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Figuur 1. Veengronden in West-Nederland en de ligging van de onderzoekslokaties. 
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Inleiding 
 
In West-Nederland is sinds de Middeleeuwen tenminste 3 km3 veen verdwenen doordat
de mens veen baggerde en veengebieden ontwaterde voor agrarisch gebruik. Door
verbranding van de turf en het indringen van zuurstof in de ontwaterde bodem
(waardoor de biologische afbraak versnelde) is een deel van de koolstof die lag
opgeslagen in plantenresten in het veen weer vrijgekomen als CO2-gas. Omgerekend is
de hoeveelheid veen die in de afgelopen 1000 jaar door toedoen van de mens verdween
drie keer zo groot als het totaal aan broeikasgassen dat jaarlijks in Nederland wordt
uitgestoten (door verkeer, industrie, consumenten, landbouw, etc.) 
 
Tegenwoordig bestaat circa 10 % van West-Nederland uit veengrond, plaatselijk tot 8 m
dik (Figuur 1). Het grootste deel van deze veengronden is als grasland in gebruik.
Biologische afbraak van het veen vindt nog steeds plaats als gevolg van doorgaande
ontwatering, maar de snelheid waarmee het veen verdwijnt was niet goed bekend,
waardoor de bijdrage van veenafbraak aan de jaarlijkse broeikasgas-uitstoot ook
onzeker was. Aan hoogveengebieden in Oost-Nederland is veel onderzoek gedaan, maar
over de laagveengebieden in West-Nederland (‘kustvenen’) was nog weing bekend.   
 
Eén van de hoofdredenen voor dit onderzoek is dat overheden en natuurorganisaties de
laatste tijd vergaande plannen hebben om voormalige landbouwgronden in het
veenweidegebied terug te brengen in hun oude staat: natte natuurgebieden of
veenmoerassen. Hoewel men daarbij vooral ecologische verbetering en waterberging op
het oog heeft, wil men ook graag weten of het door deze vernatting mogelijk is om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het idee hierbij is dat bij een sterk
verhoogde grondwaterstand CO2 wordt vastgelegd in nieuw gevormd veen, en dat de
huidige vertering (oxidatie) van het veen wordt beperkt. Bij dergelijke hoge
grondwaterstanden komt echter ook (veel) meer van het 23 keer sterkere broeikasgas
CH4 vrij. Over het netto effect van het verhogen van grondwaterstanden was echter
weing bekend. 
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Een andere reden voor dit onderzoek is dat ook klimaatverandering de uitstoot van
broeikasgassen in veengebieden kan beïnvloeden. Afbraaksnelheden nemen toe bij
hogere temperatuur, en veranderingen in neerslag kunnen leiden tot zowel het
verdwijnen als het ontstaan van veenmoerassen. 
 
Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een methode, met inbegrip van een
computer-model voor de simulatie van veenafbraak, ter kwantificering van (1) de
huidige CO2- en CH4-uitstoot in de west-nederlandse veengebieden, en (2) de
toekomstige broeikasgas-uitstoot voor verschillende scenario’s van klimaat,
waterbeheer en landgebruik. 
 
 
 
Aanpak: proces-analyse, kwantificatie en voorspelling 
 
Allereerst werd een literatuurstudie gemaakt van de biologische en chemische afbraak-
processen die plaatsvinden in veenbodems en van de (potentieel) belangrijkste
invloeden daarop, zoals, grondwaterstand, temperatuur, dikte en samenstelling van het
veen, waterkwaliteit en bemesting. 
 
In klimaatkamers in het laboratorium werden (zgn. incubatie-) experimenten uitgevoerd
met ongestoorde veenkernen. In het ene experiment werden de kernen blootgesteld aan
verschillende temperaturen en in het andere experiment werd het waterniveau in de
kernen stap voor stap verlaagd. Het doel was te bepalen wat het effect hiervan is op de
CO2- en CH4-fluxen (uitstoot per tijdseenheid). De resultaten werden later gebruikt bij
het ontwikkelen van het simulatie-model. 
 
Op drie veldlokaties in West-Nederland (Ransdorp, Guisveld en Kamerik; Figuur 1)
werden met behulp van afgesloten koepels CO2- en CH4-fluxen gemeten (Figuur 2). De
bedoeling hiervan was om in verschillende veldsituaties de invloed van verscheidene
milieu-condities op de uitstoot van CO2 en CH4 te bepalen en om flux-gegevens voor
het controleren van het simulatie-model te verzamelen. 
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In samenwerking met Dr. Ko van Huissteden werd PEATLAND (‘Veenland’)
ontwikkeld, een computer-model dat veenafbraak in kustveengebieden nabootst en
vervolgens de uitstoot van CO2 en CH4 berekent. Het is één van de eerste modellen
waarin het veen zelf is opgenomen als reservoir van af te breken organische stof, en
waarin CO2 en CH4 nauw met elkaar verbonden zijn. Voor de ontwikkeling van
PEATLAND werd gebruik gemaakt van bestaande computer-modellen en van
resultaten uit de laboratorium- en veldexperimenten. 
 
