wat de belangrijkste veranderingen zijn die zeer waarschijnlijk gaan
optreden a.g.v. klimaatveranderingen. Voor zowel N als P geldt dat de belasting van polderwateren toe zal
nemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door:
1. versnelde mineralisatie bij hogere temperatuur en grotere fluxen van N en P naar het
oppervlaktewater door veranderende neerslagpatronen. Als gevolg van het optreden van
intensievere regenbuien (clusterbuien) zal er meer water van het maaiveld afspoelen, en hierdoor
wordt meer N en P meegevoerd naar de polderwateren.
2. Het inlaten van meer boezemwater in drogere perioden . De waterkwaliteit is minder, als gevolg
van een toename in de ondiepe uitspoeling van N en P uit de bodem naar de sloten).
3. Daarnaast zal mogelijk een deel van de stikstof N, zal als gevolg van de hogere temperaturen
versneld afgevoerd worden naar de atmosfeer (en komt dus niet terecht in het polderwater).De
bijdrage hiervan is echter nog onzeker (Kosten 2011).
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Afbeelding 1 Schematische weergave van de processen die zeer waarschijnlijk tot hogere input
van N (links) en P (rechts) naar oppervlaktewateren leiden a.g.v. klimaatverandering (naar: Kosten
2011).
Geconcludeerd kan worden dat de waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed door veenafbraak. Het
tegengaan of voorkomen van maaivelddaling is
vanuit oogpunt van waterkwaliteit gewenst.
Geconcludeerd kan worden dat een lagere snelheid van maaivelddaling (lees oxidatie van veen) een
positief effect heeft op de waterkwaliteit. Echter, van belang is te beoordelen of maatregelen ter
vermindering van de maaivelddaling geen andere, nadelige effecten veroorzaken voor de waterkwaliteit.
Zo zijn er bij peilverhoging risico’s voor extra P-uitspoeling. De invloed van onderwaterdrains kan positief
of negatief uitpakken op de nutriëntenbelasting, afhankelijk van de wijze van aanleg en gekozen
peilverhoging
Vasthouden van polderwater door de aanleg van (bijvoorbeeld) brede, ondiepe, natuurvriendelijke
oeverzones (berging) kan goed uitpakken voor de ecologische waterkwaliteit. Door het langer vasthouden
van polderwater zal er minder boezemwater worden in- en uitgelaten. Hierdoor kunnen de poldersloten
worden opgeladen met nutriënten. De mate waarin opladen van het polderwater optreedt als gevolg van
de langere verblijftijd zal dan bepalen of de waterkwaliteit beter wordt of juist achteruit gaat.
Dit betekent dus daar waar maatregelen worden getroffen om maaivelddaling a.g.v. veenafbraak tegen te
gaan, het effect van deze maatregelen op de waterkwaliteit meer in detail bekeken moet worden. Zeker op
die plaatsen die van belang zijn voor het behalen van KRW-doelen.
Kosten S., 2011. Een frisse blik op warmer water. Over de invloed van klimaatverandering op de
aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan. STOWA rapport 2011-20.

14 januari 2014, versie 1
Openbaar

Provinsje Fryslân/Wetterskip Fryslân/Verdiepingsdocument factsheets Veenweidevisie
- 14 -

4

GEOHYDROLOGIE

De werking van het geohydrologisch systeem is kort behandeld in de factsheet water en komt ook terug bij
de factsheets natuur. De (geo)hydrologie is één van de sturende factoren voor de verschillende functies
zoals landbouw en natuur in het veenweidegebied. In onderstaande wordt het watersysteem van het
veenweidegebied op hoofdlijnen beschreven. In het kader van de veenweidevisie heeft Wetterskip Fryslân
in 2013 met behulp van een grondwatermodel (MIPWA) berekeningen uitgevoerd naar de effecten van
maaivelddaling (en polderpeilverlagingen) op het watersysteem. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor
2050 en 2100. De berekeningen geven de veranderingen aan van de diepe en ondiepe grondwaterstand
alsmede veranderingen in kwel en infiltratie.
De werking van het geohydrologisch systeem staat weergegeven op de dwarsdoorsnede op de volgende
pagina voor zowel de huidige situatie als de situatie waarin het veen is verdwenen (2050/2100). In de
dwarsdoorsnede zijn de functies natuur, wonen, landbouw en drinkwaterwinning weergegeven.
Onderstaande beschrijving geeft de samenhang tussen de verschillende functies en de geohydrologische
processen die spelen. De nummers tussen haakjes verwijzen naar de processen in de dwarsdoorsnede.

4.1

Geohydrologisch functioneren huidige situatie
Landbouw kenmerkt zich door de diepe polderpeilen (voldoende drooglegging) om te zorgen voor
voldoende diepe grondwaterstanden om het land te kunnen bewerken en het gras te kunnen laten groeien
(1). Doordat er sprake is van diepe oppervlaktewaterpeilen en diepe grondwaterstanden treedt kwel vanuit
het diepe grondwater op (1a). Dit diepe grondwater is deels van de hogere zandgronden afkomstig (Friese
Wouden). Dit water (kwelwater) wordt afgevoerd via ontwateringsmiddelen en sloten. In het verleden
waren de oppervlaktewaterpeilen veel minder diep en was er daardoor ook sprake van minder afvoer van
diep grondwater. Het voorkomen van deze kwel staat weergegeven in onderstaande figuur 1.
In de natuurgebieden worden veelal hogere grondwaterpeilen nagestreefd (2) en is er sprake van
oppervlaktewaterpeilen die dicht aan maaiveld staan. Door de hoge grondwaterstanden en peilen in de
natuurgebieden en de lagere oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden in de aanliggende
landbouwgebieden is er veelal sprake van een infiltratiesituatie vanuit de natuurgebieden. Het grondwater
in de natuurgebieden heeft hierdoor de neiging om weg te zijgen naar de aanliggende landbouwpolders
(2a). Hierdoor daalt het grondwaterpeil in de natuurgebieden in perioden van neerslagtekort (late
voorjaar/zomer) en treedt er verdroging op. Doordat in het verleden het omliggende maaiveld aanmerkelijk
hoger lag, was er sprake van minder wegzijging of zelfs van kwel. De wegzijging is nu toegenomen en de
kwel verdwenen.
Meerdere gebouwen in het veenweidegebied worden omringd door een hoogwatervoorziening (3). Deze
voorzienig heeft tot doel om de grondwaterstanden rondom de bebouwing voldoende hoog te houden,
zodat er geen schade aan funderingen optreedt (3). De hoogwatercircuits zijn tijdens de ruilverkaveling en
bij de uitvoering van waterbeheerplannen door het waterschap aangelegd rondom de bebouwing en
wegen in polders waar diepere peilen worden gehanteerd. Er is sprake van een groot verschil in het peil in
de veenpolders en de hoogwatervoorzieningen. Tijdens de zomerperiode is extra wateraanvoer nodig om
het waterpeil in deze hoogwatervoorzieningen op peil te houden.Dit zorgt ervoor dat ook een deel van het
water infiltreert naar de aanliggende polders (3a).

Het boezemsysteem heeft in de provincie Fryslân een belangrijk afwaterende functie (4). De
landbouwpolders voeren via gemalen het overtollige neerslag en kwelwater, dat wordt opgevangen in de
sloten en drainagemiddelen, af op de boezem. Doordat het waterpeil in de boezem hoger is dan in de
landbouwpolders treedt infiltratie vanuit de boezem naar de landbouwpolders op (4a).
Op de flanken van het veenweide gebied bevinden zich de beekdalen en kwelafhankelijke natuurgebieden
(5). Deze gebieden worden veelal gevoed door diep grondwater dat opkwelt. Dit water is afkomstig van de
aanliggende hogere zandgronden.
Naast bovengenoemde functies beïnvloedt drinkwaterwinning in het veenweidegebied nog de diepe
grondwaterstanden. Ook de Noordoostpolder zorgt door de diepere ligging dat er sprake is van zowel
infiltratie vanuit het landbouwgebied als vanuit aanliggende natuurgebieden zoals de Rottige Meenthe
naar de Noordoostpolder (1b en 2b).

4.2

Geohydrologisch functioneren bij het verdwijnen van het veen
Het verdwijnen van het veen leidt tot maaivelddaling. Om bij deze maaivelddaling een gelijke drooglegging
en productieomstandigheden voor de landbouw te behouden dalen de oppervlaktewaterpeilen mee met
het maaiveld (1). Dit heeft tot gevolg dat de ondiepe grondwaterstanden verlagen en er meer diep
grondwater wordt aangetrokken en afgevoerd via sloten en drainagemiddelen. Daarmee wordt ook de
stijghoogte van de diepere watervoerende pakketten lager. De kwel in de landbouwpolders neemt toe (1a).
Dit is ook te zien in onderstaande figuur met de toekomstige kwellocaties. De onderstaande figuur geeft
aan waar er sprake is van kwel en geeft geen beeld van de intensiteit. De verschillende kleuren staan voor
de verschillende jaren.

Afbeelding 1 Indicatie locaties waar kwel optreedt. Vlnr: huidige situatie, 2050 en 2100.
In de natuurgebieden wordt een hoog peil gehandhaafd. Hierdoor is er veel minder veenafbraak en blijft
het veen in de natuurgebieden behouden. De snelheid van maaivelddaling is daarom veel lager. Daardoor
wordt het verschil tussen het peil in de natuurgebieden en de omliggende landbouwgebieden steeds groter
(2). Dit leidt tot een toename van de infiltratie vanuit de natuurgebieden wat verdergaande verdroging tot
gevolg heeft (2a).
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Een vergelijkbaar proces doet zich voor bij de hoogwatervoorzieningen (3). Doordat de aanliggende
landbouwpolders lager komen te liggen neemt de infiltratie vanuit de hoogwatervoorzieningen toe,
waardoor meer wateraanvoer noodzakelijk is en het moeilijker wordt om de grondwaterstand hoog te
houden (3a).
Het grotere verschil tussen boezempeil en het polderpeil en grondwaterstanden in de landbouwpolders
leidt vooral langs de boezem tot een toename van kwel in de polders (4, 4a).
Doordat de dieper liggende landbouwpolders in het gehele veenweidegebied meer regionale kwel
aantrekken, zal minder kwel richting de beekdalen gaan (de diepe veenpolder hebben dus een
aanzuigende werking op het diepe grondwater). Dit leidt tot een verlaging van de grondwaterstanden in de
beekdalen en de aanwezige kwelafhankelijke natuur (5, 5a).
De verlaging van de diepe grondwaterstanden kan er mogelijk toe leiden dat het zoet-zout grensvlak
omhoog komt en (vanaf de kust gerekend) meer landinwaarts komt te liggen wat mogelijk een bedreiging
is voor de drinkwaterwinning in het gebied (6). Door de daling van het landbouwgebied wordt het verschil
met de Noordoostpolder kleiner, hierdoor zal deze polder minder grondwater vanuit het landbouwgebied
aantrekken de mate waarin dit optreedt is afhankelijk van de mate waarin de Noordoostpolder zelf ook zakt
(1a). De situatie met de natuurgebieden blijft echter ongewijzigd (2a).
Uit een verkennende studie van het Wetterskip blijkt dat de grondwaterstanden ook buiten het Friese
veenweidegebieden zullen dalen. In de Friese Wouden (o.a.) Drents Friese Wold en op de klei zullen de
grondwaterstanden dalen en mogelijk schadelijke effecten hebben voor natuur en landbuw. Dit verdient
nader onderzoek in de veenweidevisie.
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5

NATUUR

Op basis van de factsheets voor de veenweidevisie zijn er tijdens de bijeenkomsten de volgende vragen
over natuur gesteld:
•
Wat zijn benodigde maatregelen voor het tegengaan van effecten van maaivelddaling op natuur?
•
Zijn er mogelijkheden voor regeneratie van veen?
•
Hoe ziet de natuur eruit als het veen is verdwenen in 2050-2100?
Voor het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews, zie
hiervoor de bronnenlijst. Tevens is door de provincie Fryslân de benodigde informatie aangeleverd en
verwerkt.

5.1

Maatregelen tegen effecten van maaivelddaling op natuur
Schets problematiek verdroging
In de Factsheets Natuur is de verdrogingsproblematiek van de natuurgebieden in het veengebied van
Fryslân uitgebreid beschreven. Ook is in de factsheets globaal aangegeven wat we ervoor over hebben en
welk budget er dus gereserveerd is om de maatregelen uit te voeren die nodig zijn om de negatieve
effecten voor natuur van de verdrogingsproblematiek te kunnen tegengaan. Het is goed te realiseren dat
dit niet voldoende is om alle gevolgen van de verdrogingsproblematiek op te lossen. In dit hoofdstuk wordt
niet nader ingegaan op de kosten aspecten maar worden de maatregelen meer in detail beschreven.
In de natuurgebieden in het veengebied wordt in het algemeen een hoog waterpeil gehanteerd. Daardoor
is de snelheid van maaivelddaling in deze gebieden relatief laag. In de omliggende landbouwgebieden
worden lagere polderpeilen ingesteld. De snelheid van maaivelddaling is in deze landbouwpolders daarom
veel hoger dan in de natuurgebieden (maaivelddaling is gemiddeld ruim 1 cm per jaar). Het verschil in
hoogteligging (en waterpeilen) tussen natuurgebieden en aanliggende landbouwgebieden wordt hierdoor
steeds groter. Als gevolg hiervan “lekt” steeds meer grondwater uit de natuurgebieden naar de dieper
gelegen landbouwpolders in de omgeving (infiltratie). Met name in perioden van neerslagtekort (late
voorjaar/zomer) zal de grondwaterstand daardoor steeds dieper uitzakken. Er is sprake van verdroging.
Hierdoor neemt de waterbehoefte in perioden van neerslagtekort toe. Er is namelijk water nodig om de
toegenomen wegzijging te compenseren.
Door de hierboven geschetste ontwikkelingen neemt eventuele toestroom van grondwater naar de
natuurgebieden (kwel) af. Omdat de waterpeilen in de natuurgebieden hoger zijn dan de landbouwpeilen
in de omgeving, is bij veel natuurgebieden in het veengebied van Fryslân echter geen kwel (meer)
aanwezig. Door afwezigheid van (kalkrijke) kwel worden de natuurgebieden zuurder en komen er andere
planten in het gebied. In veel gevallen is sprake van verruiging van het natuurgebied.
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Als voorbeeld hieronder een kaart van het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. Het natuurgebied heeft een
oranje kleur, wat betekent dat er sprake is van infiltratie (weglekken van grondwater). Het landbouwgebied
in de omgeving van de Alde Feanen heeft een
lichtblauwe of donkerblauwe kleur. Hier is sprake
van kwel (toestroom grondwater). Hoe donkerder
de blauwe kleur, hoe meer kwel. Met name in het
westen van de “Alde Feanen” stroomt dus veel
kwelwater naar het landbouwgebied (Grutte Krite,
donkerblauwe kleur).

Figuur B1- 1: Kwel en infiltratie in natuurgebied
de Alde Feanen en omgeving
(kwel: blauw, infiltratie: oranje).

5.2

Maatregelen verdrogingsbestrijding
Bij maatregelen ter bestrijding van de verdroging kan onderscheid worden gemaakt in interne maatregelen
en externe maatregelen.
Interne maatregelen
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om binnen het natuurgebied de verdroging te bestrijden.
Peiloptimalisatie
Een belangrijk maatregel is peiloptimalisatie. In niet alle natuurgebieden is het waterpeil optimaal
afgestemd op de natuurfunctie. Soms zijn een aantal percelen binnen het natuurgebied nog in agrarisch
gebruik, waardoor de waterpeilen deels nog zijn afgestemd op de landbouwkundige functie. Voorbeelden
hiervan zijn: het Natura 2000-gebied “De Groote Wielen” en de “Hamstermieden” bij Drogeham. Doordat in
dergelijke natuurgebieden lagere peilen worden gehanteerd (dan wenselijk is voor de natuurfunctie) is ook
de snelheid van maaivelddaling in het natuurgebied hoger.
Daarnaast kan ook door het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen het peil beter worden afgestemd op de
functie. Voorbeeld hiervan is het oostelijke deel van Natura 2000-gebied “Alde Feanen” van It Fryske Gea.
Hier zijn in de afgelopen jaren veel maatregelen uitgevoerd ter bestrijding van de verdroging.
In het kader van twee landinrichtingsprojecten (herinrichting Alde Feanen en herinrichting Swette-De Burd)
wordt aan de westkant en oostkant het natuurgebied uitgebreid. Dit heeft als doelstelling de verdroging
tegen te gaan en draagt bij aan andere doelstellingen zoals recreatie (bron: www.np-aldefeanen.nl).
Mitigatie
Doordat er uit de natuurgebieden water “weglekt” naar de omgeving is in perioden van neerslagtekort (late
voorjaar/zomer) wateraanvoer nodig ter compensatie. Soms wordt water vanuit de Friese Boezem
ingelaten. De kwaliteit van het boezemwater is vaak echter nog onvoldoende om direct te worden
ingelaten in het natuurgebied: het water is vaak nog te voedselrijk. Daarom wordt in een aantal gevallen
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het ingelaten water voorgezuiverd via een ingenieus aanvoersysteem, alvorens het in de kern van het
natuurgebied wordt gebracht. Voorbeeld hiervan is het laagveenmoeras en Natura 2000-gebied de Rottige
Meenthe van Staatsbosbeheer ten westen van Wolvega. In andere gevallen wordt kwelwater afkomstig uit
andere gebieden het natuurgebied gepompt. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Natura 2000-gebied De
Deelen van Staatsbosbeheer en in het laagveenmoeras het Easterskar/Oosterschar bij Heerenveen van It
Fryske Gea.
Externe maatregelen
Om het weglekken van water uit het natuurgebied te verminderen of de kwel in het natuurgebied te
versterken is het in een aantal gevallen noodzakelijk om maatregelen uit te voeren buiten het
natuurgebied. Dit kunnen maatregelen zijn met een meer ruimtelijk karakter (hoogwaterzone of
hydrologische bufferzone) of met een technisch karakter (kwelscherm)
Hoogwaterzone of hydrologische bufferzone
Door bijvoorbeeld een hoogwaterzone langs het natuurgebied aan te leggen ontstaat er “tegendruk” en
wordt de infiltratie (weglekken van water) uit het natuurgebied kleiner. Hierdoor zal de grondwaterstand in
perioden van neerslagtekort (late voorjaar/zomer) minder sterk dalen. Voorbeeld hiervan is de
benedenloop van de Lindevallei (grens met Overijssel). Hier zijn in de afgelopen jaren lage
poldergebieden omgezet naar hoogwatergebieden op boezempeilniveau.
Kwelscherm
Ook kan tussen het natuurgebied en dieper gelegen landbouwgebied een zogenaamd “kwelscherm”
worden aangelegd. Door deze maatregel kan ook het weglekken uit het natuurgebied worden verminderd.

