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Eerste bevindingen onderzoek binnen het Klimaatakkoord 

Emissies van broeikasgassen 
uit veenweiden

De veenweidegebieden in Nederland dragen bij aan de uitstoot 
van broeikasgassen. Deze uitstoot is voor een groot deel het ge-
volg van veenafbraak. Veenafbraak ontstaat als door ontwatering, 
ten behoeve van agrarisch grondgebruik, zuurstof de bodem in-
dringt en bacteriën het veen afbreken tot CO2. Dit is ook een 
oorzaak van bodemdaling. De uitstoot door veenafbraak in veen-
weidengebieden wordt geschat op ca. 5 Mton C02-equivalenten 
per jaar. In het Klimaatakkoord is een reductie van deze jaarlijkse 
emissie afgesproken van 1 Mton C02-equivalenten in 2030. 

De uitstoot in Nederland van alle sectoren (verkeer, industrie, 
landbouw, enz.) bij elkaar bedraagt circa 160 Mton CO2-
equivalent per jaar. Is 5 Mton werkelijk de uitstoot en wat zijn de 

effecten van deze maatregelen om bodemdaling en broeikasgase-
missies te reduceren? Om hier antwoord op te geven is in 2019 
het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen 
Veenweiden (NOBV) gestart. Doel is de effectiviteit van maatre-
gelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij 
worden ook de effecten op bodemdaling in beeld gebracht. Er 
wordt gebruik gemaakt van onderzoek op locaties verspreid over 
Nederland, waar experimenten met verschillende maatregelen in 
uitvoering zijn. Om een goede vergelijking te kunnen maken, 
wordt ook gemeten op referentiepercelen. Daarmee wordt direct 

een beter beeld verkregen van de huidige uitstoot. Er wordt niet 
alleen aan veel factoren gemeten, er worden ook verschillende 
meetmethoden voor broeikasgasmetingen gebruikt, om een nog 
betrouwbaarder resultaat krijgen en de voordelen van verschillen-
de methoden -van kamermetingen in het veld tot vliegtuigmetin-
gen- te kunnen combineren. 

MECHANISMEN

Veenafbraak is een complex proces, waar allerlei factoren op 
van invloed kunnen zijn: de grondwaterstand, het type veen, de 
bacteriepopulatie, de pH, eventuele kwel of wegzijging, tempera-
tuur, neerslag, kleidek, enzovoort. Daarom volstaat het niet om 
op een aantal locaties met en zonder maatregelen de broeikas-
gasemissies te meten, wat op zich al complex is. Alleen al de 
weersomstandigheden kunnen leiden tot verschillen in emis-
sies. Een warm en droog jaar leidt tot veel hogere emissies dan 
een jaar met een natte en koude zomer. Daarom richt het 
NOBV zich op het mechanistisch begrip: welke factoren spelen 
een rol in de veenafbraak en hoe grijpen de maatregelen daarop 
in? Door inzicht in de processen die de emissies kunnen beïn-
vloeden, hoeft niet elke maatregel op elk type veen gemeten te 
worden. Door op een aantal goed gekozen locaties onderzoek te 
doen en aan veel factoren te meten, kunnen ook voor andere 
gebieden emissies en het effect van maatregelen betrouwbaar 
voorspeld worden, aan de hand van de parameters van die ge-
bieden. 

MA ATREGELEN

Binnen het NOBV worden verschillende typen maatregelen on-
derzocht: de aanleg van waterinfiltrerende systemen zoals passie-
ve waterinfiltratie (ook wel bekend als onderwaterdrainage), 
slootpeilverhoging al dan niet in combinatie met waterinfiltratie 
en actieve waterinfiltratie (drukdrainage), en natte teelten waar-
onder lisdodde en veenmos. Deze maatregelen zijn gericht op het 
beperken van de zuurstofindringing. Er wordt ook onderzoek ge-
daan naar de effecten op de broeikasgassen methaan en lachgas, 
omdat de emissie hiervan toe zou kunnen nemen bij vernattings-
maatregelen. Een ander soort maatregel is klei in veen, het toe-

