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In Drenthe is de bodem rap aan het veranderen. Sinds de

jaren zeventig is al 21 duizend hectare veengrond verdwe-

nen, bijna veertig procent van het totaal. Folkert de Vries

zag het gebeuren, en gaf een waarschuwingssignaal af. 

door Yvonne de Hilster

>Voor zijn ogen zag De Vries het Drentse hoogveen

verdwijnen. ‘Net zoals je gras niet kunt zien groeien,

kun je veen niet zien verdwijnen. Maar na een tijdje

zie je toch het verschil’, vertelt De Vries. 

Rond 1990 maakte de bodemkundig onderzoeker voor het

eerst bodemkaarten voor de provincie Drenthe, van de

streek rond Gasselter nijveen en Exloërmond. Een jaar of

vijftien later bekeek hij voor de hele provincie wat er bekend

was over de bodem. De veranderingen waren toen al niet te

missen. ‘Bij het maken van nieuwe kaartbladen, zag ik dat

die niet meer aansloten op oude, aanpalende kaarten. De

puzzelstukjes pasten niet meer.’ 

De Vries, een Friese boerenzoon en oud-student aan de

hogere agrarische school in Leeuwarden, begon zijn onder-

zoekscarrière dertig jaar geleden als veldbodemkundige.

‘Voor je een boor de grond in draait, kun je aan het land-

schap al deels zien hoe die grond eruit ziet’, vertelt De Vries.

‘Verschillen in hoogteligging, slootpatronen en begroeiing

bieden je houvast bij het in kaart brengen van de bodemop-

bouw. In de oude Drentse veenkoloniën liggen de veen- en

‘We moesten duidelijk maken dat
het veen aan het verdwijnen was’

Folkert de Vries, bodemkundige

moerige gronden laag, het zand hoog. Er is weinig natuur-

lijke begroeiing. Het landschap is open en uitgestrekt. 

Op een mooie dag met witte wolken is het prachtig, maar

meestal is het triest, troosteloos en saai.’ 

Na een jaar of tien gaat hij zich meer bezighouden met het

toepassen van bodemgegevens bij concrete vraagstukken.

Het schenkt hem voldoening allerhande vragen te kunnen

beantwoorden. ‘Sinds we met geografische informatiesyste-

men werken kun je gegevens van de bodemkaart gemakke-

lijk combineren met gegevens over landgebruik, hydrologie

en informatie uit de literatuur, en zo weer tot heel nieuwe

producten komen.’ Zo maakte hij bodemkaarten waarmee

energiebedrijven konden zien of hun ondergrondse leidin-

gen bijvoorbeeld kans lopen te verzakken of door corrosie

aangetast te worden.

Wat veen interessant maakt, zegt De Vries, is zijn dynamiek.

Tegelijkertijd maakt die dynamiek veen ook kwetsbaar, veel

kwetsbaarder dan zandgrond. ‘Door oxidatie verdwijnt het

veen geleidelijk en daalt het maaiveld. Omdat bij een hoge

waterstand het land drassig wordt, zorgt het waterschap dan

voor meer afwatering. Waardoor de veengrond weer gaat oxi-

deren, en het hele verhaal zich herhaalt.’

In de westelijke veenweidegebieden wordt met onderwater-

drainage geprobeerd om de laagste grondwaterstand in de

zomer hoger te krijgen. Maar dat wordt lastig in Drenthe. ‘Er

is onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar om dit te rea-
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Op 30 november 2006 werd 

besproken hoe het probleem van 

het veen goed voor het voetlicht 

gebracht kan worden.
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liseren, en akkerbouwmatig bodemgebruik, zoals in de