5.3

Regeneratie van veen
De maatregelen die voortkomen uit studies naar de regeneratie van veen komen deels overeen met de
hiervoor beschreven maatregelen om verdroging tegen te gaan.
Mogelijkheden voor het regenereren van veen (volgens Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit)
De jarenlange achteruitgang van laagveensystemen door eutrofiëring, verdroging en verzuring heeft geleid
tot allerlei projecten om herstelmaatregelen uit te proberen. Dit leidde tot wisselende resultaten en het
bleef onbekend wat belangrijk was in het herstel van laagveen. Daarom zijn de laagveenwateren
opgenomen in het onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit vanaf 2002.
Het onderzoek OBN-laagveenwateren (Lamers e.a. 2006) laat zien dat herstelmaatregelen voor laagveen
succesvol kunnen zijn. En dat daarmee een voor laagveengebieden karakteristieke planten- en
soortensamenstelling opnieuw kan ontstaan. Het is hierbij van belang dat wordt voldaan aan de juiste
randvoorwaarden, die vaak per gebied concreet moeten worden gemaakt. Namelijk
•
Geen star peil, maar een natuurlijker peil;
•
de gewenste waterkwaliteit;
•
het kennen en bijsturen van de bodembiochemische processen die gaan spelen nadat de
maatregel(en) word(en) uitgevoerd;
•
herstelmaatregelen in het ecosysteem als geheel, dus ook buiten het natuurgebied voor het
opsporen van bronnen van verdroging, vermesting, vervuiling, en het opsporen van kansrijke
natuurpercelen, vaak gelegen in de haarvaten (de kleinste wateren in het watersysteem).
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Bij het definiëren van maatregen zijn onder andere van belang:
•
De toename van de soortenrijkdom gelegen aan de kleinste wateren (haarvaten) als gevolg van
de verbetering van de waterkwaliteitsimpuls in grote wateren;
•
dat inzet van defosfatering en helofytenfilters kan helpen voor
het verminderen van fosfaat, maar niet voor de hoeveelheid
sulfaat en bicarbonaat;
•
dat droogvallen in de zomer vermesting kan helpen bestrijden;
•
Tenslotte zorgt aanpakken van versnippering en herintroductie
van soorten voor behoud en toename van de specifieke
biodiversiteit voor laagveensystemen.
In het vervolgonderzoek daarop, namelijk het OBN onderzoek Mettrop
e.a. 2012,
worden voor verschillende soorten laagveengebieden
mogelijke beheer- en herstelmaatregelen besproken. Hieronder worden
een aantal natuurgebieden binnen het Friese veenweide gebied
uitgelicht.

Foto Brandemeer
Foto: Ellen van Norren, 2011

Regio’s met veenbodem en van oudsher vooral gevoed door basenrijk oppervlaktewater: Rottige Meenthe
& Brandemeer
De wegzijging van grond en oppervlaktewater in deze gebieden is groot, hydrologische buffers rond de
Natura 2000-gebieden kunnen hiervoor uitkomst bieden maar de wegzijging als gevolg van de
Noordoostpolder kan niet terug worden gedraaid. Een meer natuurlijk peilbeheer in het natuurgebied zelf
heeft als gevolg dat water beter wordt vastgehouden in de winter. Hierdoor is er minder inlaat van water
vanuit het IJsselmeer nodig. De petgaten en legakkers staan in verbinding met basenrijk (niet-zuur)
oppervlaktewater. Echter, wanneer door verlanding en het vastslaan van kraggen delen geïsoleerd raken
kunnen zich neerslaglenzen vormen en kan verzuring plaatsvinden, wat wordt versterkt door de hoge
stikstofdepositie in Nederland. Daarom is het belangrijk dat voldoende calcium in het gebied beschikbaar
is. Dit gaat het best door de aanvoer en het tijdelijk onderwater zetten met calciumrijk water. Pas als de
waterkwaliteit is verbeterd, kunnen hoge waterstanden in de winter positief zijn voor het ontwikkelen van
trilvenen. Het is nog niet bekend wat de gevolgen gaan zijn van lagere waterstanden in de zomer bij
natuurlijker peilbeheer. Het kan gunstig zijn om minder voedselrijk water in te laten (bron: OBN onderzoek
Mettrop e.a. 2012).
Regio’s met veenbodem met bovenlaag van klei: Deelen, Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving,
Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Alde Feanen en Groote Wielen
Het instellen van starre waterpeilen voor het mogelijk maken van landbouw in veenweidegebied (zonder
natuurlijke peildynamiek (hoog in de winter en laag in de zomer) heeft er in deze gebieden waarschijnlijk
voor gezorgd dat rietvegetaties zijn afgenomen. De rietvegetaties vervullen meerdere functies, het
vastleggen van voedingsstoffen en slib, bescherming van oevers en leefgebied van allerlei soorten dieren.
Vergroting van de peildynamiek zal deze functies herstellen en leiden tot een grotere biodiversiteit.
Invoering van een peil van net onder maaiveld in de winter en lager in de zomer leidt tot een
maaivelddaling van 6 tot 8 mm per jaar in respectievelijk klei-op-veen en puur veen, bovendien kan
bodemdaling versterken in de hoger gelegen gebieden. Deze maaivelddaling is dus nog steeds
aanzienlijk, vergeleken bij 10 mm bij huidige landbouwpeilen. In perioden met een hoger peil is bij deze
peilen een bedrijfsvoering alleen gebaseerd op landbouw niet mogelijk, andere inkomsten voor boeren of
het instellen van peilvakken kan dit oplossen. De positieve gevolgen voor de biodiversiteit bestaan uit het
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vergroten van broedgebied voor weidevogels en het vergroten van gebieden voor natte en rietvegetaties.
(bron: OBN onderzoek Mettrop e.a. 2012).
Verstarring van het waterpeil (waarbij geen natuurlijke peildynamiek (hoog in de winter en laag in de
zomer) meer is toegestaan) heeft er in deze gebieden waarschijnlijk voor gezorgd dat rietvegetaties zijn
afgenomen. De rietvegetaties vervullen meerdere functies, het vastleggen van voedingsstoffen en slib,
bescherming van oevers en leefgebied van allerlei soorten dieren. Vergroting van de peildynamiek zal
deze functies herstellen en leiden tot een grotere biodiversiteit. Invoering van een peil van net onder
maaiveld in de winter en lager in de zomer leidt tot een maaivelddaling van 6 tot 8 mm per jaar in
respectievelijk klei-op-veen en puur veen, bovendien kan bodemdaling versterken in de hoger gelegen
gebieden. Deze maaivelddaling is dus nog steeds aanzienlijk, vergeleken bij 10 mm bij huidige
landbouwpeilen. In perioden met een hoger peil is bij deze peilen een bedrijfsvoering alleen gebaseerd op
landbouw niet mogelijk, andere inkomsten voor boeren of het instellen van peilvakken kan dit oplossen. De
positieve gevolgen voor de biodiversiteit bestaan uit het vergroten van broedgebied voor weidevogels en
het vergroten van gebieden voor natte en rietvegetaties. (bron: OBN onderzoek Mettrop e.a. 2012).
Voorbeelden van laagveenherstel
Er zijn een aantal organisaties actief in het herstellen van laagvenen, waaronder It Fryske Gea. It Fryske
Gea geeft in een interview een aantal voorbeelden van laagveenherstel, waaronder de Oude venen/Alde
Feanen. (bron: interview Chris Bakker).
Oude venen/Alde Feanen:
In de grote rietlanden groeit daar het laagveen
aan. Op enkele locaties komen petgaten voor
met krabbenscheer. Op de plaatsen waar
rietlanden niet gemaaid worden ontstaat
veenmosrietland, ook op plaatsen die
voorheen landbouwgrond waren. Bij verdere
aangroei ontstaat op een paar kleine locaties
ook hoogveen ontstaat. Maar vaak zijn locaties
te voedselrijk voor het ontstaan van hoogveen
en ontstaat daar bos.
Foto: Alde Feanen, laagveen en verlanding
Bron: Archief It Fryske Gea

Oosterschar/Easterskar bij Heerenveen: In het Oosterschar is een rietland aangelegd als helofytenfilter.
Een pompje pompt water het rietveld in. Het rietland is aan onderhoud toe, want het is te vol gegroeid met
planten. Er wordt zowel gemaaid als teruggezet in successie. Het Oosterschar heeft goed ontwikkelde
petgaten met krabbenscheer (beste voorbeeld van Fryske Gea).
Buitenveld/Bûtenfjild (ten noorden van Veenwouden-Hurdegaryp). Een groot deel van het gebied is door
ontwatering verzuurd en verdroogd geraakt. Natuurontwikkeling is gericht op herstel van natte
omstandigheden door slooteinden te dichten en water aan te voeren van buitenaf. Verschralen wordt
bereikt door riet te oogsten voor dakbedekking. Deze maatregelen leiden tot verbetering van kansen voor
bijzondere soorten waaronder de zilveren maan, moerasviooltje, gagel, ronde zonnedauw en broedgebied
voor zomertaling, watersnip en roodborsttapuit (www.wetterskipFryslân.nl)
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Lindevallei/Lendevallei (bij Wolvega). De linde is aan het begin van de vorige eeuw gekanaliseerd en het
beekdal werd ontgonnen. De polders werden ontwaterd, waarbij grote hoeveelheden schoon water uit het
gebied werden gepompt. Hierdoor verdroogde het gebied. Om de vallei nat te houden, is een ingenieus
systeem van sloten, stuwen en kleppen aangelegd. Oude meanders zijn uitgegraven. Er liggen petgaten
die verlanden, die worden opengegraven, zodat er plaats is voor waardevolle moeras- en waterplanten
waaronder grote boterbloem, noordse zegge, waterviolier, kransvederkruid. Maar ook voor een
moerasvlinder als zilveren maan en diverse libellen. Het gebied is belangrijk geworden voor moerasvogels,
watervogels en bosvogels (www.itfryskegea.nl).
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5.4

Voorbeelden van Toekomstbeelden natuur
Natuur in 2050-2100
Eén van de vragen die uit de gebiedsavonden naar voren is gekomen, betreft de vraag welke natuur
ontwikkelt zich in 2050-2100 als het veen is verdwenen. Dit hoofdstuk geeft daarvoor enkele voorbeelden.
Om een beeld te krijgen van de toekomstige situatie (2050-2100) als het veen in het Friese
veenweidegebied is verdwenen, is gebruik gemaakt van foto’s als voorbeelden.
De gebruikte foto’s geven niet precies de toekomstige situatie weer, maar zijn voorbeelden uit
verschillende delen van Nederland, waar soms andere condities voorkomen dan in Fryslân, dit kan
betekenen dat iets andere beelden kunnen ontstaan.
Tevens is het van belang om te vermelden dat de uiteindelijke natuur die gevormd wordt van zeer veel
factoren afhankelijk is. De beschrijving hieronder is daarom niet meer dan een mogelijke richting waarin de
natuur zich kan ontwikkelen t.g.v. het verdwijnen van het veen.
Toekomstige veranderingen in bodem, water en klimaat
Het landschap en de natuur die kan ontstaan nadat het veen is verdwenen, hangt naast de bodemsoort
zand of klei (o.a. voedselrijkdom, zuurgraad) af van de functie (natuur of landbouw), van het waterbeheer
(grote of kleine drooglegging), en natuurbeheer, namelijk wel of niet maaien (grasland of bos). Ook spelen
de omvang van het gebied en klimaat(verandering) een belangrijke rol.
Zoals te zien is op de kaarten in de factsheet “Bodem en maaivelddaling”verdwijnt bij een handhaving van
het huidige peilbeleid in de periode tot 2050 voornamelijk veen in het oostelijk en zuidelijk deel van het
veenweidegebied van Fryslân. Hier is geen kleidek op het veen aanwezig. In de periode tot 2100 verdwijnt
het grootste deel van de rest van het veen, behalve onder open water en in de natuurgebieden met zeer
hoge waterpeilen.
De bodemopbouw die ontstaat als het veenpakket verdwijnt is redelijk bekend (interview C. Kwakernaak).
Het gaat aan de westkant om zeeklei en aan de oostkant om zand en in sommige gevallen keileem. Er zit
weinig reliëf in de bodem. In eerste instantie zal een moerige bodem blijven bestaan op klei en/of zand. De
kleigebieden blijven voedselrijk.
Als er in de zandgebieden een netto aanvoer is van voedingsstoffen dan blijft een moerige bodem
mogelijk, anders ontstaat een voedselarme situatie.
Veranderingen in vegetatie en plantensoorten
Veranderingen in vegetatie en plantensoorten worden beschreven aan de hand van verschillende bodems
die voorkomen in het Friese veenweidegebied en of hier kwel optreed.
Veen
Er is een aantal gebieden dat bij ongewijzigd beleid ook in 2050 en 2100 nog uit veen bestaat. Dit zijn
bijvoorbeeld de westkant van natuurgebied de Alde Feanen (binnen begrenzing Natura 2000-gebied), de
noordwestkant van het Sneekermeer (net buiten begrenzing Natura 2000-gebied), gebieden rond Heeg en
Balk (niet gelegen in Natura 2000-gebieden ‘Fluessen, Oudegaasterbrekken en omgeving’. De genoemde
gebieden hebben in de huidige situatie een drooglegging kleiner dan 60 cm en bieden kansen voor het
realiseren van laagveennatuur. Echter, het instandhouden van veen heeft vooral waarde als het gaat om
grote oppervlakken veengebieden. Als er na veenopbranding kleine gebieden overblijven, dan zijn die
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kleine gebieden zeer duur om te beheren, doordat deze een eigen peilvak nodig hebben. Grote
peileenheden aan veen behouden is daarom meer aan te raden (interview Jasper Fiselier, Royal
HaskoningDHV).
Waar veen afbreekt komen al niet veel rode lijstsoorten meer voor. Bijzondere laagveenplanten en
diersoorten komen voornamelijk voor op levend laagveen. Daar waar de veenlaag opraakt en klei of zand
aan de oppervlakte komt zullen uiteindelijk geen rode lijstsoorten die typisch zijn voor laagveen meer
voorkomen.
It Fryske Gea heeft landbouwgebieden op veen omgevormd naar natte natuur. Hier zijn onder andere
veenmosrietlanden gerealiseerd in de Alde Feanen. In diepe polders die worden omgezet naar natuur,
liggen kansen voor het realiseren van moerasnatuur, hier is de kans groot dat laagveenvorming zal
plaatsvinden. Omdat de polders zo diep zijn (meerdere meters), zijn er kansen om de waterstand eeuwen
mee omhoog te laten groeien met de zich ontwikkelende veenpakket totdat een dik laagveenpakket van
enkele meters ontstaat, hiervoor is wel een functiewijziging nodig van landbouw naar natuur.

Foto
Alde
Feanen,
laagveen en verlanding,
Foto: Archief It Fryske Gea

Foto: Biebrza, watergangen met
krabbenscheer
Foto: Ellen van Norren, 2006

Kwelafhankelijke natuur
Uit de kaart Natuur moeras (6a) van de
factsheet blijkt dat er een aantal gebieden is
waar in 2050 en 2100 veel kwel aan de
oppervlakte komt. Het gaat bijvoorbeeld om
de landbouwgebieden ten zuidoosten van
Heerenveen, ten zuidwesten van Grou, ten
zuidwesten van het Sneekermeer, ten
zuidwesten van de Rottige Meenthe, ten
noorden van Lemmer rond Heeg/Idzegaaster
poelen, en ten noorden en zuiden van de Alde
Feanen. Dit zijn landbouwgebieden die het
meest kansrijk worden voor het realiseren van
kwelnatuur en natte natuur. Hiervoor is dan
wel een functiewijziging nodig van landbouw
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Foto:
Noardwaard
(rietlanden, komen elk
jaar wat hoger te liggen),
Foto:Archief It Fryske Gea

Foto: Kwelafhankelijke natuur.
Biesbosch
Foto: Ellen van Norren, 2013

Waterviolier
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naar natuur. Waar veen als isolerende laag verdwijnt van de zandbodem, kunnen kwelstromen worden
‘aangezet’. Hier kunnen zeer natte omstandigheden ontstaan (interview Cees Kwakernaak).
Klei
Bijzondere (Rode Lijst) soorten komen voor in levend veen (interview Jasper Fiselier en de Vries, 2008).
Op afbrekend veen komen nauwelijks bijzondere (rode lijst) soorten voor, dit geldt ook voor de kleibodem
die aan de oppervlakte komt als veen opbrandt. Dit betekent dat overal waar veen afbreekt of is
verdwenen de bijbehorende Rode Lijst soorten zullen verdwijnen.
De weidevogels zijn niet afhankelijk van veen of klei in de bodem, maar juist van een ondiepe waterstand.
Weidevogels kunnen ook op klei voorkomen, als de waterstand maar ondiep genoeg is.
Hoe het kleigebied eruit komt te zien als het veen is verdwenen is te zien aan het huidige Friesland ten
westen van de lijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren. Het Friese veen heeft zich namelijk vroeger verder naar
het westen uitgestrekt en is daar nu verdwenen.
Zonder maaibeheer ontstaan op klei voedselrijke ruigten en bossen met veel braam (interview Aat
Barendregt). Als de kleigrond te dicht is voor wortelvorming en watertoevoer, is bos niet mogelijk en blijft
het bij ruigte (voorbeeld Leidsche Rijn).

