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Publiekssamenvatting  

Ruimtelijke MKBA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Waar is toepassing van drukdrainage maatschappelijk gezien rendabel? 
 
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om in 2030 de uitstoot 
van CO2 in de veenweidegebieden van Nederland te verlagen. In deze 
gebieden wordt het veen drooggelegd, zodat het geschikt is voor land-
bouw. Door veengebieden droog te leggen, daalt de bodem en komt er 
CO2 vrij. Dat komt doordat het veen wordt blootgesteld aan zuurstof en 
langzaam verbrandt (oxidatie).  
 
Nieuwe drainagetechnieken kunnen ervoor zorgen dat er minder CO2 
vrijkomt. Een voorbeeld is drukdrainage op landbouwpercelen aan te 
leggen. Met een ondergronds buizenstelsel kan de grondwaterstand van 
landbouwpercelen beter worden verhoogd en verlaagd. Door in droge 
perioden de grondwaterstand te verhogen, komt het veen minder in 
contact met zuurstof, daalt de bodem minder en komt er minder CO2 
vrij. 
 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied met bijna 15.000 hec-
tare veenweidegebied. In dit gebied zoekt de provincie Zuid-Holland 
naar een nieuwe balans tussen landbouw, bodemdaling en CO2-uitstoot. 
Het RIVM heeft uitgerekend of de voordelen van drukdrainage in dit ge-
bied opwegen tegen de kosten.  
 
Dit blijkt op bijna 4.000 hectare van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
zo te zijn. De bodemdaling vermindert daar door drukdrainage met 50 
tot 75 procent, net als de CO2-uitstoot. Ook maakt de maatregel het ge-
bied aantrekkelijker voor weidevogels, zoals grutto's, kieviten en schol-
eksters. Drukdrainage heeft meer voordelen, zoals minder kosten voor 
waterzuivering en waterbeheer. Een nadeel van de hogere grondwater-
stand is dat er minder gras kan worden geproduceerd. 
 
Het RIVM heeft op basis van de analyse een kaart gemaakt die per land-
bouwperceel aangeeft wat de voordelen van drukdrainage zijn. De pro-
vincie wil als proef 250–500 hectare drukdrainage in het veenweidege-
bied gaan aanleggen. Op basis van deze kaart kunnen percelen worden 
gekozen waar dat het beste kan. De grootste onzekerheden in de bere-
keningen zijn de prijs die in de toekomst voor CO2 wordt berekend en de 
kosten om de drainage aan te leggen en te beheren. 
 
Kernwoorden: bodemdaling, MKBA, maatschappelijke kosten-batenana-
lyse, veenweide, drukdrainage, onderwaterdrainage, oxidatie, grondwa-
terstand 
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Synopsis  

Spatial SCBA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Where is the application of pressure drainage profitable from a societal 
perspective? 
 
In the Netherlands, the Climate Agreement includes measures to reduce 
CO2 emissions in peat meadow areas by 2030. In these areas, the peat 
is drained to make it suitable for agriculture. When peatlands are 
drained the soil subsides while releasing CO2. This occurs because the 
peat is exposed to oxygen and oxidizes slowly. 
 
New drainage techniques can reduce CO2 emission. An example is the 
installation of pressure drainage on agricultural plots. An underground 
pipe system allows the groundwater level of agricultural land to be 
raised and lowered more effectively. Raising the groundwater level dur-
ing dry periods will bring the peat into less contact with oxygen, reduce 
soil subsidence and CO2 emissions. 
 
The Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is an area with almost 15.000 hec-
tares peat meadows. In this area, the province of South Holland is look-
ing for a new balance between agriculture, soil subsidence and CO2 
emissions. To support this goal, RIVM has calculated whether the bene-
fits of pressure drainage in this area outweigh the costs. 
 
This appears to be the case for almost 4,000 hectares in the Alblass-
erwaard-Vijfheerenlanden region. The use of pressure drainage causes 
the soil here to subside 50 to 75 percent less, with a corresponding re-
duction in CO2 emissions. The measure also makes the area more at-
tractive for farmland birds such as black-tailed godwits, lapwings and 
oystercatchers. Pressure drainage also offers other advantages, such as 
lower costs for water purification and water management. One disad-
vantage of the higher groundwater level is that less grass can be pro-
duced. 
 
Based on the analysis, RIVM has made a map that shows the ad-
vantages of pressure drainage for each agricultural plot on peat soil. As 
a pilot project, the province wishes to install 250 – 500 hectares of pres-
sure drainage in the peatland area. The most appropriate plots can be 
selected on the basis of this map. The greatest uncertainties in the cal-
culations are the price for CO2 that will be calculated in the future and 
the costs of installing and managing the pressure drainage system. 
 
Keywords: subsidence, SCBA, social cost-benefit analysis, peat meadow, 
pressure drainage, underground drainage, oxidation, groundwater level 
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Samenvatting  

Zoals verwoord in het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland 
wordt in het veenweidegebied in de provincie Zuid-Holland gezocht naar 
een nieuwe balans tussen landbouw en bodemdaling (IBP-VP, 2019). De 
drooglegging van de veenpolders maakt menselijke activiteiten zoals 
landbouw en veeteelt mogelijk, maar heeft ook negatieve gevolgen. 
Door veengebieden droog te leggen, daalt de bodem en komt er CO2 
vrij. Dat komt doordat het veen wordt blootgesteld aan zuurstof en 
langzaam verbrandt (oxidatie). Om deze reden zijn in het klimaatak-
koord afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgasemissies in de 
veenweidegebieden van Nederland in 2030 te verlagen met 1 Mton CO2-
equivalenten. Bovendien staan de veehouderij en de toenemende ver-
stedelijking vanuit de nabijgelegen Randstad op gespannen voet met 
andere opgaven in het gebied, zoals de energietransitie, reductie van 
stikstofemissies, de transitie richting kringlooplandbouw, het herstel van 
biodiversiteit en behoud van het open karakter van het veenweideland-
schap. Maar ook het toenemende risico op overstromingen of waterte-
korten in veenpolders door verwachte klimatologische veranderingen. 
 
Deze studie richt zich op de Alblasserwaard-Vijfherenlanden (A5H), een 
regio in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De provincies willen de 
komende jaren binnen dit gebied, met bijna 15.000 hectare veenweiden, 
250-500 hectare aan bodemdalingsremmende maatregelen realiseren.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregelen die 
eventueel in A5H worden genomen, is een ruimtelijke Maatschappelijke 
Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Deze MKBA brengt in kaart 
wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van drukdrainage om de 
bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Door alle kosten en baten 
over een periode van dertig jaar bij elkaar op te tellen, kan de netto 
contante waarde (NCW) worden berekend. In deze analyse wordt deze 
NCW ruimtelijk gevisualiseerd via kaarten, zodat men kan zien waar 
drukdrainage vanuit maatschappelijke kosten en baten meer en minder 
rendabel is. Deze kaart kan gebruikt worden in de ontwikkeling van het 
gebiedsplan. Deze MKBA geeft alleen inzicht in de mogelijkheid om 
drukdrainage toe te passen op de gewaspercelen in het gebied. Voor 
deze maatregel zijn in verschillende scenario’s de belangrijkste onzeker-
heden doorgerekend, zoals het effect van de discontovoet1, prijs van de 
uitstoot van broeikasgassen (in CO2-equivalenten) en de kosten van 
drukdrainage. In deze studie hebben we niet gekeken naar andere 
maatregelen, zoals de toepassing van natte teelten of een functieveran-
dering naar natte natuur met ontwikkeling van hoogveen of broekbos-
sen. Het wordt aanbevolen om in aanvulling op drukdrainage de effecten 
van andere maatregelen te onderzoeken. 
 
De ruimtelijke MKBA laat zien dat op bijna 4.000 hectare (ongeveer een 
kwart van alle percelen op veen) het maatschappelijk gezien rendabel is 
om drukdrainage aan te leggen (d.w.z. de baten zijn groter dan de kos-
ten). De bodem daalt daar door drukdrainage 50 tot 75 procent minder, 
 
1 Discontovoet: een vast percentage waarmee toekomstige kosten en baten kunnen worden omgerekend naar 
een basisjaar. 
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net als de CO2-uitstoot. Ook maakt de maatregel het gebied aantrekke-
lijker voor weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters. Druk-
drainage heeft meer voordelen, zoals minder kosten voor waterzuivering 
en waterbeheer. Een nadeel van de hogere grondwaterstand is dat er 
minder gras kan worden geproduceerd. Op basis van deze analyse kun-
nen binnen dit gebied percelen geselecteerd worden om bodemdalings-
remmende maatregelen te treffen. De gemiddelde netto contante 
waarde per hectare is voor deze locaties ongeveer 7.800 €/ha over een 
zichtperiode van dertig jaar. Uit de analyse blijkt dat de kosten voor de 
aanleg van drukdrainage met name bij de boeren terecht komen ( in-
vestering & onderhoudskosten drukdrainage en de opbrengstderving), 
de baten van CO2 reductie vallen ten deel aan de maatschappij. 
 
Voor de andere gewaspercelen in het veenweidegebied is de aanleg van 
drukdrainage op dit moment minder interessant maar dat kan in de toe-
komst veranderen. De relatief hoge kosten van drukdrainage zijn geba-
seerd op huidige inschatting van de levensduur, investerings- en onder-
houdskosten. Drukdrainage is een relatief nieuwe techniek. Verwacht 
wordt dat de investerings- en onderhoudskosten in de loop der jaren 
zullen dalen en dat de verwachte levensduur zal toenemen met de ont-
wikkeling van technologie en ervaring met het beheer van drukdrainage.  
 
De belangrijkste onzekerheden in deze analyse vormen de zichtperiode 
en de CO2-prijs. Naarmate de zichtperiode toeneemt, neemt het gebied 
waar de netto contante waarde positief is toe. Dit geldt ook voor een 
toenemende CO2-prijs. Bij het een hoge CO2-prijs is het voor bijna alle 
gewaspercelen op veen maatschappelijk interessant om drukdrainage 
aan te leggen (10.000 ha). Daarnaast spelen de kosten van drukdrai-
nage een belangrijke rol. In de variant waarin lage kosten van drukdrai-
nage worden gebruikt, neemt het gebied waar de netto contante waarde 
positief is toe tot ruim 6.000 hectare. In de variant met de hoge kosten 
van drukdrainage is het in ruim 3.000 hectare interessant om drukdrai-
nage toe te passen. 
 
De belangrijkste onzekerheden in deze analyse vormen de zichtperiode 
en de CO2-prijs. Naarmate de zichtperiode toeneemt, neemt het gebied 
waar de netto contante waarde positief is toe. Dit geldt ook voor een 
toenemende CO2-prijs. Bij een hoge CO2-prijs is het voor de meeste ge-
waspercelen op veen maatschappelijk interessant om drukdrainage aan 
te leggen. Daarnaast spelen de kosten van drukdrainage een belangrijke 
rol. Als deze afnemen wordt het voor een groter gebied interessant om 
drukdrainage aan te leggen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Zoals verwoord in het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland 
(IBP-VP) zoeken ze in het veenweidegebied in de provincie Zuid-Holland 
naar een nieuwe balans tussen landbouw en bodemdaling (IBP-VP, 
2019). 
 
Door de eeuwen heen is het altijd een uitdaging geweest om ruimte te 
geven aan de verschillende waarden en activiteiten in de veenpolder. De 
drooglegging van de veenpolders maakte menselijke activiteiten zoals 
landbouw en veeteelt mogelijk, maar heeft ook negatieve gevolgen. 
Door veengebieden droog te leggen, daalt de bodem en komt er CO2 
vrij. Dat komt doordat het veen wordt blootgesteld aan zuurstof en 
langzaam verbrandt (oxidatie). Om deze reden zijn in het klimaatak-
koord afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgasemissies in de 
veenweidegebieden van Nederland in 2030 te verlagen met 1 Mton CO2-
equivalenten (IBP-VP, 2019; Verhagen & de Weerd, 2021). Bovendien 
staan de veehouderij en de toenemende verstedelijking vanuit de nabij-
gelegen Randstad op gespannen voet met andere relevante vraagstuk-
ken in het gebied (IBP-VP, 2019). Denk hierbij aan de ruimtevraag voor 
de energietransitie, reductie van stikstofemissies, de transitie richting 
kringlooplandbouw, het herstel van biodiversiteit en behoud van het 
open karakter van het veenweidelandschap. Maar ook het toenemende 
risico op overstromingen of watertekorten in veenpolders door ver-
wachte klimatologische veranderingen (IBP-VP, 2019). 
 
Deze studie richt op de Alblasserwaard-Vijfherenlanden (A5H), een regio 
in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Binnen dit gebied met bijna 
15.000 hectare veenweidegebied, is het voor iets meer dan 2.000 hec-
tare mogelijk om maatregelen te nemen om bodemdaling tegen te gaan. 
De provincies willen de komende jaren 250-500 hectare aan bodemda-
lingsremmende maatregelen realiseren.  
 
De werkzaamheden binnen deze studie voor de A5H zijn afgestemd met 
de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling2 en de verschillende partners. Dit 
samenwerkingsverband is geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland. 
Hierin werkt de provincie Zuid-Holland samen met kaasfabriek de Graaf-
stroom, DeltaMilk, Rabobank, Wageningen Environmental Research 
(WEnR) en Waterschap Rivierenland richting een toekomstbestendige 
landbouw in het veenweidegebied, reductie van bodemdaling en CO2-uit-
stoot, herstel van biodiversiteit, klimaatbestendig waterbeheer en een 
goed verdienmodel voor de boeren. De basis hiervoor ligt in een betere 
kwantificering van de maatschappelijke kosten en effecten van moge-
lijke ingrepen inclusief de baten (in geld uitgedrukte effecten) van eco-
systeemdiensten (de voordelen die de natuur aan de mens levert, MA, 
2005).  
 

 
2 https://www.groenecirkels.nl/kaas-en-bodemdaling.  

https://www.groenecirkels.nl/kaas-en-bodemdaling
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1.2 Vraagstelling 
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregelen die 
eventueel in A5H worden genomen, is een ruimtelijke Maatschappelijke 
Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Een ruimtelijke MKBA als 
deze laat via kaarten zien wat de maatschappelijke kosten en baten zijn 
van maatregelen om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. 
Deze informatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe verdien-
modellen in de regio. 
 
In deze ruimtelijke MKBA nemen we niet alle mogelijke ontwikkelingen 
in het gebied in beschouwing. We beperken ons tot de toepassing van 
één maatregel: reductie van bodemdaling en CO2-uitstoot door de aan-
leg van drukdrainage. Drukdrainage is een waterinfiltratiesysteem be-
staande uit ondergrondse buizen, waarmee het grondwaterpeil actief 
verhoogd of verlaagd kan worden. Voor deze maatregel brengen we de 
verwachte (welvaarts-)effecten in beeld. Door dit op systematische wijze 
en in dezelfde eenheid (euro's) te doen, is te zien waar het verwachte 
welvaartseffect (netto contante waarde) van de aanleg van drukdrai-
nage in het gebied netto positief, neutraal of negatief is. De netto con-
tante waarde (NCW) is de som van alle kosten en baten van de aanleg 
van drukdrainage. Deze MKBA evalueert een zichtperiode (periode waar-
over de MKBA wordt uitgevoerd) van dertig jaar (2025-2055). Binnen dit 
tijdsbestek worden alle maatschappelijke kosten en baten berekend. 
Voor de berekening van de NCW worden alle gemaakte kosten en baten 
in deze periode van dertig jaar teruggerekend naar het basisjaar 2025. 
De ruimtelijke weergave van de NCW (de NCW-kaart) laat zien waar de 
realisatie van drukdrainage het meest rendabel en effectief is en ge-
bruikt kan worden in de ontwikkeling van het gebiedsplan. Deze MKBA 
geeft alleen inzicht in de potentie van drukdrainage. De effecten van an-
dere mogelijke maatregelen (greppelinfiltratie, klei in veen, omvorming 
naar kruidenrijk grasland) worden in een vervolgstudie in beeld ge-
bracht.  
 
Voor deze maatregel zijn de belangrijkste onzekerheden doorgerekend, 
zoals het effect van de discontovoet (een vast percentage waarmee toe-
komstige kosten en baten kunnen worden omgerekend naar een basis-
jaar), de CO2-prijs en de kosten van drukdrainage. Daarnaast is het van 
belang om bij de verschillende keuzes ook zichtbaar te maken wie de 
baten- en kostenhouders zijn. In deze MKBA willen we de verwachte ef-
fecten zoveel mogelijk ruimtelijk in beeld brengen in kaarten, zodat voor 
de verschillende baten duidelijk is waar deze zich voordoen. 
 
Deze ruimtelijke MKBA is zo opgezet dat deze eenvoudig uitbreid-
baar/toepasbaar is naar andere gebieden waar bodemdaling en CO2-uit-
stoot een probleem is. Naast vermindering van de bodemdaling en re-
ductie van de CO2-uitstoot draagt de realisatie van drukdrainage ook bij 
aan het verminderen van de zuiveringskosten van fosfaat- en stikstofe-
missies die bij bodemdaling (door veenafbraak) in het water terechtko-
men, het verminderen van de waterbeheerkosten die te maken hebben 
met zakkingsschade aan kunstwerken en het verminderen van funde-
ringsschade aan panden.  
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1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de toegepaste methodiek bij het uitvoeren van 
deze MKBA, opgesteld volgens de 'Algemene leidraad voor maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse' (Romijn & Renes, 2013). In de eerste stap, 
de probleemanalyse (hoofdstuk 3), wordt het probleem bepaald waar-
voor een oplossing wordt gezocht, namelijk bodemdaling en de bijbeho-
rende effecten op de samenleving. Bij het bepalen van alternatieven 
(hoofdstuk 4) worden het nulalternatief (meest waarschijnlijke ontwik-
keling) en het beleidsalternatief (toekomst waarin een maatregel wordt 
genomen om bodemdaling tegen te gaan) bepaald. Hoofdstuk 5 be-
schrijft de verschillende effecten van drukdrainage en (voor zover moge-
lijk) de baten, waarbij de effecten in geld zijn uitgedrukt, inclusief ge-
bruikte methoden. Bij de bepaling van de kosten (hoofdstuk 6) worden 
de (eenmalige of periodieke) kosten van het uitvoeren van de in hoofd-
stuk 4 bepaalde maatregel in kaart gebracht en de methoden voor de 
kwantificering ervan. Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van deze 
MKBA: het verwachte effect van de uitvoering van de voorgestelde 
maatregel op de bodemdaling en de bijbehorende kosten en baten. Ook 
staan hier de resultaten van de onzekerheidsanalyse in, waarin de onze-
kerheden die samenhangen met de gebruikte methodiek in beeld wor-
den gebracht en een aantal wordt gekwantificeerd. In hoofdstuk 8 volgt 
een discussie van de resultaten en de onzekerheden. Hoofdstuk 9 vat de 
belangrijkste conclusies samen. 
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2 Methode: MKBA 

Een MKBA is een afwegingsinstrument waarmee beleidskeuzes econo-
misch kunnen worden onderbouwd. Een MKBA geeft inzicht in het effect 
van een maatregel of een pakket aan maatregelen op de maatschappe-
lijke welvaart. Een maatregel is datgene wat maatschappelijke actoren 
(burgers, bedrijven) fysiek anders gaan doen om een probleem op te 
lossen (PBL, 2019). De effecten van maatregelen betreffen zowel finan-
ciële als moeilijk in geld te waarderen effecten, zoals emissies en ge-
zondheidsrisico's. Deze MKBA is opgesteld volgens de 'Algemene leid-
raad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse' van het Centraal Plan-
bureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, Romijn & 
Renes, 2013). Dit instrument, dat het kabinet in 2013 aan de Tweede 
Kamer aanbood, biedt acht stappen voor het opstellen van een MKBA. 
Deze MKBA is ruimtelijk omdat de netto contante waarde van één maat-
regel, de toepassing van drukdrainage, in een kaart in beeld wordt ge-
bracht. Dit in tegenstelling tot andere MKBA’s, waarin verschillende sce-
nario’s of plannen met elkaar worden vergeleken. 
In deze MKBA worden de kwantitatief geanalyseerde onzekerheden ge-
introduceerd in de verschillende hoofdstukken die de methodiek van 
deze MKBA beschrijven (i.e. hoofdstukken 4–6). Deze onzekerheden en 
andere niet-gekwantificeerde onzekerheden worden samen met de re-
sultaten gepresenteerd in stap 5 (resultaten) en geanalyseerd in stap 6 
(discussie). Dit resulteert in onderstaande stappen. 
 

