
Bodemdaling in veengebieden
Pompen of verzuipen?

Ilperveld
Foto: Theo BaartWaaierverkaveling van voormalige hoogveenkoepel bij Nieuw-Loosdrecht



Vos, P.C.. et al. (2012) Atlas van Nederland in het Holoceen

Het mooie veen achter de duinen
100 na Christus



De middeleeuwse veenontginningen

Bont, C. de. (2008) Vergeten land



Dalende bodem, veranderend gebruik



Verder dalende bodem, stijgende zeespiegel

en Jeroen Zomer
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Het grote aantal 
archeologische locaties

Verkavelingsstructuren, 
watergangen en dijken
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Urgentie: bodemdaling in Noord-Holland tot 2050



Dalende bodem > oxidatie van veen > emissie van CO2



Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bodemdaling, watersysteem en landgebruik

In opdracht van PARK-en
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht



Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Gedifferentieerde bodem….



Ontwerpend onderzoek Groene Hart
…. maar homogeen landgebruik (75% weideland)



Peil 60 cm onder maaiveld

Consequenties:
> Bodemdaling en CO2 uitstoot zetten door

Landgebruik:
> Intensieve melkveehouderij

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



Peil tussen 60 en 30 cm onder maaiveld

Consequenties:
> Bodemdaling verminderd 
> CO2 uitstoot zet door

Landgebruik:
> Extensieve melkveehouderij / hooiland

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



Peil 30 cm onder maaiveld met 
onderwaterdrainage

Consequenties:
> Bodemdaling en CO2 uitstoot verminderen 

Landgebruik:
> Extensieve melkveehouderij
> Met onderwaterdrainage P = -30 cm:                                                                                   

intensieve melkveehouderij

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



Peil 20 cm onder maaiveld

Consequenties:
> Bodemdaling en CO2 uitstoot vergaand    

gereduceerd 

Landgebruik:
> Extensieve melkveehouderij denkbaar
> Natte teelten zoals olifantsgras en cranberry

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



Peil 10 cm onder maaiveld

Consequenties:
> Bodemdaling verregaand gereduceerd
> CO2 uitstoot volledig gereduceerd 
> Uitstoot methaan en lachgas

Landgebruik:
> Moerasnatuur

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 

Peil 10 cm onder maaiveld

Consequenties:
> Volledige reductie bodemdaling en 

CO2-uitstoot

> Aangroei veenmosveen 
(haalbaarheid is twijfelachtig)



Peil tussen 0  en 20 cm boven maaiveld

Consequenties:
> Bodemdaling verregaand gereduceerd
> CO2 uitstoot volledig gereduceerd 
> Uitstoot methaan en lachgas

Landgebruik:
> Natte teelten zoals kroosvaren en wilde rijst
> Combinatie met zonne-energie mogelijk

Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Bouwstenen voor reductie bodemdaling en CO2 uitstoot 



• Hét veenweide gebied bestaat niet 
• Dé boer bestaat niet 
• Er zijn grote verschillen in 

externe en interne omstandigheden



Maatwerk is nodig: 
naar 20 tinten groen



… maar er zijn meer grote opgaven voor dit gebied:

> Veranderende betekenis van het buitengebied 
(productiegebied, uitrengebied, regenton, airco, biotoop)

> Behoud / versterken biodiversiteit

> Uitloopgebied voor de verdichtende stad

Laag Holland: vergelijkbare opgave….



Laag Holland: gedifferentieerde bodem….



…. maar homogeen landgebruik (±75% weideland)



Scenario’s voor Laag Holland, vanuit het erfgoed

1.  VVV MRA

2. DE NATUURLIEFHEBBERS

3.  DE BOEREN

3 VRAGEN:
Vanuit de randvoorwaarden: erfgoed en reductie 
bodemdaling 

> Welke plekken of gebieden en typen 
recreatie/landbouw/natuur zet je op in, rekening 
houdend met het Noord-Hollandse erfgoed en 
de kernkwaliteiten?

> Wat betekent dit scenario voor bodemdaling en 
CO2 reductie

> Hoe ziet het landschap eruit in dit scenario?
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