Bodemdaling
Krimpenerwaard
Onderzoeksrapport roept grote vragen op
Jaap Graveland, voorzitter NVWK
De Krimpenerwaard is een van de snelst zakkende gebieden van ons land. De belangrijkste oorzaak: veenoxidatie en
veeninklinking door het continu verlagen van het peil, voornamelijk om de huidige melkveehouderij te kunnen voortzetten.
De gemeente onderkent dat we hier niet eindeloos mee door kunnen gaan en in het coalitie-akkoord staat als doelstelling
om in 2022 op 2000 extra ha maatregelen te treffen tegen bodemdaling. Voor gerichte maatregelen liet de gemeente
een rapport opstellen door Acacia waarin mogelijke maatregelen worden vergeleken, maar ook de bodemdaling wordt
geschat. Wij denken dat deze onderzoekers de bodemdaling onderschatten en hebben dat in een gesprek met de gemeente
toegelicht. D

B

odemdaling raakt ons allemaal
Decennia lang is het beleid van het waterschap ‘functie volgt
peil’ geweest, en onder functie werd vooral landbouwfunctie
verstaan. Langzaam is dit aan het veranderen. In een aantal
van de huidige ontwerppeilbesluiten (voor de periode 20212030), die nu ter inzage liggen, volgt het peil niet langer de
bodemdaling.
De gevolgen van bodemdaling (en veenoxidatie) zijn bekend:
veel bewoners hebben problemen met hun funderingen, en
de veenoxidatie zorgt voor een grote uitstoot van CO2. Bij
een informatiebijeenkomst over de regionale energiestrategie
(gericht op beperken van de CO2 uitstoot) werd een plaatje
gepresenteerd van de bronnen van CO2-uitstoot op het
grondgebied van de Krimpenerwaard. De belangrijkste bron,
met een aandeel van 42% is veenoxidatie. Verkeer, industrie,
huishoudens hebben alle een lager aandeel.
Kortom, er moet echt wat gebeuren. Dat vindt ook de Raad van
Leefomgeving en Infrastructuur (RLI, www.rli.nl) die daarover 3

september advies uitbracht aan het kabinet: “stop bodemdaling
in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld”. Het
advies staat hier: https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_
stop_bodemdaling_in_veenweidegebieden_-_def.pdf.
Een samenvatting van het advies is te vinden:
https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/stopbodemdaling-in-veenweidegebieden-het-groene-hart-alsvoorbeeld?adview=samenvatting
Het persbericht is te vinden:
https://www.rli.nl/pers/2020/kabinet-moet-bodemdaling-inveenweidegebieden-tegengaan.
Sinds 2000 worden er al soortgelijke rapporten uitgebracht en
vindt allerlei onderzoek plaats. Maar de overheden schuiven tot
nu toe de hete aardappel voor zich uit. De RLI zegt: stop daar
mee, het probleem is te ernstig, als we langer wachten worden
de kosten van noodzakelijke maatregelen alleen maar hoger.
Ook dat is trouwens al vaker gezegd.
Langzaam vindt een kentering plaats. Tot een paar jaar geleden
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lag de nadruk op maatregelen in de bebouwde omgeving, omdat
bodemdaling daar de grootste schade aanricht. Sinds twee
tot drie jaar is er ook aandacht voor het landelijk gebied, er is
bijvoorbeeld een regiodeal bodemdaling gemaakt: https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/15/
regio-deal-bodemdaling-groene-hart.
Ook die bevat trouwens weer bijna uitsluitend verkenningen en
onderzoek.

