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‘De onderwaterdrains braken het ijs’

Cees Kwakernaak, fysisch geograaf

Veen?’, een consortium van onderzoekinstituten, univer-

siteiten en enkele adviesbureaus dat al veel expertise had

opgebouwd. En dan, tijdens een bijeenkomst op 10 sep-

tember 2008, gloort ineens licht aan het einde van de tun-

nel. Kwakernaak presenteert als projectleider van

‘Waarheen met het Veen?’ een aanpak waarmee zowel de

provincies als het rijk konden leven. ‘Tot onze verrassing

kregen we de handen op elkaar’, aldus Kwakernaak. ‘Een

bijzonder moment.’ 

In de nieuwe aanpak maakt het onderzoeksteam onder-

scheid tussen zeer kwetsbare, kwetsbare en minder kwets-

bare veengebieden. De zeer kwetsbare gebieden moeten

inderdaad vernatten, maar die bestrijken een minder groot

areaal dan betrokkenen aanvankelijk vreesden. In de reste-

rende gebieden kan nog best landbouw worden bedreven.

Vooral als boeren daarbij gebruik maken van onderwater-

drainage: een stelsel van buizen dat het grondwaterpeil

onder de landbouwpercelen in de zomer en winter recht-

trekt. In de kwetsbare gebieden is daardoor aangepaste

landbouw mogelijk – minder intensief, met bijvoorbeeld

bijverdiensten in de recreatie – en in de minder kwetsbare

gebieden kan de landbouw gewoon op de oude voet verder. 

De peilvakken moeten wel groter worden en het gemiddel-

de waterniveau van de sloot moet met zo’n twintig centime-

ter omhoog, concludeerde het projectteam. Nu zijn de

westelijke veenweidegebieden ingedeeld in tienduizenden
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Cees Kwakernaak weet het nog precies: 10 september

2008. Op die dag beleefde hij zijn hoogtepunt bij Alterra.

Kwakernaak had met zijn onderzoeksgroep vier jaar

gewerkt aan de mogelijkheden om een patstelling tussen

rijk en provincies in het Groene Hart te doorbreken. 

En warempel: dat lukte. 

door Astrid Smit

>Hét probleem in het Groene Hart is dat het veenwei-

degebied steeds dieper wegzakt. Boeren willen

droge voeten voor hun koeien en vragen water-

schappen flink te bemalen. Maar daar kan de veenbodem

niet tegen, die klinkt daardoor in. Gevolg: elk jaar ligt de

polder weer een paar millimeter dieper. In sommige gebie-

den zakt de bodem wel een meter per eeuw. En door kli-

maatverandering kan dit oplopen tot wel twee meter per

eeuw.

Het rijk stelde een aantal jaren geleden voor rigoureus te

handelen, en de veenweidegebieden, althans de meest

kwetsbare, volledig te vernatten. Maar dat vonden de

betrokken provincies – Utrecht, Noord- en Zuid-Holland –

een onhaalbare opgave. Dat viel niet aan de boeren te ver-

kopen. Ook burgers wilden hun prachtig oud-Hollands cul-

tuurlandschap niet zien opgaan in moerassen. En dus zit-

ten rijk en provincies in een patstelling. Ten einde raad vra-

gen ze advies aan het projectteam ‘Waarheen met het

Op 10 september 2008 kreeg Cees

Kwakernaak de handen op elkaar voor

zijn aanpak van de inklinkende veen-

grond.
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>  Cees Kwakernaak in het kader van zijn
project ‘Waarheen met het Veen?’ met vak-
genoten op excursie op de Nieuwkoopse
Plassen.

zeer kwetsbaar

kwetsbaar

kwetsbaar, dun veenpakket

weinig tot niet kwetsbaar

natuur

Via modelonderzoek hebben onderzoekers in kaart gebracht
hoe kwetsbaar de bodem onder de westelijke veenweiden is
voor bodemdaling. 
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probleem samen met de boeren op te lossen.’

Veengrond laat water slecht door. In de zomer bereikt het

slootwater niet het midden van het perceel, waardoor een

groot deel van de bodem uitdroogt en inklinkt. In de winter

is het proces omgekeerd. Door bemaling wordt het teveel

aan water op het land gedeeltelijk afgevoerd, maar aan de

randen van het perceel meer dan in het midden. Daar blijft

het land in natte perioden drassig. Onderwaterdrains los-

sen beide problemen op. Onder de graszoden van de land-

bouwpercelen, net onder het waterpeil van de sloot, wordt

om de vier à vijf meter een drain gelegd. In de zomer infil-

treert deze het slootwater naar het perceel. En in de winter

voert de buis het teveel aan water op het land af. De drain

helpt de veenbodem als het ware met de aan- en afvoer van

het water. 