Foto: Weiland bij Sloten
Foto: Ellen van Norren, 2011

Foto: Ruigte op verdichte klei
bodem, foto Leidsche Rijnpark,
Utrecht
Foto: Ellen van Norren, 2013

Foto: Braam, foto Leidsche
Rijnpark Utrecht, Foto: Ellen
van Norren, 2013

Zand
Op nat zand (met een hoge grondwaterstand) ontstaat door daling van de grondwaterstand en verzuring
van de bodem uiteindelijk een zuur type bos zoals berkenbroekbos (onder invloed van regenwater) of er
ontstaat onder invloed van grondwater elzenbroekbos. Na verdere daling van de grondwaterstand ontstaat
op de moerige bodem op het zand een droog type ruigte en daarna bos met weinig varens en veel braam
(interview Aat Barendregt). Bij begrazing of maaibeheer ontstaan open gebieden, zoals natte heide.
Na het opbranden van veen resteert een bodem met minder voedingsstoffen. Dit kan betekenen dat de
waterkwaliteit kan verbeteren na het opbranden van het veen. Dit biedt kansen voor bijzondere
plantensoorten (interview Jasper Fiselier). Het gebied wordt steeds minder voedselrijk en zal veranderen
richting een droog type heide of bos, tenzij er een leemlaag in de bodem zit of voedingsstoffen in het
gebied blijven zoals bij beweiding, dan blijven voedselrijkere omstandigheden bestaan.
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Figuur B1-3:
Elzenbroekbos,
Winterswijk
Foto’s: Ellen van Norren, 2013
Figuur B1-2: Natte
heide, Veluwe

Figuur B1-4: Droog bos
met braam, Amersfoort

Figuur
heide

B1-5:

Droge

Fauna
Het verdwijnen van veen heeft invloed op diersoorten die voorkomen in veengebieden. Een aantal
typische soorten van veengebieden zijn:
•
weidevogels (graslanden met ondiepe grondwaterstanden);
•
purperreiger (broedt in uitgestrekte rietvelden);
•
zwarte stern (broedt in petgaten op krabbenscheer of vlotjes);
•
noordse woelmuis (leeft in rietlanden met hoge waterstand).
Weidevogels
Voor weidevogels is niet de bodemsoort maar vooral de
grondwaterstand, openheid van het landschap en het beheer
bepalend voor de rijkdom aan weidevogels. Zowel op veen als
op klei kunnen rijke weidevogelgebieden ontstaan. Daarbij moet
worden bedacht dat voor landbouw op klei meestal wat grotere
drooglegging nodig is dan op veen. Dit betekent dat de gewenste
waterpeilen van de landbouw ook op klei te laag zullen zijn voor
broedende weidevogels. Bovendien kan klei ook inklinken
(interview Jasper Fiselier). Dit betekent dat de problematiek van
broedende weidevogels op klei niet zal veranderen vergeleken
met veen.
De Eempolders kan dienen als referentiegebied (kleigrond,
midden-Nederland). Hier broeden veel bijzondere weidevogels
zoals kemphaan, grutto en ook veldleeuwerik en watersnip. Deze
broeden in de Eempolders alleen in het natuurreservaat met een grondwaterstand van 0 tot 50 cm
drooglegging zie factsheet veenweidenatuur (6b)
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Noordse woelmuis
In Friesland komen meerdere populaties voor van de noordse woelmuis, welke zeer waarschijnlijk
geïsoleerd van elkaar zijn. De meest noordelijke populatie bevindt zich in en rond het Groote
Wielengebied. In de Alde Feanen, iets zuidelijker gelegen, bevindt zich de tweede populatie. Dit is de
dichtsbijzijnde locatie vanaf de Groote Wielen. De grootste populatie bevindt zich bij de Fluessen en de
Oudegaasterbrekken. Andere populaties bevinden zich bij Makkumer Noardwaard, in en rond het
Sneekermeergebied en in de Witte en Zwarte Brekken. De laatste twee populaties zijn mogelijk onderling
verbonden. Provinsje Fryslân heeft onderzoek laten doen naar anti-verdrogingsmaatregelen ten behoeve
van noordse woelmuis. De noordse woelmuis is gebaat bij hoge waterstanden, wat ongeschikter is voor de
concurrerende woelmuizen, veldmuis en aardmuis (Schoppers, 2012). Hoge waterstanden en grote
rietgebieden worden bedreigd door starre waterpeilen, droogte en veenafbraak.
Bedreigingen voor noordse woelmuis zijn maatregelen die ingaan tegen hoge waterstanden en rietlanden.
Maatregelen volgens het OBN rapport zijn onder andere: het vervangen van een star waterpeil door een
natuurlijker en hoger waterpeil voor herstel van riet, vergroten van gebieden voor natte vegetaties,
instellen van buffergebieden met een hoger peil, realiseren van een goede waterkwaliteit. Het is niet
bekend of er uiteindelijk voldoende maatregelen mogelijk zijn om op termijn natuurdoelen te halen voor
noordse woelmuis. Hiernaar is nader onderzoek nodig.
Zwarte stern
De
zwarte
stern
is
een
koloniebroedvogel
van
zoetwatermoerassen, die leeft van insecten en vis. De zwarte stern
is tijdens het broedseizoen gebonden aan zoet water. De
broedbiotoop bestaat vooral uit zoetwatermoerassen, vennen,
uiterwaarden, plassen en sloten, en oevers van meren en
langzaam stromende rivieren met name rond de Rottige Meenthe
en Alde Feanen (bron: Atlas van Nederlandse Broedvogels, 2002).
De zwarte sterns bouwen hun nesten van nature op drijvende
waterplanten, vroeger was dat vaak krabbenscheer. Bij
afwezigheid van geschikte waterplanten gebruiken zwarte sterns in
veel moerasgebieden tegenwoordig kunstvlotjes of andere
drijvende materialen (o.a. vegetaties van waterlelie en gele plomp)
als nestgelegenheid, die speciaal voor dit doel worden neergelegd.
Plaatselijk nestelt de soort langs slootkanten in graslanden en op
drooggevallen modderplaten.
De zwarte stern nestelt zowel in regio’s met veenbodem met
Foto: Zwarte stern
bovenlaag van klei, als in regio’s met veenbodem en van oudsher
Foto: Ellen van Norren, 2011
vooral gevoed door basenrijk oppervlaktewater.
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Omdat de zwarte stern voornamelijk nestelt in
het veengebied kan veenafbraak leiden tot het
verminderen van geschikt leefgebied: het
afnemen van krabbenscheer en effecten op
voedsel (kleine vis en insecten/libellen).
Bovendien kunnen door verdroging en verzuring
effecten optreden op oevers en daarmee op
libellen, die deel uitmaken van het voedsel van
zwarte stern. Het is niet bekend of er uiteindelijk
voldoende maatregelen mogelijk zijn om op
termijn natuurdoelen te halen voor de zwarte
stern. Hiernaar is nader onderzoek nodig.

Foto: Krabbenscheer in Brandemeer
Foto: Ellen van Norren, 2011

Purperreiger
Het broedbiotoop van purperreiger bestaat uit water- en
moerasrijke landschappen. De nestplaats ligt in
uitgestrekte rietvelden, waar doorgaans bodemnesten
worden gemaakt op een kniklaag van oud, niet te dicht,
sterk riet in ondiep water. Het voedselbiotoop bestaat uit
waterpartijen met veel ondiep, helder en visrijk water.
Vaak is dat veenwater omdat de voorkeur uitgaat naar
grote moerasgebieden. Bedreigingen vormen in het
leefgebied van de purperreiger vermesting en verdroging.
Deze factoren veroorzaken een afname van oppervlakte
en kwaliteit van het waterriet, versnelde verlanding en Foto: Purperreiger Weerribben
daarmee vermindering van het voedselaanbod.
Foto: Ellen van Norren, 2011
Maatregelen volgens het OBN rapport zijn net als voor
noordse woelmuis onder andere: het vervangen van een star waterpeil door een natuurlijker en hoger
waterpeil voor herstel van riet, vergroten van gebieden voor natte vegetaties, instellen van buffergebieden
met een hoger peil, realiseren van een goede waterkwaliteit. Het is niet bekend of er uiteindelijk voldoende
maatregelen mogelijk zijn om op termijn natuurdoelen te halen voor de purperreiger. Hiernaar is nader
onderzoek nodig.
Klimaatverandering
In dit document zijn foto’s gebruikt van soorten die in het
huidige klimaat voorkomen. Door het veranderende
klimaat gaan soorten in noordoostelijke richting
verschuiven. Daarbij komen andere soorten voor, om
welke soorten dit gaat is niet betrokken in deze
rapportage.

Foto: Koningspage in Frankrijk, Tarn
Foto: Ellen van Norren, 2013
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6

WONEN

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt voor de Friese veenweide gebieden een beschrijving gegeven van de inventarisatie
van de gevolgen van de maaivelddaling en mogelijke oplossingen hiervoor, voor de werk- en
woonomgeving. Deze inventarisatie is uitgevoerd d.m.v. een bijeenkomst met vertegenwoordigers van
Friese gemeenten, de provincie Fryslan en het wetterskip Fryslan. Hierbij is ook gebruik gemaakt van
ervaringen in het West-Nederland.
Bij deze bijeenkomst waren aanwezig:
Marcus Noordmans
gemeente Friese Meren
Freek Wijma
gemeente Boarnsterhiem
Johan Medenblik
provincie Fryslân
Jos Schouwenaars
Wetterskip Fryslân
Oane Buwalda
Wetterskip Fryslân
Bart-Jan Vreman
Royal HaskoningDHV
Berry van den Berg
Royal HaskoningDHV
Dit document volgt letterlijk de volgorde van de powerpoint-presentatie (zie bijlage 3) die gehanteerd is
tijdens deze bijeenkomst. Per besproken thema is verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen; in de
vorm van constateringen en in de vorm van mogelijke vervolgvragen. Daar waar relevant zijn ervaringen
uit veengebieden uit west Nederland toegevoegd (zie ook Feiten en weetjes). Op basis van het overleg en
gebruikmakend van de ervaringen in het westeluhk veengebied zijn conclusies getrokken.

6.2

De opgave
Breng voor een dorp in beeld hoe de leefbaarheid en beleving beïnvloed wordt door de toekomstige
maaivelddaling. Wat gebeurt er met huis, bedrijf, tuin, straat, dorp, voorzieningen en landschap in de
directe omgeving? Kunnen Waterschap, gemeente en bewoners het dorp in stand houden? Vraagt dat
nog extra maatregelen en middelen? Of gaan er echt dingen veranderen?

6.3

Aan welke gevolgen moet je denken
Om alle gevolgen in beeld te kunnen brengen, is gekozen voor een benadering vanaf de kleinste schaal
van de woning of het bedrijfsgebouw tot en met de grootste schaal, namelijk die van de omgeving (het
landschap). Tevens zijn daar niet fysieke gevolgen benoemd. Opgesomd zijn de volgende gevolgen
aanbod gekomen:
•
In/aan het huis of bedrijfspand;
•
In de tuin of bedrijfskavel;
•
In de openbare ruimte, oa beheer en onderhoud;
•
In het landschap of de omgeving;
•
Onzekerheid;
•
Verkoopbaarheid of waarde woning.
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6.3.1

Gevolgen en oplossingen: In/aan het huis en bedrijfspand
Veel voorkomende gevolgen:
•
Scheuren gevel;
•
Rottende heipalen, verzakkende funderingen waardoor huizen verzakken;
•
Rioolaansluitingen verzakken; afvoer stagneert;
•
Problemen met nutsvoorzieningen: gas, electra, etc.
Reacties uit overleg:
Wie is verantwoordelijke voor funderingsschade door maaivelddaling (tgv veenafbraak)? Antwoord: in
principe de eigenaar zelf als het gaat om een autonome ontwikkeling. De gemeente heeft de zorgplicht om
maatregelen te treffen om structurele wateroverlast in bebouwd gebied op te lossen voor zover dit
doelmatig is. Daarnaast beheert de gemeente riolen, welke, als ze lekken, de grondwaterstand plaatselijk
kunnen beïnvloeden (verlagen). Klachten hierover worden door gemeentes wel vastgelegd. Deze hebben
immers de taak structurele lasten op te lossen. Het gaat dan in de meeste gevallen om hoge
grondwaterstand zoals natte kruipruimten. Bij aanpassingen in de waterhuishouding wordt samen met het
Wetterskip gekeken naar gevolgen voor funderingen (via gezamenlijk onderzoek en peilbesluitprocedure).
In bijzondere gevallen wordt gemeten en onderzocht. Omdat de gemeente met maatwerk de meeste
problemen nog kunnen oplossen, is er nog geen aangepast grondwaterbeheer op plekken waar veel
woningen staan met houten palen.
Om verkrotting tegen te gaan is er in het verleden door de provincie een subsidie regeling opgesteld voor
de vervanging van houten heipalen door betonnen heipalen. Daar is weinig gebruik van gemaakt. In het
gebied zijn wel ‘oude huskes’ aanwezig die gefundeerd zijn op houten palen of takkenbossen. Men ging er
toen niet vanuit (veronderstelling) dat die woningen voor zeer lange tijd zonder grote ingrepen zouden
blijven bestaan. Met de huidige, moderne funderingstechnieken ligt dat natuurlijk anders. Er is ook geen
sprake van een lagere welvaart of ontwikkelingsniveau. De m2 prijs van woonkavels is ook niet sterk
afwijkend ten opzichte van vergelijkbare gebieden buiten de veengebieden.

6.3.2

Gevolgen en oplossingen: In de tuin en op de bedrijfskavel
Veel voorkomende gevolgen:
•
Verzakken tuinen;
•
Hoogte verschil woning-tuin;
•
Verzakkende aansluitingen nutsvoorzieningen op perceel;
•
Veel verzakte en gebroken rioolaansluitingen (niet alleen bij heel oude bebouwing);
•
Herinrichting (voor)tuinen n.a.v. ophogingen.
Reacties uit overleg
Gemeentes krijgen nauwelijks klachten over verzakkende (voor)tuinen. Bij herinrichting van de straten
waar vaak ook opgehoogd wordt, is er ooit wel geprobeerd afspraken over vergoedingen te maken met de
woningbouwcorporatie. Dat is echter mislukt. Gevolg is dat het openbaar gebied slechts wordt opgehoogd
tot het niveau waarbij nauwelijks voortuinen hoeven te worden meegenomen. Er is wel sprake van relatief
veel reparaties van perceelaansluitingen bij oude bebouwing. Op het perceel zelf is dit de
verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.
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6.3.3

Gevolgen en oplossingen: In de openbare ruimte/beheer en onderhoud
Veel voorkomende gevolgen:
•
Onderheide delen blijven liggen (wegen, leidingen, …), omgeving niet: resultaat golfbanen;
•
Rioleringen ‘vaker’ vervangen (om de 50 jaar ipv 70 jaar);
•
Verzakte wegen, scheuren in asfalt;
•
Veel reparaties van gebroken kolkenaansluitingen en huisaansluitingen;
•
Afwateringsproblemen; steeds meer op ‘polder’ in plaats van op boezemwater.
Reacties uit overleg:
Diverse oplossingen worden gebruikt om verzakken en de gevolgen van verzakken te beperken. Voor
riolering buizen wordt ‘pp’ gebruikt ipv pvc’. Dit kan meer vervorming aan voordat deze breekt of scheurt.
Maar is ook duurder.
In het veengebied wordt het riool vaker vervangen dan op de zandgronden.
Bij nieuwbouw wordt soms het veen geheel weggegraven en vervangen door zand. Kosten voor de
ontwikkelaar die dit doorrekend in de te verkopen woningen. Ook is voorbelasten een gebruikte oplossing.
In verband met de instabiele veenondergrond worden de wegen vaak standaard voorzien van een
puinfundering. Dit brengt dus extra kosten met zich mee. Hoeveel is niet duidelijk.
Schade aan wegen door verzakking wordt veelal meegenomen in regulier onderhoud. Aangezien er geen
nulmetingen worden gedaan is eventuele schade door derden (bv door te zwaar beladen vrachtverkeer)
niet aan te tonen. Conclusie: de onderhouds-frequentie gaat omhoog!
In de reguliere basis rioleringsplannen worden de problemen geïnventariseerd en opgelost.
Er worden systeemkeuzes gedaan in de afwatering (afwateren op boezem of polder; gescheiden
rioolstelsel of afkoppelen) die niet in samenhang bezien worden; die meer kosten met zich meebrengen
dan normaal onderhoud. Overigens hebben de gemeenten geen inzichten in de meerkosten die ophoging,
herbestrating, aanpassingen aan tuinen en erven van particulieren met zich meebrengen ten opzichte van
locaties buiten de veengebieden.

6.3.4

Gevolgen voor bedrijventerreinen
•
•
•
•

6.3.5

Geen pasklaar antwoord, er zijn geen voorbeelden bekend;
Verwachtte invloed van de maaivelddaling is beperkt;
Veelal is er sprake van integrale ophoging; het creëren van grote bovenbelasting met zandpakket
(enkele meters dik) met als gevolg dat het veen wordt samengeperst;
Waar nodig worden de bedrijfsgebouwen gefundeerd; hetzelfde voor riolering en nuts.

Gevolgen voor aansluitingen nutsvoorzieningen op huizen en gebouwen (lastig)
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid voor problemen is afhankelijk van de oorzaak van de maaivelddaling.
Is het schade als gevolg van beleidswijziging (peilverandering) of is schade toch autonoom?
Tot aan het erf ligt de verantwoordelijkheid bij het nutsbedrijf, de gemeente, etc;
Van erf naar woning (aansluiting) is het de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

NB: Alterra is weleens gevraagd als expert in een arbitrage zaak om schade als gevolg van (niet
autonome) maaivelddaling aan te tonen.
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6.3.6

Gebouwen met goede funderingen:
•
•
•

6.4

Huizen (de gebouwen) hebben vaak zelf geen schade;
Tuin, afstapje (trap) en tuinhuisjes zakken wel weg;
Na 100 jaar kan op plekken een verschil van meer dan 50 cm optreden.

