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• Een kenschets van het Veenweidegebied en het definiëren van opgaven

• De opgaven in relatie tot (bestaand) beleid

• Een benaderingswijze voor het gebied inclusief afwegingen.

• Een perspectief voor het veenweidegebied tot 2050 inclusief een agenda
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Bodemtypen veen

GRONINGEN
LEEUWARDEN

ASSEN

klei op veen >80 cm (kleidek > 40cm)

dik veen >80 cm

moerige gronden <40 cm veen

overige veengronden

dik veen >80 cm (kleidek < 40cm)

dun veen 40-80 cm



Veengronden en natuurgebieden

GRONINGEN

veengronden

NatuurNetwerkNederland (NNN)

weidevogelkansgebied

Natura 2000

Paterswoldsemeer

Zuidlaardermeer

Hunzedal

Drentsche Aa

't Roegwold

Schildmeer

Onlanden
Leekstermeer

Marumerlage



DE OPGAVE





drooglegging
bodemdaling

verdroging

verzilting diepe 
veenpolders

CO2-uitstoot
door oxidatie 

van veen

bodemdegradatie;
zand en keileem 

resteert



Verwachting
In de toekomst is een duidelijke afname van de veendikte te zien. Volgens het W+-
scenario neemt die af met 75 cm tot 2050 tot 175 cm in 2100.  In het veen-met-
kleigebied gaat het om respectievelijk 25 en 75 cm. Het oppervlak aan veen, exclusief 
de natuurgebieden, daalt van 66.000 naar 52.000 ha in 2050 en naar 21.000 ha in 
2100. Ook in het G-scenario neemt het oppervlak fors af tot 56.000 ha in 2050 en 
26.000 ha in 2100.

De veengronden in het oosten van het veenweidegebied zijn in 2050 grotendeels 
verdwenen en in 2100 volledig verdwenen. Maar ook in het westelijk deel is een groot 
deel van het veen in 2100 verdwenen. Uitgezonderd enkele stukken met een veendikte 
van 50 tot 100 cm. In en nabij de natuurgebieden blijft het veen (nog deels) behouden.

Doordat het veen verdwijnt, verlaagt het maaiveld. In 2050 ligt het maaiveld van het 
veenweidegebied overal lager dan 1 meter onder NAP.  In 2100 ligt het grootste deel 
van het veenweidegebied dieper dan 2 m onder NAP. Er zijn dan nog enkele kleine 
stukken veenweide die nog op een hoogte liggen van 1.5 tot 1 m onder NAP. Op de 
actuele hoogtekaart is de ligging van de verschillende bodemtypen nog duidelijk 
zichtbaar. In 2100 is dat onderscheid totaal verdwenen doordat het veen totaal is 
geoxideerd.

Veendikte in 2050

Actuele veendikte

bodem  & 
maaivelddaling

Huidige veendikte

Veendikte 2050

Veendikte 2100

Huidige hoogtekaart

Hoogtekaart 2050

Hoogtekaart 2100

Huidige dwarsdoorsnede

Toekomstige dwarsdoorsnede

Locatie doorsnede

Huidige situatie
In de landbouwgebieden in het westelijk deel van het veenweidegebied (klei op 
veen) varieert de veendikte van 1 tot 2 meter. In het meer oostelijke deel (veen 
gronden) varieert de dikte van minder dan 50 cm tot ca. 1 à 2 meter. In en nabij de 
natuurgebieden worden dikkere veenlagen aangetroffen. Bepalend voor de dikte 
is of er vervening heeft plaatsgevonden. Daarnaast daalt het maaiveld van klei-op-
veen veel minder snel dan dat van pure veenbodems. Het kleidek voorkomt dat de 
veenlagen zijn blootgesteld aan de lucht en warmte die oxidatie bevorderen.

De hoogte van het maaiveld varieert van lager dan 2 m tot 0.5 m onder NAP. De diepe 
veenpolders zijn hierin duidelijk te zien. Aan de oostkant grenst het veenweidegebied 
met het Drents Plateau (0.5 m tot 5 m NAP). Aan de westkant liggen de kleigronden (1 
tot 0,5 m onder NAP). Het oostelijk en het zuidwestelijk deel liggen lager dan de rest 
van het veenweidegebied (van 2 tot 1,5 m onder NAP). Het tussengelegen gebied ligt 
op 1 tot 0.5 m onder NAP.
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Broeikasgassen, maaivelddaling en klimaatverandering
In de tijd dat veen gevormd werd, waren de veengebieden grote sponzen die 
CO2 en water opnamen. Uit deze moerasgebieden ontsnapte methaangas 
als broeikasgas. Nu het veen wordt ontwaterd, ontsnappen CO2 en N2O als 
broeikasgas. 