2.1 Stap 1: Probleemanalyse  
De eerste stap brengt het projectgebied in kaart en legt het probleem 
vast waarvoor een oplossing wordt gezocht, namelijk bodemdaling. In 
het licht van de samenhang tussen landbouw, natuur, recreatie, wonen 
en infrastructuur wordt een relatie gelegd tussen bodemdaling en an-
dere maatschappelijke opgaven (klimaatmitigatie en -adaptatie, toe-
komstbestendig wonen, verbetering milieukwaliteit, verbetering biodi-
versiteit), die op basis van relevante documenten zijn geïdentificeerd.  
 
Een beschrijving van de probleemanalyse staat in hoofdstuk 3. 
 

2.2 Stap 2: Vaststellen alternatieven  
Bij het vaststellen van alternatieven worden het nul- en beleidsalterna-
tieven bepaald. Het nulalternatief beschrijft de meest waarschijnlijke 
ontwikkeling van het gebied, inclusief vastgesteld beleid (Romijn & Re-
nes, 2013). Het dient als referentie voor het bepalen van de kosten en 
baten die volgen uit het realiseren van maatregelen in verschillende be-
leidsalternatieven.  
 
Beleidsalternatieven beschrijven mogelijke toekomsten waarin maatre-
gelen worden uitgevoerd die naar verwachting bijdragen aan het oplos-
sen van de in stap 1 geïdentificeerde problemen (Romijn & Renes, 
2013).  
 
Deze MKBA kijkt naar een beleidsalternatief gericht op het terugdringen 
van bodemdaling, namelijk de aanleg van drukdrainage. De 
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maatschappelijke kosten en effecten van de aanleg van drukdrainage 
worden voor de periode 2025-2055 geëvalueerd.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft stap 2, het vaststellen van de alternatieven. 
 

2.3 Stap 3: Bepalen van effecten en baten  
In deze stap worden de effecten (negatief en positief) van de realisatie 
van maatregelen in beleidsalternatieven kwantitatief en waar mogelijk in 
geld uitgewerkt. De vertaling van effecten naar monetaire eenheden 
wordt hier 'waardering' genoemd. Effecten uitgedrukt in geld worden 
‘baten’ genoemd. Alle effecten moeten indien mogelijk worden gekwan-
tificeerd en gewaardeerd. Effecten die niet gekwantificeerd of gewaar-
deerd worden, moeten kwalitatief (positief of negatief) worden meege-
nomen in de MKBA-resultaten.  
 
Hoofdstuk 5 beschrijft deze stap, waarin de effecten en baten worden 
bepaald. 
 

2.4 Stap 4: Vaststellen kosten  
Deze stap wordt beschreven in hoofdstof 5 en licht de kosten van de uit-
voering van maatregelen in het beleidsalternatief toe. Deze kosten kun-
nen eenmalig, periodiek, vast of variabel zijn. De timing van de uitvoe-
ring van maatregelen speelt hierbij een belangrijke rol, omdat dit op de 
lange termijn gevolgen heeft voor de kosten die met maatregelen ge-
paard gaan (Romijn & Renes, 2013).  
 

2.5 Stap 5: Resultaten  
In hoofdstuk 7 staan de analyseresultaten in een overzichtstabel met de 
belangrijkste maatschappelijke kosten en baten. Per beleidsalternatief 
wordt de NCW (ook wel saldo genoemd) berekend. Die bepaalt of een 
beleidsalternatief rendabel is ten opzichte van het nulalternatief. De 
NCW van een beleidsalternatief wordt berekend door de contante 
waarde op te tellen van alle kosten en baten die plaatshebben gedu-
rende de looptijd van de MKBA (Kok, 2019). De contante waarde is de 
huidige waarde van een toekomstig bedrag. Toekomstige bedragen wor-
den omgerekend naar de contante waarde in een bepaald jaar met een 
discontovoet die is aangepast voor inflatie (i.e. verandering in het prijs-
peil, Romijn & Renes, 2013). Een beleidsalternatief is economisch haal-
baar als de NCW positief is. Als een beleidsalternatief economisch onren-
dabel blijkt te zijn, betekent dit niet per se dat het beleidsalternatief niet 
wenselijk is. Besluitvormers kunnen bijvoorbeeld beslissen om het toch 
te realiseren of er aanpassingen (optimalisaties) in door te voeren voor 
ze een besluit nemen (Romijn & Renes, 2013).  
 
De NCW van de MKBA laat zien hoe de samenleving als geheel profiteert 
van de realisatie van beleidsalternatieven, maar zegt niets over de ver-
deling van kosten en baten over verschillende groepen in de samenle-
ving (Romijn & Renes, 2013). Daarom is het belangrijk om naast de 
NCW ook verdelingseffecten in kaart te brengen. Zo kunnen besluitvor-
mers niet alleen op basis van de NCW, maar ook op basis van de verde-
ling van welvaartseffecten beslissen of een beleidsalternatief wenselijk is 
voor de samenleving. In deze MKBA worden kostenhouders bepaald 
door te identificeren wie verantwoordelijk is voor een bepaalde 
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kostenpost. Baathouders zijn degenen die profiteren van de uitvoerings-
effecten van de te beoordelen maatregel. 
 
Relevante onzekerheden die van invloed zijn op deze resultaten worden 
hier benadrukt. Voor een deel van de onzekerheden wordt een onzeker-
heidsanalyse uitgevoerd. 
 

2.6 Stap 6: Discussie 
Hoofdstuk 8 interpreteert de belangrijkste resultaten van deze MKBA. Er 
wordt geanalyseerd of de te nemen beslissing economisch haalbaar is en 
wat de bepalende factoren zijn. Wat betekent dit voor het oplossen van 
maatschappelijke opgaven? Ook worden belangrijke onzekerheden die 
van invloed zijn op deze resultaten toegelicht. Verder wordt bekeken 
wat dit betekent voor het te nemen besluit. 
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3 Probleemanalyse 

3.1 Veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
A5H vormt een typisch veenweidegebied. Zeker 70 procent van het are-
aal in de Alblasserwaard is agrarisch grasland, in Vijfheerenlanden is dit 
ongeveer 65 procent (van Boekel et al., 2018). Het gebied is waar-
schijnlijk rond de 11e en 13e eeuw bewoond geraakt. Hierbij is het ge-
bied stap voor stap ontgonnen. Daarbij is vanaf de oevers langs de Lek, 
Merwede, Linge en de Alblas langzaam verder de veengebieden inge-
trokken. In de Alblasserwaard vond nooit grootschalige turfwinning 
plaats, omdat het veen vanwege zijn relatief hoge minerale bijmenging 
daarvoor niet geschikt is (Van Groningen, 1992).  
 
Boeren gebruiken het veenweidegebied al eeuwenlang voor de melkvee-
houderij en de hogere zandgronden voor de fruitteelt (Nelen & Schuur-
mans, 2019). Het overige deel bestaat voornamelijk uit stedelijke- en 
natuurgebieden. Het stedelijk gebied bevindt zich aan de randen van het 
studiegebied langs de Lek en de Merwede. 
 

 
  
Figuur 3.1 Bodemtypen in de bodemkaart van 2018 (De Vries et al., 2003) uit 
de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De verschillende bodemtypes zijn op 
hoofdeenheden aangegeven in de legenda. Blauwe polygonen zijn veengronden 
met een kleidek (hoofdzakelijk weideveen- en waardveengronden). Paarse poly-
gonen zijn veengronden zonder kleidek (koopveengrond). Blauwgroene polygo-
nen zijn moerige gronden (moerige eerdgronden). Zwartgroene polygonen zijn 
begraven veengronden (drechtvaaggrond) en groene polygonen zijn klei-/zavel-
gronden (poldervaaggronden). Binnen deze indeling zijn er verschillen in exacte 
dikte van de verschillende bodemhorizonten (kleurtinten binnen hoofdindeling). 
 
Figuur 3.1 toont een uitsnede van de bodemkaart uit de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO, De Vries et al., 2003) voor het studiegebied. Het 
westelijke deel van het studiegebied bestaat voornamelijk uit veengron-
den. Dit zijn voor een groot deel waardveen- en weideveengronden met 
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een kleidek van enkele tientallen centimeters bovenop het veen. In het 
midden van de Alblasserwaard komen ook koopveengronden voor, waar 
het veen tot aan het maaiveld reikt. Richting het oosten van het studie-
gebied neemt de dikte toe en komt het veen steeds dieper te liggen. 
Hier vormen drechtvaaggronden (diep begraven veen in het bodempro-
fiel) en poldervaaggronden (geen veen in het bodemprofiel) de domi-
nante bodemtypes.  
 
Grootschalige veenvorming begon in dit gebied ongeveer 6.000 jaar ge-
leden op de Pleistocene ondergrond. De veenvorming is beïnvloed door 
de langs en door het gebied stromende rivieren. Deze overstroomden 
van tijd tot tijd het gebied, waarbij klei werd afgezet (Van Groningen, 
1992). Het ondergrondmodel BRO GeoTOP (Stafleu et al., 2020) laat 
zien dat, in overeenstemming met de bodemkaart, de omvang van het 
dieper gelegen veen richting het oosten afneemt. In het westen reikt het 
Holocene pakket tot ongeveer 11 meter onder het maaiveld. Dit bestaat 
voornamelijk uit een afwisseling van veen- en kleilagen. In het oosten 
reiken de Holocene afzettingen tot ongeveer 7 meter onder het maai-
veld. Deze bestaan hoofdzakelijk uit klei en in mindere mate uit veen. In 
het hele gebied komen ook siltige en zandige overwal- en geulafzettin-
gen in de ondergrond voor. Figuur 3.2 geeft de dikte van het veenpak-
ket in deze Holocene afzettingen weer. In de Alblasserwaard ligt de dikte 
van het veenpakket tussen de 3 en 7,5 meter of meer.  
 

 
Figuur 3.2 De dikte van het veenpakket in Holocene afzettingen in de A5H 
(bron: BRO GeoTOP). 
 

3.2 Bodemdaling in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  
Door de combinatie van slappe veen- en kleibodems en intensieve vee-
houderij is het studiegebied erg gevoelig voor bodemdaling. De lage 
grondwaterstanden om agrarisch gebruik beter mogelijk te maken, ver-
oorzaken door het wegvallen van de grondwaterdruk in veen- en 
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kleigronden meer uitdroging en grotere effectieve (korrel)spanningen in 
de ondergrond. Hierdoor vindt er relatief veel verdichting (compactie) 
plaats, die zich direct vertaalt in maaivelddaling. De ontwatering en lage 
grondwaterstand leiden bij veenbodems ook tot bodemdaling door veen-
oxidatie. Onder invloed van zuurstof breken micro-organismen organi-
sche stof af, die als CO2 in de lucht verdwijnt. 
 
Er zijn geen grootschalige reconstructies van historische bodemdaling 
voor het studiegebied beschikbaar. Wel deed Schothorst (1977) tussen 
1969 en 1975 in een aantal proefpercelen bij Bleskensgraaf in de Alblas-
serwaard onderzoek naar de invloed van drooglegging op bodemdaling. 
Deze studie toont aan dat de bodem hier behoorlijk gevoelig is voor bo-
demdaling (tot 1,5 cm daling per jaar) en dat bodemdaling waarschijn-
lijk een grote rol heeft gespeeld in het verleden. Ook verschillende regi-
onale overheden en onderzoeksinstanties in de A5H onderkennen het 
probleem van bodemdaling (bijvoorbeeld Van den Born et al., 2016). Fi-
guur 3.3 toont de bodemdalingsvoorspellingen voor het nulalternatief, 
zoals deze door Deltares zijn berekend. De kaart toont alleen de voor-
spelde maaivelddaling door ondiepe bodemdalingsprocessen, zoals 
veenoxidatie en compactie, voor de periode tussen 2020 en 2050. In de 
berekeningen is uitgegaan van sterke klimaatverandering en voortzet-
ting van het huidige peilbeleid. Daarbij wordt een keer in de tien jaar 
het oppervlaktewaterpeil verlaagd om vernatting tegen te gaan.  
 

 
Figuur 3.3 Voorspelde bodemdaling tussen 2025 en 2055 in het studiegebied 
voor het nulalternatief. 
 
De kaart laat zien dat bodemdaling op de veengronden in het westen 
van het studiegebied het sterkst zal zijn. In sommige gebieden is de 
voorspelde bodemdaling ruim 20 cm in de komende dertig jaar. Bodem-
daling door veenoxidatie is hier dominant ten opzichte van bodemdaling 
door compactie. In het oosten van het studiegebied is de bodemdaling 
beperkter en in de ordegrootte van enkele centimeters in de komende 
dertig jaar. Hier speelt voornamelijk bodemdaling door compactie een 
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rol. Gezien de dikte van het veenpakket van 7 tot 11 meter (zie sectie 
3.1) gaat de huidige MKBA ervan uit dat het veen in de zichtperiodes 
van de MKBA niet opraakt. 
 

3.3 Gevolgen van bodemdaling  
Bodemdaling door compactie en veenoxidatie heeft een reeks negatieve 
gevolgen. Hieronder volgen enkele gevolgen en hun relatie tot maat-
schappelijke voor A5H-relevante opgaven.  
 

3.3.1 Uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) 
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen veengebieden broeikasgas-
sen uitstoten of vastleggen. De vaak ontwaterde veengronden in Neder-
land stoten vooral CO2 (koolstofdioxide) uit, in veel mindere mate N2O 
(lachgas) en CH4 (methaan), terwijl natuurlijke veengronden CO2 opvan-
gen en methaan afgeven (Van den Born et al., 2016). Bij drooggelegde 
veengebieden komt de bovenste veenlaag in contact met zuurstof, 
waardoor het veen wordt omgezet in CO2 (RLI, 2020). Dit proces treedt 
vooral in de zomer op en wordt versneld bij het bewerken van de grond 
(grasscheuren, ploegen, Van den Born et al., 2016).  
 
Bij (grond)waterstanden boven het maaiveld komt in veengebieden me-
thaan vrij, terwijl bij grondwaterstanden onder het maaiveld zowel me-
thaan als lachgas vrijkomen (Stichting Nationale Koolstofmarkt, 2021).  
 
A5H bestaat voornamelijk uit veengronden die ook in de toekomst tot 
een forse uitstoot van broeikasgassen gaan leiden. Deze uitstoot van 
CO2 moet gereduceerd worden, zoals is overeengekomen in internatio-
naal en nationaal beleid. In de Europese Green Deal is een CO2-reductie 
afgesproken van 55 procent in 2030 (SER, 2021). Op nationaal niveau 
was een reductie van 49 procent van de CO2-uitstoot in 2030 (ten op-
zichte van 1990) afgesproken, maar dit is in het nieuwe regeerakkoord 
bijgesteld. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabi-
net het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot ten minste 55 procent 
CO2-reductie. In het Klimaatakkoord staat een taakstelling van 1 Mton 
reductie van broeikasgassen voor veengronden. En in het Interbestuur-
lijk Programma (IBP) zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO, VNG en 
Unie van Waterschappen om deze doelen te bereiken.  
 
De uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie vindt voornamelijk 
plaats in het hart van de Alblasserwaard, omdat dit gebied geen be-
schermende kleilaag heeft (Bureau Peter de Ruyter, 2019). Daarnaast 
verschillen de effecten van veenoxidatie plaatselijk sterk doordat de bo-
demopbouw sterk varieert. Veehouders zien mogelijkheden om veen-
gronden natter te houden, door het verhogen van het zomerpeil (zodat 
het grondwaterpeil in de zomer minder daalt) en het gebruik van water-
infiltratiesystemen (waardoor de grondwaterstand per perceel nauwkeu-
riger kan worden gestuurd; Gies & Bos, 2021). Vernatting kost de vee-
houder echter geld; waterinfiltratiesystemen zijn duur in aanleg en on-
derhoud (Gies & Bos, 2021). De veehouders vinden dat de kosten en 
baten eerlijk moeten worden verdeeld. Ze zien hiervoor mogelijkheden, 
zoals vergoedingen voor investeringen in waterinfiltratie en eigen bijdra-
gen die via Carbon Credits worden terugverdiend (Gies & Bos, 2021).  
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De aanleg van drukdrainage in A5H zou leiden tot een algehele stijging 
van de grondwaterstand in het gebied. Het effect dat dit op de uitstoot 
van broeikasgassen en de daarmee samenhangende economische baten 
zou hebben, worden in deze MKBA gekwantificeerd (zie hoofdstuk 
5.2.1).  
 

3.3.2 Schade aan publieke en private infrastructuur 
Wegen, rioleringen, nutskabels en leidingen 
Gemeenten op slappe grond hebben significant hogere kosten voor be-
heer en onderhoud van infrastructuur dan gemeenten op stevige grond 
(SWECO, 2018). Infrastructuur, met uitzondering van kunstwerken, is 
zelden gefundeerd op diepere, stevigere lagen in de ondergrond (Van 
den Born et al., 2016). In gebieden met slappe grond worden wegen 
vaak gebouwd op een zandbed, maar er zijn ook wegen die volledig op 
palen zijn gefundeerd of waar lichtgewicht funderingsmateriaal is ge-
bruikt (Van den Born et al., 2016). Zelfs bij wegen die op zandbedden 
zijn aangelegd, treedt na verloop van tijd bodemdaling op (Ruijgrok & 
Van Tuinen, 2021). Dit zorgt voor frequenter onderhoud en voor extra 
kosten bij gebruik van lichtgewicht funderingsmateriaal, omdat deze 
duurder zijn dan het traditionele bouwmateriaal (Troost et al., 2018). Bij 
bodemdaling ontstaat ook schade aan riolen, nutskabels en leidingen. 
Hierdoor moeten deze voortijdig vervangen worden (Van den Born et 
al., 2016). Rioleringen kunnen boven het maaiveld komen te staan, 
waardoor ze niet meer onder vrij verval kunnen afwateren en verstopt 
raken. Hierdoor moeten riolen vaker worden schoongemaakt en vervan-
gen (Van den Born et al., 2016). 
 
Schade aan infrastructuur in het veengebied wordt voornamelijk veroor-
zaakt door bodemzetting. Daarbij wordt het bodemprofiel door externe 
belasting samengedrukt (Van den Born et al., 2016). Uit interviews met 
het Waterschap Rivierenland blijkt dat vernatting van landbouwpercelen 
door toepassing van drukdrainage een positief effect kan hebben op de 
bodemdaling in omliggende gebieden, als dat wordt toegepast op een 
groot areaal. Hierdoor kan de schade door bodemdaling aan infrastruc-
tuur binnen een beperkte afstand van het gebied afnemen. Op dit mo-
ment is er echter onvoldoende onderzoek gedaan naar dit uitstralingsef-
fect van drukdrainage op de schade aan infrastructuur. Omdat niet be-
kend is tot welke afstand (1, 5 of 10m) drukdrainage effect heeft op bo-
demdaling en omdat wegen, riolen en kabels en leidingen voor een be-
langrijk deel buiten de landbouwpercelen liggen, is het effect van druk-
drainage op deze infrastructurele objecten bij deze MKBA buiten be-
schouwing gelaten. 
 