Om de effecten van verschillende klimaat- en beheer-scenario’s op de veenafbraak en
uitstoot van CO2 en CH4 in de west-nederlandse kustveengebieden te onderzoeken werd
PEATLAND aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gekoppeld. De digitale
bodemkaart van (West-)Nederland, die voor dit onderzoek beschikbaar werd gesteld
door het DLO-Staring Centrum, verschafte een groot deel van de noodzakelijk
invoergegevens. 
 
Het was in deze studie niet mogelijk om het effect van grondwaterstandverhoging in een
werkelijke veldsituatie te bestuderen. Om die reden zijn gepubliceerde waarden van
CO2- en CH4-fluxen uit natuurlijke (niet ontwaterde) veengebieden vergeleken met de
emissies uit (agrarische) veengebieden onder huidige omstandigheden. 
 
 

 
 
Figuur 2. Opstelling voor het meten van CO2- en CH4-gas uit veenbodems. 
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Resultaten 
 
Deze studie toont aan dat afbraak van veen in West-Nederland 1–3 % bijdraagt aan de
totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Dit getal is betrouwbaarder
dan berekeningen die in het verleden zijn gedaan dankzij de uitgebreidere en
samenhangender aanpak van het onderzoek. De bijdrage van 1–3 % lijkt niet veel, maar
is van belang omdat nog grote hoeveelheden veen aanwezig zijn in de ondiepe
ondergrond van West-Nederland, en omdat de afbraak van veen zelfs bij ondiepe
ontwatering volop blijft doorgaan. Daarnaast dient Nederland volgens het Kyoto-
protocol haar jaarlijkse uitstoot de komende jaren met 6 % te reduceren ten opzichte van
de uitstoot in 1990. 
 
De laboratorium- en veldexperimenten bevestigen eerder gepubliceerde resultaten dat
de processen die verantwoordelijk zijn voor veenafbraak (en de productie van
broeikasgassen) zich voornamelijk afspelen in de bovenste 25–30 cm van de
veenbodem. De intensiteit van de afbraakprocessen is niet afhankelijk van de dikte of de
samenstelling van het veen. Vegetatie speelt daarentegen wel een belangrijke rol in de
veenafbraak en in de uitwisseling van gassen tussen de bodem en de atmosfeer. Planten
bevorderen de afbraak van veen door beluchting van de bodem en door het stimuleren
van de algehele bacteriële activiteit als gevolg van de uitscheiding van gemakkelijk
afbreekbare stoffen uit de wortels. 
 
Veenafbraak gaat sneller door verhoging van de temperatuur (Figuur 3) of door
verlaging van de grondwaterstand. Ontwatering van veenbodems resulteert in lagere
CH4-uitstoot als gevolg van zuurstof-rijkere omstandigheden. Relatief hoge CH4-
uitstoot is beperkt tot die veengebieden waar het grondwaterpeil het hele jaar door niet
dieper dan 25 cm onder het maaiveld komt. Bij een verlaging van de grondwaterstand
neemt de uitstoot van CO2 in eerste instantie toe, doordat gemakkelijk afbreekbare
bestanddelen in het veen met behulp van de extra zuurstof snel kunnen worden
afgebroken. Na enige tijd neemt de CO2-uitstoot echter weer af door uitputting van de
beperkte hoeveelheid makkelijk afbreekbaar materiaal, en op de lange duur wordt de
afbraaksnelheid van het veen nauwelijks meer beïnvloed door de ontwateringsdiepte. 
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Een verhoging van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur zal de afbraak van veen
vergroten en daarmee de uitstoot van CO2 en CH4. De precieze verandering in uitstoot
op een specifieke plek is moeilijk te voorspellen doordat zowel de CH4-vormende
bacteriën als de CO2-vormende bacteriën een voorkeur hebben voor gemakkelijk
afbreekbaar materiaal. CO2 wordt voornamelijk gevormd onder zuurstof-rijke condities
en CH4 uitsluitend onder zuurstof-arme condities. De processen verschillen in
temperatuur-gevoeligheid, maar zijn beide gevoelig voor het optreden van schom-
melingen in grondwaterstand en temperatuur in de tijd. 
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Figuur 3. Gemeten CO2- en CH4-uitstoot in het veld. 
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De modelresultaten laten zien dat het verhogen van het zomerpeil van 100 cm tot 25 cm
onder het maaiveld vrijwel geen effect heeft op de CO2- en CH4-uitstoot. Bij hogere
grondwaterstanden daalt de CO2-uitstoot echter vrijwel tot nul, terwijl de uitstoot van
CH4 juist zeer sterk toeneemt (tot 300 keer de huidige uitstoot). De ontwikkeling van
natte natuur in een voormalig agrarische veengebied leidt over het algemeen tot een
netto afname van de totale broeikasgas-uitstoot als de grondwaterstand wordt verhoogd
tot aan het maaiveld.  
 