De hoeveelheid uitstoot is afhankelijk van het bodemgebruik, de 
samenstelling van de bodem en de ontwateringsdiepte. Hoe groter de 
drooglegging (het verschil tussen het waterpeil in de sloot en het maaiveld) 
in het late voorjaar en de zomer, hoe hoger de CO2-uitstoot. De Nederlandse 
veengebieden stoten jaarlijks 4,2 miljoen ton CO2 uit. Fryslân neemt hiervan 
35 procent voor zijn rekening (1,5 miljoen ton). 

Door klimaatverandering breekt veen sneller af. Kennis voor Klimaat heeft 
berekend dat de CO2-emissies in Fryslân als het land op dezelfde manier 
wordt gebruikt in het W+-scenario uitkomen op 1,28 miljoen ton in 2050 en 
0,37 miljoen ton in 2100. In het G-scenario gaat het om 1,25 en 0,38 miljoen 
ton. Hierbij is ervan uitgegaan dat natuurgebieden plas/dras blijven en dat 
daar geen CO2-emissie plaatsvindt. Zo te zien maakt het voor de CO2-emissie 
niet veel uit volgens welk scenario het klimaat verandert. Dat in 2100 een 
sterke afname van de CO2 -uitstoot optreedt, komt doordat dan nagenoeg al 
het veen is opgebrand (zie grafiek 1).

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

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

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

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

milieueffecten  

Schaal

Lokaal GebiedsdekkendRegionaal

€ 45 mln

€ 113 mln

Ontwikkeling problematiek

Kosten

Algemeen
In veen(weide)gebieden spelen 
complexe bodemprocessen. Deze 
processen leiden tot het vrijkomen 
of juist opname van stoffen die 
een groot effect hebben op water- 
en luchtkwaliteit. De afbraak van 
het veen leidt tot de uitstoot van 
CO2 en het verlies van stikstof. Het 
stikstof komt terecht in grond- en 
oppervlaktewater of vervluchtigt naar 
de lucht als lachgas (N2O).  CO2 en 
N2O zijn broeikasgassen. Ze spelen 
een rol bij de klimaatverandering. 
De moderne landbouw heeft direct 
en indirect een toename van de 
uitstoot van CO2 en N2O tot gevolg. 
De grote en continue toevoer van 
stikstof in de vorm van (kunst)mest 
en krachtvoer hebben effecten op de 
waterkwaliteit. De stikstof komt voor 
een groot deel vroeg of laat in het 
grond- of oppervlaktewater terecht of 
vervluchtigt. 
Ook het waterbeheer heeft een effect 
op de waterkwaliteit. Dit geldt vooral 
voor het inlaten van IJsselmeerwater 
in (droge) zomers. De gevolgen van 
het inlaten van gebiedsvreemd water 
zijn divers. Soms leidt het tot een 
verbetering van de waterkwaliteit, 
maar het kan ook juist een 
vermindering van de waterkwaliteit 
(algenbloei) tot gevolg hebben. 
Het voedselrijke water leidt tot een 
toename van de vorming van bagger. 
In veengebieden met een (zeer) 
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Waterkwaliteit, maaivelddaling en klimaatverandering
In het Friese veenweidegebied komen verschillende typen water voor: 
grote ondiepe meren, vaarten, kanalen, petgaten en poldersloten. 

De waterkwaliteit wordt bepaald door verschillende grootheden, zoals:
• de aanwezigheid van voedingsstoffen (in waterlaag en bodem)
• verblijftijden van water en de mate van doorspoeling met  
 schoon water
• oeverinrichting
• temperatuur
• waterdiepte
• aanwezigheid van planten- en dierengemeenschappen 
• eventuele verontreinigingen. 

Al deze aspecten hebben een ingewikkelde relatie met elkaar (zie figuur 
1). Daarom is er geen sprake van één waterkwaliteit. Door de afbraak 
van veen komen voedingsstoffen in het water, waardoor het water 
voedselrijker wordt. Maar het is moeilijk exact aan te geven hoe de 
waterkwaliteit zich ontwikkelt bij verdergaande daling van het maaiveld 
in 2050 en 2100. 

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

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

De veenafbraak neemt de komende decennia toe. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de waterkwaliteit. Dit kan knelpunten opleveren voor de 
natuur. Hoe groot de knelpunten zullen zijn, is nog onduidelijk. Als het 
veen verder verdwijnt, nemen deze problemen af.
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veengebieden stoten jaarlijks 4,2 miljoen ton CO2 uit. Fryslân neemt hiervan 
35 procent voor zijn rekening (1,5 miljoen ton). 