Woningen 
Bodemdaling kan via verschillende mechanismen leiden tot schade aan 
bebouwing. Bij op houten palen gefundeerde panden kunnen de palen – 
bij peilindexatie – droog komen te staan. Dit vergroot de kans op 'paal-
rot', op bacteriële aantasting van vooral grenenhouten palen en op extra 
belasting van de palen (negatieve kleef), waardoor deze zakken of bre-
ken (Kok, 2019). Panden gefundeerd op staal zakken direct mee met de 
grond. Dat is geen probleem als het gelijkmatig gebeurt (Kok, 2019). In 
veel gevallen vindt echter ongelijkmatige zetting plaats, bijvoorbeeld in 
woonblokken waar verschillende soorten fundering naast elkaar voorko-
men en waar een draagmuur wordt gedeeld (Kok, 2019). Dit kan leiden 
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tot scheuren en schade aan de muren en tot het breken van aansluitin-
gen van kabels en leidingen in situaties waar het hoogteverschil tussen 
het pand (op basis van palen) en de aansluiting (die met de grond zakt) 
te groot wordt (Kok, 2019). Woningen waarvan het aansluitniveau in de 
loop van de tijd lager wordt, kunnen onder vrij verval niet meer op het 
riool lozen (Van den Born et al., 2016). 
 
Bodemdaling staat op gespannen voet met de woonopgave. In Neder-
land neemt de vraag naar nieuwe en goede kwaliteit woningen fors toe 
(IBP, 2018). Tegelijkertijd is er een tekort aan woningen en spelen er in 
veengebieden vraagstukken rondom de extra kosten die gemaakt moe-
ten worden om woningen bestendig te maken tegen bodemdaling (Van 
den Born et al., 2016). In het bebouwd veengebied treedt bodemdaling 
vooral op door bodemzetting (Van den Born et al., 2016). A5H bestaat 
voornamelijk uit landelijke gebieden met kleine bebouwde kernen en 
steden aan de zuidelijke rand (Nelen & Schuurmans, 2019). De aanleg 
van drukdrainage in de gewaspercelen heeft nagenoeg geen effect op de 
bodemdaling en zakkingsschade van woningen in het bebouwd gebied. 
Daarom houdt deze MKBA geen rekening met schade aan woningen door 
bodemdaling in dit beleidsalternatief. 
 

3.3.3 Toename kosten waterbeheer 
Het watersysteem van A5H is altijd aan verandering onderhevig ge-
weest, door natte winters en droge zomers met kans op clusterbuien. In 
de Alblasserwaard is het watersysteem door de eeuwen heen ontwikkeld 
om het neerslagoverschot zo snel en efficiënt mogelijk af te voeren (Bu-
reau Peter de Ruyter, 2019). Dit betekent dat in tijden van droogte 
grote hoeveelheden water van onzekere waterkwaliteit moeten worden 
ingelaten (Bureau Peter de Ruyter, 2019). Door de klimaatverandering 
zal A5H in de toekomst meer te maken krijgen met nattere winters en 
droge, hete zomers met meer extreme neerslag, een stijging van de 
zeespiegel en hogere rivierafvoeren (A5H, 2017). Deze gevolgen van kli-
maatverandering betekenen onder meer dat in de Alblasserwaard waar-
schijnlijk meer en vaker wateroverlast wordt ervaren. 
 
Kunstwerken 
Bodemdaling treedt meestal heterogeen op. Hierdoor moeten water-
schappen extra kosten maken die te maken hebben met de aanleg, be-
diening en het beheer en onderhoud van kunstwerken, zoals stuwen, 
duikers, dammen, sluizen en keringen (Henkens, 2015). Zo worden 
kunstwerken, zoals duikers, door het wegzakken van de grond bescha-
digd en moeten ze vaker worden vervangen of onderhouden (Henkens, 
2015). Door bodemdaling moeten keringen in veenweidegebieden wor-
den aangepast en versterkt (Henkens, 2015). Als het peilverschil een 
bepaalde grens overschrijdt, worden soms nieuwe kunstwerken aange-
legd, zoals stuwen en gemalen, om de gewenste drooglegging te realise-
ren (Henkens, 2015). Dit brengt extra investeringen en onderhoudskos-
ten met zich mee (Henkens, 2015). In deze MKBA is rekening gehouden 
met het effect van de aanleg van drukdrainage op de bodemdaling en 
het daarmee samenhangende effect op de kosten van reparatie en aan-
leg van stuwen, duikers en keringen (zie hoofdstuk 5.2.2). 
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Hoogwatervoorzieningen 
De meeste veenweidegebieden hebben een actief peilbeleid, waarin af-
spraken worden gemaakt over de drooglegging in verschillende peilge-
bieden (Van den Born et al., 2016). In A5H bestaat het peilbeleid uit 
peilindexering, waarbij het peil per peilgebied ongeveer om de tien jaar 
wordt aangepast. Peilindexatie vindt vaak zo plaats dat voor verschil-
lende landgebruiksfuncties, zoals de agrarische functie, de gewenste 
drooglegging wordt bereikt (Van den Born et al., 2016). Wanneer het 
waterpeil te laag wordt, kan dit een risico opleveren voor bebouwde ge-
bieden die een eigen peilvak hebben (Van den Born et al., 2016). In 
deze situaties worden soms hoogwatervoorzieningen aangelegd om be-
bouwde gebieden te beschermen (Van den Born et al., 2016). Wanneer 
het peilverschil tussen de hoogwatervoorziening en de achterliggende 
polder groter is dan 60 centimeter, is de aanleg van een waterkering 
soms noodzakelijk (Henkens, 2015). Verschillende waterschappen heb-
ben echter aangegeven dat het plaatsen van een kering waarschijnlijk 
niet realistisch is vanwege de hoge investerings- en onderhoudskosten 
(Henkens, 2015). In plaats daarvan zou het peil toch worden geïn-
dexeerd (Henkens, 2015). Omdat drukdrainage in het beleidsalternatief 
geen effect op de bebouwde gebieden heeft, houdt deze MKBA geen re-
kening met de extra kosten voor hoogwatervoorzieningen die gepaard 
gaan met bodemdaling. 
 
Pompkosten 
Bij bodemdaling neemt de opvoerhoogte (het hoogteverschil tussen het 
polderpeil en de boezem) en de kweldruk toe (Henkens, 2015). Voor 
waterbeheer betekent dit dat meer water verder omhoog moet worden 
gepompt om droge voeten te houden, mogelijk met een toename in het 
aantal peilvakken. In A5H vormt klimaatverandering een risico voor het 
watersysteem door de bodemdaling maar ook door toename van de in-
tensiteit en frequentie van extreme weersomstandigheden. Uit een ver-
kennende analyse blijkt dat in 2050 naar schatting 15 procent meer wa-
ter via ‘clusterbuien’ in de Alblasserwaard komt. Hierdoor neemt ook de 
belasting van de polders op de boezem met ongeveer 15 procent toe 
(A5H, 2017; Bureau Peter de Ruyter, 2019). Daarnaast zal ook het aan-
deel spuien onder vrij verval op de Lek bij de Kinderdijk afnemen (A5H, 
2017). Dit betekent dat er extra bemalingscapaciteit nodig is op de boe-
zem van Overwaard en/of Nederwaard als men het huidige systeem in 
stand wil houden (A5H, 2017). Gebaseerd op de huidige wateroverlast 
normen betekent dit dat een aanpassing van het poldersysteem nodig 
is. Daarbij moet onder meer het boezemsysteem worden aangepast om 
extra water te kunnen afvoeren (A5H, 2017).  
 
In deze MKBA is rekening gehouden met het effect op de pompkosten 
als gevolg van veranderingen in bodemdaling door de aanleg van druk-
drainage. Hoofdstuk 5.2.2. licht de methode waarmee dit effect wordt 
gekwantificeerd nader toe. 
 

3.3.4 Impact op natuur (biodiversiteit en waterkwaliteit) 
De water- en bodemproblematiek in veenweidegebieden is complex en 
samenhangend. Bij drooglegging van veengronden treedt veenoxidatie 
op. Dit leidt tot uitspoeling van nutriënten als nitraat, sulfaat en vooral 
fosfaat naar het oppervlaktewater (RLI, 2020). Deze nutriënten zijn niet 
goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Zo kan het belasten 
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van de natuur met stikstof leiden tot het verlies van soorten die goed 
kunnen omgaan met stikstofarme omstandigheden (Pijlman et al., 
2020). Stikstof speelt een belangrijke rol in de groei in de natuur. Veel 
soorten hebben zich aangepast aan lage stikstofconcentraties (Pijlman 
et al., 2020). Bodemdalingsremmende maatregelen kunnen leiden tot 
een reductie van de nutriëntenbelasting door veenoxidatie (RLI, 2020). 
Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de uitspoeling van nu-
triënten uit mest (RLI, 2020). Bij vernatting kan de uitspoeling van nu-
triënten uit mest toenemen (RLI, 2020).  
 
Daarnaast kan vernatting een positief effect hebben op weidevogels, die 
hun voedsel voornamelijk uit vochtige bodems halen (RLI, 2020). Ver-
hoging van het waterpeil zorgt ook voor vertraging van de grasgroei in 
het voorjaar. Hierdoor ontstaat in de kuikenfase (mei/juni) een open 
grasvegetatie en is het gras niet te dicht voor weidevogelkuikens om 
doorheen te lopen en insecten van de vegetatie en de bodem te kunnen 
pikken. Tragere grasgroei betekent dat het gras ook later gemaaid 
wordt. Een hoog peil in het voorjaar maakt dat het land later in het 
voorjaar en minder bemest kan worden. Ook dit leidt tot een opener en 
kruidenrijkere vegetatie met betere foerageermogelijkheden voor kui-
kens (Oosterveld et al. 2014). 
 
Veenweiden in A5H kenmerken zich door een fijnmazig stelsel van wa-
tergangen en sloten (Gies & Bos, 2021). Veel van de sloten worden be-
heerd door boeren, die kansen zien om bij te dragen aan de verbetering 
van de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld door sloten extensief en ecologisch 
te gaan beheren, inclusief de oeverstroken erlangs (Gies & Bos, 2021).  
 
Het terugdringen van bodemdaling in A5H is nodig om de uitdagingen 
waarvoor Nederland staat op het gebied van waterkwaliteit en biodiver-
siteit aan te pakken. Daarbij hoort het voldoen aan de doelen van ka-
ders, afspraken en visies die Nederland nastreeft. Denk hierbij aan de 
Wet Stikstofreductie en Natuurbescherming (Tweede Kamer, 2020-
2021) en het Nationaal Waterplan 2016-2021 (Rijksoverheid, 2015) op 
basis van Nederlandse wetgeving en de Europese Kaderrichtlijn Water 
(PBL, 2020) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Van Hinsberg et al., 2020; 
Tweede Kamer, 2020-2021). Om deze reden is in deze MKBA het effect 
van vermindering van bodemdaling en vernatting op biodiversiteit en 
waterkwaliteit in A5H meegenomen. 
 

3.3.5 Impact op gewasproductie 
Deze MKBA houdt rekening met het effect van vernatting op gewasop-
brengstderving in A5H. Het gaat daarbij vooral om de grasproductie. De 
referentie waaraan de relatieve gewasopbrengst is gerelateerd, betreft 
de potentiële gewasopbrengst die alleen door meteorologische omstan-
digheden wordt bepaald. Ongunstige hydrologische omstandigheden 
kunnen vervolgens zorgen voor een derving van de gewasopbrengst. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in ongunstige omstandigheden 
die invloed hebben op de duur van het groeiseizoen (indirecte effecten; 
onvoldoende draagkracht en te lage temperatuur) en op ongunstige om-
standigheden die invloed hebben op de gewasontwikkeling gedurende 
het groeiseizoen (directe effecten; te droge of te natte omstandighe-
den). 
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Bij optimale bodemvochtcondities zijn de plantenwortels in staat te vol-
doen aan de potentiële watervraag. Onder te droge omstandigheden kan 
niet aan deze watervraag worden voldaan. Dan zal de waterflux naar de 
wortels reduceren. We spreken in dat geval van transpiratiereductie. De 
watervraag is hierbij afhankelijk van de gewasontwikkeling en de mete-
orologische condities. De gewaseigenschappen bepalen hoe sterk een 
gewas op te droge omstandigheden reageert. 
 
Normaal gesproken verkrijgen plantenwortels voldoende zuurstof voor 
hun respiratie (ademhaling) direct uit de luchtgevulde poriën in de bo-
dem. Als de bodem echter te nat wordt, wordt lucht in de bodemporiën 
vervangen door water. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van zuurstof 
limiterend voor wortelrespiratie. Planten respireren om energie voor 
groei en onderhoud te verkrijgen. Een zuurstoftekort belemmert dus de 
energievoorziening voor het in stand houden van het metabolisme van 
de plant. Planten lijden dan aan zuurstofstress: ze stikken. Zuurstof-
stress beïnvloedt daarmee de gewasopbrengst (grasproductie) via de 
doorluchting (aëratie) van de bodem. 
 
Het verhogen van de grondwaterstand door toepassing van drukdrai-
nage heeft effect op het bedrijfsmodel van de boer. Door de hogere 
grondwaterstanden neemt de grasproductie af en wordt de weidegang 
van koeien en de berijdbaarheid van de weilanden, met tractoren en an-
der zwaar materieel, belemmerd (Deelexpeditie Natte Teelten, 2021). 
Een belangrijke vraag is dan ook: hoe kan de continuïteit van agrarische 
bedrijven worden gegarandeerd als zij zich inzetten om aan de maat-
schappelijke vraag naar duurzaamheid te voldoen (De Koeijer et al., 
2020)? Zeker als de overheid in het landbouwbeleid naar Kringloopland-
bouw streeft, waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden herge-
bruikt en de uitstoot van stikstof gereduceerd moet worden.  
 
Een alternatief voor toepassing van drukdrainage is de omschakeling 
naar natte teelten, of te wel paludicultuur. Deze omschakeling heeft niet 
alleen voordelen voor de voedselproductie, maar ook voor de CO2-uit-
stoot, productie van biobased grondstoffen, waterberging, waterzuive-
ring en het behoud van biodiversiteit (Deelexpeditie Natte Teelten, 
2021). In veenweidegebieden wordt ook onderzocht hoe het gebruik van 
kruidenrijk grasland kan leiden tot voordelen, zoals verhoging van de 
voerwaarde en gezondheid van de veestapel, biodiversiteit en bodem-
kwaliteit3 en herstel van biodiversiteit.4 
 

3.3.6 Verlies cultuurhistorische landschap  
Het Nederlandse veenweidelandschap heeft een hoge belevingswaarde 
(RLI, 2020), met herkenbare verkaveling, dorpen en wegenstructuren 
(Van den Born et al., 2016). Bodemdaling tast niet alleen dit landschap 
aan, maar ook het cultureel erfgoed, zoals monumentale boerderijen en 
panden in veenweidegebieden en UNESCO Werelderfgoed (RLI, 2020). 
De Alblasserwaard staat internationaal, nationaal en regionaal bekend 
om haar unieke poldersysteem met een eigen identiteit en cultuur, met 
grote natuur- en landschappelijke waarden (A5H, 2017). Belangrijke ge-
biedskenmerken zijn het karakteristieke groenblauwe netwerk (dijken, 
watergangen, wegen), de middeleeuwse bebouwingslinten en dorpen, 
 
3 https://www.groenecirkels.nl/projecten/kruidenrijk-grasland. 
4 https://www.groenecirkels.nl/projecten/living-lab-alblasserwaard. 

https://www.groenecirkels.nl/projecten/kruidenrijk-grasland
https://www.groenecirkels.nl/projecten/living-lab-alblasserwaard
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diverse natuur- en recreatiegebieden en het UNESCO Werelderfgoed 
'Kinderdijk' (A5H, 2017). Het bepalen van de baten van landschap en 
cultuurhistorie is complex en moeilijk concreet te maken en vraagt om 
een maatschappelijk debat (Van den Born et al., 2016). Om deze rede-
nen is in dit onderzoek het effect op cultuurlandschap en erfgoed van 
bodemdaling niet gekwantificeerd.  
 

3.4 Bodemdalingsremmende maatregelen  
Om de bodemdaling in het veenweidegebied effectief te verminderen, 
zijn verschillende maatregelen mogelijk. Denk aan veenverrijking met 
klei en toepassing van waterinfiltratiesystemen.  
 
Bij veenverrijking met klei (ook wel ‘klei in veen’ genoemd) worden rela-
tief kleine hoeveelheden klei aan veengrond toegevoegd. Dit vereist 
geen significante veranderingen in het landgebruik en kan leiden tot een 
reductie van de afbraak van organische stof en daarmee tot een sub-
stantiële reductie van emissies. Hoe groot het effect van veenverrijking 
is, is vooralsnog onduidelijk. Maar het zou kunnen leiden tot een reduc-
tie van de CO2-emissies tot 50 procent5.  
 
Een andere maatregel om veenafbraak tegen te gaan, is het gebruik van 
waterinfiltratiesystemen die het veenafbraakproces vertragen door wa-
terinfiltratie in de bodem via drainagebuizen (NKPB, 2020). In droge pe-
rioden, wanneer de veenafbraak het sterkst is, wordt de grondwater-
stand via de drains verhoogd en in perioden met neerslagoverschot 
wordt die omlaag gebracht (NKPB, 2020). Er zijn drie varianten van wa-
terinfiltratiesystemen. Bij onderwaterdrainage zonder sturing (passief 
systeem) vindt waterinfiltratie in de bodem plaats via drainagebuizen die 
onder het maaiveld zijn aangebracht en op de sloot zijn aangesloten 
(NKPB, 2018). Bij onderwaterdrainage met sturing (actief stuurbaar sys-
teem) wordt via het slootpeil gestuurd om het effect van onderwater-
drainage te versterken (NKPB, 2018). Bij drukdrainage komen drainage-
buizen niet in de sloot uit, maar gaan deze direct of via een verzamel-
drain naar een speciaal aangelegde waterput (NKPB, 2018; Bos et al., 
2017).  
 

3.4.1 Drukdrainage  
Deze MKBA overweegt de aanleg van drukdrainage als middel om bo-
demdaling tegen te gaan (Fig. 3.4). Bij drukdrainage kan de grondwa-
terstand effectiever worden gestuurd dan bij onderwaterdrainage, onaf-
hankelijk van het slootpeil (NKPB, 2018). Met een pomp wordt water in 
of uit de put gepompt, van of naar de sloot, waardoor het grondwater-
peil hoger of lager wordt gebracht (Bos et al., 2017). Wanneer het wa-
terpeil in de put wordt verhoogd, leidt de druk van de kolom tot meer 
druk op de drainagebuizen. Dit zorgt ervoor dat het water via de drains 
actief in het perceel wordt geïnfiltreerd (Bos et al., 2017). Als het water-
peil in de put wordt verlaagd, stroomt water van het perceel via de 
drains de put in (Bos et al., 2017). Door toepassing van dit systeem kan 
het grondwaterpeil hoger dan de sloot of zelfs boven het maaiveld wor-
den gebracht (NKPB, 2018). Is het waterpeil in de put en het perceel 
hoger dan het omliggende grondwaterpeil, dan stroomt het water van 

 
5 https://www.nobveenweiden.nl/. 

https://www.nobveenweiden.nl/
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het perceel naar omliggende sloten, greppels en percelen (stichting Na-
tionale Koolstofmarkt, 2021).  
 

