
Fact sheet “Bodemdaling door veenoxidatie” 

 

Wat is bodemdaling door veenoxidatie ? 

Bij de ontginning van het westelijke veenweidegebied zijn sloten gegraven om de moerassen van 

West Nederland geschikt te maken voor de landbouw. Veen dat daardoor aan de buitenlucht 

blootstaat verbrandt langzaam (oxidatie). Ook treedt er krimp en inklinking op. Hierdoor komt het 

maaiveld steeds dieper te liggen. Om deze gebieden toch geschikt te houden voor agrarisch gebruikt, 

moet het grondwaterpeil steeds verder omlaag. Afhankelijk van het slootwaterpeil wordt het 

veenpakket van de veengebieden die als landbouwgrond in beheer zijn zo’n 6 tot 12 millimeter per 

jaar dunner.  

 

 

Wat zijn de effecten bodemdaling door veenoxidatie? 

• Natuur 

Door veenoxidatie ontstaan hoogteverschillen waardoor verdroging optreedt. Ook ontstaat 

vermesting door de veenafbraak, evenals baggervorming. Hierdoor wordt de natuurkwaliteit 

negatief beïnvloed. Natuurwaarden die samenhangen met het veenweidelandschap staan 

door bodemdaling onder druk (zie ook landschap).  

• Waterbeheer 

De klink-, krimp- en oxidatieprocessen verlopen binnen een veenpolder niet overal even snel. 

Dit heeft niet alleen te maken met de wisselende samenstelling van de grond en dikte van 

het veenpakket, maar ook met het feit dat door verschillend gebruik, de diverse percelen 

binnen een veenpolder uiteenlopende eisen aan de waterstand stellen: niet voor ieder 

perceel is dezelfde waterstand nodig. Dit betekent dat de daling van de bodem en daarmee 

de hoogte van het maaiveld lokaal erg uiteen kan lopen. Daardoor zijn er steeds meer 

waterpeilen nodig om een gebied landbouwkundig optimaal te kunnen blijven benutten. Het 

waterbeheer wordt hierdoor complexer en duurder. 

• Landschap 

Aanhoudende bodemdaling zorgt ervoor dat het veenpakket steeds dunner wordt en zonder 

ingrijpen op termijn het bijzondere karakter van het westelijke veenweidegebied verdwijnt.  

Het veenweidelandschap is uniek omdat hier in één van de dichtstbevolkte gebieden van de 

wereld het platteland nog grotendeels middeleeuws van inrichting is. Dit landschap is dan 



ook op internationaal niveau een ‘top asset’ en draagt bij aan het leef- en vestigingsklimaat 

van west Nederland.  

• Waterveiligheid 

Door zakking van maaiveld en veendijken neemt de kans op overstromingen flink toe. Door 

klimaatverandering zal dit nog verergeren door hogere piekafvoeren van de rivieren en een 

stijging van de zeespiegel. Er ontstaat een cumulatief effect door zowel hogere piekafvoer als 

bodemdaling.  

• Klimaat 

Bodemdaling zorgt er niet alleen voor dat de effecten van klimaatverandering groter zullen 

zijn, het levert ook zelf een bijdrage aan klimaatverandering. Middels het veenoxidatieproces 

komen broeikasgassen vrij, waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan het  

klimaatprobleem. Ter vergelijking: de totale uitstoot aan broeikasgassen door veenoxidatie in 

Nederland is 25% van de totale uitstoot aan broeikasgassen door auto’s in Nederland. En 

oxidatie van veenweidegebieden vormt de grootste bron van emissie uit landgebruik. In 

Europees verband is afgesproken om uiterlijk in de zomer van 2014 aan te geven welke 

maatregelen worden genomen om emissies uit landgebruik tegen te gaan en wat de trends 

en ramingen zijn van de emissies voor de periode 2013-2020. 