In het Klimaatakkoord is vanuit de Sectortafel Landbouw en 
Landgebruik afgesproken dat de broeikasgasemissie uit veenweiden 
moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2-equivalent per jaar, in 
2030. Om inzicht te krijgen in huidige emissies en in de effecten van 
maatregelen om emissies te reduceren is het Nationaal 
Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)  
gestart (periode 2019 t/m 2024). Eind 2021 zijn de eerste bevindingen 
opgeleverd.
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Welke factoren spelen een rol, hoe 
grijpen maatregelen in?
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dienen van kleideeltjes in de bodem wat de veenafbraak kan rem-
men, los van de grondwaterstand. Klei in veen is in 2022 als 
maatregel toegevoegd aan het programma en is daarom in de eer-
ste bevindingen nog niet meegenomen. Verder wordt onderzoek 
gedaan aan emissies uit natuurgebieden, natuurontwikkelingsge-
bieden en bij moerige gronden. 

EERSTE BEVINDINGEN

Het NOBV meet op verschillende locaties verspreid door het 
Nederlandse veenweidegebied aan verschillende maatregelen.De 
onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd. 
Het NOBV geeft geen advies over wat de beste maatregelen zijn, 

maar geeft wel aan wat de effectiviteit van de verschillende maat-
regelen voor verschillende gebieden zal zijn. In december 2021 
zijn de eerste twee meetjaren (2019 en 2020) afgerond en zijn de 
eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. 

Een belangrijke constatering na deze eerste twee meetjaren is dat 
de werking en effectiviteit van maatregelen complex is. Effecten 
van maatregelen zijn afhankelijk van specifieke condities. 
Resultaten kunnen dus per gebied en van jaar tot jaar verschillen. 
Dat betekent dat huidige bevindingen voorlopig zijn; er zijn meer 
meetjaren nodig om conclusies te kunnen trekken. De eerste be-
vindingen zijn onder te verdelen in de volgende hoofdpunten: 
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FIGUUR 1: NOBV OVERZICHTSKAART MEETLOCATIES.
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•  De effectiviteit van maatregelen is afhankelijk van omstan-
digheden zoals het weer, de bodemopbouw, doorlatend-
heid, kwel en wegzijging, en de wijze van aanleg van de 
maatregel. Inzicht in de rol en wisselwerking van deze con-
dities is noodzakelijk om de emissies en de effectiviteit van 
maatregelen beter te kunnen voorspellen. Zo is er bijvoor-
beeld in het droge jaar 2020 bij diverse locaties meer emis-
siereductie gemeten, dan in het nattere jaar 2021. De emis-
sies in 2020 lagen echter door lagere grondwaterstanden 
ook hoger. 

•  Het verhogen van het slootwaterpeil heeft een reducerend 
effect op de CO2-uitstoot. Daarbij zien we dat bij een sloot-
waterpeil tussen de grofweg -20 cm en de -50/60 cm bene-
den maaiveld, in combinatie met waterinfiltrerende syste-
men, verdere reductie oplevert. 

•  Bij natte teelten en bij een hoge grondwaterstand rondom 
maaiveld (dit geldt ook voor natuur) kan methaanemissie 
een grote rol spelen. Meer inzicht in de processen achter 
deze emissie moet duidelijk maken wat de methaanemissie 
veroorzaakt, hoe groot deze is en welke mogelijkheden er 
zijn om de emissies van deze teelten te beperken. 

•  Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit 
veenweiden op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, zoals 
vastgelegd in het Klimaatakkoord, moet de landelijke CO2-
uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bij-
gehouden. Daarvoor is binnen het NOBV het registratiesys-
teem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission 
Registration System) ontwikkeld. SOMERS koppelt diverse 
bestaande modellen aan elkaar. Het mechanistische begrip 
vormt daarvoor de basis. De resultaten zullen door metingen 
in het veld voortdurend worden gevalideerd. Nu het frame-
work er ligt zullen de komende jaren de onzekerheden in de 
uitkomsten met meer data verder worden verkleind. 

