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Bodemdaling en CO2-uitstoot in Fryslân bij huidig 
bodemgebruik en peilbeheer het sterkst:
1 tot 2 cm. per jaar daling en
1,7 Mton/jaar uitstoot door oxidatie van het veen



De klimaatopgave waar we anno 2018 voor staan is groot en divers: 

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en nemen extremen in het weer toe (nattere
winters en steeds drogere zomers met beperktere aanvoer zoetwater)



Clusterbui Dokkum, augustus 2017Verdroogde veenkade Wilnis, augustus 2003

Extremen in het weer vragen om een weerbaar en robuust watersysteem voor ons
zoetwater; piekberging én seizoensberging. Vooral drogere zomers met steeds
hogere temperaturen zorgen voor verdroging, een versnelde oxidatie van het veen
en mogelijke instabiliteit van veenkades.

Zoeken naar vasthouden zoetwater; waterbergend vermogen van het veen
herstellen!



OPLOSSING?
• Veenweidevisie (2015): kader = voortzetten bestaande landbouw

• Veen dikker dan 80 cm: vermindering en vertraging bodemdaling door 
slootpeil naar -90 en zomerpeil (vooral in Klei op veen) naar -60 in 
combinatie met “kansrijke gebieden”

• Veen dunner dan 80 cm: “zachte landing”

• Pilots o.a. onderwaterdrainage

• Roep om drukdrainage (nog meer techniek)

Aanpak mist klimaat, relatie met grondwatersysteem, RO-maatregelen (als 
in bufferzones), integrale gebiedsgerichte aanpak



URGENTIES
• Veen verdwijnt, grote CO2-emissie

• >> diepe kwel oppompen om diepe veenpolders droog te houden

• Boeren op zand met ondiepe keileemlagen leidt tot (nog) hogere kosten 

• Vruchtbaarheid van de bodem (organisch stofgehalte, vochtvasthoudend 
vermogen) loopt sterk terug (en dus bodembiodiversiteit èn het productieve 
vermogen voor de landbouw)

• Klimaatverandering: extremen vragen om een robuust watersysteem; 
vertragen, door vasthouden in plaats van “snel weg water systeem”

• Klimaat en veen: hogere temperaturen zorgen voor verdroging, een versnelde 
oxidatie van het veen en mogelijke instabiliteit van veenkades.

Keuze: Integrale gebiedsontwikkeling of meer techniek?



De specifieke hydrologische opgave waar Fryslân voor staat:

Waddenzee
Het Lage Midden Drents PlateauWaddendijk

Natuurkern

Zoute kwel Zoet grondwater

Zand Klei Veen

Globale dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân, anno 2018
Zeespiegel stijgt, veenbodem daalt



Verdroging:
N2000 gebieden+ beekdalen op flank Drents plateau verdrogen door wegzijging
grondwater naar steeds dieper liggende polders.
Èn >> ‘spa blauw’ wordt uitgeslagen: ca. 25 miljoen m3 /jaar uit veenpolders

Waddenzee
Het Lage Midden Drents PlateauWaddendijk

Natuurkern

Zoute kwel Zoet grondwater

Zand Klei Veen

Toekomstige dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân
bij voortzetten huidig grondgebruik
Geohydrologisch beïnvloedingsgebied is 2,5 x de oppervlakte van het Lage Midden



Verzilting:
oostwaartse verplaatsing van het “zoutfront”
Toename verzilting diep grondwater (drinkwaterwinning), op termijn ook
verzilting van ondiep grondwater in veenpolders

Waddenzee
Het Lage Midden Drents PlateauWaddendijk

Natuurkern

Zoute kwel Zoet grondwater

Zand Klei Veen



Bodemdegradatie:
als het veen is verbrand, bestaat de bodem uit zand en keileem
Beperkt vermogen water vast te houden

Waddenzee
Het Lage Midden Drents PlateauWaddendijk

Natuurkern

Zoute kwel Zoet grondwater

Zand Klei Veen



CO2-emissie:
bij continuering huidig bodemgebruik enwatersysteem zal
de totale CO2 uitstoot LageMidden 1,7MtonCO2 per jaar bedragen

Waddenzee
Het LageMidden Drents PlateauWaddendijk

Natuurkern

Zoute kwel Zoet grondwater

Zand Klei Veen



Veenbodemdaling en klimaatverandering vragen om
een systeemverandering, een andere manier

van denken.