Veenkoloniën, vraagt om een diepere ontwatering dan gras-

land. Bovendien: als in Drenthe de veengrond verdwijnt,

neemt het overstromingsgevaar niet toe, zoals in het westen

van het land. Wil je grond duurzaam gebruiken dan moet je

zorgen dat de kwaliteit van de bodem niet achteruit gaat,

dat je de bodemsoorten behoudt, en dat het gebruik van

grond de omgeving niet beïnvloedt.’ Omdat de provincie

Drenthe haar bodembeleid wilde kunnen onderbouwen, en

de Drentse bodems zo dynamisch zijn, vroeg de provincie

aan Alterra een nieuwe bodemkaart te maken op basis van

de beschikbare gegevens en daarbij na te gaan hoe actueel

die informatie nog is. De onderzoekers stelden daarbij ook

nieuwe kaarten op die de kwetsbaarheid van een gebied

duidelijk maakten. In het overzicht, dat De Vries en zijn col-

lega Fokke Brouwer in 2006 presenteerden, werd duidelijk

dat veen in rap tempo aan het verdwijnen was en de bodem

op veel plaatsen verzandde. Er was nog maar zestig procent

over van wat er eind jaren zeventig was. De bodempuzzel

had veel nieuwe stukjes gekregen. Moerige gronden waren

zandgrond geworden, en veen was moerig of zanderig

geworden. Hoe de puzzelstukjes er wel uit moesten zien,

was onduidelijk. Van gebieden in de Ecologische

Hoofdstructuur was voor 25 procent van het oppervlak de

bodeminformatie verouderd. Goed beheer is dan lastig: wat

zijn bijvoorbeeld gewenste en haalbare natuurdoeltypen?

Tot slot ontbraken actuele gegevens over het grondwaterre-

gime. Maar als de grondwaterstand in de zomer dieper weg-

zakt dan tachtig centimeter onder maaiveldniveau, ver-

dwijnt het veen in rap tempo, hoe je het land ook gebruikt.

‘Om de verdwijning van het veen te stoppen moesten we dus

iets doen. We moesten iedereen duidelijk maken wat er

gebeurde.’ Op een doordeweekse novemberdag in 2006

reed hij daarom samen met zijn collega Brouwer ’s ochtends

met de auto naar het provinciehuis in Assen. Daar gingen ze

met de twee medewerkers van de afdeling Duurzame ont-

wikkeling, die ook bij het eerste project betrokken waren,

een ochtend brainstormen over hoe het veenprobleem goed

voor het voetlicht te brengen. De mannen hadden elkaar de

maanden ervoor al regelmatig gezien, en spraken bij de kof-

Veenafgraving bij Bargerveen-Compascuum 
ten behoeve van potgrondproductie.
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Vergelijking van de veendiktes in een aan-
tal gebieden uit de periode voor 1990 en
na 2000 (zie de twee jaartallen). Uit de
kleuren is te herleiden wat de oorspronke-
lijke veendikte was en wat de huidige 
veendikte is. In de rode gebieden bijvoor-
beeld bedroeg de oorspronkelijke veendik-
te meer dan 40 centimeter, terwijl nu alle
veen is verdwenen. 
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oorspronkelijke veendikte 
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fie over hobby’s en gezin. De Vries: ‘Ik had als voorbeeld een

boekje van Alterra meegenomen over het veenweidegebied

in het Groene Hart, dat een jaar eerder was geschreven,

omdat het uitnodigde om te lezen. De provinciemedewer-

kers vonden het ook belangrijk dat alle bodemkundige

aspecten van veengebieden eens goed werden bekeken. Er

zaten toch echt hiaten in de informatie die we bijeen had-

den kunnen brengen.’ 

Al pratende concludeerden de vier heren dat er meer onder-

zoek nodig was naar het veen. Ze bespraken hoe de proble-

men in beeld te brengen en waar aandacht op gevestigd

moest worden. Het onderzoeksvoorstel was daarna snel

geschreven. De Vries was een tevreden man: ‘Natuurlijk

moet je als onderzoeker gewoon ook je projecten binnenha-

len. Maar je wilt ook producten maken waar mensen iets

mee kunnen. En die moet je er dan ook bij betrekken.’

Voor het onderzoek zette De Vries samen met collega’s eerst

op een rij wat er allemaal invloed heeft op veen, zoals grond-

gebruik, klimaat en waterbeheer. Daarna werd weer overal

informatie opgediept. Uit meetnetten kwamen bijvoorbeeld

gegevens over de kwaliteit van oppervlaktewater. Verder gin-

gen ervaren bodemkundigen met een edelmanboor het veld

in om op verschillende plaatsen, steekproefsgewijs,

opnieuw de veendikte te bepalen. Bij deze actualisatie van

de bodemgegevens waren met het blote oog ook al verschil-

len met de vorige meting te zien, vertelt De Vries. ‘Soms lag

er een woonwijk of een weg op een plek van een eerdere

meting. Dan had een nieuwe meting geen zin meer.’ 