• Waterkwaliteit 

Door veenoxidatie komen grote hoeveelheden nutriënten vrij, die zowel het grond- als 

oppervlaktewatersysteem belasten, waardoor waterschappen en provincies in deze 

gebieden maar moeilijk in staat zijn om de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

doelstellingen te behalen.  

• Landbouw 

Veel gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling worden gebruikt voor de melkveehouderij. 

Voor de melkveehouderij in het veenweidegebied is het huidige peilbeheer van belang om 

zonder aanpassingen te kunnen functioneren. Het huidige peilbeheer (drooglegging) 

veroorzaakt echter de bodemdaling.  

• Schade aan bebouwing en infrastructuur 

Door daling van de bodem kan schade ontstaan aan bebouwing en infrastructuur. Het 

voorkomen of herstellen van deze schade brengt hoge kosten met zich mee.  

 

 

 

In welke gebieden in Zuid-Holland is bodemdaling door veenoxidatie aan de orde? 



Bodemdaling door veenoxidatie speelt in gebieden waar het veen direct aan het maaiveld voorkomt 

en niet wordt bedekt door klei (o.a. delen van Midden-Delfland, Alblasserwaard, Krimpenerwaard, 

het gebied tussen Gouda en Boskoop en rond de Nieuwkoopse Plassen). 

Op onderstaande kaart (bron: Provincie Zuid-Holland) is te zien welke gebieden in Zuid-Holland 

gevoelig zijn voor bodemdaling. 

 

 

Op welke termijn kunnen problemen ontstaan door bodemdaling? 

Door de sterke samenhang van bodemdaling met waterbeheer, is het volgens de Bodemvisie van de 

Provincie Zuid-Holland niet mogelijk om realistische voorspellingen te doen van de absolute 

bodemdaling over langere perioden .De bodemdaling en de effecten ervan verschillen per gebied en 

in omvang, veranderen in de tijd en worden door verschillende belanghebbenden verschillend 

gewaardeerd. 

Desondanks is het wel zeker dat zo lang er geen maatregelen worden genomen en er geen 

functieaanpassingen plaatsvinden om in te spelen op de bodemdaling dit proces continueert. Het 

handhaven van het huidige gebruik wordt daardoor steeds minder rendabel en er treedt steeds meer 

schade op aan de natuur, dit is ook gebleken uit de gebiedsverkenning van het Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden. De provincie Zuid-Holland zet zich dan ook in voor het gezamenlijk met 

andere partijen afremmen van bodemdaling in veengebieden. 

 

Kan er ingegrepen worden om bodemdaling af te remmen of te stoppen? 

In het afremmen van de bodemdaling zijn er verschillende manieren denkbaar, zoals: opzet van 

peilen, gebruik van onderwaterdrainage of besproeien. Het gebruik van deze methodes om de 

bodemdaling af te remmen heeft wel een substantiële toename van de watervraag tot gevolg. In 

tijden van droogte concurreert dit met andere functies die zoetwater nodig hebben (zoals 

drinkwaterproductie, industrie en natuur). In sommige diepe polders dreigt zout grondwater 

omhoog te komen, waardoor verzilting optreedt. Op andere plekken is er juist behoefte aan 



waterberging.  

Er kan een moment komen dat de waterbeheerder de huidige gebruiksfuncties niet meer kan 

faciliteren. Hierover moet tijdig worden gecommuniceerd met de gebruikers. In die gevallen moet 

samen met de betrokkenen een transitieproces worden gestart. Provincie, gemeente,  

waterbeheerder en grondeigenaar/gebruiker hebben daarin ieder een eigen verantwoordelijkheid. 

 

Wat gebeurt er als er geen maatregelen genomen worden om in te spelen op bodemdaling? 

