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LTO Nederland visie op waterbeheer in veenweidegebieden 

Wat te doen aan bodemdaling en slappe bodems? 
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VOORWOORD  
 

Landbouw bedrijven in de veenweidegebieden vraagt extra aandacht van de regionale 

waterbeheerders, overheden, onderzoekers en de boeren zelf. Voor LTO Nederland reden 

genoeg om de specifieke problematiek van deze boeren in samenhang te bekijken en met 

voorstellen te komen voor oplossingen. We willen in de verschillende regio’s per gebied of 

zelfs per bedrijf naar maatwerk oplossingen. 

LTO Nederland kiest voor technische maatregelen, zoals onderwaterdrainage of peil 

gestuurde drainage. Deze maatregelen leveren een bijdrage aan het verminderen van 

veenoxidatie, zonder dat ingeleverd wordt op de landbouwfunctie. Naast technische 

maatregelen steunt LTO Nederland de zoektocht en introductie van nieuwe, vervangende 

teelten.  

Verder handhaaft LTO Nederland het uitgangspunt voor beleid en maatregelen ‘peil volgt 

functie’. Wat LTO Nederland betreft is aanpassen van het waterpeil mogelijk zolang de 

landbouwfunctie niet in gedrang komt. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de 

waterschappen, namelijk faciliteren van adequaat waterbeheer. In de visie van LTO 

Nederland is passief peilbeheer geen optie. Stimuleren van nieuwe vormen van drainage wel. 

Deze route biedt de waterschappen kansen om in samenwerking met boeren te werken aan 

een ander peilbeheer.  

Nadenken over peilbeheer in veenweidegebieden is ook nadenken over de vraag of in 

bepaalde gebieden de huidige landbouwfunctie gecontinueerd kan worden. Daar lopen we 

niet voor weg. Als het aan LTO Nederland ligt, zijn in een open en goed geleid gebiedsproces 

waterpeil en andere functies van het gebied bespreekbaar. Provincies hebben een 

belangrijke rol om deze processen op gang te brengen. Verandert het peil of de functie van 

een gebied, dan moeten de betrokken boeren worden gecompenseerd.  

Een minstens zo belangrijk aspect is het zoeken naar nieuwe vormen van grondfinanciering. 

Daarin zouden verwaarden, verzilveren en verhandelen van zogenoemde CO2 carbon credits 

weleens onverwacht een mooie bijdrage kunnen leveren. 

LTO Nederland hecht aan samen werken aan oplossingen voor de vraagstukken die boeren 

en samenleving raken grote waarde. In verschillende regio’s zijn inmiddels gebiedsprocessen 

gestart waarin de lokale- of regionale LTO organisatie een vaste en gewaardeerde partner is. 

Het is goed als de meest betrokken partijen elkaar weten te vinden. Een duurzaam platteland 

is een klus die we samen moeten klaren!  

 

Trienke Elshof   

Portefeuillehouder Gezonde Omgeving, LTO Nederland 
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1. Aanleiding 
De bodemdaling in veenweidegebieden (9% van Nederland) is niet nieuw, maar het wordt 
steeds urgenter om daar iets aan te doen. Deze constatering heeft geleid tot onderzoek, 
beleid en tal van pilotprojecten. Maatwerk, daar gaat het om, want het ene gebied is het 
andere niet.  
 
In het Groene Hart ligt de veenlaag dicht onder het maaiveld. In andere veenweidegebieden 
ligt het veen dieper onder een kleilaag en wordt het gebeid dieper ontwaterd. En de 
Veenkoloniën zijn nog weer anders. Ook daar is sprake van diepe ontwatering. Verspreid 
over Nederland zijn kleigebieden waar door inklink van veen in de diepere ondergrond 
bodemdaling plaatsvindt.  
 