Conclusies
Op basis van het gesprek en de ervaringen uit het Westen van Nederland trekken we de volgende
conclusies. We zijn ons ervan bewust dat we de ervaringen van slechts 2 Friese gemeenten hebben
kunnen meenemen en dat het nodig is om ook met de andere gemeenten in gesprek te gaan om een
volledig beeld te kunnen schetsen.
De maaivelddaling lijkt een geaccepteerd probleem voor de gemeenten in de Friese veengebieden; men
lijkt het niet als een probleem te ervaren. Daarbij is geen onderscheid geconstateerd tussen woningen in
tuinen of bedrijfsgebouwen op kavels. De maaivelddaling vraagt wel extra zorg en aandacht van de
gemeenten. Op dit moment zien zij deze daling echter niet als een heel groot probleem of bedreiging. Elk
gevolg van de maaivelddaling dat leidt tot een probleem wordt opgelost binnen de mogelijkheden die er
zijn.
Vanwege de aanwezigheid van een dunner veenpakket in Friesland in vergelijking tot de westelijke
veenweidegebieden lijkt de noodzaak om actief beleid te ontwikkelen om maaivelddaling tegen te gaan
minder groot dan in het westen van het land.
Een voorzichtige eindconclusie op basis van het gesprek met de gemeenten en het Wetterskip is dat
het er op lijkt dat door het op eigen initiatief of gezamenlijk (gemeenten en Wetterskip en bewoners) treffen
van maatregelen (veel) problemen die te maken hebben met maaivelddaling worden opgelost en dorpen
leefbaar worden gehouden. Dit geldt meer voor de gebieden die op dunnere veenpakketten zijn gelegen.
Voor de dorpen die gelegen zijn in gebieden met een dikker veenpakket is het naar ons oordeel nodig om
meer in detail te kijken hoe het watersysteem is georganiseerd en hoe snel en sterk het maaiveld in deze
gebieden zal dalen bij ongewijzigd beleid. In nader en meer specifiek onderzoek kan in deze gebieden
bekeken worden wat dit voor de aanwezige bebouwing, infrastructuur en leidingen betekent. Het
ontbreken van een scherp beeld bij de gemeenten van de gevolgen van de maaivelddaling en de extra
kosten die de gemeenten hiervoor maken kan een belangrijke rol spelen bij de huidige manier van werken.
Mogelijk dat de veenweidevisie leidt tot een andere houding bij gemeenten omdat de problemen beter
bekend en in beeld gebracht worden.
Oplossingen in bestaande gebieden:
gedaalde openbare ruimte bij herstructureringsprojecten weer aanvullen binnen de
mogelijkheden;
bij ophoging en in rioolsleuf licht ophoogmateriaal toepassen;
afwatering verleggen van naar lager peilgebied (bijv. van boezem naar polder);
lichter materiaal (dan zand) in de wegfundering en rioolsleuf;
eventueel lichtere pvc of pp-riool buizen;
eventueel pp-riool buizen aangezien deze meer vervorming aankunnen voordat er een breuk
optreedt.
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Oplossingen aanleg nieuwe plannen:
nieuwe funderingstechnieken woningen zijn goed/ongevoelig voor daling maaiveld en daling
grondwater;
bij bouwrijp maken veen weggraven of het veenpakket tijdelijk voorbelasten (=zetting
versnellende maatregel);
planhoogte zo mogelijk met ruim voldoende drooglegging boven boezempeil.
Gemeentes monitoren de problemen van de maaivelddaling niet. Zij gaan pragmatisch met de
consequenties om. Er is nog ruimte voor oplossingen en de daling is geheel in het onderhoudssysteem
versleuteld. Het waterschap heeft echter behoefte om naar de toekomst te kijken. Hoe lag het gebied er
100 jaar geleden bij, hoe nu, hoe over 50 en hoe over 100 jaar. Welke scenario’s zijn denkbaar? Welke
kosten brengt dat met zich mee? Hieruit moeten conclusies getrokken worden die als basis kan dienen
voor het opstellen voor de visie, aldus het waterschap. Het feit dat het moeite heeft gekost om ook vanuit
de ‘ruimtelijke ordenings-hoek’ van de gemeentes vertegenwoordigers aan tafel te krijgen, laat ook
doorschemeren dat de maaivelddaling ook niet in de breedte van de ruimtelijke ordening, beschouwd
wordt als een probleem; als een aspect dat vraagt om gewijzigd beleid. Dit kan een bewuste keuze zijn,
maar kan ook te maken hebben met te weinig bekendheid met het fenomeen maaivelddaling en de
mogelijke gevolgen voor de langere termijn. Als er een probleem is wordt het door de gemeenten met de
beschikbare middelen opgelost. Er wordt dus niet gestuurd in beleid om problemen te voorkomen of om
op andere wijze aan te pakken.
De ene plek is de andere niet! Elke plek in het Friese Veenweide gebied heeft zijn eigen kenmerken met
eigen oplossingen (en oplossingsruimte). Elke plek vraagt dus om maatwerk. Een mooi voorbeeld is hoe
gemeenten omgaan met nieuwbouwprojecten in het veenweidegebied. De ene gemeente graaft al het
veen af, terwijl de andere het veen als het ware samendrukt door de bovenbelasting flink te vergroten.
Er is geen zicht op de extra kosten die de maaivelddaling tot gevolg heeft. Er is wel sprake van frequenter
onderhoud (reparaties wegdek, vervanging riolering, ophogen gronden). Deze kosten zijn echter nooit
inzichtelijk gemaakt.
De aantasting van de leefbaarheid door de maaivelddaling is niet ‘hard’ te maken. Wonen in dit gebied
brengt bepaald ongemak met zich mee en dat wordt ogenschijnlijk door alle partijen geaccepteerd.
Frappant was wel dat geen van de aanwezige gesprekspartners op het veen woonde, maar bewust een
plekje om te wonen heeft uitgezocht (net) buiten deze ‘probleemzone’. Verdere conclusies mag je daar
niet aan verbinden. Over de verkoopbaarheid van de woningen in het Friese veenweidegebied is geen
nadere informatie verkregen. Het is voorstelbaar dat dit aspect, net als bij de bodemdaling bij gaswinning
in Groningen, wel aanleiding is voor problemen bij de verkoopbaarheid (dalende prijzen of geen animo).
Nader onderzoek zou dit moeten aantonen.

6.5

Feitjes en weetjes
Algemeen:
•
Mv-daling t.g.v. aerobe afbraak is aantoonbaar en meetbaar.
•
Anaerobe afbraak speelt zeker, maar de omvang is afhankelijk van lokale condities zoals bodemtype,
waterkwaliteit (N, P, Fe en SO4) en kwel;
•
Berekeningen van mv-daling komen niet altijd overeen met de praktijk;
•
Het veenpakket in West-Nederland is veel dikker dan in Friesland, gemiddeld 4 à 5 meter met
uitschieters tot wel 10 meter (bijv. in de Krimpenerwaard);
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•

In West-Nederland: schade aan fundering van woningen (houten palen) bij een daling van 5 mm/jaar
treedt op na 100 jaar;
•
Kosten vervangen / herstel van funderingen begroot op 12.500 à 50.000 euro;
•
Bij constructieschade loopt dit op naar 100.000 euro per woning (Kockengen);
•
In het westen worden de problemen door maaivelddaling vaak opgelost/voorkomen door op te hogen.
In het Friese veenweidegebied wordt het opgelost door de frequentie van onderhoud te verhogen.
NB: CO2 is het bekendste broeikaseffect en ontstaat oa door veenafbraak. Recente onderzoeken van
Deltares en Alterra tonen aan dat CH4 (22 maal sterker broeikaseffect) een onderschat probleem is.
Contactgegevens:
Hans Verhoogt:
hans.verhoogt@rhdhv.com (projectleider namens Royal HaskoningDHV)
Berry van den Berg: berry.van.den.berg@rhdhv.com (gespreksleider verdiepingsslag)
Bart-Jan Vreman:
bart-jan.vreman@rhdhv.com (expert verdiepingsslag)
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7

LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Tijdens de consultatie van de streek is aangegeven dat ten aanzien van het aspect landschap,
cultuurhistorie en archeologie de kwaliteiten en samenhang meer zouden moeten worden benadrukt.
Hierbij is vooral Grutsk op ‘e Romte leidend. De provincie Fryslân heeft hiertoe een werksessie
georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in onderstaande uitgebreide beschrijving van dit thema. Een verslag
van deze sessie is opgenomen in bijlage 2.

7.1

Beknopte historie
De veengebieden in Fryslân komen voor in 5 deelgebieden uit Grutsk op ‘e Romte, namelijk:
•
het Laagveengebied
•
het Merengebied en
•
de Noordelijke Wouden
•
grens Oostergo
•
grens Westergo

Het Laagveengebied van het Lage Midden is een laag gelegen kom bestaande uit een aan keileem- en
zandgronden en kleigronden grenzend westelijk deel en een aan zand grenzend oostelijk deel. Het
westelijk deel kenmerkt zich door enkele meren en kronkelende waterverbindingen die meer verband
hebben met het veengebied en de beekdalen dan met het naastgelegen Merengebied. Zuidwestelijker ligt
het Merengebied min of meer ingeklemd tussen de hoger gelegen gebieden van Sint NicolaasgaGaasterlân, de veengebieden rond Heerenveen en de zeekleigebieden in het westen en noorden. Het
Merengebied wordt gekenmerkt door de vele grote en kleinere meren en vaarten. Om de meren heen,
ligt een uitgestrekt laagveengebied, dat vanaf de 10de eeuw is ontgonnen.
Het oostelijk deel van het Laagveengebied, ter weerszijden van de beekdalen, kenmerkt zich door enkele
grote planmatig ontgonnen Veenpolders en uitgestrekte veenweidegebieden(zie landschapstypenkaart)
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In het begin van het Holoceen (zo’n 10.000 jaar geleden) ontstond het veen door een combinatie van het
afsmelten van het landijs en hoge grondwaterstanden. De benedenlopen van de beken het
Koningsdiep/de Boarn, de Lende en de Tsjonger maakten deel uit van dit veengebied, evenals de nu nog
rudimentair aanwezige veenstromen in het Merengebied. Zij vormden de basis voor ontginning en
bewoning.
Door het risico van overstromingen en vloedinbraken is het Merengebied, behalve in de middeleeuwen,
altijd schaars bewoond geweest. In het veengebied lagen de oude boerderijplaatsen verspreid of, en
minder vaak, als kleine linten in het open landschap. Door de wateroverlast is een aantal hier ontstane
veenontginningsdorpen in de loop der tijd naar veiligere gronden opgeschoven. Ten gevolge van erosie
door wind en water en plaatselijk door zout- en turfwinning zijn de meren ontstaan en in de loop der tijd
soms groter geworden en zijn hierdoor nederzettingen zelfs verdwenen. Om de wateroverlast door
opstuwing vanuit het westen en zuiden tegen te gaan, is vanaf de 13de eeuw een systeem van hemdijken
aangelegd. In het zuiden zijn slaperdijken aangelegd en vormde de IJsselmeerdijk bij Lemmer de
voormalige zeekering de bescherming van het veeweidelandschap ter plaatse. In de noordwestelijke rand
van het Merengebied (gedeeltelijk op de grens van Westergo en Oostergo) -een smalle, laag gelegen
zone van klei-op-veen, dat zich in zijn totale lengte van Stavoren tot aan Rinsumageest uitstrekt- ligt een
systeem van ringvaarten en hemdijken, vooral gelegen zuidelijk van de lijn Bolsward-Sneek. Deze hele
klei-op-veenzone met de overgang naar de aansluitende veengebieden van Stavoren tot Rinsumageest is
van archeologisch belang omdat hierin zowel op en in de klei als in het hieronder gelegen veen
terpbewoning aanwezig is. De hieronder liggende pleistocene zandgronden herbergen prehistorische
bewoningssporen die door klei en veen worden beschermd. Plaatselijk komen in het kleigebied van
Westergo en Oostergo droogmakerijen met een veenbodem voor met een rationeel ontginnings- en
bebouwingspatroon vaak voorzien van ringvaarten.
De Noordelijke Wouden, in het noordoosten van Fryslân, maken deel uit van de noordwestelijke uitloper
van het Drents Plateau. Het gebied omvat gronden die boven en beneden NAP liggen, met een bodem die
bestaat uit een basis van keileem, waarop tijdens de laatste ijstijd dekzand is afgezet. Het veen is heden
ten dage verdwenen boven de 0-NAP-lijn, waardoor het zand boven de 0-NAP-lijn aan het oppervlak ligt.
Beneden deze hoogte zijn de zandgronden meestal, onder invloed van
oppervlaktewater, bedekt door klei, veen of een combinatie van beide. Deze lagere delen van de
Noordelijke Wouden worden gekenmerkt door openheid, de beplanting is bijna afwezig en de bebouwing
schaars. Deze open veenweidegebieden liggen beneden de 0-NAP-lijn en contrasteren sterk met het
aangrenzende hoger gelegen kleinschalige besloten elzensingel- en houtwallenlandschap. De ontsluiting
via instekende miedwegen en vaarten is kenmerkend.
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Klei-op-veen gebied

Veenweidegebied

Veenpolders

Veenderijen

Beekdalen

Droogmakerijen

In het midden van het Laagveengebied is langs de randen en via de beken door de zee klei afgezet. In de
volle middeleeuwen is het veenweidegebied vanaf de kleigronden vanuit deze beken en veenstromen door
middel
van
een
opstrekkende
verkaveling
ontgonnen,
waarbij
de
agrarische
nederzettingen/boerderijplaatsen geleidelijk opschoven door het steeds weer onbruikbaar raken
(doorbodemdaling en vernatting) van de in gebruik genomen gronden, tot ze veelal op hogere gronden
hun huidige plek vonden.
Vanaf de 17e eeuw is veenwinning op grotere schaal toegepast dan in de daaraan voorafgaande tijden.
Eerst werd langs de randen van het middeleeuwse ontginningsgebied het resterende
hoogveen afgegraven, nu nog herkenbaar door de aanwezige (trek)vaarten en veenwijken. Daarna werd
via het graven van petgaten het laagveen gewonnen. Door deze winning ontstonden er, op plekken waar
diep werd gegraven, uitgestrekte plassen en vergraven land.
Er moesten onder verordening van de provincie dijken rondom de te vervenen gebieden worden
aangelegd, vaak met ringvaart. Vervolgens moest met de slikgelden de bemalen grond herontgonnen
worden. Zo ontstonden de vele uitgestrekte laaggelegen veenpolders met veenkaden, windmolens,
windmotoren, (stoom)gemalen, ringvaarten en -sloten en sluizen.
De veenpolders zijn na droogmaking weer als landbouwgronden herverkaveld, de oude middeleeuwse
verkaveling is hiervoor (her)gebruikt. In het hele gebied is de verkaveling opstrekkend en grootschalig.
In de smalle zone in het noordelijk deel van het Laagveengebied, waar klei is afgezet langs het Alddjip en
de Ieën, is de verkaveling ook opstrekkend, maar kleinschalig. Tussen de veenpolders vormden de
benedenlopen van de beken de oorspronkelijke afwatering van het zandgebied; zij waren belangrijke
voedingsbronnen voor het veengebied. Onderling verschillen deze stromen sterk. De Wide Ie tussen Grou
en Drachten, ook een soort beekdal, is ontstaan door erosie van het stroomgebied.
Het gebied heeft plaatselijk het karakter van een langgerekt meer gekregen.
De benedenloop van de Lende (voormalige getijdenrivier) is door dijken gemarkeerd. De Tsjonger is
grotendeels gekanaliseerd en heeft benedenstrooms een brede bedding bestaande uit veengronden. De
benedenloop van het Alddjip is vergraven en slecht herkenbaar. Deze beeklopen liggen nu hoger dan de
uitgegraven veenpolders. In de veenpolders bevinden zich nog delen legakkercomplexen waar de turf te
drogen werd gelegd (zoals in de Rottige Meenthe en in de Deelen, die niet geheel uitgeveend zijn en nu
daarom hoger liggen dan de veenpolder). Ook de Alde Feanen is een dergelijk gebied, dat overigens
grotendeels in de Friese boezem is gelegen.
Het meest noordelijk deel van het gebied (rond Warten) herbergt zeer goed bewaarde Romeinse en
vroeg middeleeuwse ontginningen (onzichtbare waarden). In het relatief smalle noordelijke deel van het
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gebied, de zone van klei-op-veen, lagen de boerderijplaatsen onregelmatig in het landschap verspreid en
komt een enkel terpdorp voor. In het langwerpige zuidelijke deel liggen veel lineaire
veenontginningsdorpen (agrarische ontginningsstructuur) en verveningsdorpen (commerciële
ontginningsstructuur). Enkele van deze dorpen hebben zich ontwikkeld langs vaarten en meeroevers en
worden beschouwd als 'waterfronten en toegangspoorten' van Fryslân, dankzij de betekenis die ze hebben
voor de Friese waterrecreatie. In dit gebied komen veenarbeiderswoningen en kleine boerderijen in
voor. In het gebied bevinden zich twee gebieden met bijzondere waarden: veenpolder De Kikkert (ten
noorden van Lemmer) en De Scheene (Rottige Meenthe), een beschermd dorpsgezicht (Aldeboarn) en
twee aardkundig waardevolle bodembeschermingsgebieden: de ‘Deelen’ en ‘Rotstergaast’ (zie
Verordening Romte, 2011). In het Merengebied liggen de beschermde dorpsgezichten Heech, Langweer
en Woudsend.
De oudste wegen dateren uit de 17de eeuw, maar de eerste ‘echte’ weg stamt uit de tweede helft van de
19de eeuw: het is de rijksweg tussen Sneek en Lemmer, een kaarsrechte verbinding die de
verkavelingstructuur geheel doorsnijdt. Begin 20ste eeuw is het gebied ook door trambanen -met
bijbehorende (stations)gebouwen- ontsloten. In het gebied zijn er, relatief gesproken, weinig kerken en
vele klokkenstoelen, een indicatie van het ontbreken in deze streek van kapitaalkrachtige kerkelijke
gemeenten. Ook zijn er verschillende zuivelfabrieken aanwezig, die ontsloten waren door vaarten en
kanalen.
(de vetgedrukte woorden zijn de karakteristieken van een bepaald deelgebied)