FIGUUR 2: NOBV REGISTRATIESYSTEEM SOMERS (SUBSURFACE ORGANIC MATTER 

EMISSION REGISTRATION SYSTEM).

VERVOLGONDERZOEK 

In de komende jaren worden de metingen op de bestaande loca-
ties voortgezet en wordt het aantal meetlocaties verder uitgebreid. 
Ook worden er verkennende metingen aan verschillende natte 

teelten opgezet, waaronder veenmos, cranberry en miscanthus. 
Daarmee wordt het inzicht in de effecten van deze maatregelen 
vergroot. Door meer data te vergaren worden de onzekerheden 
steeds verder verkleind. 

In 2022 zijn met SOMERS rekenregels bepaald die als indicatieve 
ondersteuning kunnen dienen bij het bepalen van de effecten 
van voorgestelde maatregelen op de broeikasgasuitstoot in het 
veenweidegebied. Dit zijn inschattingen voor ‘karakteristieke’ si-
tuaties in drie verschillende gebieden in Nederland. De modellen 
waarmee deze rekenregels zijn opgesteld hebben als hoofddoel 
het monitoren van de reductie van emissie van broeikasgassen, 
en kijken dus naar het veenweidegebied in heel Nederland. Alle 

rapportages, de rekenregels voor de karakteristieke situaties in 
drie verschillende gebieden in Nederland, en een toelichting op 
het gebruik van de rekenregels, zijn te vinden op de website van 
het NOBV (www.nobveenweiden.nl).
 

ORGANISATIE NOBV

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een unieke samenwerking 
van universiteiten en kennisinstituten: Deltares, Radboud 
Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Wageningen Environmental Research en 
Wageningen University. Daarnaast zijn er diverse partners ver-
bonden aan dit programma, waaronder B-Ware, Technische 
Universiteit Delft, TNO en het Louis Bolk Instituut. Op de loca-
ties zelf wordt samengewerkt met de onderzoekspartijen die daar 
de lopende pilots begeleiden en uiteraard met agrarische onder-
nemers. Het onderzoeksprogramma is opgestart in opdracht van 
het Ministerie van LNV. STOWA is door het Ministerie van LNV 
gevraagd het programma te begeleiden.
 
Om de wetenschappelijke kwaliteit te bewaken is een internatio-
nale Wetenschappelijke Adviescommissie ingesteld. 
Transparantie is belangrijk. Vanaf het begin af aan hebben we ge-
zorgd voor het informeren van stakeholders en belangstellenden, 
zowel in de wetenschappelijke sfeer als die van de gebruikers, 
over de achtergronden van meetmethoden en de bevindingen tot 
nu toe. Alle data zijn toegankelijk. 

BRONNEN: 

•  Sanneke van Asselen (Deltares) Henk Kooi (Deltares), Jan J.H. van den Akker 

(Wageningen University & Research - Wageningen Environmental Research), 

STOWA Deltafact Bodemdaling, https://www.stowa.nl/deltafacts/ruimtelij-

ke-adaptatie/adaptief-deltamanagement/bodemdaling#.

•  STOWA/NOBV, Rekenregels, www.nobveenweiden.nl/rekenregels/ 

•  STOWA/NOBV, Operationele jaarrapportage 2020-2021, https://www.nob-

veenweiden.nl/wp-content/uploads/2021/11/NOBV-Operationele-

jaarrapportage-2020-2021.pdf

•  STOWA/NOBV, Data-analyse 2020-2021, https://www.nobveenweiden.nl/

wp-content/uploads/2021/11/NOBV-Operationele-

jaarrapportage-2020-2021.pdf 

•  STOWA/NOBV, Meetprotocol, https://www.nobveenweiden.nl/wp-content/

uploads/2021/11/NOBV-Meetprotocol_20211018.pdf 
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Transparantie is belangrijk
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