Generieke oplossingen zijn daarom niet verstandig. Steeds dient de vraag gesteld te worden 
wat oorzaak en wat gevolg is. Met andere woorden waar is wel (oxidatie) of geen (klink en 
zetting) invloed uit te oefenen op het peilbeheer. Elk gebied vraagt andere oplossingen.  
LTO Nederland is daarom voorstander van een gebiedsgerichte aanpak, met verschillende 
oplossingen. In de gebiedsgerichte aanpak moet ook gekeken worden naar de gevolgen voor 
natuur en biodiversiteit, de veenoxidatie en de toename van kwel en verzilting als gevolg van 
de bodemdaling.  
 

2. Afbakening 
Het landelijk gebied is de scoop van deze notitie. Het stedelijk gebied kampt met een andere 
problematiek en dat vraagt om eigen, specifieke oplossingen. Het Planbureau voor de 
leefomgeving (PBL1) heeft in 2016 over de stedelijke problematiek gerapporteerd.  
LTO Nederland wil richting geven voor passende oplossingen voor het landelijk gebied. ‘Peil 
volgt functie’ is het uitgangspunt van LTO Nederland voor beleid en maatregelen, omdat het 
waterpeil, ongeacht de functie van het gebied, altijd volgend is.  
 
In bepaalde situaties en voor bepaalde gebieden kan tot verandering of aanpassing van 
functie besloten worden. Welke functie biedt het meeste, volhoudbare perspectief, is de 
vraag die dan beantwoord moet worden.  
 
LTO Nederland verdedigt de bestaande landbouwfunctie in de veenweidegebieden, met het 
daarbij passend grondwaterpeil. Dat kan wat LTO Nederland betreft alleen losgelaten 
worden als door provincie en gemeente na een zorgvuldig proces het betreffende gebied een 
andere bestemming krijgt. LTO Nederland is geen voorstander van uit faseren van de 
landbouwfunctie door passief peilbeheer. Integendeel. Boeren willen eerlijke en duidelijke 
beleidskeuzes. Dan kunnen zij hun bedrijf inrichten.  
 

3. Verkenning 
In 2014 heeft de Tweede Kamer per een motie aandacht gevraagd voor bodemdaling en 
opgeroepen een kennisprogramma op te zetten. In het Regeerakkoord 2017-2021 stelt het 
Kabinet jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar om de doelen van het klimaatbeleid en de 
energietransitie te realiseren. LTO Nederland is een van de partners aan de tafel ‘landbouw 
en landgebruik’ (Pieter van Geel). Voor de grondgebonden landbouw is de doelstelling 3,5 
Mon minder CO2, waarvan 2,5 Mon te realiseren door slimmer landgebruik en verminderde 
uitstoot van methaan. 

                                                           
1
 Volgens het rapport van PBL “dalende bodems, stijgende kosten” d.d. 24.11.2016 
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Uit het regeerakkoord  

 
“Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw wordt er in samenwerking met 
waterschappen en betrokken boeren geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer en verder 
onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling van methaanemissie 
uit mestopslagen. In samenwerking met boeren wordt in de directe omgeving van Natura 
2000 gebieden bekeken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder 
intensief landgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en natuurherstel”.  
 

 
Voor de verbetering van natuur en waterkwaliteit heeft het Kabinet in totaal 275 miljoen 
euro uitgetrokken om met gerichte maatregelen op gebieds- en bedrijfsniveau een bijdrage 
te leveren aan zowel de klimaatopgave als aan de verbetering van de waterkwaliteit.  
 
PBL heeft becijferd dat - gerekend voor de periode tot 2050 - de kosten van het waterbeheer 
in het landelijk gebied relatief meevallen ten opzichte van de kosten in het stedelijk gebied 
(orde grootte 200 miljoen euro). De effecten van bodemzetting voor bebouwing in het 
landelijk gebied heeft PBL becijferd op zo’n 2 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft voor 
infrastructuur.  
 