Bij voortzetting van de huidige praktijk waarin het waterpeil steeds wordt aangepast aan het 

landbouwkundige gebruik, wordt het veengebied stap voor stap naar beneden gemalen. Pas als het 

gehele veenpakket verdwenen is, komt dit proces tot een eind. Afhankelijke van de dikte van het 

veenpakket zal dit proces zo’n 150 tot maximaal 500 jaar duren. Dit resulteert dan in een 

diepgelegen kleipolder.  

 

Wat is het effecten van teeltkeuze op bodemdaling? 

In landbouwgebieden met veengronden zal door bodembewerking de oxidatie van het veen worden 

versneld. Bij veel ruwvoederteelt zoals maïs wordt de bodem bewerkt en ligt dan lang blootgesteld 

aan de lucht. Dat leidt tot oxidatie, dat weer afbraak van veen tot gevolg heeft. Bij de verbouw van 

gras is dit niet aan de orde. De provincie heeft er daarom in haar landbouwbeleid voor gekozen om in 

de kwetsbare veenweidegebieden de teelt van maïs en ruwvoeder met bodembewerking niet toe te 

staan.  

 

Biedt de aanpak van bodemdaling ook kansen? 

Naast omgaan met bodemdaling spelen er meerdere opgaven die samenhangen met de 

veenweidegebieden. De vraag naar recreatie in de veenweidelandschappen vanuit het aangrenzende 

stedelijke gebied neemt toe. De biodiversiteit gaat, vooral in het agrarisch gebied, hard achteruit. De 

vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel neemt toe. In de Randstad staat de 

leefbaarheid onder druk door onder andere de hoge verstedelijkingsgraad. Er spelen diverse opgaven 

op het gebied van water (waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwatervoorziening). Deze opgaven 

kunnen integraal aangepakt worden. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van klimaatcorridors. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving heeft voorgesteld om een klimaatcorridor moeras (in het Groene 

Hart) te realiseren. Met het realiseren van zo’n klimaatcorridorkunnen verschillende opgaven 

gecombineerd worden. Het gaat hierbij om opgaven op het gebied van cultuurhistorie, landbouw, 

waterhuishouding en – veiligheid, natuur en recreatie. Ook de Rijksadviseur voor het landschap heeft 

hiervoor gepleit in een advies over de Groene Ruggengraat. Bovendien maakt natuurontwikkeling  

zelfs de aangroei van  veen mogelijk waardoor CO2 wordt opgeslagen in plaats van uitgestoten in 

deze gebieden. Bodemdaling kan geremd worden door de waterpeilen te verhogen ten opzichte van 

intensief agrarisch gebruik en voor weidevogelbeheer te kiezen. Ook is extensief natuurbeheer 

mogelijk waarbij het maaiveld niet boven het waterpeil uitkomt en moerasvorming plaatsvindt. 

 

Wat zijn de kosten en baten van het nemen van maatregelen tegen bodemdaling versus ‘niets 

doen’? 

In 2006 is door Witteveen + Bos en Ecorys een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘Peil 

volgt functie’ opgesteld. Hierin worden de kosten en baten van alternatieve inrichtingsplannen voor 

het veenweidegebied geschat waarin een vernatting van het gebied centraal staat. Hieruit kwam 

naar voren dat overgang van een ‘peil volgt functie’ strategie naar ‘functie volgt peil’ (waarmee 



bodemdaling dus geremd of gestopt wordt) netto welvaartsbaten oplevert. Bij een geringe 

vernatting bedraagt de baat 190 miljoen euro, bij een grotere vernatting 429 miljoen euro.  

 

In 2014 is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een toekomstverkenning 

bodemdaling uitgevoerd. Ook hier maakt een MKBA deel van uit. Hierin zijn de alternatieven 

‘remmen’, ‘stoppen’ en ‘loslaten’ met elkaar vergeleken. In de verkenning wordt geconcludeerd dat 

de meldveehouderij en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede (want 

winstgevende) drager van het veenweidegebied kunnen blijven en grootschalige transities conform 

‘functie volgt peil’ niet nodig zijn. Ook wordt aangegeven dat er wel sprake is van stijgende kosten, 

dalende opbrengsten en grote ruimtelijke verschillen. Ook blijkt dat een strategie waarbij wel voor 

vernatting wordt gekozen eveneens rendabel is (positieve MKBA score).  