7.2

Huidige situatie
In Grutsk op 'e romte worden de volgende provinciale belangen benoemd voor het Laagveengebied:
•
Enkele veenpolders waarbij de samenhang tussen ontginning, ontwatering, verkaveling, polderdijken,
vaarten, en bebouwingspatroon nog goed zichtbaar is.
•
De grootschalige openheid van het Tsjûkemar en enkele veenweidegebieden.
•
De benedenlopen van de beekdalen [Lende, Tsjonger, Alddjip (de Boarn), de Ieën, onderdeel van het
grotere systeem van beken en beekdalen].
•
De langgerekte lineaire bebouwingslinten in samenhang met een sterke gerichtheid van de
verkaveling (regelmatig opstrekkend).
•
De Romeinse en vroeg middeleeuwse ontginning gelegen tegen het klei-op-veengebied aan.
•
Het totale watersysteem van beeklopen, meren, vaarten, ringsloten en ringvaarten.
•
Het systeem van zeedijken en voormalige zeedijken, waarvan de IJsselmeerdijk/voormalige
Zuiderzeedijk als bijzonder wordt beschouwd in dit dijken systeem.
•
Dorpen met een sterke relatie met vaarten en meeroevers.
In Grutsk op 'e romte worden de volgende provinciale belangen benoemd voor het Merengebied:
•
Grootschalige open watervlaktes met open (meer)oevers.
•
Grootschalige openheid in de veenweidegebieden met opstrekkende verkaveling.
•
De relatie van de bebouwing(slinten) met het water, de verkaveling en het omliggende landschap.
•
De verkaveling die vanaf de klei doorloopt in opstrekkende lijnen naar het veengebied.
•
Stelsel van waterverbindingen (meren, vaarten en kanalen) en dijken.
•
Patroon van hemdijken en slaperdijken.
•
Nederzettingen met een sterke relatie met het water.
In Grutsk op 'e romte worden de volgende provinciale belangen benoemd voor de Noordelijke Wouden
(geselecteerd naar relevantie voor veenweidegebieden):
•
De overgang (contrast) van dichte, gerichte verkavelingsstructuren van elzensingels en houtwallen op
de zandgronden naar het open veenweidegebied en het kleigebied.
•
De karakteristieke langgerekte verkaveling- en bebouwingsstructuren van de
hoogveenontginningsgebieden met bijbehorend watererfgoed (vaarten, wijken, bruggen).
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In “Grutsk op 'e romte” worden de volgende provinciale belangen benoemd voor de Oostergo
(geselecteerd naar relevantie voor veenweidegebieden):
•
De overgangszone tussen het kleigebied en het veengebied, het klei-op-veengebied, met de
volgende kernmerken :
de (vaak kleine) klei-op-veenterpen, soms uitgegroeid tot grotere dorpen;
de opstrekkende verkaveling;
de openheid van het kleigebied dat overgaat in de weidsheid van het open
veenweidegebied en de beslotenheid van de wouden.
•
De smalle kwelderwal ten zuiden van Leeuwarden langs de Middelzee , grenzend aan en
overlopend in het klei-op-veengebied met op verschillende plaatsen doorbraken van
beekmondingen van het Alddjip. Hier liggen vooral lineaire terpdorpen op de wal en veelal
radiaire terpdorpen in het klei-op-veengebied.
In Grutsk op 'e romte worden de volgende provinciale belangen benoemd voor de Westergo (geselecteerd
naar relevantie voor veenweidegebieden):
•
De overgangszone van het klei-op-veengebied als onderdeel van de strook die diagonaal over
Fryslân heen loopt. In Westergo kenmerkt deze zone zich door de aanwezigheid van
(onzichtbare) (ven)terpen en ontginningssporen, hemdijken, droogmakerijen en het begin van de
opstrekkende verkaveling van het veen.
•
…….De relatief jonge kwelderwal aan de kust van het IJsselmeer met hierop jongere
nederzettingen, zoals Workum en Makkum, waarvan de snelle overgangen tussen zeeklei en
veen karakteristiek zijn.

Kaart: huidige veendikte geprojecteerd op kaart landschapstypen
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7.3

Verwachting
Door maaivelddaling:
•
In het oostelijk deel van het Fryske veenweidegebied verdwijnen de komende decennia de nog
resterende veenbodems. Hierdoor komt de onderliggende zandgrond tevoorschijn. Bomen en andere
houtige gewassen kunnen zich gemakkelijker ontwikkelen met als gevolg dat het landschap
beslotener wordt (de Friese Wouden “rukken op” naar het westen). Het karakteristieke open
veenlandschap verdwijnt hierdoor. Het zandlandschap komt tegen het klei-op-veengebied te liggen.
Hierdoor ontstaan grotere contrasten in het landschap.
•
Het verschil tussen het peil van de Friese boezem en de omliggende polderpeilen wordt groter. Dit
proces is al overal in het veenweidegebied gaande.
•
Bij bebouwing, dus ook Rijksmonumenten, kan hierdoor funderingsschade ontstaan. (Zie daarvoor de
Factsheet “Bebouwing” en Factsheet “Cultuurhistorie en Archeologie”)
•
Het is te verwachten dat er, geleidelijk aan, een verschillend landschapsbeeld zal ontstaan, met name
door de veranderde visuele relaties tussen de onderdelen/elementen.
•
Toenemende zorg voor hoogwatercircuits rond wegen en woningen. Juist het samenhangende beeld
van weg/dijk, bebouwing en hoogwatercircuits geven het “natte waterland” aan en zijn karakteristiek
voor het Fryske Feangreidegebiet . Qua beleving is dit heel belangrijk.
•
In gebieden waar veenbodems verdwijnen komt de zandondergrond tevoorschijn. Deze verandering
van bodemtype maakt het mogelijk om andere gewassen te gaan verbouwen (denk aan de Drentse
Veenkoloniën). Er kan dus een ander landgebruik plaatsvinden (zoals akkerbouw). Daarnaast kan
zich een andere vegetatie ontwikkelen met bomen en houtige gewassen (inclusief een andere fauna).
•
Open landschap van het veen en het klei-op-veen wordt bedreigd: verandering landschapsbeeld;
verloren gaan van nadrukkelijke kenmerkende openheid van het veenweide landschap.
•
De geschiedenis van het gebied is moeilijker aan het landschap af te lezen. Dit is iets dat in beginsel
vooral door deskundigen geconstateerd kan worden.
•
Herkenbaarheid van veenpolderinrichting wordt fossiel, immers niet meer nodig/nuttig, waarmee er
druk op voortbestaan komt.
Archeologie in het kleidek, in en op het veen en op het zand gaat verloren doordat het veen komt
bloot te liggen en aan zuurstof wordt blootgesteld.Sommige veranderingen geven puur een
verandering van het landschapsbeeld. In “Grutsk op ‘e Romte” wordt de verscheidenheid aan
landschapstypen wordt als zeer belangrijk aangemerkt (top 10). Nivellering van de diversiteit aan
landschapstypen in de reeks zand–veen–klei ondermijnd dit provinciale belang.
Archeologie
Eén van de archeologische informatiedragers is de top van het Pleistocene zand. Doordat het veen
oxideert, komt die laag te voorschijn/bloot te liggen. De agrariër wil het restje veen mengen met zand;
waardoor vindplaatsen voor archeologie definitief verloren gaan.
Ondergrond Veenweidegebied is vanuit archeologisch perspectief een vuursteenreservaat; dit is een
ongestoord steentijdgebied.
In het westelijk deel van het Fryske veenweidegebied ligt een kleidek op het veen. In dit deelgebied is
sprake van klei-op-veen ontginningen. De overgang van klei naar veen is uit archeologisch oogpunt een
belangrijke overgang.
Voor archeologie heeft het veengebied drie belangrijke waarden:
l
Klei op veen (ook veenterpen)
ll
Pleistoceen (ongestoord steentijdgebied)
lll
Zuiver veen (waarden in het veen)
Door maaivelddaling komen de drie hierboven genoemde categorieën in gevaar. Met de oxidatie van veen
verdwijnt er meer dan alleen de toegedekte archeologie. Ook archeologische waarden in en boven de
veenbodem verdwijnen. Bescherming van archeologische waarden is eeuwig, het verdwijnen van
archeologische waarden is definitief. Vanuit archeologie ligt het zwaartepunt in de klei-op-veengebieden
en de dikkere veenpakketten.
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8

RECREATIE

De provinsje Fryslân heeft een werksessie georganiseerd over de effecten van maaivelddaling op
recreatie en landschap (het verslag is opgenomen in bijlage 2). Bovendien zijn de omzetcijfers voor de
recreatie nader in beeld gebracht. Het verslag is opgenomen in bijlage 2. Een verdere uitwerking van de
factsheet recreatie is hieronder weergegeven.

8.1

Recreatie Veenweidegebied
De belangrijkste recreatievorm in het veenweidegebied is de watersport op de Friese Meren. Hier is de
recreatieve druk ook het grootst. De meren, kanalen en vaarten, de natuur en het landschap in combinatie
met de historische dorpen en steden maakt dit deel van Fryslân tot een gewaardeerd watersportgebied
[bron: 1]. Uit onderzoek op het gebied van watersport blijkt dat Fryslân een unieke propositie heeft als het
gaat om de nauwe verbondenheid tussen pittoreske stadjes en de bijzondere waterstructuren. Ook het
gevoel van vrijheid en open landschappen zijn belangrijke Friese kernwaarden.
Ook gebieden als de Alde Feanen, het Sneekermeer, en de Rottige Meenthe hebben een hoge
belevingswaarde. Hier zijn fiets- en wandeltochten en natuur- en plattelandstoerisme populair.
Door de toename van bestedingen in de vrijetijdssector zal naar vcerwachting in de toekomst de betekenis
van toerisme voor de Fryske economie alleen maar toenemen [bron: 1]. Voor het werven van toeristen is
een aantrekkelijk landschap met steden en dorpen en de aantrekkingskracht van het water voor diverse
doelgroepen een absolute randvoorwaarde.
Uit het onderzoek blijkt dat het Friese landschap een dikke 8 krijgt van de waterrecreant. Maar dezelfde
recreant ziet ook een achteruitgang in de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. Waterrecreanten waarderen de
historische identiteit van het Friese landschap en de architectuur zeer. Vooral het historische en pittoreske
karakter van de dorpen en boerderijen en de natuurlijkheid van het landschap en de oevers worden hoog
gewaardeerd. De specifieke landschapstypen die in het gebied aanwezig zijn, hebben eigen ruimtelijke
beeldkwaliteitskenmerken en aantrekkingskracht (toeristische parels).
Beleving landschappelijke kenmerken van Fryslân door waterrecreanten:
+++ weilanden en boerderijen;
++
verscheidenheid aan meren;
++
opvaarten en kanalen;
+
variatie in oevers en weilanden;
+/afwisseling bos en weiland;
+/dijken en kanalen.
De landschappelijke kenmerken die overkoepelend gezien worden als dé Friese landschapskwaliteit zijn
de weilanden met boerderijen, de verscheidenheid aan meren, de opvaarten en kanalen, en de variatie in
oevers en weilanden. Waterrecreanten vinden het zicht op landschap en agrarische functies een
belangrijke positieve kenmerken van het Friese Merengebied.
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8.2

Economische betekenis Recreatie & Toerisme
De recreatieve sector is een belangrijke economische pijler in het gebied. Circa 2100 mensen hebben in
het veenweidegebied een baan in de recreatieve sector. Dit is ruim 9 procent van het totaal aantal banen
in het gebied en 11 procent van het totaal aantal banen in de recreatieve sector. Het aandeel van de
recreatiesector in het veenweidegebied ligt enigszins hoger dan het gemiddelde in de provincie Fryslân.
De meeste bedrijvigheid binnen de recreatiesector zit in de watersport. Bijna de helft van deze bedrijven
houdt zich bezig met de verhuur of bouw van recreatievaartuigen en jachthavens. Circa 13 procent van de
bedrijven betreft verblijfsrecreatie (hotels, huisjes en kampeerterreinen) en 18 procent van de bedrijven
zijn eet- en drinkgelegenheden. De bedrijvigheid is geconcentreerd bij de Friese Meren, vooral rondom
plaatsen als Heeg, Sneek, Ter Herne en Lemmer.
Banen Recreatie & Toerisme
Deelgebied
Veenweidegebied
Overig Fryslân
Totaal

Aantal banen
2.110
16.996
19.106

Percentage
11%
89%
100%

Omzet Recreatie & Toerisme
De totale bestedingen in de sector Recreatie &Toerisme in de provincie Fryslân zijn voor 2012 berekend
op 1029 miljoen euro [bron: 2]. Er zijn echter geen gegevens van de omzet van de Recreatie &
Toeristische sector specifiek voor het veenweidegebied. Daarom is er voor gekozen om de totale
toeristische bestedingen in de provincie Fryslân te relateren aan het percentage werkgelegenheid
Recreatie en Toerisme in het veenweidegebied. Op basis hiervan wordt de omzet voor het
veenweidegebied berekend op € 113 miljoen. (€ 1029 mln. * 11%) .
De veronderstelling bij bovenstaande berekening is dat de ruimtelijke verdeling van de bestedingen
hetzelfde is als de werkgelegenheid. Dat hoeft echter niet zo te zijn, omdat de bestedingen niet alleen
maar terecht komen bij toeristische ondernemers. Bijvoorbeeld: bestedingen komen ook terecht bij niettoeristische bedrijven (zoals supermarkten). Er is echter ook geen aanleiding om te veronderstellen dat het
ruimtelijk patroon van de bestedingen sterk afwijkt van die van de werkgelegenheid.
Als check kan de omzet Recreatie & Toerisme in het Veenweidegebied worden berekend op basis van het
Bruto Binnenlandse Product. In dat geval bedraagt de omzet 132 miljoen euro. Dit bedrag komt redelijk
overeen met de berekende omzet Recreatie en Toerisme op basis van de totale toeristische bestedingen
in de provincie Fryslân. In werkelijkheid zal het bedrag van 132 miljoen euro waarschijnlijk lager zijn,
omdat de sector Recreatie & Toerisme niet erg kapitaalintensief is maar erg arbeidsintensief, waardoor de
productie per werkzame persoon relatief laag is.
Op basis van bovenstaande berekeningen kan worden geconcludeerd dat de omzet Recreatie en
Toerisme in het Veenweidegebied tussen de 113 – 132 miljoen per jaar ligt (gemiddeld € 122 miljoen per
jaar).
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8.3

Verwachting
De ontwikkeling van de recreatie in het veenweidegebied is afhankelijk van de ontwikkeling in de
toerismesector. Maar ook een verdergaande maaivelddaling kan invloed hebben op de ontwikkeling van
de recreatie. Vooral voor de gebieden waar nu sprake is van een hoge belevingswaarde van het
landschap en de natuurwaarden kan de maaivelddaling een (geleidelijke) bedreiging zijn voor de wandel-,
fiets- en natuurrecreatie en de watersport.
Ruimtelijke kwaliteit is: “Weten waar je bent!”. Waterrecreanten vinden het zicht op landschap en
agrarische functies één van de positieve kenmerken van het Friese Merengebied [bron: 1]. Er is dus een
relatie tussen de Friese Meren en de landelijke omgeving (zie illustratie). Door de maaivelddaling zakken
de polders steeds dieper weg, terwijl de Friese Boezem (de meren en vaarten) op gelijke hoogte blijft. De
relatie tussen de Friese Meren (boezem) en de omliggende polders neemt daardoor af [bron: 3]. Koeien
grazen in dieper gelegen polders en zijn minder zichtbaar. Vanaf het land verandert de ervaring van de
recreant ook. Kades worden opgehoogd en nemen dus een steeds prominentere plek in, in het landschap.
Het zicht op het landschap neemt daardoor lokaal af.Juist in het toeristische Friese merengebied zijn nog
relatief dikke veenpakketten aanwezig en kan de bodem dus nog sterk dalen. De effecten op beleving en
landschap zullen in het Friese Merengebied dus groot zijn. In hoeverre dit van invloed zal zijn op de
ontwikkeling in de toerismesector is moeilijk aan te geven.

Illustratie: Er is een relatie tussen de Friese Meren en de landelijke omgeving.
Waterrecreanten signaleren een achteruitgang van eenheid en identiteit in het Friese landschap en
bebouwing [bron: 1]. Men is bang dat deze trend zich verder doorzet en dat daardoor het landschap
onherstelbaar wordt aangetast. Dit kan in de toekomst economisch negatieve gevolgen hebben door
afname van recreatie en toerisme.
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In het oostelijk deel van het veenweidegebied speelt een andere ontwikkeling. Bij autonome
ontwikkelingen zal de veenbodem langs de rand van het zandgebied van Fryslân (de Friese Wouden) de
komende decennia verdwijnen. Het onderliggende zand komt hierdoor tevoorschijn. Dit zal gevolgen
hebben voor het landschap. Bomen en andere houtige gewassen kunnen zich gemakkelijker ontwikkelen
en het landschap zal hierdoor minder open blijven (de Friese Wouden “rukken op” naar het westen).
Daarnaast kunnen boeren ander gewassen gaan verbouwen. Dit hoeft echter niet direct negatieve
gevolgen voor de recreatiesector te hebben.
Bronvermelding
1.
“Fryslân vanaf het water, ‘beleving van ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap door
waterrecreanten’”. NoordPeil landschap & stedenbouw in opdracht van het Friese Merenproject.
Leeuwarden, februari 2008.
2.
Toerisme Monitor 2012, Stenden. Leeuwarden 2013.
3.
Verslag Workshop Veenweidevisie met Team Ruimtelijke Kwaliteit, afdeling Stêd & Plattelân op 2
september 2013. Provincie Fryslân. Leeuwarden, 2013.
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GEBIEDSBEGRENZING

In de factsheets van de veenweidevisie is een begrenzing van het gebied gehanteerd op basis van een
veendikte van meer dan 40 cm. Hieronder wordt kort ingegaan wat er speelt in het gebied waar het veen
minder dan 40 cm dik is.
De begrenzing van het Friese veenweidegebied wordt aangeduid als het gebied waar > 40 cm in de
bovengrond aanwezig is. In gebieden waar het veen < 40 cm veen is, spelen in principe dezelfde
problemen als in het Friese veenweidegebied zelf. De problemen zullen over het algemeen kleiner zijn
omdat de maaivelddaling minder is dan in die gebieden met een dikker veenpakket. Het eindpunt van de
maaivelddaling zal eerder bereikt zijn. Daarnaast is het in deze gebieden met veendikte < 40 cm moeilijker
of onmogelijk om bepaalde maatregelen te treffen om maaivelddaling tegen te gaan zoals het toepassen
van onderwaterdrains. Voor de veenweidegebieden van Noord-Holland laat men veenweidegebieden met
minder dan 1 meter veen in de ondergrond zelfs buitenbeschouwing en wordt voor deze gebieden geen
pecifiek beleid ontwikkeld om maaivelddaling tegen te gaan. De beperkte middelen worden gericht op het
behoud van het veen in gebieden waar nog een veel dikker veenpakket aanwezig is.
In de workshop van Kennis voor Klimaat is ook naar voren gekomen dat natuurgebieden met een geringe
veendikte wellicht aangewend kunnen worden om uit te ruilen tegen gronden die nu in landbouwkundig
gebruik zijn met een dikker veendikte of met meer effect op het realiseren van bepaalde opgaven (natuur,
verzakken woningen).
Daarnaast kunnen maatregelen in gebieden met een geringe veendikte in samenhang met de omliggende
gebieden met een dik veenpakket wel van betekenis zijn om bepaalde opgaven (verzakken woningen,
natuurdoelen) in de gebieden met een dik veenpakket te bereiken.
Bij het opstellen van de veenweidevisie (en de begrenzing ervan) is het van belang om uit te gaan van de
geactualiseerde veendiktekaart, deze wordt eind november 2013 verwacht.
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BIJLAGE 1

Kentallen Agrarische bedrijven

Kentallen Agrarische bedrijven Groene Hart en Nederland, Vogelzang et al, 2009.