 
 

Figuur 3.4 Drukdrainagesysteem (bron: Jansen et al., 2017). Afbeelding links: 
het grondwaterpeil wordt verhoogd door het peil in de put te verhogen. Afbeel-
ding rechts: het grondwaterpeil wordt verlaagd door het peil in de put te verla-
gen.  
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4 Vaststelling alternatieven 

Dit hoofdstuk licht het nulalternatief en het beleidsalternatief toe. Het 
nulalternatief gaat meestal uit van een toekomst waarin de meest waar-
schijnlijke ontwikkelingen plaatsvinden, inclusief het vastgestelde beleid. 
Het beleidsalternatief gaat meestal uit van een toekomst waarin een 
maatregel of pakket van maatregelen wordt gerealiseerd om de in de 
probleemanalyse gesignaleerde maatschappelijke opgaven aan te pak-
ken. Deze MKBA beoordeelt het effect van de aanleg van drukdrainage 
op de bodemdaling en de daarmee samenhangende effecten. In het 
nulalternatief zetten klimaatverandering en de bodemdaling hun nor-
male loop voort. In het beleidsalternatief wordt drukdrainage toegepast, 
met gevolgen voor de grondwaterstand en daarmee voor de bodemda-
ling, CO2-uitstoot, gewasproductie en andere effecten. Alle relevante 
maatschappelijk effecten dienen in de MKBA zo goed mogelijk meegeno-
men te worden. De hoofdstukken 5 en 6 lichten deze effecten en de ge-
bruikte rekenregels om ze te kwantificeren nader toe. Gezien de dikte 
van het veenpakket van 7 tot 11 meter (zie sectie 3.1) gaat de huidige 
MKBA ervan uit dat het veen niet opraakt in de zichtperiodes van de 
MKBA. Onderstaande paragrafen beschrijven hoe het nulalternatief en 
het beleidsalternatief in deze studie zijn toegepast.  
 

4.1 Nulalternatief  
4.1.1 Inschatten van bodemdaling en grondwaterstand 

De bodemdaling in het nulalternatief wordt bepaald op basis van de sys-
tematiek van de landelijke bodemdalingsvoorspellingskaarten. Deze sys-
tematiek staat in detail beschreven in Erkens et al. (2021). De bodem-
dalingsvoorspellingen zijn gemaakt met het procesmodel Atlantis 
(Bootsma et al., 2020). Met dit model wordt op basis van informatie 
over de ondergrond en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
bodemdaling door oxidatie van veen en organisch-rijke lagen, en door 
compactie van slappe bodemlagen berekend. De GLG beschrijft de ge-
middeld droogste situatie over een periode van minimaal acht jaar op 
basis van het jaarlijks gemiddelde van de drie laagste grondwaterstan-
den van het hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart). Er is voor deze be-
rekeningen geen dynamisch grondwatermodel gebruikt.  
 
Het ondergrondmodel is voor een groot deel gebaseerd op het voxelmo-
del BRO GeoTOP v1.4 (Stafleu et al., 2020). Daarbij is in het landelijke 
gebied de bovenste 1.2 meter vervangen door bodemprofielen uit BRO 
Bodemkaart 2018 (De Vries et al., 2003). Bodemhorizonten tot 10 cm 
dik worden op deze manier meegenomen in het ondergrondmodel en 
werken door in de bodemdalingsberekeningen.  
 
Een belangrijk verschil met de landelijke bodemdalingskaarten is dat 
voor deze studie een door het Waterschap Rivierenland aangeleverde re-
gionale GLG-kaart is gebruikt en is berekend met het regionale grond-
watermodel MORIA 4.5 (Royal HaskoningDHV, 2020). Naar verwachting 
vormt dit een betere basis voor regionale voorspellingen. 
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De bodemdalingsprognoses zijn gemaakt voor een periode van dertig 
jaar voor een scenario dat uitgaat van:  

1. sterke klimaatopwarming, volgens KNMI’14 WH-Scenario (KNMI, 
2015);  

2. continuering van het huidig peilbeleid.  
 
Ad 1. Het WH-scenario van het KNMI gaat uit van een relatief sterke 
toename van de temperatuur met 2 °C in 2050 en 3,5 °C in 2085 ten 
opzichte van 1981-2010, in combinatie met relatief meer hogedrukge-
bieden in de zomer, met meer oostenwinden, die in Nederland warmer 
en droger weer met zich meebrengen. Deze klimaatverandering beïn-
vloedt bodemdaling door toename van de bodemtemperatuur. Een 
structurele stijging van de gemiddelde luchttemperatuur wordt op de 
bodem overgebracht en verhoogt zo de oxidatiesnelheid. Klimaatveran-
dering beïnvloedt ook de gemiddeld laagste grondwaterstand door ver-
anderingen in neerslag- en verdampingspatronen. Vanuit de Basisprog-
nose 2018 – Zoetwater (Hunink et al., 2018) zijn met het Nationaal Hy-
drologisch Instrumentarium voor de verschillende Deltascenario’s (Wol-
ters et al., 2018) prognoses voor de ontwikkeling van de GLG gemaakt. 
Het berekende effect van klimaatverandering op de GLG uit deze studie 
(Deltascenario Warm) is gebruikt om de regionale GLG stapsgewijs aan 
te passen in het model. 
 
Ad 2. Met continuering van het huidig peilbeleid wordt bedoeld dat de 
oppervlaktewaterpeilen regelmatig worden verlaagd om opgetreden bo-
demdaling te compenseren (indexatie) om daarmee de drooglegging te 
handhaven. Voor deze berekeningen wordt het huidige oppervlaktewa-
terpeil iedere tien jaar geïndexeerd op basis van de berekende bodem-
daling. De periodieke oppervlaktewaterpeilverlaging is uniform per peil-
gebied toegepast en is gelijk aan de mediaan van de maaivelddaling in 
het peilgebied in de voorgaande indexatieperiode.  
 

4.2 Beleidsalternatief 
4.2.1 Effect van drukdrainage op de grondwaterstand en de bodemdaling 

Met drukdrainage kan de grondwaterstand actief worden gestuurd, onaf-
hankelijk van het slootpeil. Idealiter blijft de grondwaterstand hierdoor 
vrijwel gelijk gedurende het jaar. In de zomer is de grondwaterstand ge-
middeld hoger en in de winter is de grondwaterstand gemiddeld wat la-
ger in vergelijking met een situatie zonder drukdrainage. Op dit moment 
vindt op een aantal locaties onderzoek plaats naar de effecten van druk-
drainage op de grondwaterstand en de bodemdaling op de lange termijn 
(bijvoorbeeld Hoving et al., 2018; Van Schie & Hoekstra, 2019; Erkens 
et al., 2021).  
 
De resultaten van deze pilotstudies zijn nog te beperkt om betrouwbare 
voorspellingen voor het effect van drukdrainage op perceelniveau te 
kunnen maken. Bovendien laten deze studies veel variatie zien in het ef-
fect op de grondwaterstand, zowel tussen verschillende locaties als tus-
sen verschillen jaren. Wel kunnen we de voorlopige resultaten van deze 
pilotstudies gebruiken om sterk geschematiseerde en uniforme aanna-
mes voor het effect van drukdrainage op de grondwaterstand en bodem-
daling te maken bij grootschalige uitrol van drukdrainage in de Alblas-
serwaard. Hieronder worden de belangrijkste inzichten over het effect 
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van drukdrainage uit deze studies toegelicht. Hoofdstuk 5.1 licht verder 
toe welke effecten exact aan dit beleidsalternatief zijn toegekend. 
 
Op veenweidepercelen in Zegveld (Jansen et al., 2017; Hoving et al., 
2018) en Spengen (Van Schie & Hoekstra, 2019) wordt respectievelijk 
sinds 2016 en 2017 gemeten aan de effecten van drukdrainage. Figuur 
4.1 laat de gemeten grondwaterstand van vier intensieve drukdrainage-
systemen (sturend op een grondwaterstand van 20 tot 30 cm-mv) ver-
deeld over twee percelen in Spengen zien uit de studie van Van Schie & 
Hoekstra (2019). In zwart wordt het verloop van de grondwaterstand op 
het perceel zonder infiltratiedrains getoond en in bruin het verloop van 
de grondwaterstand van de percelen met drukdrainage. De figuur laat 
duidelijk zien dat de grondwaterdynamiek met drukdrainage over het al-
gemeen kleiner is dan in het perceel zonder drukdrainage. Afhankelijk 
van de aansturing van het drukdrainagesysteem is het dus mogelijk om 
de GLG (flink) te verhogen. De pilotstudie in Zegveld van Hoving et al. 
(2018) toont eveneens dat het met drukdrainage mogelijk is om de 
grondwaterdynamiek te verkleinen.  
 

 
Figuur 4.1 Verloop grondwaterstanden tijdens het voorjaar van 2019 op vier 
drukdrainagesystemen en één referentieperceel bij pilot in Spengen (Van Schie 
& Hoekstra, 2019). 
 
Figuur 4.1 toont echter ook dat op een aantal momenten de grondwa-
terstand alsnog substantieel uitzakt. Van Schie & Hoekstra (2019) geven 
aan dat door intensief gebruik het drukdrainagesysteem vatbaar is voor 
verstopping. Hierdoor kan de grondwaterstand van tijd tot tijd alsnog 
uitzakken. 
 
Bovenstaande studies gaan niet expliciet in op het drainerende effect 
van onderwaterdrainage in de winter. De meetreeksen van de freatische 
grondwaterstand in de rapporten laten echter zien dat gemiddeld geno-
men de grondwaterstand op een perceel met drukdrainage lager ligt dan 
die op een perceel zonder drukdrainage. Dit betekent dat de Gemiddeld 
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Hoogste Grondwaterstand (GHG) bij drukdrainage omlaag zal gaan. In 
Spengen en Zegveld lijkt de grondwaterstand op de percelen met druk-
drainage in de winter – afhankelijk van het streefgrondwaterpeil – niet 
boven de 10 á 20 cm onder maaiveld te komen. Op percelen zonder 
drukdrainage komt de grondwaterstand vaak tot op of vlak onder het 
maaiveld.  
 
Op basis van het eerste meetjaar van de pilot in Zegveld schat Jansen et 
al. (2017) dat het met drukdrainage mogelijk is de bodemdaling met 75 
procent te reduceren als het lukt om een geringe ontwateringsdiepte 
(0.35 m-mv) jaarrond te handhaven. Meer vergevorderd onderzoek in 
Zegveld (Hoving et al., 2018) en Spengen (Van Schie & Hoekstra, 2019) 
laat zien dat het niet altijd lukt om met drukdrainage een grondwater-
stand vast te houden door operationele problemen of onvoldoende infil-
tratiecapaciteit in de zomer. Op basis van de gemeten GLG-verhoging 
schatten Hoving et al. (2018) in dat met drukdrainage een reductie in 
maaivelddaling van 59 tot 63 procent mogelijk is, terwijl Van Schie & 
Hoekstra (2019) een reductie van 50 procent bodemdaling toewijzen 
aan drukdrainage op basis van bodemhoogtemetingen in het voorjaar 
van 2018 en 2019.  
 
Er wordt op dit moment nog geen onderzoek gedaan naar het toepassen 
van drukdrainage op moerige gronden. Hoewel de initiële bodemdaling 
en CO2-uitstoot hier sowieso al lager is dan bij veenbodems zonder of 
met een dun kleidek (zie hoofdstuk 3.2), zal drukdrainage hier de bo-
demdaling door oxidatie vermoedelijk voor een groot deel doen stoppen. 
De organische/moerige bodem wordt dan immers dubbel beschermd: 
door de hoge grondwaterstanden en het kleidek.  
 
De hierboven beschreven studies bieden een van de meest recente in-
zichten in het effect van drukdrainage op de grondwaterstand en bo-
demdaling. Op basis van deze inzichten gaat deze MKBA uit van een af-
name van bodemdaling met 67,5 procent op veengronden door de aan-
leg van drukdrainage in het beleidsalternatief ten opzichte van het nulal-
ternatief. Hoofdstuk 5.1 licht verder toe hoe deze effecten zijn toege-
past. Gezien de onzekerheidsmarge in de potentiële bodemdalingsreduc-
tie wordt in hoofdstuk 7.5.1 een onzekerheidsanalyse uitgevoerd. Voor 
de onzekerheidsanalyse zijn de effecten van bodemdaling reductie bere-
kend op basis van een lagere reductie van 50 procent en een hogere re-
ductie van 75 procent. De analyse gaat ervan uit dat het veenpakket 
niet helemaal oxideert, doordat de dikte van het veenpakket tussen de 7 
en 11 meter ligt (zie sectie 3.1). Ook gaat de analyse ervan uit dat de 
aanwezigheid van een kleidek geen effect heeft op de reductie in de uit-
stoot van CO2 en N2O. 
 

4.2.2 Berekening van kosten en baten van drukdrainage  
Om de kosten en baten van de aanleg van drukdrainage te berekenen, 
zijn gegevens verzameld uit peer-reviewed wetenschappelijke literatuur 
en eerder uitgevoerde MKBA's voor bodemdaling in veenweidegebieden. 
Op basis van geïdentificeerde kengetallen is een database gebouwd voor 
de mogelijke kwantificering van kosten en baten, voortbouwend op een 
database van Henkens (2015). De identificeerde kengetallen en metho-
den om kosten en baten te kwantificeren, zijn besproken met beleidsad-
viseurs van de IBP-VP en het lokale waterschap. Op basis van deze 
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gesprekken is bepaald welke kosten, effecten en baten in deze MKBA 
zijn opgenomen en welke methoden worden gebruikt voor de kwantifice-
ring ervan. 
 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van alle kosten en baten die samenhangen 
met de realisatie van het beleidsalternatief, die in deze MKBA worden 
beschouwd. Hoofdstuk 5 licht de manier toe waarop elke baat wordt ge-
waardeerd. Een toelichting van de manier waarop elke kost wordt ge-
kwantificeerd, staat in hoofdstuk 6. 
 
Zoals eerder vermeld (hoofdstuk 3.3) zijn de mogelijke effecten van 
veranderingen in bodemdaling op schade aan woningen, andere infra-
structuur en aan hoogwatervoorzieningen niet in deze MKBA meegeno-
men. Vooral omdat er onvoldoende empirisch bewijs is dat vernatting 
van landbouwgrond zowel binnen als buiten landbouwpercelen invloed 
op de bodemdaling heeft. Als zodanig wordt aangenomen dat het toe-
passen van drukdrainage weinig tot geen effect heeft op de bebouwde 
gebieden. Het effect van vernatting op het cultuurhistorische landschap 
wordt in deze MKBA buiten beschouwing gelaten. Dit vanwege de com-
plexiteit van de kwantificering ervan, hetgeen vraagt om een maat-
schappelijk debat. 
 
Tabel 4.1 Overzicht baten- en kostenposten. 
Effecten-/ 
Batenpost Korte omschrijving  Hoofdstuk 

Vermeden broeikas-
gasemissie 

Toe-/afname klimaatschade door emissies 
van CO2 en N2O. 5.2.1 

Vermeden kosten wa-
terbeheer 

Vermeden kosten voor de aanleg en repa-
ratie/vervanging van kunstwerken. 5.2.2 

Vermeden kosten wa-
terkwaliteit 

Vermeden zuiveringskosten door minder 
uitstoot van P en S naar het oppervlakte-
water. 

5.2.3 

Af-/toename voedsel-
productie 

Af-/toename voedselproductie door ver-
natting. 5.2.4 

Af-/toename biodiver-
siteit  Toe-/afname biodiversiteit door vernatting. 5.2.5 

 

Kostenpost Korte omschrijving Hoofdstuk 

Investeringskosten  Kosten voor de aanleg van een drukdrai-
nage systeem. 6.1 

Onderhoudskosten Beheer en onderhoudskosten voordruk-
drainage. 6.1 

 
4.3 Relevante aspecten voor het berekenen van kosten en baten 
4.3.1 WLO-klimaatscenario’s 

In de Nederlandse MKBA-praktijk worden kosten en baten berekend on-
der verschillende toekomstscenario's (Werkgroep Discontovoet, 2020). 
Het uitgangspunt voor scenarioanalyses over de afgelopen vijftien jaar 
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zijn de scenario's van de ‘Toekomstverkenning Welzijn en Leefomgeving’ 
(WLO; CPB & PBL, 2015), ook wel de WLO-scenario's genoemd (Werk-
groep Discontovoet, 2020). De WLO-scenario's vormen de basis voor 
veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in 
Nederland. Ze houden rekening met de resultaten van klimaatbeleid in 
het buitenland (Werkgroep Discontovoet, 2020). 
 
Voor alle WLO-klimaatscenario’s wordt een CO2-emissiebudget en een 
emissiereductie voor de rest van de eeuw vastgesteld (Aalbers et al., 
2016). Voor het hoge WLO-scenario is het emissiebudget lager dan in 
het lage WLO-scenario (Aalbers et al., 2016). Het lage WLO-scenario 
gaat dus uit van een lagere emissiereductie (30 procent in 2030 en 45 
procent in 2050) dan het hoge WLO-scenario (40 procent in 2030 en 65 
procent in 2050; Werkgroep Discontovoet, 2020). Naast deze twee refe-
rentiescenario's is er ook een onzekerheidsverkenning gedaan voor de 
tweegradendoelstelling (2°C WLO-scenario), waarbij het emissiebudget 
nog verder wordt beperkt. 
 
Deze MKBA beschouwt de WLO-klimaatscenario's als basis voor de 
kwantificering van alle kosten en baten, zoals bepaald door de Werk-
groep Discontovoet (2020). De methode van de Werkgroep wordt vooral 
geïmplementeerd voor het bepalen van de te hanteren discontovoet en 
CO2-prijs (zie respectievelijk de hoofdstukken 4.3.3 en 5.2.1). Het dient 
ook als basis voor het bepalen van de onder- en bovengrens voor het 
uitvoeren van onzekerheidsanalyses voor mogelijke variaties in de dis-
contovoet en de CO2-prijs in de toekomst (zie hoofdstuk 4.3.2). 
 

4.3.2 Onzekerheidsanalyse 
De toekomst is onzeker, waardoor inschattingen van de kosten en baten 
van maatregelen ook onzeker zijn (Romijn & Renes, 2013). Bronnen van 
onzekerheid omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kennis/data gerela-
teerde onzekerheden, beleid/management gerelateerde onzekerheden 
en onzekerheden voor veranderingen die plaatsvinden in de toekomst 
(lange termijn). Het ontwikkelen van beheer-/beleidsalternatieven en 
het evalueren van de bijbehorende kosten en baten in de toekomst is 
een manier om met onzekerheden om te gaan die samenhangen met 
toekomstige gebeurtenissen. Ondanks dit voordeel kennen berekeningen 
van de kosten en baten van de toepassing van maatregelen in de toe-
komst hun eigen mate van onzekerheid. Deze onzekerheden variëren 
binnen een bepaalde bandbreedte, die breder wordt naarmate de evalu-
atieperiode langer wordt (Romijn & Renes, 2013).  
 
Om rekening te houden met deze bandbreedte en om een idee te geven 
van de onzekerheid van de resultaten, evalueren we hoe de resultaten 
kunnen veranderen met variaties in de gemaakte aannames (hoofdstuk 
7.5). Er wordt vooral gekeken naar het effect van veranderingen in de 
geëvalueerde tijdsperiode (vijftig en honderd jaar), de CO2-prijs, de dis-
contovoet en de kosten die gepaard gaan met de realisatie van druk-
drainage op de NCW. 
 