PBL concludeert in haar rapport dat voor de aanpak van problemen als gevolg van 
bodemdaling, inclusief de gevolgen van veenoxidatie, een gerichte en integrale aanpak van 
de bodemdaling nodig is. In de voorgestelde aanpak dient meegenomen te worden de 
discussies over de toekomst van het gebied, de mogelijkheden van CO2 vastlegging in de 
bodem en mogelijk nieuwe afspraken over de bekostiging van deze vraagstukken.  
 
Inzet van LTO Nederland 
 

 
1. Terugdringen van schadelijke emissies (broeikasgassen) 
2. Werken aan energie- en klimaat neutrale/klimaatbestendige land- en tuinbouw 
3. Streven naar (nagenoeg) circulaire productiesystemen in land- en tuinbouw 
4. Werken aan vruchtbare bodem door onder meer vastleggen van CO2 
5. Versterken biodiversiteit, kwaliteit bodem en verbeteren van  bufferend vermogen 

(water)   
6. Produceren van groene energie samen met de omgeving, de inkomsten komen 

terecht  bij boer/tuinder 
7. Claimen van ‘klimaatprestaties’ en CO2-credits door vastleggen en opslag. 

 

 
LTO Nederland zal actief meewerken aan een integrale gebiedsaanpak om zodoende 
duurzame oplossingen te vinden voor boer, tuinder en samenleving.   
 
De Unie van Waterschappen heeft begin 2017 een position paper geschreven over de rol en 
positie van de waterschappen ten aan zien van bodemdaling. De Unie concludeert dat in het 
landelijk gebied door bodemdaling sprake is van productieverlies in de landbouw. 
Tegelijkertijd concludeert de Unie dat een integrale aanpak het meest voor de hand ligt. In de 
visie van de Unie biedt deze benadering de waterschappen een kans de kosten voor 
waterbeheer anders te gaan verdelen. 
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Tenslotte heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) met onderzoek aangetoond dat 
meer organisch materiaal in de bodem bijdraagt aan drie belangrijke opgaven, te weten:  

 Vastleggen van CO2 

 Betere benutting van mineralen 

 Vasthouden van water  
Met andere woorden: toevoer van organisch materiaal aan de bodem zorgt voor het 
vastleggen van CO2, mineralen en water.  
 
Ondertussen wordt in verschillende veenweide regio’s geschreven aan beleidsvisies en 
starten uitvoeringsprojecten.  
 
Geen veen(weide)gebied is gelijk. Het Groene Hart bijvoorbeeld met zijn specifieke 
kavelstructuur, de grote ruimtedruk en het hoge waterpeil (grondwatertrap 1 à 2), liggen de 
kansen voor de boeren anders dan in Friesland. In het recent door Provinciale Staten van 
Friesland vastgestelde uitvoeringsprogramma 2018-2019 is de nadruk gelegd op het 
stimuleren van innovaties en inzetten op een integrale aanpak voor de verschillende 
gebieden. Tegelijkertijd wordt de behoefte onderkend om nieuwe technieken en innovaties 
in de praktijk te beproeven.  
 
Ook in Noord-Holland zijn verschillende pilotprojecten gestart. Het Veenweide Innovatie 
Centrum te Zegveld (VIC) speelt een belangrijke rol in de kennisontwikkeling en verspreiding 
van kennis en ervaringen. 
 
In het Veenkoloniale gebied starten onderzoek en pilotprojecten om passende antwoorden 
te vinden op de specifieke vraagstukken van dat gebied.  
 

4. Probleemstelling 
De hiervoor geschetste problematiek kent twee invalshoeken: 
 

 
a. Op welke oorzaken van bodemdaling kan invloed worden uitgeoefend en hoe pakken 

we dat aan? 
b. Hoe kan de landbouw in Nederland een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-

emissie, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd? 
 

 
Zetting- en inklink van bodem zijn autonome processen. De boer moet hier in zijn 
bedrijfsvoering wel op inspelen, maar hij kan er niet op sturen. LTO Nederland zoomt met 
deze notitie in op oorzaken waar wel sturing op mogelijk is. Voor LTO Nederland is het 
uitgangspunt dat zoveel mogelijk het landbouwkundig gebruik behouden blijft. Dat vraagt 
veelal om de inzet van (nieuwe) technische maatregelen.   
 