Kentallen Agrarische bedrijven Veenweidegebied Friesland
DLG., 2013

bijlage 1

Openbaar

BIJLAGE 2

Verslag Waterkwaliteit in veenweidevisie voor Friesland

Achtergrond document gebruikt voor de werksessies i.h.k.v. Kennis voor Klimaat voor de effect bepaling
van verschillende manier en van omgaan met de maaivelddaling in drie voorbeeldgebieden, Hommerts,
Grote Veenpolder en het Buitenveld Friesland (mei – juni 2013).
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Waterkwaliteit en de Veenweidevisie voor Friesland
auteurs: Jeroen van zuidam, Theo Claassen en Jos Verhoeven
datum:14-05-2013
Dit document geeft een beschrijving van de belangrijkste waterkwaliteitsaspecten, die in overweging
moeten worden genomen bij het opstellen van de Veenweidevisie. Naast een korte aanduiding van trends
in de huidige kwaliteit worden twee belangrijke aspecten besproken die de toekomstige waterkwaliteit
zullen bepalen: de gevolgen van klimaatverandering en de maatregelen die genomen kunnen worden ter
vermindering van de veenafbraak/bodemdaling. Dit document is vooral bedoeld om de relevante risico's
en kansen voor waterkwaliteit van potentiele maatregelen ter vermindering van bodemdaling in beeld te
brengen. Hierbij beperken we ons tot de meest belangrijke chemische waterkwaliteitsparameters N en P.
De benoemde veranderingen en bijbehorende (veranderingen in) processen vormen tevens de basis voor
het invullen van een risicoschatting voor de verschillende voorbeeldgebieden met behulp van
stoplichtkleuren in interactieve kaartbeelden. Deze stoplichten hebben een signalerende functie: wordt de
voedselrijkdom van het water positief of negatief beïnvloed door een ingreep? Daarnaast wordt in de tekst
per voorbeeldgebied een aantal specifieke aandachtspunten besproken, maar voor een verdere
inschatting van de gevolgen van veranderingen op het niveau van een polder zal in de meeste gevallen
nog een meer gedetailleerde vervolgstudie nodig zijn. De intentie is om waterkwaliteit middels deze
informatie een volwaardige plek te geven in de discussie over de toekomst van het veenweidegebied in
Friesland.
1. Ecologische waterkwaliteit en waterkwaliteitsproblemen in Nederlandse wateren
Lijnvormige wateren in het landelijk gebied zijn waardevol omdat ze een grote bijdrage kunnen leveren
aan de biodiversiteit (Williams et al. 2004). Gezonde, ondiepe wateren kennen een diverse vegetatie van
verschillende ondergedoken en drijvende waterplanten (o.a. Fonteinkruiden). De vegetatie wordt dan
gekenmerkt door een verticale groeistructuur (figuur 1, links) die een habitat is voor veel soorten
macrofauna. Dit type vegetatie wordt vaak gevonden bij matig voedselrijk sediment en gematigd
voedselarm water (Bloemendaal en Roelofs, 1988). Bij verhoogde beschikbaarheid van nutriënten treedt
meestal een verschuiving op naar soorten met een hoge groeisnelheid (zoals Smalle waterpest). Ook
verschijnen dan vaak soorten die los in het water drijven zoals kroos. Deze soorten zorgen ervoor dat de
vegetatie een horizontale groeistructuur gaat vertonen (figuur 1, rechts). De biomassa is nu met name aan
het wateroppervlak aanwezig, wat voor een sterke beschaduwing zorgt in het water en tevens weinig
structuur biedt voor macrofauna.

Figuur 1 schematische weergave van vegetatie met een verticale (links) en horizontale (rechts)
groeistructuur (uit: Bloemendaal en Roelofs, 1988).
Indien de bedekking van kroos of draadwier aan het wateropppervlak hoog wordt, verdwijnen de
ondergedoken waterplanten vaak volledig door de beschaduwing (Figuur 2). Het gevolg hiervan is dat er
geen zuurstof meer in het water wordt afgegeven, waardoor de diversiteit van de
macrofaunagemeenschap snel achteruit gaat. De zuurstofloze condities in het water kunnen daarnaast
ook voor verhoogde mobilisatie van P uit het sediment zorgen, wat verdere eutrofiëring van het water
veroorzaakt.

Figuur 2. Een mesotrofe, gezonde sloot met diverse vegetatie (links) en een voedselrijke, zuurstofloze
sloot met kroosdominantie (rechts).
Nutriënten spelen dus een zeer belangrijke rol in het ecologische functioneren van wateren. In
Nederlandse wateren is eutrofiëring een van de belangrijkste problemen waardoor de kwaliteit van de
meeste wateren achteruit is gegaan. Een studie naar de nutriëntenbudgetten van 13 Nederlandse polders
laat zien dat de landbouw en de mineralisatie van veen de twee belangrijkste bronnen van N en P zijn,
waarbij mineralisatie tot maximaal 244 kg N/ha/jaar en 10 kg P/ha/jaar kan bijdragen (Vermaat en
Hellman, 2009). Een andere studie in de Vlietpolder door Van Beek et al. (2004) laat zien dat de bijdrage
van veenafbraak aan de fluxen naar oppervlaktewater 25 - 58% is voor N (8 -18 kg/ha/jaar) en 35 - 96%
voor P (1.7-4.6 kg/ha/jaar). Hieruit kan geconcludeerd worden dat bodemdaling en bijbehorende
veenafbraak in belangrijke mate van invloed zijn op de waterkwaliteit van polderwateren en uiteindelijk van
de boezemwateren.
2. De huidige waterkwaliteit in de drie Friese voorbeeldgebieden
Algemene beschrijving
Vrijwel alle boezemwateren in Friesland kennen een matige tot slechte biologische waterkwaliteit (Van
Belle et al., 2011). De verbetering van de waterkwaliteit van de afgelopen decennia zet de laatste 5-10 jaar
niet meer door, een fenomeen dat zich ook landelijk voordoet. Het boezemwater is vrijwel overal troebel,
met slechts weinig submerse waterplanten. De scores op de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water voor
planten en vis (Koole & Koopmans, 2013) zijn nog steeds overwegend oranje/rood. De lage
nutriëntenconcentraties die in de zomer veelal gemeten worden zijn het gevolg van opname (door o.a.
algen en draadwieren) alsmede door de inlaat van relatief nutriëntenarm IJsselmeerwater, maar de
belastingen zijn nog steeds hoog.
De belasting van de boezem is voor een groot deel afkomstig uit de polders (ongeveer 80%). Voor alle drie
de voorbeeldgebieden geldt dat de nutriëntenconcentraties zodanig hoog zijn dat van een matige (oranje)
tot slechte (rood) chemische waterkwaliteit gesproken moet worden. Soortenrijke watervegetaties zijn
zeldzaam. Vaak zijn sloten leeg, dan wel komt een woekering van Smalle waterpest/Sterrekroos/Grof
hoornblad voor, soms drijvende matten met draadwieren. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee
en een aantal vaarten kent zelfs zomeronderhoud (schoning) vanwege de hoge groeisnelheid bij de hoge
voedselrijkdom. Hogere nutriëntenbelasting van polderwater kan dus tot gevolg hebben dat er nog meer
gemaaid moet worden. Daarnaast zou het systeem bij nog hogere belasting om kunnen slaan naar
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kroosdominantie, wat een sterke verdere achteruitgang van de chemische en biologische waterkwaliteit tot
gevolg zal hebben. Klimaatverandering zal dit risico vergroten (zie onder 3).
Voor de voorbeeldgebieden lijkt chloride geen probleem te zijn. In alle voorbeeldgebieden worden
concentraties chlorofyl-a (een maat voor de hoeveelheid algen in het water) gemeten die een risico
vormen voor de waterkwaliteit (oranje staafdiagram in touchtable kaart), dan wel horen bij een slechte
waterkwaliteit (rode staafdiagrammen).
Groote Veenpolder
De concentraties totaal N en P zijn hoog in zowel het landbouwdeel als in de Rottige Meente (natuur).
Voor N is de beoordeling slecht (rode staafdiagram in de touchtable kaart), voor P is de beoordeling matig
(oranje). In de Rottige Meente worden de hoge concentraties met name veroorzaakt door veenafbraak
(interne bron) en aanvoer van nutriënten met inlaatwater (externe bron). Voor fosfaat speelt mee dat de
verhoogde waterstanden na afronding van de Landinrichting (2000) ertoe hebben geleid dat de
bindingscapaciteit van de bodem voor P is verkleind en de voorraad P dus gemakkelijker vrijkomt.
Hommerts
Hommerts bestaat, uitgezonderd het Anewiel, volledig uit veenweidepercelen in landbouwkundig gebruik
en de concentraties N en P zijn hoog waardoor de beoordelingen respectievelijk slecht en matig zijn.
De gemeten concentraties N in de boezem rondom Hommerts zijn ook hoog (beoordeling slecht), maar de
concentraties P zijn vrij laag (beoordeling goed, 0,13 mg/l). Dit is enigszins opmerkelijk gezien de lage
ecologische kwaliteit van de Friese boezem (nauwelijks waterplanten, troebel water, algen gedomineerd).
Omdat het winterconcentraties betreft is het niet aannemelijk dat hoge opname door algen de lage
concentraties in het water veroorzaken. Belangrijkste verklaring voor de hoge N gehalten in het
boezemwater is het ’s winters uitgemalen N-rijke polderwater alom in Friesland. Voor fosfaat zijn die
hogere winterwaarden nu minder uitgesproken dan voorheen, mogelijk door een zuiniger agrarisch
fosfaatbemestingsregime.
Butenfjild
De concentraties N zijn ook in het Butenfjild hoog (beoordeling slecht). P is hoog in het natuurgebied
(beoordeling slecht) en iets lager voor het landbouw gebied (beoordeling matig). De Valomstervaart ligt als
een hoogwateraan- en afvoervaart (een zgn. binnenboezem) binnen dit gebied; zomers wordt
boezemwater ingelaten, ’s winters uitgemalen naar de Friese boezem.
3. De invloed van klimaatverandering op de waterkwaliteit
Naast de mondiale verschijnselen die duiden op een veranderend klimaat is ook binnen Friesland de
opwarming duidelijk zichtbaar. In verschillende watertypen is te zien dat de watertemperaturen gedurende
de zomer de laatste 30 jaar zijn gestegen (Figuur 3). De optredende veranderingen in temperatuur en
neerslag(verdeling) zullen effect hebben op de nutriëntenhuishouding van wateren.

Figuur 3. De klimaatverandering in beeld: toename van de gemiddelde watertemperatuur in de zomer in
O
Friese wateren van 1980 tot 2010. Een toename van gemiddeld 1,5 C is zichtbaar (uit: Kosten 2011).
Figuur 4 laat schematisch zien wat de belangrijkste veranderingen zijn die zeer waarschijnlijk gaan
optreden. Voor zowel N als P geldt dat de belasting toe zal nemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door
versnelde mineralisatie bij hogere temperatuur en grotere fluxen naar het oppervlaktewater door
veranderende neerslagpatronen (meer runoff door onder andere clusterbuien), meer inlaatwater, meer
ondiepe uitspoeling). Versnelde denitrificatie kan een deel van het stikstof mogelijk afvoeren naar de
atmosfeer. De bijdrage hiervan is echter nog onzeker (Kosten 2011).

Figuur 4. Schematische weergave van de processen die zeer waarschijnlijk tot hogere input van N (links)
en P (rechts) naar oppervlaktewateren leiden a.g.v. klimaatverandering (naar: Kosten 2011).

Klimaatverandering zal dus zeer waarschijnlijk een verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken. De
toename in mineralisatie van veenbodems speelt hier een belangrijke rol in. Hellman en Vermaat (2012)
laten bijvoorbeeld voor 13 veenpolders in Nederland zien dat als door klimaatverandering het
grondwaterpeil gaat dalen (zij berekenen ongeveer 8 cm in het KNMI W+ scenario) de additionele
bodemdaling rond de 2 mm per jaar is. Dit zal aanvullende uitspoeling van nutriënten veroorzaken.
Geconcludeerd kan worden dat ook voor waterkwaliteit het voorkomen van verdere bodemdaling dus zeer
gewenst is. Echter, van belang is te beoordelen of maatregelen ter vermindering van de bodemdaling
geen andere, nadelige effecten veroorzaken voor de waterkwaliteit.

4. Waterkwaliteitseffecten van de belangrijkste maatregelen ter vermindering van veenafbraak
Peilverhoging
Peilverhoging leidt tot een vrijwel zuurstofloze situatie in een ondieper deel van de bodem. In (voormalige)
landbouwgebieden is deze laag vaak opgeladen met P en daar zal door de zuurstofloze condities in veel
gevallen P niet langer gebonden blijven en tot aanvullende uitspoeling naar het oppervlaktewater leiden.
Afhankelijk van de mate waarin verminderde veenafbraak voor verminderd vrijkomen van N en P zorgt, zal
het netto effect op de uitspoeling van P minder groot kunnen zijn, vooral de eerste decennia na
peilverhoging. Gezien de hoge gehalten aan P in landbouwgrond zal met name de verhoogde uitspoeling
uit de zuurstofloos geworden bodemlaag waarschijnlijk voor een verslechtering van de waterkwaliteit
zorgen. Verminderde veenafbraak en verminderde zuurstofbeschikbaarheid in de bodem dragen beide bij
aan verminderde uitspoeling van N. Omdat P bij eutrofiëring echter vaak het limiterende nutriënt is in
oppervlaktewateren zal de toename van P-uitspoeling bepalender zijn voor de waterkwaliteit dan de
eventueel afnemende N-belasting. Hogere peilen geven daarnaast een verhoogd risico op oppervlakkige
uitspoeling van recent toegediende meststoffen. De veranderingen in al deze fluxen zullen gedeeltelijk
afhankelijk zijn van de hoeveelheid peilverhoging, maar over het algemeen kan gesteld worden dat
peilverhoging risico's met zich meebrengt voor waterkwaliteit
Een interessante vraag is of peilverhoging in laag gelegen landbouwgebieden kan leiden tot verminderd
opkwellen van mineralenrijk grondwater in die diep gelegen landbouwgebieden en daardoor meer
opkwellen in omliggende, hoger gelegen natuurgebieden. In de praktijk moet dan wel het slootwaterpeil in
de landbouwgebieden hoger komen dan dat in de aangrenzende natuurgebieden, wil de 'wisseling' in kwel
en wegzijging zich gaan voordoen. Voor een natuurgebied als De Deelen is dat in de praktijk onmogelijk,
immers dat zou tot permanente inundatie van de landbouwgronden leiden.
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Onderwaterdrainage
De aanleg van onderwaterdrains kan gunstig zijn voor de waterkwaliteit. Door de hogere grondwaterpeilen
in het midden van de percelen in de zomer zal de veenafbraak lager zijn, bij geringe veranderingen in de
uitspoeling (Van den Akker et al. 2010). Van den Akker et al. laten verder zien dat er voor het
minimaliseren van de nutriëntenbelasting wel rekening moet worden gehouden met een optimale diepte
van de drains. Deze ligt op ongeveer 50 tot 75 cm beneden maaiveld, wat overeenkomt met een
drooglegging van 40 tot 60 cm (drains liggen 10-15 cm beneden slootpeil). Liggen de drains te ondiep, dan
ontvangen ze teveel 'mestwater' van het maaiveld . Liggen ze te diep dan draineren ze de dieper liggende
N- en P-rijke veenbodem.
Bij de optimale diepte is de N-belasting ongeveer gelijk aan de belasting zonder drains. De P-belasting is
echter lager.
Wel dient per locatie gekeken te worden naar de opbouw van de bodem en de concentraties in
bijvoorbeeld kwelwater. Dit is noodzakelijk om de drains goed werkend te krijgen (middels aanleg op de
juiste hoogte), maar ook om te beoordelen hoeveel peilverhoging kan worden doorgevoerd zonder een
sterke aanvullende P-mobilisatie te veroorzaken (zoals hierboven omschreven bij peilverhoging). Als
onderwaterdrains worden gecombineerd met verhoogde slootpeilen kunnen ze mogelijk ook het
gemobiliseerde P sneller afvoeren naar de sloot in de winterperiode. Daarom moet de peilverhoging
afgestemd zijn op het plaatselijke bodemprofiel (rekening houdend met de voedselrijkdom van de
verschillende bodemlagen).
Een belangrijk aandachtspunt is dat in Friesland de drooglegging dermate groot is (90-100cm) dat
onderwaterdrainage alleen kan in combinatie met peilverhoging. Alleen onderwaterdrains zijn
waarschijnlijk gunstig voor de waterkwaliteit, maar indien ze gecombineerd worden met peilverhoging
kunnen de drains gemobiliseerd P sneller afvoeren naar de sloten. Dit is een risico waar we nog niet veel
over weten. Daarnaast zijn er nieuwe technieken (bij Alterra) in ontwikkeling om drains te voorzien van een
P-bindende stof. Dat zou, althans voor de eerste jaren na aanleg van die drains, tot sterk verminderde
risico’s leiden op P-verlies naar het oppervlaktewater.
Functie wijzigen
In principe zijn functiewijzigingen die leiden tot een afname van het aandeel landgebruik met een hoge
uitstoot van nutriënten gunstig voor de waterkwaliteit. Dit betekent dat vermindering van bijvoorbeeld het
areaal landbouw en sportvelden gunstig is, evenals een toename van het oppervlak natuur, recreatie,
bufferzone en in zekere zin ook wonen (mits er nauwelijks overstorten plaatsvinden). Hier wordt
aangenomen dat locaties die nu natuur zijn dat ook zullen blijven en dat functiewijzigingen met name een
verschuiving naar minder landbouw en meer recreatie/bufferzone/natuur betekenen.
Andere gewaskeuze
Voor het beperken van bodemdaling heeft -binnen het areaal landbouwgrond- omschakelen van maïs naar
gras een positief effect (minder diep ploegen = minder veenoxidatie). Voor waterkwaliteit is deze
omschakeling in landgebruik meestal ook positief aangezien de mestgift op maïsland hoger ligt dan op
grasland. Hierdoor zal de uitspoeling van grasland in de meeste gevallen lager zijn Hierbij wordt
aangenomen dat er geen toename voor zal komen in het oppervlak gewassen met bijbehorende snellere
bodemdaling danwel hoge mestgift (zoals maïs, maar ook andere gewassen waarvoor bijvoorbeeld diep
ploegen vereist is).
Een omschakeling naar commercieel oogsten van kroos en/of algen is een resolute verandering die van
een sloot als 'slechts infrastructuur' ineens een 'productieonderdeel' maakt. Dit heeft consequenties voor
de mate waarin wateren verstoord worden door het beheer en oogsten. Een risico hiervan is dat sloten niet
meer natuurlijk kunnen functioneren omdat er continu ingegrepen wordt door agrariërs. Dit Is dus
waarschijnlijk niet beter voor waterkwaliteit!
Vasthouden/bergen
Alle polders zijn van oudsher hydrologisch krap bemeten. Voor alle drie de voorbeeldgebieden is
verruimen van het watersysteem daarom een gunstige maatregel voor de waterkwaliteit. Vergroten van het
percentage oppervlaktewater leidt tot een grotere verdunningsfactor wat tot lagere nutriëntenconcentraties
kan leiden. We gaan er bij de beoordeling vanuit dat verruiming van watergangen gecombineerd wordt
met de aanleg van moeraszones/natuurvriendelijke oevers. De vegetatie hierin zorgt voor aanvullende
nutriëntenopname en invang van zwevend stof. Door een ruimer gedimensioneerd watersysteem wordt het
mogelijk om water langer vast te houden in de polder. Dit draagt bij aan het voorkomen van zomerdroogte
(benutten retentiewater uit winterperiode) en beperkt de kosten voor uitmalen van water (meer ruimte voor