Door klimaatverandering breekt veen sneller af. Kennis voor Klimaat heeft 
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0,37 miljoen ton in 2100. In het G-scenario gaat het om 1,25 en 0,38 miljoen 
ton. Hierbij is ervan uitgegaan dat natuurgebieden plas/dras blijven en dat 
daar geen CO2-emissie plaatsvindt. Zo te zien maakt het voor de CO2-emissie 
niet veel uit volgens welk scenario het klimaat verandert. Dat in 2100 een 
sterke afname van de CO2 -uitstoot optreedt, komt doordat dan nagenoeg al 
het veen is opgebrand (zie grafiek 1).

De kaartjes hiernaast geven de CO2-emissie in ton CO2/ha weer voor de 
huidige situatie en voor 2050 en 2100 met klimaatscenario W+.
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Verwachting
In de toekomst is een duidelijke afname van de veendikte te zien. Volgens het W+-
scenario neemt die af met 75 cm tot 2050 tot 175 cm in 2100.  In het veen-met-
kleigebied gaat het om respectievelijk 25 en 75 cm. Het oppervlak aan veen, exclusief 
de natuurgebieden, daalt van 66.000 naar 52.000 ha in 2050 en naar 21.000 ha in 
2100. Ook in het G-scenario neemt het oppervlak fors af tot 56.000 ha in 2050 en 
26.000 ha in 2100.

De veengronden in het oosten van het veenweidegebied zijn in 2050 grotendeels 
verdwenen en in 2100 volledig verdwenen. Maar ook in het westelijk deel is een groot 
deel van het veen in 2100 verdwenen. Uitgezonderd enkele stukken met een veendikte 
van 50 tot 100 cm. In en nabij de natuurgebieden blijft het veen (nog deels) behouden.

Doordat het veen verdwijnt, verlaagt het maaiveld. In 2050 ligt het maaiveld van het 
veenweidegebied overal lager dan 1 meter onder NAP.  In 2100 ligt het grootste deel 
van het veenweidegebied dieper dan 2 m onder NAP. Er zijn dan nog enkele kleine 
stukken veenweide die nog op een hoogte liggen van 1.5 tot 1 m onder NAP. Op de 
actuele hoogtekaart is de ligging van de verschillende bodemtypen nog duidelijk 
zichtbaar. In 2100 is dat onderscheid totaal verdwenen doordat het veen totaal is 
geoxideerd.

Veendikte in 2050

Actuele veendikte

bodem  & 
maaivelddaling

Huidige veendikte

Veendikte 2050

Veendikte 2100

Huidige hoogtekaart

Hoogtekaart 2050

Hoogtekaart 2100

Huidige dwarsdoorsnede

Toekomstige dwarsdoorsnede

Locatie doorsnede

Huidige situatie
In de landbouwgebieden in het westelijk deel van het veenweidegebied (klei op 
veen) varieert de veendikte van 1 tot 2 meter. In het meer oostelijke deel (veen 
gronden) varieert de dikte van minder dan 50 cm tot ca. 1 à 2 meter. In en nabij de 
natuurgebieden worden dikkere veenlagen aangetroffen. Bepalend voor de dikte 
is of er vervening heeft plaatsgevonden. Daarnaast daalt het maaiveld van klei-op-
veen veel minder snel dan dat van pure veenbodems. Het kleidek voorkomt dat de 
veenlagen zijn blootgesteld aan de lucht en warmte die oxidatie bevorderen.

De hoogte van het maaiveld varieert van lager dan 2 m tot 0.5 m onder NAP. De diepe 
veenpolders zijn hierin duidelijk te zien. Aan de oostkant grenst het veenweidegebied 
met het Drents Plateau (0.5 m tot 5 m NAP). Aan de westkant liggen de kleigronden (1 
tot 0,5 m onder NAP). Het oostelijk en het zuidwestelijk deel liggen lager dan de rest 
van het veenweidegebied (van 2 tot 1,5 m onder NAP). Het tussengelegen gebied ligt 
op 1 tot 0.5 m onder NAP.
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Waterhuishouding Noord-Nederland: voldoende zoetwater beschikbaar
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Samenvatting van de aanbevelingen uit de werkplaats Veenweide

Geef bij her op-/vastellen van de regionale veenstrategieën In 
Groningen en Drenthe het langetermijnperspectief een centrale 
rol. De werkplaats kan hiervoor als inspiratiedienen.

Kijk bij de herijking en het opstellen van de verschillen 
veen(weide)programma's breder dan alleen de specifieke 
gebieden. Het Rijk zal duidelijke systeemkeuzes moeten maken 
en de provincies kunnen de onderlinge afhankelijkheden 
afstemmen.

Richt middels het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
een proces in om helderheid te geven over de urgentie van de 
problematiek in de veen(weide) gebieden en de opgaven die 
daar spelen, en om een langetermijnperspectief te schetsen. 
Zorg er hierbij voor dat synergie wordt aangebracht tussen de 
processen van de provincies en die van het Rijk om zo te komen 
tot heldere gebiedsplannen.

Adviezen/afspraken procesdocument Omgevingsagenda Noord