Belangrijke (technische)aspecten bij het in stand houden van de landbouwfunctie zijn de 
verschillende varianten van onderwaterdrainage en de revenuen die dat oplevert voor zowel 
het landbouwkundig gebruik als voor de vermindering van de CO2-emissie en de 
instandhouding van het karakteristieke landschap. Concreet vraagt LTO Nederland de 
waterschappen veel meer mee te denken over peil gestuurd waterbeheer.  
 
Op dit moment ontbreken nog veel antwoorden op de vragen wat nu mogelijk is om 
enerzijds de uitstoot van methaan te verminderen en anderzijds het landbouwkundig gebruik 
in stand te houden. Het onderzoek naar besparingsmogelijkheden bij verhogen van alleen de 



 
6 

 

slootpeilen in relatie tot de varianten slootpeil met onderwaterdrainage en met peil-
gestuurde drainage, loopt nog. ‘Slim waterbeheer’, zoals deze aanpak is betiteld, is door LTO 
Nederland op de agenda gezet van de klimaattafel.  
 
Een andere nieuwe ontwikkeling die verder verkend moet worden, is sub-irrigatie. Concreet 
gaat het daarbij om het oppompen van diep grondwater en dat diepe grondwater vervolgens 
op drainniveau inbrengen in het gebied. Daardoor ontstaat een stabiel grondwaterpeil.  
 
Nog een paar vragen waar LTO Nederland antwoorden op wil:  

 

 Wat zijn de mogelijkheden en effecten van peilfixatie 

 De mogelijkheden van bodemverbetering en eventuele ophoging van gronden  

 Wat is de stand van zaken om passende teelten te ontwikkelen 

 Wat draagt verandering van landgebruik bij aan de geschetste vraagstukken   
 

                                                                                               
5. Uitwerkingen waterpeil 

 
a. Enkel het verhogen van het slootpeil 

Het effect van hogere slootpeilen op veenoxidatie is in gebieden met diep ontwaterd veen 
(grondwatertrap 6 - 8) beperkt. In het groeiseizoen zakt de grondwaterspiegel vele malen 
lager dan het slootpeil en wordt veen steeds dieper blootgesteld aan zuurstof. In relatie tot 
CO2-uitstoot is de verwachting dat het om hoog brengen van de slootpeilen nauwelijks een 
besparing oplevert. Zonder infiltratie en het actief sturen op grondwaterpeil (bv 30-60 cm 
onder het maaiveld, afhankelijk van gebruik op dat moment) levert deze maatregel voor het 
reduceren van veenoxidatie weinig op. Daarmee voldoet deze optie feitelijk niet aan de 
doelstellingen in gebieden met diep ontwaterd veen. In het Groene Hart, met veel hogere 
grondwaterstanden, zijn de effecten positiever, maar een hoog grondwaterpeil verhoogt de 
kans op aantasting met leverbot. 
  

b. Onderwaterdrainage voor bepaalde, goed doorlatende veengronden. 
Onderwaterdrainage biedt de mogelijkheid van draineren en infiltreren met als gevolg een 
veel vlakkere grondwaterspiegel, waardoor de oxidatie en CO2-uitstoot vermindert, de grond 
meer draagkracht heeft en het groeiseizoen langer is. Deze methode is zeer geschikt voor 
diep ontwaterde veenweidegebieden. 
 
Naast deze voordelen kent deze aanpak ook nadelen. Voor de landbouwfunctie is vooral de 
afname van het (water)bufferend vermogen van belang. Het rendement van deze 
investeringen vraagt om een nadere analyse. Om deze aanpak mogelijk te maken, zijn 
alternatieve financieringsvormen (denk aan gebiedsfondsen) nodig.  
 