berging van overschotten in de winter). Maar ook binnen de zomerperiode is minder snel in- en uitlaten
van water relevant. Indien minder in- en uitgemalen hoeft te worden, zal de belasting van de boezem
vanuit de polders ook afnemen. Een mogelijk nadeel kan zijn dat het vasthouden van polderwater zorgt
voor het opladen met nutriënten uit de percelen, waardoor het polderwater op termijn in kwaliteit achteruit
gaat en het boezemwater juist vooruit. Waarschijnlijk geldt daarom vaak dat vasthouden van water met
name goed is voor de chemische waterkwaliteit van het boezemsysteem en in mindere mate voor de
polderwateren. Daar tegenover staat dat een poldersysteem met meer ondiepe zones en bijbehorende
water- en oevervegetatie waarschijnlijk een hogere ecologische kwaliteit kent. Bovendien zal een minder
intensief in- en uitlaatregime zich vooral ’s zomers manifesteren en op die manier positief bijdragen aan de
tendens naar een betere waterkwaliteit.
4.1 Koppeling aan drie toekomst scenario's
De gevolgen voor de waterkwaliteit van de gecombineerde maatregelen in ieder van de drie scenario's
(tabel 1) zijn moeilijk te overzien. Een gedetailleerde studie per gebied is waarschijnlijk nodig om te
bepalen op welke wijze maatregelen uitgevoerd moeten worden om geen of juist positieve effecten te
hebben op de waterkwaliteit. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat Recht zo die gaat (plus) teveel
vasthoudt aan de bestaande functies en het huidige waterbeheer, waardoor de huidige slechte
waterkwaliteit in stand gehouden wordt of zelfs nog verder achteruit gaat, rekening houdend met
klimaatverandering. Pas wanneer nieuwe technieken en functies ingezet worden, kan een verbetering
verwacht worden. Voor waterkwaliteit zijn de kansen dan ook het grootst wanneer ingezet wordt op
Parallelle sporen of Nieuwe wegen.
In het kort zijn de belangrijkste onzekerheden op dit moment:
- De hoeveelheid peilverhoging zal de hoeveelheid extra uitspoeling van P bepalen, evenals de mate van
afname in veenafbraak en daaraan gekoppelde uitspoeling van nutriënten. Het netto effect van deze twee
tegengestelde veranderingen is onzeker.
- Onderwaterdrains aanleggen, gecombineerd met peilverhoging leidt mogelijk tot versnelde afvoer van
nutriënten naar het watersysteem. Of dit ook gebeurt, is afhankelijk van zaken als de aanlegdiepte van de
drains, de mate van peilverhoging en de bodemopbouw ter plaatse.
- Vasthouden van polderwater door de aanleg van (bijvoorbeeld) brede, ondiepe, natuurvriendelijke
oeverzones (berging) kan goed uitpakken voor de ecologische waterkwaliteit. De mate waarin opladen van
het polderwater optreedt als gevolg van de langere verblijftijd zal echter bepalen of de waterkwaliteit beter
wordt of juist achteruit gaat. De verwachting is echter dat deze maatregel eerder positief dan negatief
uitpakt voor de waterkwaliteit.
Tabel 1. Overzicht van de maatregelen die per scenario mogelijk in beeld komen (Kwakernaak, 2013).
Maatregel
Scenario 0:
Scenario 1:
Scenario 2:
Scenario 3:
Recht zo die gaat
Recht zo die gaat
Parallelle sporen Nieuwe wegen
plus
Peil omhoog
x
x
x
x
Onderwaterdrains
x
x
Functiewijziging
x
x
x
Ander gewas
x
Vasthouden/bergen
x
x

4.2 Aanvullende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit
Een aantal van de hiervoor genoemde maatregelen ter voorkoming van bodemdaling heeft mogelijk geen
effect of een negatief effect op waterkwaliteit. Aanvullende maatregelen kunnen daarom meegenomen
worden in de visievorming, welke kunnen compenseren voor de toename in nutriënteninput naar
oppervlaktewater. Te denken valt bijvoorbeeld aan sanering van puntbronnen, keuze voor P-bindende
drains, investeren in hydrologisch isoleren van gebieden met ecologische potentie, aanleg
defosfateringsbekkens en lange aanvoerroutes bij de inlaat van natuurgebieden en investeringen in de
aankoop van gronden die uit landbouwkundig gebruik worden genomen. Zo worden lokaal hogere
ecologische doelen mogelijk doordat de nutriëntenbelasting lokaal afneemt.
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5. Specifieke aandachtspunten per voorbeeldgebied
5.1 Groote Veenpolder
Proeven met zomerpeilverhoging in het landbouwgebied hebben laten zien dat peilverhoging in combinatie
met onderwaterdrains waarschijnlijk neutraal uitpakken voor de waterkwaliteit. Deze verhoogde
waterbeschikbaarheid geeft mogelijk minder wegzijging in de Rottige Meente, wat de
verdrogingsproblematiek en externe waterbehoefte kan verminderen.
Functiewijzigingen lijken in de Groote Veenpolder nauwelijks toepasbaar door de gescheiden (hogere)
ligging van de Rottige Meente. Hierdoor is de natuur met de in 2000 afgeronde Landinrichting al min of
meer hydrologisch gescheiden van de landbouw, waardoor er geen ongecontroleerde uitspoeling van
eutroof water uit de landbouw naar de Rottige Meente optreedt. De input van nutriënten naar de Rottige
Meente is bekend, namelijk via het ingelaten water (Tamsma, 2012). Hierdoor ligt de natuur eigenlijk al op
de beste locatie. Daarnaast zijn de landbouwgronden door de hoge voedselrijkdom minder geschikt om als
doelstelling natuur te krijgen. Bovendien is zo’n grootschalige wisseling in landbouw en natuur door de
aanwezige infrastructuur maatschappelijk onhaalbaar en onbetaalbaar. Aanvullende maatregelen ten
behoeve van de waterkwaliteit kunnen bijvoorbeeld bestaan uit visstandbeheer of het experimenteren met
tijdelijke droogval.
Hogere peilen in landbouwgebied kunnen leiden tot meer opkwellen van mineralenrijk grondwater in de
Rottige Meente dan wel het makkelijker vasthouden van water in de Rottige Meente. Dit kan gunstig zijn
tegen de verdroging. Indien echter een langere verblijftijd van water tot hogere nutriëntenconcentraties
leidt, dan is langer vasthouden gewenst. Bij een goede afweging tussen inlaten of vasthouden zal dan ook
de fosfaatbelasting betrokken moeten worden.

5.2 Hommerts

5.3 Butenfjild
In het Butenfjild staat de natuur onder invloed van het water uit landbouwpercelen. Indien de combinatie
van onderwaterdrains en peilverhoging hier ook gunstig uitpakt (zoals bij de proeven in de Groote
Veenpolder) dan liggen hier kansen voor de waterkwaliteit in het natuurgebied. Het is echter niet met
zekerheid te zeggen of de effecten in het Butenfjild hetzelfde zullen zijn.
Mogelijk is het in deze polder tevens zinvol om alle losse percelen met een natuurfunctie te midden van
landbouw uit te ruilen met landbouwpercelen die langs de bestaande natuurterreinen aan de
Valomstervaart liggen. Hierdoor ontstaat mogelijk ruimte om de buitenste randen van het natuurgebied in
te richten als bufferzones die nutrienten uit de landbouwpercelen afvangen.

6. Toelichting op invulling stoplichten (voor de resultaten zie het document Verslag workshops
Friese Veenweidevisie juni 2013: Ron Janssen, Tessa Eikelboom, Karlijn Brouns, Peter Jansen,
Cees Kwakernaak, Jos Verhoeven)
Per voorbeeldgebied zijn staafdiagrammen gemaakt met de actuele waterkwaliteit: wintergemiddelden
(over meerdere jaren) voor totaal N, P, en zomergemiddelden voor chloride en chlorofyl-a. Deze getallen
zijn afzonderlijk weergegeven voor landbouw en natuur binnen een voorbeeldgebied en eventueel ook
voor het aangrenzende boezemwater. De staaf heeft een kleur gekregen voor goede kwaliteit (groen),
matig (oranje) of slecht (rood).

Groote Veenpolder
Locatie meetpunten
Alle meetpunten
Alle meetpunten

2008-2012
Landgebruik
Landbouw
Natuur

totaal stikstof winter (mg/l) totaal fosfaat winter (mg/l) chlorofyl-a zomer (ug/l)
5,79
0,18
2,26
0,20
56,51

chloride zomer (mg/l)
158,30
46,20

Hommerts
Locatie meetpunten
totaal
Jeltesloot

2001-2008
Landgebruik
Landbouw
boezemwater

totaal stikstof winter (mg/l) totaal fosfaat winter (mg/l) chlorofyl-a zomer (ug/l)
3,59
0,17
32,86
4,04
0,13
54,00

chloride zomer (mg/l)
126,11
113,76

totaal stikstof winter (mg/l) totaal fosfaat winter (mg/l) chlorofyl-a zomer (ug/l)
4,07
0,20
27,77
3,67
0,30
57,59

chloride zomer (mg/l)
100,55
62,83

Buitenveld/Veenwouden 2004-2012
Locatie meetpunten
Landgebruik
Totaal
Landbouw
Totaal
Natuur

klassegrenzen
groen
oranje
rood

chloride
100
200
1000

TN
<1.5
1.5-2
>2

TP
<0.15
0.15-0.2
>0.2

Groote Veenpolder - Totaal stikstof winter
(mg/l)
7,00

belasting Boezem vanuit Groote Veenpolder (uit notitie Reinder Torenbeek 2008):
zomer: < 100 kgP/maand
winter: 150-400 kgP/maand

Cl-a (ug/l) (norm voor laagveen vaarten en kanalen M10)
<25 (goed)
25-50 (redelijk)
>50 (ontoereikend-slecht)

Groote Veenpolder - Totaal fosfaat winter (mg/l)
0,20
0,20

6,00
0,19

5,00

0,19

4,00
3,00

0,18

2,00

0,18

1,00

0,17

0,00

Landbouw

Landbouw

Natuur

Groote Veenpolder - Chlorofyl-a zomer (ug/l)
60,00

Natuur

Groote Veenpolder - Chloride zomer (mg/l)
180,00
160,00

50,00

140,00

40,00

120,00
100,00

30,00

80,00

20,00

60,00
40,00

10,00

20,00

0,00

0,00

Landbouw

Natuur

Landbouw

Natuur

Deze kleuren zijn gekozen op basis van de concentratiegrenzen (Tabel 2) vanaf waar ecologische effecten
(zoals hierboven beschreven onder 1.) verwacht kunnen worden.
Tabel 2. Concentratiegrenzen voor toewijzen van kleuren aan de staafdiagrammen. Deze kleuren vormen
het startpunt voor de kleurbepaling van de stoplichten bij het W+ scenario en bij het nemen van een
maatregel.
Kleur
staafdiagram
Groen (goed)
Oranje (risico)
Rood (slecht)

Totaal N
(mg/l)
<1.5
1.5-2
>2

Totaal P
(mg/l)
<0.15
0.15-0.2
>0.2

Chloride
(mg/l)
100
200
1000

Chlorofyl-a
(µg/l)
<25
25-50
>50

De huidige kwaliteit vormt de basis voor het beoordelen van de gevolgen van (1) klimaatverandering en (2)
maatregelen tegen bodemdaling. De gevolgen van deze twee aspecten zijn met 'stoplichten' in de kaarten
per voorbeeldgebied weergegeven.
(1) Klimaatverandering zal (zonder maatregelen tegen maaivelddaling) zeer waarschijnlijk een
verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken (zoals beschreven onder 3). De stoplichten die de
situatie weergeven onder W+, maar zonder genomen maatregelen zullen dan ook een 1 stap slechtere
kwaliteit weergeven dan de staafdiagrammen van de huidige waterkwaliteit. Er zijn stoplichten opgenomen
voor N en P, welke worden weergegeven naast de kaart van het betreffende voorbeeldgebied. Tevens is
nog onderscheid gemaakt in landbouw- en natuurgebieden. Deze stoplichten kunnen dan vervolgens
veranderen afhankelijk van de genomen maatregel.
(2) Effecten maatregelen: Bij het bepalen van de stoplichtkleur voor een maatregel is het startpunt altijd de
kleur van het stoplicht zoals vermeld in de kolom 'W+' van Tabel 3. Het betreft dus telkens het effect per
individueel genomen maatregel, er wordt geen uitspraak gedaan over het gecombineerde effect van
bijvoorbeeld alle maatregelen. Ieder van de vijf belangrijkste maatregelen tegen bodemdaling
(peilverhoging, aanleg onderwaterdrains, functiewijziging, andere gewaskeuze en vasthouden van water)
zijn op basis van de besproken kennis beoordeeld op positieve en negatieve bijdragen aan de trofiegraad

bijlage 2
Openbaar

bijlage 2

van het water. Het uitgangspunt hierbij is dat de maatregel op zodanige schaal wordt toegepast dat de
waterkwaliteitseffecten merkbaar zijn. Er wordt hier geen uitspraak gedaan over de schaal waarop de
maatregelen moeten worden toegepast om merkbaar te zijn. Daartoe zijn meer gebiedsgerichte
(vervolg)studies nodig. Op basis van 'expert judgement' verandert de kleur van het stoplicht. Deze
verandering is statisch, wat wil zeggen dat deze niet is gekoppeld aan de interactieve toepassing van
maatregelen in de touchtable. De effecten zijn dus beoordeeld per totaal voorbeeldgebied. Belangrijkste
doel van deze stoplichten is dat ze het mogelijk maken te signaleren wanneer risico's of kansen ontstaan
voor de waterkwaliteit

Tabel 3. Stoplichtkleuren behorende bij de vijf besproken maatregelen, per voorbeeldgebied, per
landgebruik. Voor het gebied Hommerts is tevens de waterkwaliteit van de aangrenzende boezem
opgenomen.
Voorbeeldgebied
Groote
Veenpolder

Landgebruik

Parameter

Huidig

W+

Peil
Onderwateromhoog drains

Landbouw

N
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
P

Rood
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Groen
Rood
Oranje
Rood
Rood

Rood
Rood
Rood
Rood (1)
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood

Oranje
Rood
Oranje
Rood
Oranje
Rood
nvt
nvt
Oranje
Rood
Oranje
Rood

Natuur
Hommerts

Landbouw
Boezem

Butenfjild

Landbouw
Natuur

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
nvt
nvt
Rood
Rood
Rood
Rood

Functiewijziging

Andere
gewaskeuze
(4)

Vasthouden/
bergen (7)

Oranje
Oranje
Rood (2)
Rood
Oranje
Oranje
nvt
nvt
Oranje
Oranje
Rood (3)
Rood

Oranje
Oranje
nvt (5)
nvt
Oranje
Oranje
nvt
nvt
Oranje
Oranje
Oranje (6)
Oranje

Oranje
Oranje
Oranje (8)
Oranje
Oranje
Oranje
nvt
nvt
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje

Opmerkingen (zie nummers bij cellen in tabel):
1. Door de grote verschillen tussen GLG en GHG in de Rottige Meente kan verwacht worden dat
versneld nutriënten vrijkomen tijdens veenafbraak, welke ook afspoelen naar het
oppervlaktewater in natperioden.
2. Functiewijziging ongewenst voor de Rottige Meente, maar is ook niet te verwachten.
3. Functiewijziging ongewenst voor de natuur, want betekent waarschijnlijk een verandering naar
functie met meer uitstoot nutriënten.
4. Onder de voorwaarde dat wateren geen productiesystemen worden en de nieuwe gewassen
minder bemesting/diep ploegen vragen.
5. Rottige Meente ligt geïsoleerd en heeft daardoor geen baat bij maatregel in landbouwgebied.
6. Omdat landbouwwater in natuur terecht komt zal een gewasverandering in het landbouwgedeelte
waarschijnlijk ook positief uitpakken voor de waterkwaliteit in de natuur.
7. Onder de voorwaarde dat de benodigde verruiming in het watersysteem altijd gepaard gaat met
aanleg van vegetatierijke oeverzones en een verminderde belasting van de boezem.
8. Kan gunstig zijn indien met verruiming van het watersysteem meer gebiedseigen water wordt
vastgehouden
-->
minder input van nutriënten met inlaatwater.
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Friese veenweide gebieden
Inventarisatie gevolgen en oplossingen
voor woonomgeving nav maaivelddaling

Berry van den Berg/Bart-Jan Vreman
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Agenda
n

De opgave

n

Aan welke gevolgen moet je denken

n

‘Maaivelddaling’

n

Gevolgen en oplossingen

n

Afsluiting.