Het rapport, dat de niets aan duidelijkheid te wensen over-

latende titel ‘Het veen verdwijnt uit Drenthe’ kreeg, kwam af

in 2008. Het werd op verschillende gelegenheden gepre-

senteerd en uitgedeeld, binnen en buiten het provinciehuis.

De reacties waren zeer positief, vertelt De Vries. ‘Hier kon

men verder mee.’

Terugkijkend vindt de bodemkundige het jammer dat er niet

meer aandacht in het rapport is besteed aan archeologie.

‘Dat had uitgebreider gekund, met waar bijzondere vind-

plaatsen zijn.’ Ook de verluchtiging van het rapport met

kleine interviewtjes met verhalen uit de praktijk, sneuvelde

onderweg. ‘We hebben toch gefocust op het wetenschappe-

lijke verhaal’, zegt De Vries.

Maar Drenthe is voor hem nog niet afgesloten. Hij werkt nu

voor de provinciale bodemvisie aan onderzoek naar broei-

kasgassen: hoeveel gas er vrijkomt door het verdwijnen van

het veen, hoe dat in de toekomst gaat als het klimaat veran-

dert. ‘Nou vergaat de wereld niet als veen verdwijnt’, zegt

De Vries. ‘Je mag je ook best afvragen of je elk stukje veen

wilt behouden. Maar op verdwijnend veen is het lastig boe-

ren. Je krijgt namelijk heterogene percelen, met hogere zan-

dige stukken en lagere, natte stukken. Dat zie je terug in je

gewas, in hoe het groeit en wanneer het afrijpt. Bieten bij-

voorbeeld stellen eisen aan ontwatering. Daarnaast beïn-

vloeden de bodemverschillen de groei van onkruiden. Je

kunt onkruid in hogere delen eerder bestrijden dan in de

nattere, lagere delen van het land. Boeren zijn niet blij met

deze variatie binnen een perceel. Vaak kiezen ze ervoor de

bodem een halve tot een hele meter diep om te ploegen,

zodat het hele perceel zanderig wordt. Een dure ingreep.’

‘Ook heeft verdwijnend veen consequenties voor de natuur.

Door de oxidatie komen voedingsstoffen vrij, wat nadelig is

voor planten die in voedselarme omstandigheden gedijen.

Er ontstaat bovendien eenvormige natuur, met een rijkere

begroeiing. Verder is deze eutrofiëring slecht voor de kwa-

liteit van het oppervlaktewater.’

Mooie herinneringen bewaart De Vries aan een kaart over

krimpende en zwellende gronden in Nederland, die hij een

paar jaar terug maakte. Als het vochtig is zwelt de grond op,

bij droogte krimpt hij. ‘De zomer was heel droog geweest, en

in de herfst las ik toen in de krant een bericht dat in een

bepaalde gemeente de wegen waren gaan scheuren. Toen ik

de locaties uit dat krantenbericht vergeleek met mijn kaart

over bodembewegingen, zag ik dat de plekken waarop de

wegen gescheurd waren overeen kwamen met de kaart die

ik had gemaakt; een mooie bevestiging dat de kaart goed

was. Een bodemkaart kun je dus ook gebruiken voor het

onderhoudsplan van wegen.’ 

De Vries heeft tot slot ook nog bijgedragen aan twee

Nederlandse bestsellers: de Bosatlas van Nederland van

Noordhoff uit 2007, en de Bosatlas van ondergronds

Nederland die in de zomer van 2009 verscheen.

>  Natuur in het dal van het Schipborgsche
Diep, met dotterbloemgrasland als natuur-
doeltype. Hoge grondwaterstanden beper-
ken de afbraak van veen door oxidatie.

>  Maïsteelt in het dal van het Eelderdiep.
Ontwatering en grondbewerking versnellen
de afbraak van veen door oxidatie.
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