‘Ons experiment toont aan dat onderwaterdrains de inklin-

king van de bodem tot vijftig procent kunnen reduceren’,

aldus Kwakernaak. ‘Zo’n groot effect had niemand ver-

wacht.’ Bovendien heeft de boer er ook nog wat aan: hij kan

in regenachtige perioden met zijn machines en vee eerder

peilvakken, landbouwpercelen waar waterschappen op

verzoek van boeren één slootwaterpeil aanhouden of waar

boeren zelf een pomp hebben staan om het peil nog verder

te verlagen. Dit is niet alleen een uiterst kostbaar en steeds

moeilijker beheersbaar systeem, maar ook slecht voor de

veenbodem. Dieper gelegen percelen onttrekken water uit

de hoger gelegen peilvakken – water wil altijd naar het

diepste punt – wat de inklinking van het veen alleen maar

versterkt. Grotere peilvakken en verhoging van het water-

peil stoppen de inklinking van het veen in de lage delen en

remmen die in de hogere delen flink af. 

De voorgestelde aanpak sprak de provincies en het rijk

direct aan, vertelt Kwakernaak. ‘Vooral de mogelijkheid om

met onderwaterdrains de bodemdaling te remmen, brak

het ijs. Toen we vijf jaar geleden met het drainage-experi-

ment in Zegveld startten, reageerden betrokkenen bijzon-

der sceptisch. Maar gaandeweg sloeg de stemming om: ze

zagen dat je hiermee wel degelijk de inklinking van de

bodem kunt tegengaan zonder dat boeren er door in de pro-

blemen komen. Provincies kregen weer een kans om het 147

het land op. Volgens de onderzoeker vallen de kosten mee:

zo’n tweeduizend euro per hectare. ‘Dat lijkt misschien

veel, maar die buizen kunnen wel 20 tot 25 jaar meegaan.’ 

Als waterschappen, provincies en rijk zien dat maatregelen

om de bodemdaling te remmen en tegelijk het waardevolle

cultuurlandschap van de veenweiden te behouden, effec-

tief en haalbaar zijn, besluiten ze tot actie over te gaan. Het

rijk komt met 113 miljoen euro over de brug. De provincies

en de waterschappen vullen dat aan tot zo’n 500 miljoen.

Daarnaast leggen de Gedeputeerde Staten van de drie

betrokken provincies de aanpak vast in de Voorloper

Groene Hart, een bouwsteen voor de provinciale structuur-

visies.

Maar is deze aanpak niet een typische polderoplossing: zo

min mogelijk veenweidegebied vernatten en grote delen

met een infuus van buizen in leven houden? ‘Ja, het is een

compromis’, zegt Kwakernaak. ‘Maar dat vind ik niet erg,

want daarmee is het maatschappelijk haalbaar. Bovendien

kopen de overheden met dit compromis tijd om in de loop

van de eeuw na te denken wat ze verder met het veenweide-

gebied willen. Over vijftig jaar staat dit gebied er misschien

wel totaal anders voor. Misschien is de melkveehouderij

dan niet meer rendabel door het verdwijnen van Europese

subsidies. Of misschien zijn burgers positiever gaan den-

ken over het creëren van moerassen in het Groene Hart.’

De maatregelen om de bodemdaling te remmen en tegelijk

andere waarden te versterken moeten tussen nu en 2015

worden uitgevoerd. Dan moet althans het geld dat rijk en

provincies beschikbaar stelden een bestemming hebben

gekregen. Voor het installeren van de drainagesystemen,
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de aankoop van grond voor natuur, de verplaatsing van boe-

renbedrijven of de vergroting van de peilvakken. Kwaker -

naak: ‘Dit wordt een enorme herinrichting van de weste-

lijke veenweidegebieden.’ 

Zal de praktijk toch niet weerbarstig zijn? Er zijn in het

nabije verleden immers meer ambitieuze plannen voor de

veenweidegebieden gelanceerd. Gaandeweg strandden die

door weerstand van boeren en burgers. ‘Nee, want er is geld

om maatregelen te treffen, overheden zitten op één lijn, en

boeren zijn al volop bezig met innovaties in de bedrijfsvoe-

ring om te kunnen gaan boeren bij een hoger waterpeil’,

aldus Kwakernaak. 

Op 8 oktober 2009 zijn alle betrokken partijen via het sym-

posium Waarheen met het Veen? en het gelijknamige boek

geïnformeerd over de nieuwe perspectieven voor het veen-

weidegebied. ‘Er was veel belangstelling. De zaal zat hele-

maal vol en de meeste aanwezigen stonden positief tegen-

over onze aanpak. Ook de aanwezige bestuurders van over-

heden, waterschappen en landbouw- en natuurorganisa-

ties. Voor ons een kroon op vijf jaar intensief onderzoek.’ 

Het project smaakt naar meer. Op deze manier zou hij wel

andere complexe projecten over de inrichting van

Nederland willen leiden. Kwakernaak: ‘In Waarheen met

het Veen? hebben we met veel belanghebbende partijen

samengewerkt en zo breed mogelijk naar de problematiek

gekeken. Ik denk dat dat de goede weg is. Je kunt alleen

maar tot een maatschappelijk aanvaardbaar advies komen

als je alle betrokkenen direct betrekt bij het zoeken naar

oplossingen.’

De toepassing van onderwaterdrains vormt één van de oplossingen om bodem -
daling tegen te gaan. Met één beweging wordt met een tractor een onderwater-
drain aangelegd, zonder noemenswaardige schade aan het land.

De gevolgen van de bodemdaling zijn goed te zien bij deze bunker aan de
Diefdijk bij Leerdam, die deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie. Door 
de inklinking van het veen zijn de fundamenten bloot komen te liggen.