4.3.3 Discontering 
In een MKBA worden verwachte kosten en baten die zich in de toekomst 
zullen voordoen, verdisconteerd om hun contante waarde te berekenen. 
Discontering staat voor het terugrekenen van toekomstige kosten en 
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baten naar een basisjaar. Het basisjaar is meestal het jaar waarin de 
evaluatieperiode in de MKBA begint. Het belangrijkste argument voor 
disconteren is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro vandaag 
boven een euro morgen6. Als zodanig zal de waarde van kosten of baten 
in de toekomst lager zijn dan in het heden. Discontering vindt plaats 
door gebruik te maken van een discontovoet. Dit is een vast percentage 
waarmee toekomstige kosten en baten kunnen worden omgerekend 
naar het basisjaar. 
 
In Nederland stelt het kabinet de te hanteren discontovoet binnen 
MKBA's vast op basis van het advies van de Werkgroep Discontovoet 
(2020). Momenteel is de standaard discontovoet vastgesteld op 2,25 
procent. Binnen een onzekerheidsanalyse dienen vervolgens hogere en 
lagere welvaartsscenario's te worden geëvalueerd op basis van de WLO-
scenario's. Voor het hoge welvaartsscenario (hoge WLO-scenario) geldt 
een discontovoet van 2,65 procent. Voor het lage welvaartsscenario 
(lage WLO-scenario) geldt een discontovoet van 1,85 procent (Werk-
groep Discontovoet, 2020). Bijlage 1 in deze MKBA licht de methode toe 
om de discontovoet mee te nemen in de kwantificering van toekomstige 
kosten en baten. 
  

 
6 https://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-de-mkba/disconteren-disconto-
voet/?msclkid=30edbe59a9f811ecb28b28c168763792. 

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-de-mkba/disconteren-discontovoet/?msclkid=30edbe59a9f811ecb28b28c168763792
https://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-de-mkba/disconteren-discontovoet/?msclkid=30edbe59a9f811ecb28b28c168763792
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5 Bepaling van effecten en baten 

De effecten van de realisatie van het Beleidsalternatief ten opzichte van 
het Nulalternatief kunnen in twee stappen in kaart worden gebracht. 
Eerst wordt het effect van de aanleg van drukdrainage op de bodemda-
ling ruimtelijk gekwantificeerd. Vervolgens worden de belangrijkste ef-
fecten die optreden door veranderingen in bodemdaling ruimtelijk ge-
kwantificeerd en gewaardeerd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe veran-
deringen in bodemdaling en de daaropvolgende effecten en baten zijn 
berekend. 
 

 
Figuur 5.1 Schematische weergave van de opzet van de berekeningen voor het 
bepalen van de NCW. 
 
Figuur 5.1 geeft een schematische weergave van de opzet van de bere-
keningen in deze analyse voor het bepalen van de NCW. Dit hoofdstuk 
beschrijft de berekening van de verschillende baten. Het volgende 
hoofdstuk beschrijft de berekening van de kosten. 
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5.1 Grondwaterstand en bodemdaling 
Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.1 verkleint drukdrainage de grond-
waterdynamiek: de GLG zal hoger liggen en de GHG wat lager. Het spe-
cifieke effect van drukdrainage op de grondwaterstand hangt af van de 
initiële situatie, de capaciteit en intensiteit van het drukdrainagesysteem 
en het voordoen van eventuele operationele problemen. Voor bodemda-
ling lopen de verwachte effecten van drukdrainage uiteen van minimaal 
50 tot maximaal 75 procent reductie. Op basis van deze inzichten zijn 
twee rekenscenario's opgesteld die de bandbreedte van het effect van 
drukdrainage op de grondwaterstand en bodemdaling weergeven: een 
laag effect van drukdrainage en een hoog effect van drukdrainage. In de 
hoofdanalyse van het beleidsalternatief wordt de gemiddelde uitkomst 
van deze twee scenario's gebruikt om de kosten en baten van drukdrai-
nage te kunnen kwantificeren. Simpel gezegd komt dit neer op een re-
ductie van de bodemdaling met ongeveer 67,5 procent.  
 
De twee rekenscenario's zijn als volgt gedefinieerd: 

• Matig effect drukdrainage: Dit scenario gaat uit van een druk-
drainagesysteem dat aanstuurt op een relatief geringe ontwate-
ringsdiepte (hoge GLG). In droge en warme zomers is de capaci-
teit echter onvoldoende om enige uitzakking van de grondwater-
stand helemaal te voorkomen. De gemiddeld laagste grondwater-
stand (GLG) gaat met 50 procent omhoog ten opzichte van de 
GLG bij het nulalternatief. De GLG mag echter niet boven 20 cm 
onder het maaiveld uitkomen. De gemiddelde verhoging is 24 cm 
in het studiegebied. Drukdrainage zorgt voor een gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) van 10 cm onder het maaiveld. 
Voor veen- of moerige gronden zonder of met een dun kleidek 
neemt de totale bodemdaling met 50 procent af ten opzichte van 
het nulalternatief. Bij moerige gronden of minerale gronden waar 
het veen zich minimaal 50 cm onder het maaiveld bevindt, stopt 
de bodemdaling door oxidatie helemaal. De bodemdaling neemt 
hier door mechanische compactie met 50 procent af.  

• Hoog effect drukdrainage: Dit scenario gaat uit van een druk-
drainagesysteem dat aanstuurt op een geringe ontwaterings-
diepte. Ook in droge en warme zomers is de capaciteit voldoende 
om uitzakking van de grondwaterstand voor een groot deel te 
voorkomen (maximaal effectief systeem). De GLG gaat met 75 
procent omhoog ten opzichte van de GLG bij het nulalternatief. 
De GLG mag echter niet boven 20 cm onder het maaiveld uitko-
men. De gemiddelde verhoging is 35 cm in het studiegebied. 
Drukdrainage zorgt voor een GHG van 20 cm onder maaiveld. 
Het aandeel oxidatie van de totale bodemdaling neemt met 75 
procent af ten opzichte van het nulalternatief door drukdrainage. 
Voor veen- of moerige gronden zonder of met een dun kleidek 
neemt de totale bodemdaling met 75 procent af ten opzichte van 
het nulalternatief. Bij moerige gronden of minerale gronden waar 
het veen zich minimaal 50 cm onder het maaiveld bevindt, stopt 
de bodemdaling door oxidatie helemaal. Hier neemt de bodemda-
ling door mechanische compactie met 75 procent af.  

 
In de hoofdanalyse en de onzekerheidsanalyse gaan we ervan uit dat de 
veenlaag zo dik is dat deze in een periode van dertig, vijftig of honderd 
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jaar niet volledig geoxideerd en verdwenen is. Het holocene pakket in 
A5H, dat uit een afwisseling van veen en kleilagen bestaat, reikt in het 
westen tot ongeveer 11 meter en oosten tot ongeveer 7 meter onder 
het maaiveld. Dit betekent dat er voor alle bovengenoemde tijdsperio-
den jaarlijks klimaatbaten kunnen ontstaan door vermeden CO2- en N2O-
emissies.  
 
De bovenstaande aanpak is sterk geschematiseerd. De aannames wor-
den uniform toegepast op alle gewaspercelen binnen het studiegebied. 
In de praktijk zal het effect van drukdrainage van perceel tot perceel va-
riëren. 
 

5.2 Overzicht effecten- en batenposten  
5.2.1 Vermeden broeikasgasemissie (CO2 en N2O) 

De CO2 en N2O-emissies door bodemdaling worden berekend op basis 
van de methodiek van Van den Akker et al. (2008, zie ook Kuikman et 
al., 2005; bijlage 2). Hierbij worden de jaarlijkse emissies van CO2 en 
N2O in CO2-equivalenten berekend aan de hand van de jaarlijkse bo-
demdaling, de bulkdichtheid van ongerijpt veen, de fractie organische 
stof in veen, de koolstoffractie in organische stof en de verhouding tus-
sen koolstof (C) en stikstof (N). Voor de berekening van de vermeden 
emissies door het aanleggen van drukdrainage wordt de hoeveelheid 
emissies in het beleidsalternatief (in CO2-equivalenten) afgetrokken van 
de hoeveelheid emissies in het nulalternatief. CH4-emissies nemen 
vooral toe bij grondwaterstanden boven het maaiveld (Jurasinski et al., 
2016). Omdat dit niet voorkomt in de huidige studie wordt de CH4 emis-
sie niet berekend. 
 
Om de monetaire waarde van de klimaatschade in het nulalternatief en 
het beleidsalternatief te bepalen, wordt de broeikasgasuitstoot (in CO2-
eq.) vermenigvuldigd met de CO2-prijs. Voor de berekening van de ver-
meden klimaatschade wordt de monetaire waarde van de klimaatschade 
in het beleidsalternatief (in CO2-equivalenten) afgetrokken van de 
schade in het nulalternatief. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 
door het CPB en PBL geadviseerde CO2-prijs (CPB & PBL, 2015), name-
lijk de efficiënte prijs. De efficiënte prijs is de CO2-prijs die de inspannin-
gen weerspiegelt die nodig zijn om de cumulatieve CO2-reductie in een 
toekomstscenario tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren (Werk-
groep Discontovoet, 2020). Verder worden op advies van de Werkgroep 
Discontovoet (2020) in een onzekerheidsanalyse twee aanvullende sce-
nario’s geanalyseerd, elk met respectievelijk een lagere en een hogere 
CO2-prijs (hoofdstuk 7.5).  
 
Tabel 5.1 toont de gehanteerde CO2-prijzen zoals die in het nulalterna-
tief, beleidsvariant en de onzekerheidsanalyse zijn gebruikt. De CO2-effi-
ciëntieprijs die in de hoofdanalyse van deze MKBA is gebruikt (2025-
2055), is de prijs die werd vastgesteld voor het hoge WLO-klimaatsce-
nario. Deze prijs wordt ook gebruikt in de onzekerheidsanalyse binnen 
scenario's die de NCW over langere perioden kwantificeren (2025-2075 
en 2025-2125). Verder worden in de onzekerheidsanalyse twee aanvul-
lende scenario's geanalyseerd. Het ene scenario waardeert de baten van 
emissiereducties in een situatie waarin een lage emissiereductie wordt 
behaald (CO2-prijs in het lage WLO-scenario). Een ander scenario 
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waardeert de baten van emissiereducties in een situatie waarin de 2°C 
emissiedoelstelling wordt behaald (CO2-prijs in het 2°C WLO-scenario). 
De Werkgroep Discontovoet (2020) geeft een onder- en bovengrens 
voor de CO2-prijs in het 2°C WLO-scenario. In de onzekerheidsanalyse 
wordt de gemiddelde waarde van deze twee waarden gebruikt. 
 
Tabel 5.1 Overzicht van de CO2- efficiëntieprijs voor de WLO-scenario’s. 

Jaar 

Hoofdanalyse Onzekerheidsanalyse 
Hoge  

WLO-scenario 
Lage  

WLO-scenario 
2°C  

WLO-scenario 
(€/ton CO2-eq) (€/ton CO2-eq) (€/ton CO2-eq) 

2025 68 17 254 
2055 190 48 713 
2075 378 - - 
2125 2112 - - 

 
In bovenstaande tabel zijn de wijzigingen in de CO2-prijs bepaald op ba-
sis van de regel van Hotelling. De regel van Hotelling stelt dat in een op-
timale situatie de groeivoet van de prijs van een niet-hernieuwbare bron 
gelijk is aan de discontovoet (Werkgroep Discontovoet, 2020). De me-
thodiek van de Werkgroep Discontovoet (2020) gaat uit van een stan-
daard jaarlijkse stijging van de CO2-prijs van 3,5 procent. Dit komt 
overeen met de Europese discontovoet op basis van de efficiënte prijs in 
2050.  
 

5.2.2 Vermeden kosten waterbeheer 
Vermeden schade aan duikers 
Voor het berekenen van de vermeden schade aan duikers door verande-
ringen in bodemdaling is de methode van de ‘MKBA Veenweideprogram-
ma' (Ruijgrok & Van Tuinen, 2021) gebruikt (zie bijlage 3 voor een uit-
gebreide toelichting). Bij deze benadering wordt de schade aan duikers 
veroorzaakt door bodemdaling in het beleidsalternatief in mindering ge-
bracht op dezelfde schadepost in het nulalternatief. Als de totale schade 
in het beleidsalternatief lager is dan de totale schade in het nulalterna-
tief, dan is de vermeden schade door uitvoering van het beleidsalterna-
tief positief. De schade aan duikers veroorzaakt door bodemdaling wordt 
berekend door het gemiddelde aantal duikers in een bepaald gebied 
(aantal/ha) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bodemdaling in 
hetzelfde gebied (cm/ha) en met de reparatie-/vervangingskosten van 
een duiker per cm bodemdaling (€/cm). Om de reparatie/vervangings-
kosten van een duiker per cm bodemdaling te bepalen, worden de repa-
ratie/vervangingskosten van een duiker bij een schade-incident verdeeld 
over het aantal centimeters bodemdaling waarna het incident optreedt.  
 
Vermeden kosten ophogen keringen 
Waterkeringen in dalende gebieden worden extra opgehoogd ten op-
zichte van keringen in niet-dalende gebieden (Henkens, 2015). Om de 
vermeden kosten voor het ophogen van keringen door aanleg van druk-
drainage te berekenen, is de methode van de MKBA 'Dalende bodems, 
stijgende kosten' (Van den Born et al., 2021) gebruikt (zie bijlage 3 voor 
een uitgebreide toelichting). Bij deze methode worden de kosten voor 
het ophogen van waterkeringen bij bodemdaling in het beleidsalternatief 
afgetrokken van dezelfde kostenpost in het nulalternatief. Om de kosten 
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van het ophogen van waterkeringen bij bodemdaling in elk alternatief te 
berekenen, wordt het gebied met bodemdalingssnelheden (cm/ha) ver-
menigvuldigd met de gemiddelde lengte van waterkeringen in hetzelfde 
gebied (m/ha) en met de extra ophoogkosten die het waterschap maakt 
door 1 centimeter bodemdaling (€/m). In werkelijkheid worden deze 
kosten niet per centimeter bodemdaling gemaakt, maar in grotere stap-
pen (Henkens, 2015).  
 
Vermeden kosten aanleg extra stuwen 
Bij een bodemdaling van meer dan 30 cm kan het peilverschil te groot 
worden voor een bestaande stuw. Hierdoor moet er vaak een extra stuw 
achter de bestaande stuw worden geplaatst (Henkens, 2015). De me-
thode van Van den Born et al. (2016) en Henkens (2015) is geïmple-
menteerd om het effect van veranderingen in bodemdaling op de inves-
tering, bediening en het beheer en onderhoud van stuwen te berekenen 
(zie bijlage 3 voor een nadere toelichting). Aangenomen wordt dat bij 
een gemiddelde bodemdaling van 1 cm per jaar het aantal stuwen in het 
veenweidegebied met 0,3 procent per jaar toeneemt (Henkens, 2015). 
De kosten van de investering, bediening, het beheer en onderhoud van 
een stuw worden geschat op gemiddeld € 15.000 (Henkens, 2015). Om 
het aantal stuwen in elk alternatief te bepalen, wordt het aantal stuwen 
in een bepaald gebied (stk/ha) vermenigvuldigd met de toename van 
het aantal stuwen per centimeter bodemdaling (%/cm) met de gemid-
delde bodemdaling in hetzelfde gebied (cm/ha). Om de kosten die ver-
bonden zijn aan stuwen in elk alternatief te berekenen, wordt het aantal 
stuwen in elk alternatief vermenigvuldigd met de kosten van de investe-
ring, bediening, het beheer en onderhoud van een stuw (€/stuk). 
 
Vermeden pompkosten 
Bij de aanleg van gemalen wordt meestal rekening gehouden met even-
tuele bodemdaling, zodat het gemaal kan blijven functioneren als het 
peilverschil toeneemt. Er kan dus worden aangenomen dat bodemdaling 
niet leidt tot voortijdige vervanging/verplaatsing van een gemaal. Door 
bodemdaling is echter meer pompcapaciteit nodig door de grotere op-
voerhoogte van een gemaal en de toename van de kweldruk in het ge-
bied (Henkens, 2015). Om de vermeden pompkosten bij aanleg van 
drukdrainage te berekenen, wordt de methode van Van den Born et al. 
(2016) gebruikt (zie bijlage 3 voor een nadere toelichting). Per alterna-
tief worden de extra pompkosten berekend die nodig zijn om het peil in 
de polder te handhaven. Dit gebeurt door het gebied met een bepaalde 
bodemdalingssnelheid (cm/ha) te vermenigvuldigen met de gemiddelde 
extra pompkosten die worden gemaakt bij 1 cm bodemdaling (€/cm). 
De totale extra pompkosten in het beleidsalternatief worden dan in min-
dering gebracht op dezelfde kosten in het nulalternatief.  
 

5.2.3 Vermeden kosten waterkwaliteit 
Bij veenafbraak worden naast de normale uitspoeling van meststoffen 
uit de landbouw ook stoffen uit het geoxideerde veenpakket wegge-
spoeld. Hierdoor neemt de waterkwaliteit af (Henkens, 2015). Bij druk-
drainage vermindert de oxidatie van het veen en wordt het oppervlakte-
water minder belast met nutriënten. In deze MKBA is de methode van 
Van den Born et al. (2016) gebruikt om de vermeden zuiveringskosten 
van bodemdaling te berekenen (zie bijlage 4). De kosten voor het zuive-
ren van fosfaat en stikstof die in het water terechtkomen, worden 
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berekend door de gemiddelde bodemdaling in een gebied (cm/ha) te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten van het zuiveren van die 
emissies per cm bodemdaling (€/cm, Henkens, 2015). Aangenomen 
wordt dat ongeveer de helft van het fosfaat in het oppervlaktewater in 
veengebieden afkomstig is van bodemdaling (Kwakernaak, 2010) en dat 
de zuiveringskosten daarmee gelijk zijn aan de zuiveringskosten van de 
helft van het uitgemalen watervolume. Volgens de methodologie van 
Van den Born et al. (2016) en Henkens (2015) wordt aangenomen dat 
de gebruikte techniek ook in staat is stikstof te verwijderen. Om deze 
reden wordt ervan uitgegaan dat de eerdergenoemde kosten voor fos-
faatverwijdering ook de kosten van stikstofverwijdering dekken. Om de 
vermeden waterkwaliteitskosten te berekenen, worden de waterkwali-
teitskosten in het beleidsalternatief in mindering gebracht op dezelfde 
kostenpost in het nulalternatief.  
 

5.2.4 Af-/toename gewasproductie  
Voor het inschatten van de effecten op de gewasproductie is gebruik ge-
maakt van de WaterWijzer Landbouw (Versie 3.0.0). De WaterWijzer 
Landbouw beschrijft het effect van veranderingen in hydrologische con-
dities op gewasopbrengsten (STOWA, 2018). Deze veranderingen kun-
nen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, 
(drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de 
agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishou-
ding. De WaterWijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting 
van het effect van de hydrologische veranderingen op de gewasproduc-
tie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe effecten, 
uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress, en de in-
directe effecten. Indirecte effecten zijn bijvoorbeeld uitgestelde zaai- of 
oogsttijdstippen door verminderde draagkracht van de bodem bij te 
natte omstandigheden of vertraagde gewasopkomst in het geval van 
een koud voorjaar. Zie bijlage 5 voor een nadere toelichting op de opzet 
en toepassing van de WaterWijzer Landbouw. 
 

5.2.5 Toe-/afname biodiversiteit  
Voor het inschatten van de effecten op biodiversiteit is het Model for Na-
ture Policy Agrarisch (MNP, Visser et al., 2019) gebruikt. Dit model be-
paalt de geschiktheid van gebieden voor soorten op basis van de open-
heid van het landschap, de drooglegging, verstoring, zwaarte van het 
gewas bodemtype en het beheer.  
 