Voor het waterschap betekent deze aanpak meer maatwerk en kleinere peilvakken met meer 
kunstwerken en daardoor hogere kosten. Differentiatie in peilstanden tijdens het 
groeiseizoen - ‘hoog als het kan, laag als het moet’-  is niet mogelijk bij onderwaterdrainage. 
De onderwaterdrainage op basis van een hoog slootpeil heeft wel een positief effect op de 
beperking van oxidatie en daarmee van CO2-uitstoot. Deze maatregel is gunstiger voor 
herstel van de biodiversiteit. 
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c. De variant peil-gestuurde drainage 
De variant peil-gestuurde drainage krijgt steeds meer aandacht. De drains komen in een 
verzamelput bij elkaar waar het niveau, los van het slootpeil, geregeld kan worden. Boeren 
kunnen zodoende op perceelniveau zelf sturen op waterstanden en gedurende het 
groeiseizoen differentiëren.  
 
Voor waterschappen is deze aanpak ook aantrekkelijk, omdat deze aanpak minder eisen stelt 

aan het watersysteem en opschaling van peilvakken mogelijk blijft. Onderwaterdrainage en 

peil-gestuurde drainage leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit (KRW-opgave) 

en aan de klimaatdoelen (Parijs), waaronder het tegengaan van verzilting. Deze maatregelen 

worden reeds uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Agrarisch Water (DAW). Door peil-

gestuurde drainage valt nog beter te sturen op optimale productieomstandigheden en 

beperking van veenoxidatie en dus vermindering van de CO2-uitstoot.                                                                                                        

Grofweg is onderwaterdrainage op basis van aanpassing van het slootpeil, maar liefst 2 keer 
zo duur als reguliere drainage, terwijl peil-gestuurde drainage met putten 2,5 à 3 keer zo 
duur is. Via de klimaatenveloppe en met hulp van gebiedsfondsen moet worden onderzocht 
of deze optie verder toegepast en uitgebreid kan worden.  
 

6. Alternatieven voor landbouwkundige gebruik 
Door oxidatie van veen daalt de bodem en stijgt de CO2-emissie. Politiek en natuur- en 

milieuorganisaties grijpen dit gegeven aan om de transitie naar een volhoudbare landbouw in 

het veenweidegebied te versnellen en het waterbeheer ten behoeve van de huidige 

landbouwfunctie ter discussie te stellen. Transitie in het huidige landgebruik biedt, aldus 

deze groeperingen, in bepaalde situaties ook kansen voor de landbouw. LTO Nederland ziet 

mogelijkheden voor een dergelijke transitie. Zeker als de voorgestelde transitie sneller 

duidelijkheid verschaft aan de boer.  

Combinaties van groenblauwe diensten of andere vormen van beheer, die passen bij een 

hoger waterpeil, zoals weidevogel- of botanisch beheer, zijn op veel boerenbedrijven al lang 

praktijk. Het landbouwgebied nabij Natura 2000-gebieden kan ook als buffergebied voor 

natuur ingezet worden. Het Regeerakkoord verwijst hier concreet naar. Uitbreiding van het 

areaal natuur of agrarisch natuurbeheer vraagt wel om nieuwe landelijke areaal afspraken. 

Deze optie biedt zeker kansen voor die gebieden waar de huidige landbouw ook niet 
geholpen is met waterpeil aanpassingen of toepassing van technische maatregelen. In deze 
gebieden bieden de streekgebonden producten vaak een hogere toegevoegde waarde en 
inkomen voor de boeren. In deze gebieden ontstaan initiatieven voor verbreding van 
bedrijfsactiviteiten (recreatieve activiteiten, zorg, etc.) waardoor een meer extensieve 
melkveehouderij mogelijk blijft. Cruciaal in deze aanpak is de wijze waarop de afwaardering 
van de grond wordt ingevuld. Daarvoor zijn nieuwe grondstrategieën nodig of alternatieve 
financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld gebiedsfondsen. 
 