De netto verandering in broeikasgas-uitstoot van een bepaald gebied waar de natte
omstandigheden worden hersteld hangt echter voor een groot deel af van (1) de CO2- en
CH4-uitstoot in de ontwaterde situatie, (2) het nieuwe waterbeheer (stabiel of
fluctuerend waterpeil), en (3) of de vegetatie wordt gedomineerd door gras of door riet.
Om de effecten van specifieke vernattingsprojecten op de broeikasgas-uitstoot
betrouwbaar en nauwkeurig te kunnen voorspellen is invoer van lokale gegevens in het
model nodig. 
 
Bovenstaande model-resultaten hebben betrekking op situaties zonder hernieuwde
veenvorming. Gepubliceerde data suggereren dat gebieden waar veenvoming
plaatsvindt een (kleine) netto bron van broeikasgas zijn, omdat de invloed van het
sterkere broeikasgas CH4 groter is dan de CO2-vastlegging door de veenvormende
vegetatie. Het herstellen van natte condities in voormalig ontwaterde veengebieden in
West-Nederland kan echter toch leiden tot een significante afname in broeikasgas-
uitstoot, doordat de huidige oxidatie van het veen (en de daarmee samenhangende CO2-
uitstoot) sterk verminderd wordt. Wel moet opgemerkt worden dat veenafbraak alleen
dan effectief kan worden tegengegaan door grondwaterstandverhoging als de
veenvormende condities ook volledig worden hersteld; zelfs bij ondiepe ontwatering
worden al even grote hoeveelheden CO2 uitgestoten als bij diepere ontwatering.  
 
Veengebieden bevatten nog grote hoeveelheden koolstof; het is dus belangrijk dat
veenafbraak door oxidatie zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Het scheppen van
hernieuwde veenvormende omstandigheden door sterke verhoging van de
grondwaterspiegel houdt echter in dat de uitstoot van het sterkere broeikasgas CH4

wordt verhoogd. 
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Aanbevelingen 
 
Grondwaterstandverhoging in een werkelijke veldsituatie is de beste manier om
veranderingen in afbraakprocessen in veenbodems, en de daarmee samenhangende
broeikasgas-uitstoot, te onderzoeken. 
 
De rol van vegetatie in de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems moet verder
worden verhelderd door, naast de koepel-methode, ook gebruik te maken van de Eddy-
correlatie methode (met meetmasten), en door de CO2-fluxen afkomstig van de
verschillende bronnen (o.a. ademhaling planten, veenafbraak) te scheiden met behulp
van radioactieve labeling.  
 
Het gebruik van ongestoorde kernen in laboratorium-experimenten verdient de voorkeur
boven het gebruik van gehomogeniseerd materiaal (‘slurries’), omdat ongestoorde
kernen sterker overeenkomen met de veldsituatie en daardoor beter zijn te gebruiken
voor het opschalen van de resultaten. 
 
Gevoeliger apparatuur is nodig om veranderingen in CH4-fluxen te kunnen meten, met
name uit de wat drogere bodems. Daarnaast moeten er langere en continue meetreeksen
gemaakt worden. 
 
Het simulatie-model kan verbeterd worden door de nabootsing van de waterhuishouding
en van de rol van de vegetatie uit te breiden. 
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Ik werd in 1971 te Velsen geboren. Na de peuter- en kleuterschool ging ik naar
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Stellingen 
 
1. De uitstoot van broeikasgassen door afbraak van het west-nederlandse veen draagt

aanzienlijk (1–3 %) bij aan de totale jaarlijkse broeikasgas-uitstoot in Nederland,
maar we kunnen er weinig aan doen.  

 
2. Omdat het broeikaseffect nog veel onzekerheden kent is reductie van de uitstoot

van broeikasgassen belangrijk, vooral voor toekomstige generaties. 
 
3. Zelfs bij de meest effectieve manier om veenafbraak in West-Nederland tegen te

gaan, namelijk bedekken met een laag asfalt, blijft (in het kader van de
broeikasproblematiek) de vorming van methaan in veenbodems een belangrijke
risico-factor. 

 
4. Veenvorming draagt netto bij aan het broeikas-effect doordat een (klein) deel van

de plantenresten onder natte omstandigheden wordt afgebroken, waar het veel
sterkere broeikasgas methaan bij vrijkomt, maar veenvormende omstandigheden
leveren wel unieke vegetatie op en zou daarom toch bevordert moeten worden. 

 
5. CO2-vastlegging in bossen is verstandiger dan CO2-vastlegging in veen, niet alleen

vanwege de efficientie in vastlegging, maar omdat door toename van het areaal
veenmoeras ook het aantal muggen kan toenemen. 

 
6. Wachtgeld is als een vaste aanstelling aan de VU; het lijkt binnen je bereik te

liggen, maar je loopt het toch net mis. 
 
7. Mijn bijdrage aan een beter milieu begon bij Milieuwetenschappen. 
 
8. ‘s Nachts werken er minder mensen op de VU dan in het weekend, maar gelukkig

werkt niet iedereen in het weekend. 
 
9. Een proefschrift is nooit af. 
 
10. Gelukkig is het altijd tijd voor koffie (of voor thee, zo je wilt). 
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