In deze studie heeft de aanleg van drukdrainage effect op de droogleg-
ging en de zwaarte van het gewas en daarmee op de geschiktheid van 
het gebied voor bepaalde soorten. In het model zitten tien sleutelsoor-
ten die representatief zijn voor natte en droge dooradering van graslan-
den en akkers. Het gaat daarbij om kleinschalige landschapselementen, 
zoals sloten met natuurlijke oevers, poelen, houtwallen en bomenrijen 
die belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het landelijk gebied. Vier van 
deze tien soorten (grutto, veldleeuwerik, slobeend, kievit) zijn voor deze 
studie meegenomen, omdat ze hun hoofdverspreiding in graslanden 
hebben en gevoelig zijn voor veranderingen in de vochthuishouding en 
zwaarte van het gras.  
 
Het model bepaalt de potentiële en actuele geschiktheid van het gebied 
om te foerageren en te reproduceren in verschillende klassen: 
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ongeschikt, matig geschikt, goed geschikt, zeer goed geschikt. Voor 
deze studie is gekozen om de effecten door te rekenen voor de potenti-
ele kwaliteit op de reproductiehabitat. Aanname is daarmee dat het be-
heer (uitgesteld maaien) optimaal is.  
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6 Bepaling van kosten 

In een MKBA worden ook de kosten opgenomen van de maatregelen in 
de beleidsalternatieven. In deze MKBA wordt één beleidsalternatief uit-
gewerkt waarin drukdrainage op de gewaspercelen wordt aangebracht. 
De kosten van drukdrainage omvatten de kosten van aanleg, bediening 
en onderhoud van het systeem, evenals de bijkomende inrichtings- en 
waterbeschikbaarheidskosten. Dit hoofdstuk licht de methode voor het 
kwantificeren van deze kosten toe (zie ook figuur 5.1).  
 

6.1 Kosten drukdrainage  
De kosten van drukdrainage omvatten de kosten voor de aanleg en be-
heer van het drukdrainagesysteem. Dit drukdrainagesysteem bestaat uit 
een pompput, drainagebuizen, verzamelbuis en de pomp. Ook bestaat 
het uit de sensoren om de grondwaterstand te monitoren, de stroom-
voorziening en de aansturing van het systeem (Verhagen & de Weerd, 
2021).  
 
Op basis van de ervaringen van experimenten is tussen de 3.500 en 
6.000 €/ha een redelijke indicatie van de kosten voor drukdrainage 
(Verhagen et al., 2020), vergeleken met tussen de 2400 en 3.000 €/ha 
voor onderwaterdrainage (Verhagen & de Weerd, 2021). Deze kosten 
zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals de drainafstand, drain-
lengte en materiaal van de drainage (Verhagen et al., 2020). Maar ook 
van het type put en de stroomvoorziening in het geval van drukdrainage 
(Verhagen & de Weerd, 2021). Wat de onderhoudskosten van drukdrai-
nage betreft, varieert de waarde die in de literatuur wordt gebruikt 
sterk; tussen 0 procent en 6,5 procent van de totale investering. Ruij-
grok & Van Tuinen (2021) tellen de onderhoudskosten van drukdrainage 
niet mee, omdat volgens de Vereniging van Nederlandse Drainagebedrij-
ven (VND, 2019) een goed geïnstalleerd drainagesysteem weinig of 
geen onderhoud nodig heeft. 
 
De afschrijvingstermijn van drukdrainage wordt normaal gesproken ge-
schat op 12,5 tot 40 jaar (PBL, 2019; Ruijgrok & Van Tuinen, 2021; Ver-
hagen & De Weerd, 2021). Zo wordt binnen Van den Born et al. (2016) 
en PBL (2019) een afschrijvingstermijn van 12,5 jaar gebruikt. Er is voor 
deze relatief lage waarde gekozen, omdat er onvoldoende ervaring is 
met onderwaterdrainage over een lange periode. Er wordt echter gesug-
gereerd dat drainagebuizen langer kunnen meegaan (VND, 2019). Vol-
gens de VND (2019) kan een goed aangelegd drainagesysteem, waarbij 
de eindbuis regelmatig wordt gecontroleerd, technisch gezien veertig 
jaar uitstekend functioneren.  
 
Wat betreft de investeringskosten, onderhoudskosten en afschrijvings-
termijn voor drukdrainage maakt deze MKBA gebruik van de aannames 
die zijn gemaakt in het ‘Achtergronddocument effecten ontwerp klimaat-
akkoord’ (PBL, 2019, zie tabel 6.1). Doordat alle kosten en baten van 
drukdrainage zijn meegenomen voor een periode van dertig jaar (2025-
2055), wordt deze investering 30/12,5 = 2,4 maal meegenomen in de 
kostenberekening. Daarnaast worden in de onzekerheidsanalyse twee 
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verschillende scenario's overwogen: één waarin de aannames uit het 
Model Instrumentarium Groene Cirkels worden gebruikt (De Koeijer et 
al., 2020) en één waarin de aannames uit de MKBA van bodemdaling in 
Friesland worden gebruikt (Ruijgrok & Van Tuinen, 2021). 
 
Tabel 6.1 Aannames gemaakt in de hoofdanalyse en in de onzekerheidsanalyse 
m.b.t. de investeringskosten, onderhoudskosten en afschrijvingstermijn van 
drukdrainage. 
Scenario Aanname Waarde Eenheid 

PBL (2019) 

Investering drukdrainage 3.500 €/ha 

Onderhoudskosten  2 % van  
investering 

Afschrijvingstermijn  12,5 jaar 

De Koeijer 
et al. (2020) 

Investering drukdrainage 3.500 €/ha 

Onderhoudskosten  6,5 % van  
investering 

Afschrijvingstermijn  20 jaar 

Ruijgrok & 
Van Tuinen 
(2021) 

Investering drukdrainage 4.000 €/ha 

Onderhoudskosten  0 % van inves-
tering 

Afschrijvingstermijn  40 jaar 
 
In De Koeijer et al. (2020) wordt rekening gehouden met een investe-
ringskost van 5.000 €/ha drukdrainage. Tijdens een persoonlijke com-
municatie met de ontwerpers van het modelinstrumentarium werd ech-
ter vermeld dat het niet langer een waarde van 5.000 €/ha zal hanteren, 
maar een waarde van 3.500 €/ha. Daarom wordt in deze onzekerheids-
analyse de laatste aanname gehanteerd. Ruijgrok & Van Tuinen (2021) 
beschouwen geen aparte kostenpost voor de onderhoudskosten van 
drukdrainage, maar wel een aparte kostenpost voor de onderhoudskos-
ten van kunstwerken die zijn aangelegd om de gewenste drooglegging 
te realiseren bij het aanleggen van drukdrainage. Met deze laatste kos-
tenpost houdt deze MKBA geen rekening. 
 

6.2 Inrichtings- en waterbeschikbaarheidskosten  
Inrichtingskosten zijn kosten gerelateerd aan de hoeveelheid stuwen, 
dammen, duikers en pompen die nodig zijn om de gewenste droogleg-
ging te realiseren (Ruijgrok & Van Tuinen, 2021). Waterbeschikbaar-
heidskosten zijn kosten die verband houden met de hoeveelheid inlaten, 
watergangen, keringen en bergingsareaal die nodig zijn om diezelfde 
droogleggingen te realiseren (Ruijgrok & Van Tuinen, 2021). In overleg 
met het waterschap (Alex de Jonge, pers.comm.) houdt deze MKBA 
geen rekening met de waterbeschikbaarheids- en inrichtingskosten, 
noch met de extra belasting van het water met stoffen die uit de drains 
komen. Op dit moment is er onvoldoende informatie om een nauwkeu-
rige berekening van deze kosten te maken. Het Waterschap Rivierenland 
is bezig deze kosten in beeld te brengen. Zodra daarover meer bekend 
is, kunnen deze kosten in een nadere analyse worden meegenomen. 



RIVM-rapport 2022-0090 

Pagina 49 van 103 

7 Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste resultaten van deze MKBA. Het 
begint met een overzicht van de aannames in de analyse, waarna de re-
sultaten van de het beleidsalternatief worden gegeven op bodemdaling, 
de maatschappelijke kosten en baten en de uitstoot van broeikasgase-
missies. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de onzekerheden 
rond een aantal belangrijke aannames. 
 

7.1 Overzicht aannames  
In de hoofdanalyse en de onzekerheidsanalyse spelen verschillende aan-
names een rol. In beide analyses gaan we ervan uit dat de veenlaag zo 
dik is, dat deze in honderd jaar niet volledig geoxideerd en verdwenen 
is. Op de meeste locaties is het holocene pakket, bestaande uit veen en 
kleilagen zo dik, 7–11 m, dat dit ook niet het geval zal zijn. Ook houden 
we geen rekening met het kleidek, waardoor de oxidatie van het veen 
waarschijnlijk langzamer verloopt. Daarnaast wordt in het beleidsscena-
rio aangenomen dat drukdrainage wordt toegepast in de gewaspercelen 
en dat er geen reductie van bodemdaling is buiten de gewaspercelen; de 
bebouwde gebieden, wegen en infrastructuur. 
 
Tabel 7.1 Aannames gemaakt in de hoofdanalyse en in de onzekerheidsanalyse 
(boven- en ondergrens) over bodemdaling, CO2-prijs, discontovoet en zichtperi-
ode. 

Parameter Hoofdanalyse 
Onzekerheidsanalyse 

Bron Onder-
grens 

Boven-
grens 

Bodemda-
lingsreductie 67,5% 50% 75% Deltares p.m. 

Gilles Erkens- 

Discontovoet 2,25% 1,85% 2,65% 
Werkgroep 

Discontovoet 
(2020) 

CO2-prijs 
(2025) 

68 €/ton (WLO-
hoog)  

17 €/ton 
(WLO-laag) 

254 €/ton 
(WLO-2°C) 

Werkgroep 
Discontovoet 

(2020) 

CO2-prijs 
(2035) 

96 €/ton (WLO-
hoog)  

24 €/ton 
(WLO-laag) 

358 €/ton 
(WLO-2°C) 

Werkgroep 
Discontovoet 

(2020) 

CO2-prijs 
(2055) 

190 €/ton (WLO-
hoog) 

48 €/ton 
(WLO-laag) 

713 €/ton 
(WLO-2°C) 

Werkgroep 
Discontovoet 

(2020) 

Kosten  
drukdrainage PBL (2019) 

Ruijgrok & 
Van Tuinen 

(2020) 

De Koeijer 
et al. 

(2021) 
n.v.t. 

Zichtperiode 30 jaar 50 jaar 100 jaar Romijn & Renes 
(2013) 

 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de aannames die in de hoofdanalyse 
zijn gebruikt en de boven- en ondergrens in de onzekerheidsanalyse. De 
hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de keuzes voor deze aannames. 
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7.2 Hoofdanalyse 
7.2.1 Bodemdaling 

De reductie van de bodemdaling is bepalend voor alle baten die worden 
berekend. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen bodem-
daling door veenoxidatie en de totale bodemdaling (inclusief compactie). 
Zo hangt de broeikasgasemissie vooral af van de bodemdaling door 
veenoxidatie, terwijl voor de relatie met waterbeheer de totale bodem-
daling van belang is. Figuur 7.1 toont de bodemdaling voor het nulalter-
natief. De kaart laat zien dat de bodemdaling op de veengronden in het 
westen van het studiegebied het sterkst is. Zonder ingrijpen zal de bo-
dem hier naar verwachting in de komende dertig jaar met meer dan 
16,5 centimeter dalen. In het oosten, waar het kleidek over het alge-
meen dikker is, minder veengronden voorkomen en het totale aandeel 
Holoceen veen minder is, is de voorspelde bodemdaling zonder ingrijpen 
in de ordegrootte van slechts enkele centimeters in de komende dertig 
jaar. Hier speelt bodemdaling door veenoxidatie een minder grote rol.  
 

 
Figuur 7.1 De voorspelde bodemdaling (in cm) in A5H in het nulalternatief. De 
gemiddelde voorspelde bodemdaling in het gebied is 7,2 cm (2,4 mm/jaar). 
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Figuur 7.2 De voorspelde bodemdaling (in cm) in A5H in het beleidsalternatief 
(drukdrainage). De gemiddelde voorspelde bodemdaling in het gebied is 4,3 cm 
(1,4 mm/jaar). 
 
Figuur 7.2 toont de bodemdalingsvoorspellingen voor het beleidsalterna-
tief, waarbij drukdrainage op alle gewaspercelen wordt toegepast. Deze 
kaart laat een heel ander beeld zien dan het nulalternatief. In het wes-
ten van het studiegebied is de verwachte bodemdaling nu veel lager en 
in de orde grootte van enkele centimeters in de komende dertig jaar. De 
bodemdaling blijft hier wel sterker dan in het oosten van het studiege-
bied, omdat ook met drukdrainage veenoxidatie doorgaat. Ook blijft de 
bodemdaling bij wegen en bebouwing onverminderd doorgaan. De druk-
drainage wordt immers alleen toegepast in de gewaspercelen. In het 
oosten van het studiegebied is het absolute effect van drukdrainage op 
bodemdaling kleiner, omdat de bodemdaling zonder ingrijpen hier al be-
perkter is.  
 
De bodemdaling is het sterkst in het nulalternatief. Gegeven de dikte 
van het veenpakket en de mate van bodemdaling in het nulalternatief, is 
het niet aannemelijk dat het veenpakket voor de gegeven periode van 
dertig jaar volledig verdwenen is. Hierdoor is het mogelijk om baten te 
behalen door de reductie van veenoxidatie en vermindering van de jaar-
lijkse uitstoot van CO2 en N2O en de vermeden bodemdalingschade.  
 

7.2.2 Overzicht kosten en baten  
Tabel 7.2 toont het overzicht van kosten en baten voor het beleidssce-
nario. Alle batenposten vallen positief uit, op de grasproductie na. De 
hoogste baten worden behaald door het reduceren van de emissie van 
CO2 en N2O uit de veengronden (samen € 170 miljoen). Deze baten door 
vermeden klimaatschade vallen voornamelijk bij de maatschappij en de 
overheid, doordat deze bijdragen aan het mitigeren van klimaatverande-
ring en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De baten voor de ver-
betering van waterkwaliteit en waterbeheer komen gezamenlijk uit op 
bijna € 7,14 miljoen. Deze twee baten zijn voornamelijk ten gunste van 
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het Waterschap Rivierenland. De grasproductie valt negatief uit met een 
waarde van € -164 miljoen, doordat er meer natschade optreedt onder 
de invloed van hogere grondwaterstanden in drukdrainagegebieden. 
Deze negatieve baat valt volledig bij de boeren die door drukdrainage 
een lagere grasproductie ondervinden door de natschade. De negatieve 
baat van gewasderving reduceert de opbrengst van de overige baten 
(samen € 177 miljoen) tot een totaal van ongeveer € 13 miljoen.  
 
Tabel 7.2 Overzicht van de kosten en baten. 
Hoog klimaatscenario - 12,5 jaar afschrijvingstermijn 
 
Uitgangspunten   
 Zichtperiode hoofdanalyse  2025-2055   jaar  
 Discontovoet  2,25  %  
 Oppervlakte gebied drukdrainage (ha)   14.600   ha  
 Oppervlakte gebied positieve NCW   3.800   ha  
 Afschrijvingstermijn drukdrainage  12,5  jaar  
 Jaarlijkse onderhoudskosten (% van in-
vestering)  2  %  

 CO2-prijs 2025   68   €/ton  
 CO2-prijs 2035   96   €/ton  
 CO2-prijs 2055  190   €/ton  

 

 Batenpost  67,5% minder 
bodemdaling 

baten  
(per ha) 

 Vermeden kosten waterbeheer  € 0,6 mln € 40 
 Vermeden klimaatschade door CO2  € 150 mln € 10.000 
 Vermeden klimaatschade door N2O  € 19,9 mln € 1.400 
 Vermeden kosten waterkwaliteit  € 6,6 mln € 450 

 Af-/toename grasproductie  € -164 mln € -
11.000 

 Af-/toename biodiversiteit  ++ ++ 
 Totale baten  € 13 mln € 890 

 

 Kostenpost  67,5% minder 
bodemdaling 

kosten 
(per ha) 

 Investeringskosten drukdrainage  € 101 mln € 6.900 
 Onderhoudskosten  € 22 mln € 1.500 
 Totale kosten  € 123 mln € 8.400 

 
NCW   
NCW totaal € -110 mln € -7.600 
NCW voor de positieve gebieden € 29,7 mln € 7.800 

 
Naast de monetaire baten, zorgt de aanleg van drukdrainage ook voor 
een toename in de biodiversiteit van weidevogels (tabel 7.3). Het per-
centage geschikt reproductiehabitat neemt toe ten opzichte van het 
nulalternatief, naarmate de grondwaterstand stijgt en drukdrainage 
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bodemdaling verder reduceert. De toename in biodiversiteit van weide-
vogels wordt daarom voor de hoofdanalyse gescoord op ++ (tabel 7.2; 
ten opzichte van de 50 procent en 75 procent bodemdaling reductiesce-
nario’s met respectievelijk + en +++ scores). Deze toename in biodiver-
siteit van weidevogels is gunstig voor maatschappij, overheid en natuur-
organisaties. 
 
Tabel 7.3 Percentage van A5H dat potentieel geschikt is als reproductiehabitat 
voor weidevogels voor het beleidsscenario en de 50 procent en 75 procent bo-
demdaling reductie scenario’s. 

 Klasse 
Nulalter-

natief 
50% re-
ductie 

Beleids-
scenario 

75% re-
ductie 

Ongeschikt 26% 24% 23% 23% 
Matig 46% 36% 34% 32% 
Goed 24% 26% 27% 27% 
Zeer goed 3% 14% 16% 18% 

 
Met een afschrijvingstermijn van 12,5 jaar moet er in de periode 2025-
2055 drie keer opnieuw geïnvesteerd worden in de aanleg van drukdrai-
nage, waardoor de investeringskosten uitkomen op € 101 miljoen. Daar-
naast zijn er jaarlijkse onderhoudskosten verbonden aan de drukdrai-
nage ter grootte van 2 procent van de investeringskosten. De onder-
houdskosten komen hierdoor uit op € 22 miljoen. Deze kosten voor het 
aanleggen en onderhouden van drukdrainage liggen bij de boeren. Het 
kan zijn dat de overheid besluit om deze kosten tot een zekere hoogte 
te subsidiëren.  
 
De totale kostenpost voor het gebied komt daardoor uit op € 123 mil-
joen. Dit betekent dat de NCW voor het gehele gebied negatief uitvalt 
op € -110 miljoen. De NCW per hectare voor het gebied komt hierdoor 
uit op -7.600 €/ha. 
 
Figuur 7.3 toont echter dat er ook gebieden (groen) zijn waar de NCW 
positief uitvalt. Dit zijn vooral gebieden met een dik veenpakket, waar 
hoge klimaatschadebaten behaald worden. De totale NCW voor alleen de 
positieve gebieden komt uit op € 29,7 miljoen met een NCW per hectare 
van 7.800 €/ha (tabel 7.2).  
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Figuur 7.3 De NCW (€/100m2) in A5H in het beleidsalternatief (drukdrainage). 
 
Tabel 7.4 toont het overzicht van de kosten en baten voor de gebieden 
waar de NCW positief is (groene gebieden in figuur 7.3). Deze kosten en 
baten vallen bij de diverse stakeholders in het gebied. Ook bij de posi-
tieve NCW-gebieden vallen alle baten positief uit, op de gewasderving 
na. De baten van vermeden klimaatschade door reductie van CO2- en 
N2O-uitstoot zijn hierbij het hoogst (samen bijna € 71,5 miljoen). De 
overige positieve baten voor verbetering van waterkwaliteit en waterbe-
heer komen samen uit op bijna € 9,2 miljoen. De gewasdervingbaat valt 
negatief uit op € -12,5 miljoen. Hierdoor komt de waarde van het totale 
batenpakket uit op € 61,9 miljoen.  
 