Parallel wordt door andere partijen actief ingezet op ontwikkelen van nieuwe teelten, die 
onder nattere omstandigheden (paludicultuur) een nieuw economisch perspectief bieden om 
het huidige (grasland)gebruik te kunnen vervangen. Van alle onderzochte gewassen 
(cranberry, Azolla, veenmos, lisdodde, etc.) lijkt de teelt van lisdodde nog het meest 
perspectiefvol. Dit vanwege de biomassa voor bouwmateriaal, de bloeiwijze als 
isolatiemateriaal en het stuifmeel ten behoeve van plaagbestrijding in kassen. Gezonde 
businesscases zijn (nog) niet voorhanden.  
 



 
8 

 

Het idee is om aan dergelijke teelten de verkoop van certificaten CO2 binding te koppelen. 
Dat genereert extra inkomen waar deze teelten mee te bekostigen zijn. Deze aanpak levert 
een bijdrage aan de biobased economie en sluiten van grondstofkringlopen. Dit zijn prille 
ontwikkelingen die vragen om meer onderzoek en toetsing in de praktijk. De vraag blijft of 
het businessmodel sluitend is.  
 
Een volledige functieverandering gaat in principe gepaard met grondoverdracht van de boer. 
Als het om de bestemming natuur gaat, zullen vooral de terrein-beherende organisaties (TBO) 
en particulieren de kopende partij zijn. Het is uiteraard ook een serieuze optie dat de boer 
zelf deze bestemmingsverandering gaat invullen. Voor zo’n verandering moeten aanvullende 
financiële middelen beschikbaar komen. Al of niet via het introduceren van gebiedsfondsen.  
 
Mogelijk zijn er kansen deze aanpak te verbinden met CO2 vastlegging door minder oxidatie 
(carbon credits). Mede in verband met het klimaatbeleid, zal onderzocht moeten worden in 
hoeverre door het invoeren van een passief peilbeheer (peilfixatie) misschien financiële 
mogelijkheden zijn die hieraan kunnen bijdragen.  
                                                                                                                                                                                               

7. Waar zet LTO op in? 
Primair is de insteek van LTO Nederland het behoud van de landbouwfunctie en het bieden 
van toekomstperspectief aan de boeren. Dat kan door de waterhuishouding te optimaliseren 
en op grote schaal onderwaterdrainage of peil-gestuurde drainage door te voeren met een 
daarop afgestemd watersysteem. Zo’n transformatie door aanpassing van het watersysteem 
levert publieke winst op (CO2, KRW en klimaatdoelen, extreme neerslag en droogte en meer 
verzilting). Het biedt tegelijkertijd nieuwe kansen voor de boeren in het gebied. Daarom is 
het wenselijk om daarvoor financiële ondersteuning (via een investeringsregeling) te vragen.  
 
LTO Nederland is van mening dat de noodzakelijke investeringen niet alleen op het bordje 
van de boer gelegd kunnen worden, maar ook bij de overheid. Verder blijft onderzoek en 
innovatie van groot belang, omdat nog veel meer kennis nodig is om de juiste besluiten te 
kunnen nemen.  
 
LTO Nederland begrijpt dat de toekomst van een aantal specifieke veenweidegebieden - 
waar de melkveehouderij niet alleen vanwege de ruimtedruk het moeilijk heeft, maar ook 
omdat de ontwikkelde oplossingen minder toepasbaar zijn (vooral voor gebieden met hoge 
polderpeilen) - om een specifieke aanpak vraagt. In deze gebieden zullen heldere besluiten 
genomen moeten worden, met een duidelijk antwoord voor de betreffende boeren ingeval 
de functieverandering het beste alternatief is. 
 

8. Denkrichting rond financiering 
In het regeerakkoord is 275 miljoen euro opgenomen voor maatregelen ter verbetering van 
waterkwaliteit en natuur. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan de vergroting van 
de biodiversiteit, het terugdringen van CO2-emissie en verbetering van de waterkwaliteit. 
Daarnaast heeft het kabinet voor de klimaataanpak jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar.  
 