De opgave

Breng voor een dorp in beeld hoe de leefbaarheid en beleving
beïnvloed wordt door de toekomstige maaivelddaling. Wat gebeurt er
met huis, bedrijf, tuin, straat, dorp, voorzieningen en landschap
in de directe omgeving? Kunnen Waterschap, gemeente en bewoners
het dorp in stand houden? Vraagt dat nog extra maatregelen en
middelen? Of gaan er echt dingen veranderen?

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

In de tuin of
bedrijfskavel

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

In de tuin of
bedrijfskavel

In de
openbare
ruimte, oa
beheer/onderhoud

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

In het
landschap
of de
omgeving

In de tuin of
bedrijfskavel

In de
openbare
ruimte, oa
beheer/onderhoud

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

In de tuin of
bedrijfskavel

In de
openbare
ruimte, oa
beheer/onderhoud

In het
landschap
of de
omgeving

Onzekerheid

Verkoopbaarheid of
waarde
woning

Aan welke gevolgen moet je denken
In/aan het
huis of
bedrijfspand

In het
landschap
of de
omgeving

In de tuin of
bedrijfskavel

Waar willen
jullie het
over het
hebben?
Onzekerheid

In de
openbare
ruimte, oa
beheer/onderhoud
Verkoopbaarheid of
waarde
woning

Maaivelddaling tgv veenafbraak
Veenafbraak

Emissies

Verandering
bodemtype

Zetting

Maaivelddaling

Kwel/inzijging

Afstroming
oppervlakkig

Bodemberging

Stabiliteit
keringen

Aanrijking
bodemzode
Bodemvocht
Waterkwaliteit

Wateroverlast

Waterinlaat

Bagger
aangroei

Veen als
onderlegger

Veensloten
en plassen

Broeikas
gassen

Waterbeheer

Bouwwerken
en infra

In/aan het huis en bedrijfspand
n
n
n
n

Scheuren gevel
Rotten heipalen waardoor huizen verzakken
Rioolaansluiting verzakt; afvoer stagneert
Nutsvoorzieningen: Gas, electra, etc

Verder:
n Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
fundering en leidingen.
n Bij nutsaansluitingen en rioleringen ligt dit
gecompliceerder (later)
n Hoe zit dit bij bedrijfsterreinen? (later)

Foto: Jan ter Linde

Rioolinfo.nl

In/aan het huis
n
n
n
n

Scheuren gevel
Rotten heipalen waardoor huizen verzakken
Rioolaansluiting verzakt; afvoer stagneert
Overige nutsvoorzieningen: Gas, electra, etc

Oplossingen

Verder:
n
Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor fundering
en leidingen
n
Geen recht op schadeloosstelling mits aantoonbare
schade door bijv. peilverandering
Aanvullingen

Foto: Jan ter Linde

Rioolinfo.nl

In de tuin en op de bedrijfskavel
n
n
n
n

Verzakken tuin
Hoogte verschil woning-tuin
Aanleg/inrichting tuin
Hoogte veschil bedrijfspand-kavel

Verder:
n De huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
onderhoud en herstel.

Forum www.klusidee.nl

Forum www.werkspot.nl

In de tuin
n
n
n

Oplossingen

Verzakken tuin
Hoogte verschil woning-tuin
Aanleg tuin

Verder:
n
De huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
onderhoud en herstel.
Aanvullingen

Forum www.klusidee.nl

Forum www.werkspot.nl

In de openbare ruimte/beheer en onderhoud
n

n
n

Onderheide delen blijven liggen (wegen,
leidingen, …), omgeving niet: resultaat
golfbanen
Verzakte wegen
Leidingen (nutsvoorzieningen) verzakken

Verder:
n Schade aan wegen door verzakking wordt
veelal meegenomen in regulier onderhoud.
De onderhouds-frequentie gaat omhoog!
n Riolering & nuts:
n Tot aan erf verantwoordelijkheid
nutsbedrijf, gemeente, etc
n Van erf naar woning (aansluiting)
verantwoordelijkheid huiseigenaar

(Lachfabriek.nl)

nl.123rf.com

In de openbare ruimte/beheer en onderhoud
n
n
n

Onderheide delen blijven liggen (wegen, leidingen, …),
omgeving niet: resultaat golfbanen
Verzakte wegen
Leidingen (nutsvoorzieningen) verzakken

Oplossingen

Verder:
n
Schade aan wegen door verzakking wordt veelal
meegenomen in regulier onderhoud. De onderhoudsfrequentie gaat omhoog!
n
Hoe zit dit bij nutsvoorzieningen?
Aanvullingen

(Lachfabriek.nl)

nl.123rf.com

In het landschap of de omgeving
n
n

Dalende omgeving: veranderende beleving van de omgeving
Dalende omgeving: veranderend gebruik van de gronden

Verder:
n De omgeving daalt / verandert, maar zijn veranderingen zichtbaar?
n In W-Nederland wordt in de landbouwsector al op grote schaal geëxperimenteerd met
nieuwe vormen van bedrijfsvoering.

(seebyseeing.net)

Aanvullende vragen
1. Effecten op bedrijventerreinen
n Geen pasklaar antwoord, er zijn geen voorbeelden bekend
n Verwachtte invloed à beperkt
n Veelal sprake van integrale ophoging, creëren van grote bovenbelasting met
zandpakket (enkele meters dik) à effect: veen wordt samengeperst
n Waar nodig bedrijven gefundeerd, hetzelfde voor riolering en nuts
2. Aansluitingen nutsvoorzieningen op huizen en gebouwen (lastig)
n Verantwoordelijkheid afhankelijk van oorzaak mv-daling.
n Vraag: Schade als gevolg van beleidswijziging (peilverandering) of is schade toch
autonoom?
n
n

Tot aan erf verantwoordelijkheid nutsbedrijf, gemeente, etc
Van erf naar woning (aansluiting) verantwoordelijkheid huiseigenaar

NB: Alterra is weleens gevraagd als expert in een arbitrage zaak om schade als gevolg
van (niet autonome) maaivelddaling aan te tonen.
3. Huizen met goede funderingen
n Huizen hebben vaak zelf geen schade
n Tuin, afstapje (trap) en tuinhuisjes zakken weg.
n Na 100 jaar kan op plekken een verschil van meer dan 50 cm optreden

In het landschap of de omgeving
n
n

Dalende omgeving: veranderende beleving van de
omgeving
Dalende omgeving: veranderend gebruik van de
gronden

Verder:
n
De omgeving daalt / verandert, maar zijn veranderingen
zichtbaar?
n
In W-Nederland wordt in de landbouwsector al op grote
schaal geëxperimenteerd met nieuwe vormen van
bedrijfsvoering.
Aanvullingen

(seebyseeing.net)

Oplossingen

Verkoopbaarheid of waarde woning
n
n

Afname waarde door kansen op beschadiging door maaivelddaling
Afname door onzekerheid over hoe maaivelddaling ‘verder’ gaat

Verkoopbaarheid of waarde woning
n
n

Afname waarde door kansen op beschadiging door
maaivelddaling
Afname door onzekerheid over hoe maaivelddaling
‘verder’ gaat
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Onzekerheid
n
n

Wanneer heeft de bodemdaling consequenties voor ‘mijn’ woning en woonomgeving
……

Onzekerheid
n
n

Wanneer heeft de bodemdaling consequenties voor
‘mijn’ woning en woonomgeving
……
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Vervolg
n

Ppt. met aanvullingen als verslag van
bijeenkomst

n

Notitie als verdiepingsslag bij
verkenningsfase

Feitjes en weetjes
n
n
n
n
n
n

Mv-daling tgv aerobe afbraak is aantoonbaar en meetbaar.
Anaerobe afbraak speelt zeker, maar de omvang is afhankelijk van lokale condities
zoals bodemtype, waterkwaliteit (N, P, Fe en SO4) en kwel.
Berekeningen van mv-daling komen niet altijd overeen met de praktijk.
In West-Nederland: schade aan fundering van woningen (houten palen) bij een daling
van 5 mm/jaar treedt op na 100 jaar.
Kosten vervangen / herstel van funderingen begroot op 12.500 à 50.000 euro.
Bij constructieschade loopt dit op naar 100.000 euro per woning (Kockengen).

NB: CO2 is het bekendste broeikaseffect en ontstaat oa door veenafbraak. Recente
onderzoeken van Deltares en Alterra tonen aan dat CH4 (22 maal sterker broeikaseffect)
een onderschat probleem is.
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Workshop Veenweidevisie d.d. 2 september 2013
Aanwezig: Marina Fermo, Bertus de Jong, Gilles de Langen, Hilde Kloosterziel, Johan
Grijpstra, Johan Medenblik en Anja Stoffels
1. Intro door Johan Grijpstra;
2. Toelichting factsheets Johan Medenblik;
3. Vragen en reacties;
4. Doornemen scenario's.
Resultaten van deze bijeenkomst:
1. De open eindjes in de factsheets afhechten;
2. scenario's vormgeven vanuit ruimtelijke kwaliteit (o.a. prioriteiten). Wat is het effect van
de maaivelddaling op landschap, archeologie, cultuurhistorie en recreatie? En hoe
beoordeel je dat?
1. Intro
Planning
Fase 1. Deze fase hebben we gekenmerkt als “Herkenning en erkenning” van de
veenweideproblematiek. In het kader hiervan zijn feitendocumenten opgesteld (factsheets).
Achtereenvolgens zijn deze factsheets besproken tijdens de streekbijeenkomsten met
bewoners en betrokkenen uit het gebied. Daaruit bleek dat we nog weinig grip hebben op de
gevolgen van de maaivelddaling voor landschap en recreatie. Dit is een belangrijke vraag voor
vandaag.
Fase 2. Uitwerken van drie scenario's:
1. autonome ontwikkeling (“Recht zo die gaat”);
2. het principe van scheiden van functies (“parallelle sporen”) en
3. het combineren van functies (“Nieuwe wegen”).
Daar hoort ook een kostenplaatje bij.
Fase 3. Opstellen Veenweidevisie: keuzes maken.
De organisatiestructuur is als volgt:
• Projectgroep: vertegenwoordigers van provincie, gemeenten Súdwest Fryslân en
Tytsjerksteradiel, LTO, Partoer en FMF.
• Stuurgroep: bestuurlijke vertegenwoordigers (gedeputeerde Schokker, DB-lid Wetterskip en
wethouders van de gemeenten Súdwest Fryslân en Tytsjerksteradiel).
• Adviesgroep: verschillende belangenorganisaties; advisering richting Stuurgroep.

2. Toelichting factsheets
Bodemkundig gezien spreek je van veen indien het veenpakket minimaal 40 cm dik is.
Maximaal mag de kleilaag boven op het veen 60 cm zijn. Alterra werkt momenteel actuele
veendikte kaart (op basis van 1000 boringen en geostatistiek).
2/3 deel van het veengebied is in gebruik als landbouw
Er is een relatie tussen het uitzakken van de grondwaterstand en de oxidatie van veen. Hoe
dieper de grondwaterstand in de zomer wegzakt, hoe meer veen oxideert, met als gevolg
maaivelddaling.
Op plekken waar de drooglegging groot is gaat de maaivelddaling sneller.
Bij een kleidek gaat de oxidatie van veen minder snel (gemiddeld ongeveer een halve
centimeter per jaar). Op plekken waar geen kleidek zit is de daling soms zelfs 2 cm per jaar!
Afvoer van water gaat in perioden van neerslagoverschot eerst via sloot en vanaf april via het
gewas (verdamping) en de bodem (wegzijging).
Extrapolatie 2050: gemiddelde daling is 0.75 m. In veengebieden met een dun veenpakket zit je
in 2050 al op Pleistocene ondergrond, het veen is weg. In 2100 is maaivelddaling soms 1½ tot 2
meter: veenweidegebied is dan verdwenen!
Opmerking: Kijk naar de gebieden die nu al op het zand liggen en vroeger veen waren. Hier kun
je van leren! Hoe ziet het landschap eruit op deze plekken? Hoe gaat het hier met de
landbouw?
Toelichting archeoloog Gilles de Langen:
Eén van de archeologische informatiedragers is de top van het Pleistocene zand. Doordat het
veen weg gaat, komt die laag te voorschijn/bloot te liggen. De agrariër wil dat restje veen
mengen met zand; waardoor vindplaatsen voor archeologie definitief verloren gaan.
Ondergrond Veenweidegebied = vuursteenreservaat; dit is een ongestoord steentijdgebied. Aan
de randen van het veen heb je in het westen een kleidek, daar klei-op-veen ontginning. De
overgang van klei naar veen is een belangrijke overgang. Keuze maken tussen
landschappelijke waarden en haalbaarheid. Vanuit archeologie heeft het veengebied drie
belangrijke waarden:
l Klei op veen (ook veenterpen)
ll Pleistoceen (ongestoord steentijdgebied)
lll Zuiver veen (waarden in het veen)
In de factsheets ontbreken de moerige gronden en de veenpolderlagen (middeleeuwse
verkaveling).
Vraag: Hoe is de relatie met kosten? Hoe meer je de veenoxidatie kunt vertragen hoe meer je
de kosten kunt spreiden.
Daling grondwaterstand in het veenweidegebied zorgt nu al voor een daling van het grondwater
in de Friese wouden. Dit heeft droogteschade voor de landbouw en verdroging van de natuur
tot gevolg.
De peilverlagingen in het veenweidegebied veroorzaken tevens een daling van de
grondwaterdruk
in de diepe ondergrond onder het kleigebied. Het is nog niet duidelijk wat voor consequenties
dit heeft, bijvoorbeeld toename verzilting?
Vraag: Hoe worden omliggende gebieden buiten het veenweidegebied meegenomen? Het
projectteam Veenweidevisie is zich daarover aan het beraden.
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3. Vragen en reacties
De volgend opmerkingen worden gemaakt:
• Ruimtelijke kwaliteit is weten waar je bent!
Er is een ontkoppeling gaande tussen de Friese Meren (de boezem) en de omliggende
polders. De beleving van de polders vanaf het water wordt steeds minder. Voorheen was er
een duidelijk koppeling tussen de meren en de omliggende polders. Deze relatie is aan het
verdwijnen. Koeien grazen in de diepte en zijn minder zichtbaar. Dit kan gevolgen hebben
voor recreatie en toerisme. Wanneer ontdek je dat je iets kwijt bent geraakt in de
landschappelijke beleving? Dan ben je te laat!
• Waar ligt de ruimtelijke kwaliteit in het veengebied?; team Ruimtelijke Kwaliteit. gaat
hierover nadenken.
• Beleving landschap? Er is een belevingsonderzoek uitgevoerd door Noordpeil in opdracht
van het Friese Merenproject.
• Er verdwijnt meer dan alleen de toegedekte archeologie; onder, erin en boven.
Bescherming archeologie is voor altijd, of je bent het archief voor altijd kwijt. Alle drie eerder
genoemde categorieën komen in gevaar bij situatie 2100. Zijn er eventuele juridische
consequenties als het veen voor altijd verdwijnt? Verdrag van Malta aangaande
archeologie!
• Maken van keuzes, bijvoorbeeld randzone opgeven; hier ligt de grens. Overgangen zijn
belangrijk.
• Vanuit archeologie ligt het zwaartepunt in de klei op veengebieden en de dikkere
veenpakketten. Maar moerige gronden ben je dan kwijt!
• Categorieën archeologie consequent gebruiken.
• Grutsk kaart onder de veenweidekaart leggen. Kijken waar waarden liggen. Op alle
schaalniveaus.
• Nadenken over landschapsherstel.
• Vanuit cultuurhistorie en landschap heeft een extensief agrarisch gebruik de voorkeur.
Herkenbaarheid en open landschap. Geen waterbakken!
• Evenwicht in het gebied en kwaliteit bewaren.
De opdracht voor de factsheets is afgerond. De gemaakte opmerkingen worden meegenomen
in een verdiepingsdocument.
4. Doornemen scenario's
1. "Recht zo die gaat": autonome ontwikkeling;
2. "Parallelle sporen": scheiden van functies ;
3. "Nieuwe wegen": verweving van functies.
Inzichtelijk maken dat er kosten aan zijn verbonden. Dit is moeilijk; moet breder zijn dan een
kosten/batenanalyse. Wat kost een Zwarte Stern in een laagveenmoeras of wat kost een
vuursteenreservaat… ? Verwachtingen uitspreken over het gebied. Exacte kosten archeologie
zijn nu niet in beeld te brengen. Wel het verhaal uiteen zetten. En waar gaat het om? Naar
schatting vele tientallen miljoenen.
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