De investerings- en onderhoudskosten voor de gebieden komen uit op 
een totaal van € 32,2 miljoen. Dit resulteert in een totale NCW voor 
deze gebieden van € 29,7 miljoen. Gemiddeld komt dit uit op een NCW 
van 7.800 €/ha (zie ook hierboven). 
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Tabel 7.4 Overzicht van de kosten en baten voor de gebieden met een positieve 
NCW. 
Hoog klimaatscenario - 12,5 jaar afschrijvingstermijn – NCW 
positieve gebieden  
 
Uitgangspunten   
 Zichtperiode hoofdanalyse  2025-2055   jaar  
 Discontovoet  2,25  %  
 Oppervlakte gebied positieve NCW   3.800   ha  
 Afschrijvingstermijn drukdrainage  12,5  jaar  
 Jaarlijkse onderhoudskosten (% van in-
vestering)  2  %  

 CO2-prijs 2025   68   €/ton  
 CO2-prijs 2035   96   €/ton  
 CO2-prijs 2055   190   €/ton  

 

 Batenpost  67,5% minder 
bodemdaling 

baten 
(per ha) 

 Vermeden kosten waterbeheer  € 0,5 mln € 130 
 Vermeden klimaatschade door CO2  € 63,1 mln € 17.000 
 Vermeden klimaatschade door N2O  € 8,4 mln € 2.200 
 Vermeden kosten waterkwaliteit  € 2,4 mln € 620 
 Af-/toename grasproductie  € -12,5 mln € -3.000 
 Af-/toename biodiversiteit  ++ ++ 
 Totale baten  € 61,9 mln € 16.950 

 

 Kostenpost  67,5% minder 
bodemdaling 

kosten 
(per ha) 

 Investeringskosten drukdrainage  € 26,4 mln € 6.900 
 Onderhoudskosten  € 5,6 mln € 1.500 
 Totale kosten  € 32,2 mln € 8.400 

 
NCW   
NCW voor de positieve gebieden  € 29,7 mln € 7.800 

 
7.2.3 CO2 en N2O emissie 

Tabel 7.5 toont de jaarlijkse CO2- en N2O-emissies in het nulalternatief 
en het beleidsalternatief en het verschil (reductie) daartussen. Het aan-
leggen van drukdrainage in het beleidsscenario resulteert in een totale 
jaarlijkse emissiereductie van 60.500 ton CO2 en 8.070 ton CO2-eq N2O. 
Percentueel komt dit neer op respectievelijk 46,5 procent en 46,6 pro-
cent. Wanneer men alleen drukdrainage zou aanleggen in de gebieden 
waar de NCW positief is, resulteert dit in een totale jaarlijkse emissiere-
ductie van 25.500 ton CO2 en 3.370 ton CO2-eq N2O. Dit komt overeen 
met een percentuele reductie van respectievelijk 67,5 procent en 67,4 
procent. 
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Tabel 7.5 Overzicht van de jaarlijkse emissiereductie van CO2 en N2O in A5H. 

Effect Nul 
alternatief 

Beleids- 
alternatief 

Emissie-
reductie 

Percentage 
reductie 

CO2-emissie  
(ton/jaar) 

130.000 69.500 60.500 46,5% 

N2O-emissie  
(ton CO2-eq/jaar) 

17.300 9.230 8.070 46,6% 

CO2-emissie alleen posi-
tieve NCW-gebieden 
(ton/jaar) 

37.800 12.300 25.500 67,5% 

N2O-emissie alleen  
positieve NCW-gebieden  
(ton CO2-eq/jaar) 

5.000 1.630 3.370 67,4% 

 
Figuur 7.4 toont de emissiereductie van CO2 en N2O in het gebied op 
perceelsniveau. De waarden variëren in de kern van het veenweidege-
bied tussen de 5 en 10 ton CO2-eq per hectare per jaar. Op sommige 
percelen is de emissiereductie groter. 
 

 
Figuur 7.4 De gemiddelde emissiereductie van CO2 en N2O op perceelsniveau in 
ton CO2-eq per hectare per jaar. 
 

7.3 Verdeling van kosten en baten over stakeholders 
Zoals eerder beschreven, worden de kosten en baten van de aanleg van 
drukdrainage verdeeld over verschillende groepen stakeholders. De ver-
deling van deze kosten en baten staat in tabel 7.6. 
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Tabel 7.6 Verdeling van kosten en baten van de aanleg van drukdrainage over 
de stakeholders in de maatschappij. De kosten en baten per hectare, in de derde 
kolom zijn de waarden over de zichtperiode van dertig jaar voor die gebieden 
waar NCW positief is, volgens tabel 7.4. 
Baten- 
houder(s) Batenpost  baten 

(per ha) 
Waterschap  Vermeden kosten waterbeheer  € 130 
Maatschappij  Vermeden klimaatschade door CO2  € 17.000 
Maatschappij  Vermeden klimaatschade door N2O  € 2.200 
Waterschap  Vermeden kosten waterkwaliteit  € 620 
Boeren  Af-/toename grasproductie  € -3.000 
Maatschappij  Af-/toename biodiversiteit  + 

 
Kosten- 
houder(s)  Kostenpost  kosten  

(per ha)  
Boeren   Investeringskosten drukdrainage  € 6.900 
Boeren  Onderhoudskosten  € 1.500 

 
Deze tabel laat zien dat de baten van de aanleg van drukdrainage vooral 
bij de maatschappij terechtkomen. De grootste batenposten vormen de 
vermeden klimaatschade door CO2 en N2O (+19.200 €/ha). Dit draagt 
direct bij aan het vermogen van Nederland om de klimaatdoelstellingen 
te halen om de effecten van klimaatverandering te beperken. Daarnaast 
zijn er wat kleinere baten door de verlaging van de waterkwaliteits- en 
waterbeheerkosten (+750 €/ha). Deze baten zijn vooral voor het water-
schap. Ze komen indirect weer bij de ingezetenen terecht die de water-
schapsbelasting betalen, boeren en onroerend goedeigenaren. Evenzo 
profiteert de maatschappij als geheel van de toename van de biodiversi-
teit. 
 
De kosten en negatieve baten worden gedragen door de boeren. Deze 
omvatten de kosten voor de aanleg en het beheer van drukdrainage 
(8.400 €/ha), maar ook de negatieve baten van de gewasopbrengstder-
ving (-3.000 €/ha). Het kan zijn dat de overheid besluit om deze kosten 
tot een zekere hoogte te subsidiëren.  
 

7.4 Onzekerheidsanalyse 
Schattingen van de kosten en baten van maatregelen zijn onzeker. Deze 
onzekerheden kunnen om verschillende redenen ontstaan. Onze kennis 
van de mechanismen die ten grondslag liggen aan sociaalecologische 
systemen, zoals het effect van klimaatverandering op emissie uit veen, 
is bijvoorbeeld beperkt vanwege hun complexiteit en hun voortdurend 
veranderende karakter. Dit leidt tot onzekerheden in de methoden om 
de kosten en baten in de alternatieven en de NCW te berekenen.  
 
In onderstaande paragrafen is een aantal van deze onzekerheden ver-
kend. Het gaat daarbij om fluctuaties in de zichtperiode, de reductie van 
bodemdaling door drukdrainage, de CO2-prijs, de discontovoet en de 
kosten van drukdrainage. Vervolgens bespreken we enkele aanvullende 
onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de resultaten van deze 
MKBA. 
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7.4.1 Zichtperiode 
In de hoofdanalyse worden alle gemaakte kosten en baten over een pe-
riode van dertig jaar (2025-2055) in beide alternatieven berekend en 
geconsolideerd in de NCW. Veranderingen in kosten en baten op de lan-
gere termijn kunnen echter leiden tot grote variaties in de NCW, bijvoor-
beeld doordat alle kosten en baten op jaarbasis verdisconteerd worden, 
of door de jaarlijkse stijging van de CO2-prijs. Om deze reden analyse-
ren we in deze onzekerheidsanalyse twee aanvullende scenario's: een 
waarin de zichtperiode naar vijftig jaar wordt gewijzigd (2025-2075) en 
een waarin de zichtperiode naar honderd jaar wordt gewijzigd (2025-
2125).  
 
Tabel 7.7 geeft de kosten en baten weer die zich in deze twee scenario's 
zouden voordoen, evenals de resulterende NCW. Figuur 7.5 A en B to-
nen de NCW in A5H voor een zichtperiode van vijftig en respectievelijk 
honderd jaar.  
 
Bij een zichtperiode van vijftig jaar blijft de NCW voor het hele gebied 
negatief, maar neemt deze wel toe met € 45 miljoen. Deze toename 
komt vooral door de exponentieel stijgende CO2-prijs. Dit leidt tot een 
daling van de CO2-uitstoot met een waarde van € 135 miljoen. Door de 
langere zichtperiode dalen de baten van de grasproductie door vernat-
ting met € -62 miljoen en stijgen de kosten van drukdrainage met € -49 
miljoen.  
 
De NCW voor alleen de positieve gebieden bij een zichtperiode van vijf-
tig jaar komt uit op € 86,8 miljoen met een NCW per hectare van 
14.700 €/ha. Het gebied waar de NCW een positieve waarde heeft, be-
staat voornamelijk uit het gebied waar geen kleidek aanwezig is (zie fi-
guur 7.5 A). 
 
Bij een zichtperiode van honderd jaar neemt de NCW nog verder toe en 
wordt ook voor het hele gebied positief € 397 miljoen. Hierbij gaan we 
uit van een CO2-prijs die oploopt tot 713 €/ton en dat het veen in deze 
periode niet volledig wordt geoxideerd. Bij deze zichtperiode wordt toe-
passing van drukdrainage op alle percelen met veengrond in het gebied 
haalbaar. De waarde van de grasproductie neemt af met € 137 miljoen 
en de kosten voor drukdrainage stijgen tot € 105 miljoen.  
 
De totale NCW voor alleen de positieve gebieden bij een zichtperiode 
van honderd jaar komt uit op een positieve waarde van € 510 miljoen 
met een NCW per hectare van 50.000 €/ha. Dit komt vooral door een 
forse toename van de NCW in het middenwesten van A5H, vooral daar 
waar weinig tot geen kleidek aanwezig is (zie figuur 7.5 B). 
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Tabel 7.7 Overzicht van de kosten en baten voor het beleidsscenario met een 
zichttermijn van vijftig en honderd jaar. 

Batenpost  zichtperiode 
50 jaar 

baten  
(per ha) 

zichtperiode 
100 jaar 

baten 
(per ha) 

Vermeden kosten  
waterbeheer  € 0,8 mln € 55 € 1,1 mln € 76 

Vermeden klimaatschade  
door CO2  € 285 mln € 19.500 € 806 mln € 55.200 

Vermeden klimaatschade  
door N2O  € 37.8 mln € 2.600 € 107 mln € 7.300 

Vermeden kosten  
waterkwaliteit  € 9,1 mln € 620 € 12 mln € 820 

Af-/toename  
grasproductie  € -226 mln € -15.500 € -301 mln  € -20.600 

Af-/toename biodiversi-
teit  ++ ++ ++ ++ 

Totale baten  € 107 mln € 7.300 € 625 mln € 42.800 

 

Kostenpost  zichtperiode 
50 jaar 

kosten 
(per ha) 

zichtperiode 
100 jaar 

kosten 
(per ha) 

Investeringskosten  
drukdrainage  € 141 mln € 9.700 € 187 mln € 12.800 

Onderhoudskosten  € 31,5 mln € 2.100 € 41,5 mln € 2.800 

Totale kosten  € 172 mln € 11.800 € 228 mln € 15.600 

 

NCW zichtperiode 
50 jaar 

NCW 
(per ha) 

zichtperiode 
100 jaar 

NCW 
(per ha) 

NCW totaal € -65 mln € -4.500 € 397 mln € 27.200 

NCW voor de positieve  
gebieden € 86,8 mln € 14.700 € 510 mln € 50.000 
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Figuur 7.5 NCW (€/100m2) in A5H in het beleidsalternatief in vier onzekerheidsscenario's. A: Zichtperiode van 50 jaar; B: zichtperiode 

van 100 jaar; C: bodemdaling reductie van 50 procent; D: bodemdaling reductie van 75 procent. 
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Figuur 7.6 NCW (€/100m2) in A5H in het beleidsalternatief in vier onzekerheidsscenario’s. A: CO2-prijs in lage WLO-scenario. B: CO2-
prijs in het WLO 2°C WLO-scenario. C: discontovoet van 1,85 procent. D: discontovoet van 2,65 procent. A: CO2-prijs in lage WLO-
scenario. B: CO2-prijs in het WLO 2°C WLO-scenario. C: discontovoet van 1,85 procent. D: discontovoet van 2,65 procent.
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Figuur 7.7 NCW (€/100m2) in A5H in het beleidsalternatief in twee onzekerheidsscenario’s. A: lage kosten drukdrainage (Ruijgrok & 
Van Tuinen, 2021). B: hoge kosten drukdrainage (De Koeijer et al., 2021). 
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Bij een zichtperiode van honderd jaar neemt de NCW nog verder toe en 
wordt ook voor het hele gebied positief € 397 miljoen. Hierbij gaan we 
uit van een CO2-prijs die oploopt tot 713 €/ton en dat het veen in deze 
periode niet volledig wordt geoxideerd. Bij deze zichtperiode wordt toe-
passing van drukdrainage op alle percelen met veengrond in het gebied 
haalbaar. De waarde van de grasproductie neemt af met € 137 miljoen 
en de kosten voor drukdrainage stijgen tot € 105 miljoen.  
 

7.4.2 Bodemdaling 
Deze MKBA gaat uit van een afname van de bodemdaling met 67,5 pro-
cent in het beleidsalternatief ten opzichte van het nulalternatief. Gezien 
de grote onzekerheidsmarge in de potentiële reductie van bodemdaling 
is in deze onzekerheidsanalyse gekeken naar twee alternatieve scena-
rio's: een met een lagere reductie en een met een hogere reductie van 
bodemdaling van respectievelijk 50 en 75 procent.  
 
In de analyse gaan we ervan uit dat de veenlaag zo dik is dat deze in 
honderd jaar niet volledig geoxideerd en verdwenen is. Op de meeste lo-
caties is het holocene pakket, bestaande uit veen en kleilagen zo dik, 7–
11m, dat dit ook niet het geval zal zijn. Ook houden we geen rekening 
met het kleidek, waardoor de veenoxidatie waarschijnlijk langzamer ver-
loopt.  
 
Tabel 7.8 geeft een overzicht van de kosten en baten die optreden als 
elk van deze scenario's zich zou voordoen. Figuur 7.5 C en D tonen de 
NCW bij een reductie van de bodemdaling met respectievelijk 50 en 75 
procent.  
 
Bij een reductie van de bodemdaling met 50 procent neemt de NCW 
voor het hele gebied toe met € 27 miljoen, maar blijft met € -83 miljoen 
negatief. Hierbij is er een lagere reductie van de CO2-uitstoot (€ -39 mil-
joen) en neemt de grasproductie minder af, omdat er minder vernat-
tingsschade is. De drukdrainagekosten blijven gelijk, omdat aanpassing 
van de grondwaterstand door toepassing van drukdrainage geen extra 
investerings- of onderhoudskosten vergen. 
 
De totale NCW voor alleen de positieve gebieden komt uit op een posi-
tieve waarde van € 30 miljoen met een NCW per hectare van 6.900 
€/ha.  
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Tabel 7.8 Overzicht van de kosten en baten voor het beleidsscenario met 50 
procent en 75 procent bodemdaling-reductie. 

Batenpost bodemdaling- 
reductie 50% 

baten 
(per ha) 

bodemdaling- 
reductie 75% 

baten 
(per ha) 

Vermeden kosten  
waterbeheer € 0,4 mln € 29 € 0,6 mln € 43 

Vermeden klimaat-
schade  
door CO2 

€ 111 mln € 7.600 € 167 mln € 11.400 

Vermeden klimaat-
schade  
door N2O 

€ 14,8 mln € 1.000 € 22 mln € 1.500 

Vermeden kosten  
waterkwaliteit € 4,9 mln € 330 € 7,3 mln € 500 

Af-/toename  
grasproductie € -91,5 mln € -6.300 € -237 mln € -16.200 

Af-/toename biodi-
versiteit + + +++ +++ 

Totale baten € 39,6 mln € 2.700 € -40 mln € -2.800 

 

Kostenpost bodemdaling- 
reductie 50% 

kosten 
(per ha) 

bodemdaling- 
reductie 75% 

kosten 
(per ha) 

Investeringskosten  
drukdrainage € 101 mln € 6.900 € 101 mln € 6.900 

Onderhoudskosten € 22,1 mln € 1.500 € 22,1 mln € 1.500 

Totale kosten € 123 mln € 8.400 € 123 mln € 8.400 

 

NCW bodemdaling- 
reductie 50% 

NCW 
(per ha) 

bodemdaling- 
reductie 75% 

NCW  
(per ha) 

NCW totaal € -83 mln € -5.700 € -163 mln € -11.200 

NCW voor de posi-
tieve gebieden € 30 mln € 6.900 € 22 mln € 7.900 

 
Bij een reductie van de bodemdaling van 75 procent in plaats van 67,5 
procent, daalt de NCW met € 53 miljoen tot € -163 miljoen. Net als in 
het scenario met een reductie van 50 procent bodemdaling blijven de 
kosten van drukdrainage hetzelfde als in het hoofdscenario. In dit sce-
nario daalt de CO2-uitstoot verder, maar is het verlies aan gewasproduc-
tie echter groter door de hogere mate van vernatting (€ -73 miljoen).  
 
De totale NCW voor alleen de positieve gebieden komt uit op een posi-
tieve waarde van € 22 miljoen met een NCW per hectare van 7.900 
€/ha.  
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7.4.3 Vermeden broeikasgasemissie  
In de hoofdanalyse is de door de Werkgroep Discontovoet (2020) be-
paalde CO2-prijs voor het hoge WLO-scenario gebruikt. In deze onzeker-
heidsanalyse worden twee aanvullende scenario's geanalyseerd met elk 
een andere CO2-prijs: een waarin een lage emissiereductie wordt be-
haald (laag WLO-scenario) en een waarin de 2°C doelstelling (boven-
grens) wordt behaald. Tabel 7.9 geeft een overzicht van de kosten en 
baten die zouden optreden bij deze twee CO2-prijzen. Figuur 7.6 A en B 
tonen de NCW in A5H voor de lagere en hogere CO2-prijs. 
 
Tabel 7.9 Overzicht van de kosten en baten voor het beleidsscenario met een 
lage en hoge CO2-prijs. 