LTO Nederland vindt dat vanuit de regio’s met passende actieplannen ingespeeld moet 

worden op de beschikbare gelden. Daarvoor zijn integrale gebiedsplannen nodig, gericht op 

continuïteit van de bedrijfsvoering, het tegengaan van bodemdaling en CO2-emissies, 

tegengaan van verzilting en de achteruitgang van de biodiversiteit. Deels kan dit bereikt 

worden door beter bodembeheer en door verschillende investeringen ten behoeve van 

peilbeheer, passend bij een gezonde landbouwpraktijk. Ingeval tot onderwaterdrainage 
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wordt overgegaan is er sprake van hogere investeringen; orde grootte van 2.000 à 3.000 euro 

per hectare. LTO Nederland pleit voor een bijdrage in deze kosten. 

Bij peilverhoging zonder compensatiemaatregelen voldoet het grondwaterpeil niet aan de 
eisen voor gangbaar landbouwkundig gebruik. Met andere woorden het opbrengend 
vermogen van de grond is lager, waarmee feitelijk ook een afwaardering van dergelijke grond 
nodig is. Oplossingsrichtingen in dergelijke situaties vragen om vervangende grond, 
bedrijfsverplaatsing of ruilen van grond. De inzet van verkaveling als instrument kan een 
oplossing zijn. Ook zullen de mogelijkheden van een gebiedsfonds in beeld gebracht moeten 
worden. 
                                                                   
Een mogelijke optie, die voor veenweidegebieden verder verkend moet worden, is het op 
vrijwillige basis verhandelen van CO2 credits. Het idee, dat door de Friese Milieufederatie is 
ontwikkeld en beschreven staat in het rapport ‘Valuta voor veen’ (24.4.2017), gaat uit van 
een vrijwillige markt waar CO2 credits aangeboden worden. Die CO2 credits zijn afkomstig uit 
programma’s, gelieerd aan het terugdringen van de bodemdaling door peilhandhaving of 
peilverhoging. Dat resulteert in vastlegging van CO2.  
 
Afnemers van credits kunnen burgers, bedrijven en overheden zijn. Qua omvang zijn het op 
dit moment vooral (internationale) bedrijven, die credits kopen om zodoende op een kosten 
efficiënte wijze klimaatvriendelijk te kunnen produceren en -handelen. Deze optie zit in de 
verkenningsfase en de vraag is of dit een uitvoerbaar perspectief biedt aan boeren. In het 
rapport ‘Valuta voor veen’ is de opbrengst aan CO2-reductie sterk afhankelijk van het huidige 
waterpeil (van 20-70 ton CO2-reductie per ha/j) met prijzen variërend van 7 tot 70 euro per 
ton CO2. 
 

9. Resumé 
LTO Nederland beseft dat voor bestuurlijke afwegingen in relatie tot bodemdaling als gevolg 
van peilbesluiten, het een maatschappelijke dialoog over de toekomst van een gebied wordt.  
 
Daarom is het van belang dat er maatwerk wordt geleverd, zodat in gebieden werkbare- en 
breed gedragen keuzes worden gemaakt. Voor het doen van beleidskeuzes is het belangrijk 
te onderkennen dat de problematiek per gebied verschilt. Inklinking en zetting van de bodem 
zijn autonome processen, waarop moeilijk te sturen is. Op de beperking van veenoxidatie valt 
door aanpassing van de waterpeilen in de sloot en het grondwaterpeil beter te sturen.  
 
Er zijn verschillende oplossingen voor handen. Technische maatregelen (onderwaterdrainage 
of peil gestuurde drainage) die bijdragen aan de reductie van veenoxidatie en tegen gaan van 
bodemdaling. Al Daarvoor is nog veel onderzoek nodig om met passende 
financieringsvormen de afwaardering van grond te compenseren.  
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