 

In 2006 heeft het CPB een second opinion uitgevoerd naar aanleiding van de eerder genoemde 

MKBA van Witteveen + Bos. Hierin worden kanttekeningen geplaats bij inschatting van de 

milieubaten door Witteveen + Bos en bij omvang van uitgespaarde investeringskosten. Het CPB 

verwacht dat een correctie van die punten vermoedelijk tot een negatief in plaats van een positief 

MKBA saldo leidt. Het CPB geeft echter ook aan dat dit negatieve saldo niet betekent dat een 

overgang van het huidige ‘peil volgt functie’ beleid naar een ‘functie volgt peil’ strategie geen 

welvaartswinst op zou leveren. Want de meest belangrijke batenposten zijn namelijk niet in de MKBA 

meegenomen. Dit betreft de posten cultuurhistorie en natuurwaarden (weidevogels). Volgens het 

CPB zijn deze waarden dermate belangrijk dat ze van doorslaggevend belang kunnen zijn in een 

besluit om al dan niet over te gaan op een ‘functie volgt peil’ strategie.  

 

 

 

Zijn er al voorbeelden waarin gekeken wordt naar de aanpak van bodemdaling? 

Onder de naam Valuta Voor Veen voert de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met 

onderzoeksbureau IMSA en de Vrije Universiteit Amsterdam een haalbaarheidsstudie uit om te 

verkennen of de CO2-opslag van veengebieden benut kan worden voor het ontwikkelen van een 

CO2-emissie-compensatiesysteem voor bedrijven die CO2 uitstoten. De NMZH is aangesloten bij deze 

haalbaarheidsstudie, middelen ontbraken om ook in Zuid-Holland een parallelle haalbaarheidsstudie 

uit te voeren. Eind dit jaar zullen de eerste resultaten van deze Groningse haalbaarheidsstudie 

worden opgeleverd. 



 

Om verdergaande CO2-uitstoot en bodemdaling te voorkomen, zullen Nederlandse veen- en 

veenweidegebieden de komende decennia op een andere manier beheerd en benut moeten worden 

en is het zaak om nieuwe, duurzame gebruiksfuncties en ecosysteemfuncties te ontwikkelen. De 

benodigde maatregelen om veenoxidatie tegen te gaan brengen echter kosten met zich mee. 

Verhoging van het waterpeil vraagt om technische aanpassingen en maatregelen. Daar bovenop zal 

hierdoor minder intensieve landbouw mogelijk zijn; een kostenpost voor de boer. Door recente 

bezuinigingen op het natuur- en landschapsbeleid is bovendien een groot financieel tekort ontstaan 

voor het aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden. Een van de hoofdvragen van deze 

studie is daarom hoe de koolstof van het veen in de grond gehouden kan worden op een 

economische manier. 

 

In het project ‘Omhoog met het veen’ onderzoekt en test Landschap Noord-Holland samen met  

Radboud Universiteit Nijmegen en Onderzoekscentrum B-Ware een  duurzame oplossing voor de 

Nederlandse veenpolders. In Het Ilperveld in Landsmeer is hiertoe 6 ha aan proefvelden gecreëerd. 

In het onderzoek is een stuk grasland van 8 ha met een fikse onderbemaling, ingericht voor de 

ontwikkeling van een nieuw veen-ecosysteem. Want onder natte omstandigheden vindt geen 

veenafbraak meer plaats. Er verschijnen planten zoals riet en veenmossen, die het veen laten 

groeien. Bodemdaling maakt plaats voor bodemstijging. Dit idee is niet nieuw, maar in de praktijk is 

er nog geen ervaring mee. 
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