Samen zoeken naar een weerbare en robuuste
zoetwaterhuishouding als basis voor een 

rendabele toekomst
van het Lage Midden



VOLHOUDBAAR WATERSYSTEEM
Veen: nat, stagnant water door maatregelen 
- aan bovenkant (slootpeil, grondwaterstand), 
- zijkant (bufferzones) èn
- onderkant (kweldruk/potentiaal-druk)
Grondwatersysteem: meer infiltratie (flanken Drents Plateau), meer 
tegendruk in diepe veenpolders (“wegdrukken” kweldruk naar N-2000 
gebieden)

• Ruimte voor de boezem 
• Ruimte voor de beek 
• Ruimte voor de veenpolder



Ruimte voor de boezem

Friese boezem (15.000 ha aaneengsloten water) zit nu in een keurslijf gevangen;
zoektocht naar horizontale- en verticale ruimte
Ruimte voor de boezem door flexibeler peil, uitbreiding areaal, 
tussenboezems, polderboezems



Ruimte voor de beek

Friese beken ingesnoerd tussen kaden, veelal onderdeel Friese boezem. 
In zomer aanvoer gebiedsvreemd water d.m.v. opmalingen. 
Zoektocht naar natuurlijker systeem met waterconservering. 

Ruimte voor de beek: onderscheid tussen beken en compagnonsvaarten, 
overstromingsgebieden, vertraging afvoer door hermeandering, 
peilfluctuatie, water conserveren i.p.v. aanvoeren, inzijging



Ruimte voor de veenpolder

Door diepontwatering en snelle afvoer werken de diepe veenpolders 
drainerend op grondwaterstromen waardoor kweldruk elders (N-2000) 
wegvalt. Zoektocht naar versterken grondwaterstromen en kweldruk 
in combinatie met vergroten waterberging
Ruimte voor de veenpolder: getrapt systeem polderboezems (tegendruk 
veenkaden), tussenboezems/hoogwatercircuits (incl. helofytenfilters etc.) 
en plas-dras met natte teelten voor circulaire landbouw. Gebied kan als 
noodberging fungeren
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(beeknatuur - recreatie/cultuurhistorie) vergroot de leesbaarheid van 
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Het Lage Midden tussen klei en zand, vijf landschapstypen
op basis van bodem + hydrologie



Bedrijfssystemen 2025 per landschapstype
• Grondgebonden bedrijf voor gangbare beweiding in klei op veen (kleidek dikker dan 

40 cm): drooglegging 35 – 45 cm (veen blijft vernat, geen veenoxydatie)
• Natuurinclusief bedrijf: in klei op veen (kleidek dunner dan 40 cm) en veengronden; 

beweiding (drooglegging 60 cm) en hooilanden (drooglegging 0 - max 30 cm), volledig 
grasgevoerd melkvee; forse rem op veenoxydatie
• Circulaire bedrijf: intensieve melkveehouderij (dieren jaarrond op stal), kroosvaren 

teelt in plasdras in diepe veenpolders, graan en stro van akkerbouwbedrijf, 
mestscheiding, geen veenoxydatie in diepe veenpolders & versterking kweldruk 
onder veenpakketten elders

Voorlopig resultaat: het kan, het past binnen het hydrologisch systeem en het levert 
€10.000 tot €15.000 meer bedrijfswinst (excl. CO2-rechten e.d.) 
ØLet op: dit is de uiteindelijke situatie, de transitie / weg daar naar toe vereist onze 
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