M

ogelijke maatregelen, onderzoeksrapport Acacia
Maatregelen om bodemdaling te remmen of te stoppen
zijn kostbaar en vaak controversieel: onderwaterdrainage
(duur en de NVWK is bang dat het intensieve grondgebruik
dan ongewijzigd blijft, met o.a. verlies van weidevogels tot
gevolg), vernatting voor meer natuur dan de huidige 2250 ha
(dat willen de boeren niet) en natte teelten (momenteel nog
erg weinig enthousiasme bij onze boeren). Voor wat betreft
die kosten loopt er een interessant proefproject: Valuta voor
Veen (https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/valutavoor-veen/). In dit project wordt onderzocht of bedrijven met
veel CO2 uitstoot, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, hun
afspraken voor beperking van CO2-uitstoot kunnen realiseren
door te investeren in maatregelen in het veenweidegebied om de
veenoxidatie af te remmen.
Vanwege de ernst van het probleem en de afspraak in het
coalitieakkoord om maatregelen te nemen heeft de gemeente
Krimpenerwaard onderzoek laten doen naar de feitelijke
bodemdaling, te verwachten toekomstige bodemdaling,
mogelijke maatregelen en de voor- en nadelen en kosten daarvan:
hoe groot is de bodemdaling in de verschillende deelgebieden van
de Krimpenerwaard en waar zijn maatregelen het meest urgent?
Het rapport van onderzoeksbureau Acacia en partners is in
december 2019 gereed gekomen (zie downloadlink onder aan
dit artikel). Een van de uitkomsten is dat de bodemdaling mee
valt: 2-4 mm in plaats van ca. 1 cm per jaar zoals tot nu toe als
ruw gemiddelde werd gerapporteerd.
Omdat de gerapporteerde bodemdaling veel lager is dan waar
voorheen van werd uitgegaan heb ik me in het rapport verdiept.
Het is een goed geschreven rapport met veel verhelderende
kaarten, berekening van de variatie in bodemdaling in de
Krimpenerwaard en een goede analyse van mogelijke
maatregelen. Dus: beslist lezen als het onderwerp je interesseert.
Maar er zijn een paar belangrijke tekortkomingen bij het gebruik
van de gegevens over bodemhoogte. Mijn conclusie is dat de
twee methoden die zijn gebruikt om de huidige bodemdaling te
bepalen de werkelijke bodemdaling onderschatten. Bij minstens
één van de methoden is die onderschatting zeer waarschijnlijk
fors.
Ik licht dat hieronder toe.

B

odemdaling sinds 1984 en tussen 2015 en 2019
Het rapport vergelijkt de gemeten bodemhoogte in 1984
met die van AHN3 (Algemeen Hoogte Bestand Nederland,
meetronde 3, 2014-2019). Daaruit blijkt onder andere een
toename van de bodemhoogte sinds 1984 ten noorden van
Bergambacht en Schoonhoven, tot wel 15 mm per jaar. Dit
is moeilijk voorstelbaar en roept vragen op over de gebruikte
methode van vergelijken. En dus ook over de gerapporteerde
bodemdaling van 4-6 mm/jaar in het midden, en 6-10 mm/jaar
in het noordwesten van de Krimpenerwaard. Een reden kan zijn
het verschil in methoden van meten tussen 1984 en het AHN.
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Het rapport gaat daar echter niet op in. Ook wordt niet ingegaan
op mogelijke redenen van het verschil met eerder gerapporteerde
snelheid van bodemdaling.
Het rapport bevat nog een tweede analyse van de verandering
in bodemhoogte, namelijk die tussen 2015 en 2019, in dit geval
op basis van satellietgegevens. Daaruit blijkt een bodemdaling
van 2-4 mm per jaar. Maar ik denk dat ze ook hier verkeerde
gegevens hebben gebruikt. Acacia heeft gegevens gebruikt
van bodemdalingskaart.nl. Deze gegevens zijn verzameld met
satellietwaarnemingen. De schaal is erg grof, 2 bij 2 km, maar dat
is op zich geen probleem. De bepaling is grotendeels gebaseerd
op metingen aan vaste objecten, zoals gebouwen. Die staan
doorgaans op vaste ondergrond en zijn gefundeerd, dus zakken
veel minder snel dan een veenbodem.
De gebruikte verwerkingsmethodiek van de satellietdata
is geoptimaliseerd voor stedelijk gebied (harde topografie/
objecten), dus niet voor landelijk gebied. De methode maakt
onderscheid tussen diepe, ondiepe en totale bodemdaling. Diepe
bodemdaling is de bodemdaling (of stijging) van de ondergrond
door geologische verschijnselen zoals platentektoniek en door
gaswinning. Ondiepe bodemdaling is de bodemdaling in de
bovengrond, door zetting, krimp, klink en veenoxidatie.
Voor het bepalen van de diepe bodemdaling worden alleen de
meetpunten meegenomen van de bovenzijde van objecten, zoals
gebouwen. Deze objecten zijn doorgaans goed gefundeerd,
en liggen in de Krimpenerwaard op opduikingen van zand- of
kleigrond. Voorbeelden zijn de kerk van Berkenwoude of de kern
van Bergambacht. Voor het bepalen van ondiepe bodemdaling,
waaronder die door veenoxidatie, worden meetpunten
meegenomen van het maaiveld (en niet die van objecten) maar
ook weer van harde objecten in het land. Bij totale bodemdaling
worden alle punten meegenomen.
Uit het rapport blijkt dat Acacia de totale bodemdaling heeft
gebruikt. De hoogteverandering van die vaste objecten wordt
alleen veroorzaakt door veranderingen in diepe ondergrond, de
hoogteverandering in het veenweidegebied wordt veroorzaakt

in het noordwesten van de Krimpenerwaard
het snelst daalt (Acacia rapporteert juist
de grootste daling in het midden van de
Krimpenerwaard; dat is mogelijk, maar ook dat
zou nieuw zijn).
Acacia stelt dat vanwege de verschillen de
studies niet goed zijn te gebruiken voor het
voorspellen van de toekomstige bodemdaling.
Daarvoor kan volgens Acacia beter de huidige
bodemdaling worden gebruikt, maar die wordt
dus te laag geschat.
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door diezelfde veranderingen plus veranderingen in de
bovengrond, met name veenoxidatie. Met andere woorden:
gebruik van de totale bodemdaling is niet geschikt voor het
bepalen van de bodemdaling van het veen en onderschat deze
sterk. Daar komt bij dat in de methode meetpunten op de harde
objecten domineren, omdat er daar nu eenmaal meer van zijn. De
berekening van de bodemdaling zoals die nu dus is uitgevoerd
is niet representatief voor de bodemdaling door veenoxidatie en
geeft een veel te lage waarde.
Conclusie: beide metingen van bodemhoogte roepen grote vragen
op over de gebruikte gegevens en methodiek en onderschatten
de bodemdaling voor veenoxidatie waarschijnlijk fors.

T

oekomstige bodemdaling
Het rapport gaat ook in op de toekomstige bodemdaling. Acacia
gebruikt daarvoor twee studies: die uit de Klimaateffectatlas
van de provincie (2015) en onderzoek van Deltares (2016). De
provincie verwacht een maximale bodemdaling van 5 mm per jaar
in het midden van de Krimpenerwaard, en gemiddeld 3 mm daar.
De verwachting voor de randen van de Krimpenerwaard is 1 mm/
jaar. Deltares voorspelt 10-15 mm/jaar. Mogelijke oorzaken van
het verschil zijn dat de provincie alleen het bodemtype meeneemt
(vooral veen dus), maar Deltares ook lokale factoren meeneemt
zoals drooglegging, kwel en inzijging. Logisch, want die bepalen
in hoge mate de lokale bodemdaling. Wegzijging van grondwater
naar de diep gelegen Zuidplaspolder zorgt ervoor dat de bodem

ervolg
De gemeente heeft ons uitgenodigd voor
een gesprek hierover, dat vond half september
plaats. Het was zoals dat heet een constructief
gesprek: we zijn het eens over de noodzaak
om maatregelen te nemen, op basis van
goede gegevens. Kennelijk is het moeilijk die
bodemdaling goed te meten. De gemeente
heeft toegezegd aan Acacia te vragen met
ons in gesprek te gaan over de methoden en
resultaten.
Los daarvan, we hopen dat gemeente en
provincie zo snel mogelijk met een plan van
aanpak komen voor het remmen van de
bodemdaling. De uitvoering mag best een
periode van 30 jaar beslaan, we begrijpen
dat de boeren tijd moet worden gegund voor
verandering. De kosten moeten niet op de
boeren worden afgewenteld maar door ons
allemaal worden gedragen, want bodemdaling
is ons probleem, niet alleen dat van de boeren.
Persoonlijk hoop ik dat onze boeren
geleidelijk meer bereid zijn ook serieus naar
alternatieve teelten te kijken, bijvoorbeeld in de Proeftuin
Adaptieve Landbouw, waar de NVWK in meedenkt. De meeste
aandacht gaat nu uit naar lisdodde, maar recent las ik in het
blad Wageningen World waar ik als voormalig student op ben
geabonneerd, over een interessant experiment met ‘waterlinzen’,
oftewel kroos:
https://issuu.com/wageningenur/docs/ww2020_02_nl/44.
Kroos groeit zeer snel, heeft een heel hoog eiwitgehalte en
een goede aminozuursamenstelling waardoor het prima als
vleesvervanger kan dienen. In het project wordt een zes keer zo
hoge opbrengst per m2 bereikt als met soja. En ja, de smaak is
okay, te vergelijken met spinazie. Het project gaat nu opschalen
naar de veldsituatie. Wat zou het mooi zijn als dit soort teelten
deels als vervanging, deels als aanvulling op het huidige
melkveehouderij een plaats krijgt in de Krimpenerwaard.

Bronnen: Interview met wethouder Vente in Het Kontakt:
https://www.hetkontakt.nl/reader/42748/144196/
bodem-daalt-minder-hard-dan-verwacht-we-hebbeneacute-eacute-n-tot-twee-generaties-de-tijd-om-totaanpassingen-te-komen
Inventarisatie en onderzoek bodemdaling Krimpenerwaard
(basisrapport, samenvatting en raadsinformatiebrief):
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Krimpenerwaard/47db6258-e9ad-4ddd-a6af53dc033c5422 D