Batenpost CO2-prijs 
laag 

baten 
(per ha) 

CO2-prijs 
hoog 

baten 
(per ha) 

Vermeden kosten  
waterbeheer € 0,6 mln € 39 € 0,6 mln € 39 

Vermeden klimaatschade  
door CO2 € 40,8 mln € 2.800 € 562 mln € 38.500 

Vermeden klimaatschade  
door N2O € 5,4 mln € 400 € 74,7 mln € 5.100 

Vermeden kosten  
waterkwaliteit € 6,6 mln € 450 € 6,6 mln € 450 

Af-/toename  
grasproductie € -164 mln € -11.200 € -164 mln € -11.200 

Af-/toename biodiversi-
teit ++ ++ ++ ++ 

Totale baten € -111 mln € -7.600 € 480 mln € 32.900 

 

Kostenpost CO2-prijs 
laag 

kosten 
(per ha) 

CO2-prijs 
hoog 

kosten 
(per ha) 

Investeringskosten  
drukdrainage € 101 mln € 6.900 € 101 mln € 6.900 

Onderhoudskosten € 22,1 mln € 1.500 € 22,1 mln € 1.500 

Totale kosten € 123 mln € 8.400 € 123 mln € 8.400 

 

NCW CO2-prijs 
laag 

NCW  
(per ha) 

CO2-prijs 
hoog 

NCW  
(per ha) 

NCW totaal € -234 mln € -16.000 € 357 mln € 24.500 

NCW voor de positieve 
gebieden € 2,4 mln € 6.000 € 407 mln € 37.000 

 
In het scenario met lagere CO2-prijs daalt de NCW fors met € 124 mil-
joen. In dit scenario vinden er geen veranderingen in de waarde van 
kosten en baten plaats anders dan de verandering in de baten van 
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reducties in CO2- en N20-emissies. Ook de emissiereducties blijven het-
zelfde als in de hoofdanalyse. De forse daling van de NCW wordt volledig 
toegeschreven aan de lagere prijs van CO2 in het lage WLO-scenario. 
Hieruit blijkt hoe gevoelig de MKBA-resultaten zijn voor de CO2-prijzen.  
 
Ondanks deze lagere CO2-prijs komt de totale NCW voor alleen de posi-
tieve gebieden nog uit op een positieve waarde van € 2,4 miljoen met 
een NCW per hectare van € 6.000/ha. 
In het scenario met een CO2-prijs volgens 2°C WLO-scenario stijgt de 
NCW fors met € 467 miljoen. De totale NCW voor alleen de positieve ge-
bieden komt uit op een positieve waarde van € 407 miljoen met een 
NCW per hectare van 37.000 €/ha. 
 

7.4.4 Discontovoet 
De ontwikkeling van de welvaart in de toekomst kan variëren. Deze ver-
anderingen zijn van invloed op de discontovoet. Daarom adviseert het 
kabinet hiermee rekening te houden in een MKBA (Werkgroep Disconto-
voet, 2020). Hogere welvaart in de toekomst betekent in principe een 
hogere discontovoet op basis van het welvaartseffect en omgekeerd 
(Werkgroep Discontovoet, 2020).  
 
In de hoofdanalyse is een discontovoet van 2,25 procent gebruikt. In 
deze onzekerheidsanalyse wordt de discontovoet aangepast aan de 
waarden in de lage- en hoge WLO-scenario's. Voor het hoge WLO-scena-
rio geldt een discontovoet van 2,65 procent en voor het lage WLO-sce-
nario een discontovoet van 1,85 procent (Werkgroep Discontovoet, 
2020).  
 
Tabel 7.10 geeft een overzicht van de kosten en baten die zouden optre-
den bij de invoering van deze twee discontovoeten binnen alle bereke-
ningen. Figuur 7.6 C en D tonen de NCW in A5H bij respectievelijk de 
een lagere en hogere discontovoet.  
 
Het wijzigen van de discontovoet blijkt een gering effect te hebben op 
de NCW (€ +/- 1 miljoen). De totale NCW voor alleen de positieve ge-
bieden komt bij een lagere discontovoet uit op een positieve waarde van 
€ 32,8 miljoen met een NCW per hectare van 8.400 €/ha. De totale 
NCW voor alleen de positieve gebieden bij een hogere discontovoet 
komt uit op een positieve waarde van € 27 miljoen met een NCW per 
hectare van 7.300 €/ha. 
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Tabel 7.10 Overzicht van de kosten en baten voor het beleidsscenario met een 
lage en hoge discontovoet. 

Batenpost discontovoet 
laag 

baten 
(per ha) 

discontovoet 
hoog 

baten 
(per ha) 

Vermeden kosten  
waterbeheer € 0,6 mln € 41 € 0,5 mln € 37 

Vermeden klimaat-
schade  
door CO2 

€ 160 mln € 11.000 € 141 mln € 9.700 

Vermeden klimaat-
schade  
door N2O 

€ 21,3 mln € 1.500 € 18,7 mln € 1.300 

Vermeden kosten  
waterkwaliteit € 6,9 mln € 480 € 6,2 mln € 430 

Af-/toename  
grasproductie € -173 mln € -11.900 € -156 mln € -10.700 

Af-/toename biodi-
versiteit ++ ++ ++ ++ 

Totale baten € 16 mln € 1.100 € 10 mln € 700 

 

Kostenpost discontovoet 
laag 

kosten 
(per ha) 

discontovoet 
hoog 

kosten 
(per ha) 

Investeringskosten  
drukdrainage € 104 mln € 7.100 € 98 mln € 6.700 

Onderhoudskosten € 23,4 mln € 1.600 € 21 mln € 1.400 

Totale kosten € 127 mln € 8.700 € 119 mln € 8.200 

 

NCW discontovoet 
laag 

NCW  
(per ha) 

discontovoet 
hoog 

NCW  
(per ha) 

NCW totaal € -111 mln € -7.600 € -109 mln € -7.500 

NCW voor de posi-
tieve gebieden € 32,8 mln € 8.400 € 27 mln € 7.300 

 
7.4.5 Kosten drukdrainage  

De kosten van drukdrainage zijn onzeker, omdat de techniek relatief re-
cent is ontwikkeld en er dus weinig ervaring mee is. Voor deze MKBA zijn 
de kosten van de aanleg en het onderhoud van drukdrainage gebaseerd 
op de waarden die zijn vastgesteld in het achtergronddocument van het 
Klimaatakkoord (PBL, 2019). Deze kosten omvatten investeringskosten 
voor drukdrainage van 3.500 €/ha op basis van een afschrijvingstermijn 
van 12,5 jaar en jaarlijkse onderhoudskosten van 2 procent van de totale 
investering. Gezien de grote onzekerheidsmarge in deze kosten, wordt in 
deze onzekerheidsanalyse gekeken naar twee alternatieve scenario's: een 
waarbij de kosten lager zijn en een waarbij de kosten hoger zijn. Het 
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lagere kosten scenario is gebaseerd op Ruijgrok & Van Tuinen (2021). 
Daarbij bedragen de investeringskosten 4.000 €/ha op basis van een af-
schrijvingstermijn van veertig jaar en de onderhoudskosten 0 procent van 
de totale investering. Het hogere kostenscenario is gebaseerd op De 
Koeijer et al. (2020). Daarbij bedragen de investeringskosten 3.500 €/ha 
op basis van een afschrijvingstermijn van twintig jaar en de onderhouds-
kosten 6,5 procent van de totale investering. Tabel 7.11 geeft een over-
zicht van de kosten en baten die zouden optreden bij de lagere en hogere 
kosten voor drukdrainage. Figuur 7.7 A en B tonen de NCW in A5H bij la-
gere en hogere kosten van drukdrainage.  
 
Tabel 7.11 Overzicht van de kosten en baten voor het beleidsscenario met lage 
en hoge drukdrainage kosten (DD: drukdrainage). 

Batenpost  
DD 

kosten  
laag 

baten  
(per ha) 

DD 
kosten 
hoog 

baten  
(per ha) 

Vermeden kosten  
waterbeheer  € 0,6 mln € 39 € 0,6 mln € 39 

Vermeden klimaat-
schade  
door CO2  

€ 150 mln € 10.300 € 150 mln € 10.300 

Vermeden klimaat-
schade  
door N2O  

€ 19,9 mln € 1.400 € 19,9 mln € 1.400 

Vermeden kosten  
waterkwaliteit  € 6,6 mln € 450 € 6,6 mln € 450 

Af-/toename  
grasproductie  € -164 mln € -11.200 € -164 mln € -11.200 

Af-/toename biodi-
versiteit  ++ ++ ++ ++ 

Totale baten  € 13 mln € 900 € 13 mln € 1.000 

 

Kostenpost  
DD 

kosten  
laag 

kosten 
(per ha) 

DD 
kosten 
hoog 

kosten 
(per ha) 

Investeringskosten  
drukdrainage  € 44 mln € 3.000 € 67 mln € 4.600 

Onderhoudskosten  € 0 € 0 € 71,9 mln € 4.900 

Totale kosten  € 44 mln € 3.000 € 139 mln € 9.500 

 

NCW 
DD 

kosten  
laag 

NCW 
(per ha) 

DD 
kosten 
hoog 

NCW 
(per ha) 

NCW totaal € -31 mln € -2.100 € -126 mln € -8.600 

NCW voor de posi-
tieve gebieden € 56,9 mln € 8.900 € 25,7 mln € 7.600 
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Bij lagere kosten voor drukdrainage stijgt de NCW voor de hele A5H van 
€ -110 miljoen naar € -31 miljoen. De belangrijkste kostenverlaging be-
treft een daling van de investeringskosten met € 67 miljoen en een ver-
laging van de onderhoudskosten met 100 procent. De investeringskos-
ten per hectare drukdrainage zijn in dit scenario hoger dan in de hoofd-
analyse, 4.000 €/ha in plaats van 3.500 €/ha, maar de afschrijvingster-
mijn neemt toe van 12,5 jaar naar 40 jaar.  
 
De totale NCW voor alleen de positieve gebieden bij lagere kosten voor 
drukdrainage komt uit op een positieve waarde van € 56,9 miljoen met 
een NCW per hectare van 8.900 €/ha. 
 
Bij hogere kosten voor drukdrainage, zoals in De Koeijer et al. (2020), 
daalt de NCW voor de A5H met € 16 miljoen. Hier dalen de investerings-
kosten omdat de afschrijvingstermijn hoger is, 20 jaar in plaats van 
12,5 jaar. Deze kostendaling wordt echter tenietgedaan door de forse 
stijging van de onderhoudskosten met € 49 miljoen, waardoor de totale 
kosten stijgen. 
 

7.4.6 Overige onzekerheden  
In deze studie hebben we niet gekeken naar de maatschappelijke kosten 
en baten van andere maatregelen, zoals natte teelten of de verandering 
van het landgebruik naar natte natuur met ontwikkeling van hoogveen 
of broekbos, of een betere ontsluiting met wandel- en fietspaden. Hierbij 
kunnen mogelijk andere effecten/baten een rol gaan spelen, zoals recre-
atie, gezondheid of cultuurhistorische waarde. Afhankelijk van de kosten 
en baten van dergelijke maatregelen kan de NCW op een bepaalde loca-
tie hoger of lager uitpakken dan bij alleen drukdrainage.  
 
Op de meeste locaties in A5H is het holocene pakket, bestaande uit veen 
en kleilagen, zo dik (7–11 m) dat het in honderd jaar niet volledig geoxi-
deerd en verdwenen is. Mocht deze aanname op bepaalde locaties niet 
kloppen, dan is de uitstoot van CO2 en N2O in het nulalternatief lager 
omdat het veen op is, waardoor de baat in het beleidsalternatief lager 
zal zijn. 
 
Daarnaast is er geen rekening gehouden met veengebieden met een 
kleidek, waar de veenoxidatie waarschijnlijk langzamer verloopt dan in 
het beleidsalternatief is aangenomen. Als in gebieden met een kleidek 
drukdrainage wordt toegepast, zou de vermindering van bodemdaling en 
CO2-uitstoot tot 100 procent kunnen oplopen. Nader onderzoek moet 
uitwijzen hoe groot de reductie van bodemdaling en uitstoot van broei-
kasgassen in gebieden met een kleidek zal zijn. De baten van drukdrai-
nage door vermeden waterbeheerkosten, reductie van CO2- en N2O-uit-
stoot en verbetering van de waterkwaliteit in de gebieden met een klei-
dek zijn waarschijnlijk ook hoger.  
 
Het effect van drukdrainage op publieke infrastructuur (kabels, riolen, 
wegen) en woningen is ook niet gekwantificeerd, omdat ze niet binnen 
landbouwpercelen vallen. Gesuggereerd wordt echter dat bij vernatting 
van grote arealen een uitstralingseffect optreedt, zodat de bodemdaling 
niet alleen binnen, maar ook buiten percelen wordt verminderd. Het 
kwantificeren van dit effect vereist verder onderzoek. 
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8 Discussie 

In deze rapportage hebben we de maatschappelijke kosten en baten van 
drukdrainage in A5H berekend. In dit beleidsalternatief is rekening ge-
houden met de effecten van bodemdaling, vermeden waterbeheerkos-
ten, een vermindering van de uitstoot van CO2 en N2O, verbetering van 
de waterkwaliteit door een lagere uitspoeling van P en N naar het opper-
vlaktewater, toename van de biodiversiteit van weidevogels en de af-
name van de grasproductie en de investerings- en onderhoudskosten 
van het drukdrainagesysteem.  
 
In deze studie is niet gekeken naar de maatschappelijke kosten en ba-
ten van andere maatregelen (bijvoorbeeld natte teelten, natte natuur 
met hoogveen of broekbos). Als deze maatregelen in samenhang met de 
aanleg van drukdrainage worden overwogen, zou de NCW binnen be-
paalde locaties hoger of lager kunnen uitvallen. Bij een hoge CO2-prijs 
zouden de baten van koolstofvastlegging bijvoorbeeld hoger zijn als er 
andere maatregelen worden toegepast die tot meer koolstofvastlegging 
leiden, zoals het aanleggen van hoogveen en broekbos. 
 
Daarnaast gaat deze MKBA ervan uit dat het Holoceenpakket (bestaande 
uit veen- en kleilagen) gezien de dikte (7-11 m) in honderd jaar niet 
volledig is geoxideerd en verdwenen. Mocht deze aanname op bepaalde 
locaties niet kloppen, dan zou dat betekenen dat de baten die in de be-
rekening van de NCW worden toegeschreven aan verminderde broeikas-
gasemissies zijn overschat.  
 
In veengebieden met een kleidek, waar het veen langzamer oxideert, 
kan het toepassen van drukdrainage leiden tot een grotere afname van 
de bodemdaling (tot 100 procent). Met deze tragere oxidatie van het 
veen en het daarmee samenhangende effect op de bodemdaling is ech-
ter geen rekening gehouden in de berekeningen. Nader onderzoek moet 
uitwijzen hoe groot de reductie in deze gebieden met een kleidek zal 
zijn. 
 
Het beleidsalternatief laat zien dat toepassing van drukdrainage op een 
groot aantal percelen (3.800 ha) vanuit maatschappelijke kosten en ba-
ten interessant is. De kosten van drukdrainage komen bij de boeren te-
recht en de baten bij de maatschappij. Een belangrijk deel van deze 
kosten zou gefinancierd kunnen worden door de verkoop van Carbon 
Credits7,8. Uitgaande van reductie van 5 à 10 ton CO2-eq/ha/jaar kan dit 
bij een prijs van € 70 per ton CO2-eq tussen de € 350 en € 700 per 
ha/jaar opleveren. De verhoogde natuurwaarden voor biodiversiteit van 
weidevogels zouden eventueel vergoed kunnen worden uit het Subsidie-
stelsel Natuur en Landschap9. Daarnaast is de minister voor Stikstof en 
Natuur bezig met de nadere uitwerking van zogenoemde Landschaps-
grond, waarbij de status van landbouwgrond permanent gewijzigd zou 
kunnen worden naar landbouwgrond in natuurlijk beheer (LNV, 2022).  
 
 
7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/sustainable-carbon-cycles/carbon-farming_nl.  
8 https://milieufederatie.nl/wij-werken-aan/valuta-voor-veen/).  
9 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/). 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/sustainable-carbon-cycles/carbon-farming_nl
https://milieufederatie.nl/wij-werken-aan/valuta-voor-veen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
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De onzekerheidsanalyse laat zien in welke mate de NCW varieert met 
variaties in de gemaakte aannames: CO2-prijs, effectiviteit van drukdrai-
nage, kosten van drukdrainage, zichtperiode en discontovoet. De NCW 
in gebieden waar een positieve waarde optreedt, varieert in de onzeker-
heidsanalyse binnen een bandbreedte van -13 procent en 92 procent. 
Vooral de CO2-prijs heeft een groot effect op de resultaten.  
 
Figuur 8.1 laat het effect van de verschillende aannames in de onzeker-
heidsanalyse zien. In dit figuur is de NCW per hectare uitgezet tegen het 
oppervlak van het gebied waar de NCW positief is. De NCW per hectare 
ligt voor de meeste scenario’s rond de 8.000 €/ha, behalve voor de vari-
anten waar de CO2-prijs hoog is en de zichtperiode vijftig en honderd 
jaar is. Dit komt vooral omdat de CO2-prijzen in de toekomst toenemen 
met 3,5 procent per jaar, zoals dat is vastgesteld door de Werkgroep 
Discontovoet (2020). Het oppervlak waar de NCW positief is, varieert 
sterk tussen de verschillende scenario’s.  
 

 
Figuur 8.1 De NCW per hectare, uitgezet tegen het oppervlak (in ha) van het ge-
bied dat een positieve NCW heeft, voor de verschillende scenario’s. 
 
De grootste bandbreedte zit tussen de scenario’s met een lage (lage 
WLO-scenario) en hoge CO2-prijs (2o WLO-scenario). De hoogte van de 
CO2-prijs bepaalt in grote mate de locaties waar de NCW positief zal 
zijn. Bij een lage CO2-prijs nemen de baten door de vermeden klimaat-
schade en het gebied waar de NCW positief uitpakt sterk af. Bij een 
hoge CO2-prijs (2o WLO-scenario) gebeurt het tegenovergestelde en 
neemt het gebied waar de NCW positief is sterk toe. Op dit moment 
neemt de wereldwijde CO2-uitstoot nog maar nauwelijks af en komt de 
verwachte temperatuurstijging hoger uit dan het 2oC WLO-scenario 
(IPCC, 2021). Om deze reden is het niet uitgesloten dat de CO2-prijs in 
de toekomst fors kan stijgen. Toekomstige berekeningen van de CO2-
prijs zijn echter onzeker en variëren binnen een significante 
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bandbreedte (tussen -75 procent en 525 procent in 2055). Vanuit het 
IPCC schetsen Rogelj et al. (2018) een mediane CO2-prijs van $ 100 per 
ton CO2 in 2030 die oploopt tot $ 1.100 in 2.100. De onzekerheidsmar-
ges in die CO2-prijs zijn erg groot. Daarom moeten berekeningen op ba-
sis van de CO2-prijs met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
 
Door de drukdrainage neemt vooral de natschade toe, waardoor de ge-
wasproductie afneemt. Dit zien we terug in figuur 8.1. Bij een bodemda-
lingsreductie van 50 procent is er een lagere grondwaterstand waardoor 
de natschade af- en de grasproductie toeneemt en het gebied waar de 
NCW positief uitpakt ook toeneemt. Hierbij nemen de reductie van de 
uitstoot van CO2 en N2O en de vermeden klimaatschade af. Bij een ho-
gere effectiviteit van drukdrainage (75 procent minder bodemdaling) 
valt de NCW lager uit, omdat de natschade en opbrengstderving bij de 
grasproductie groter is.  
 
Deze effecten door natschade op de grasproductie gaan uit van de hui-
dige bedrijfsvoering. Bij een andere bedrijfsvoering kunnen deze effec-
ten anders en wellicht lager uitpakken (De Natuurverdubbelaars, 2021). 
Drukdrainage heeft ook effect op de biodiversiteit en het voorkomen van 
weidevogels. Als de effectiviteit van drukdrainage toeneemt en de 
grondwaterstand stijgt, neemt de weidevogelpopulatie ook toe.  
 
Voor de kosten van drukdrainage zijn we uitgegaan van de aannames 
(aanlegkosten, afschrijvingstermijn, onderhoudskosten) uit het Klimaat-
akkoord (PBL, 2019). Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan de waarden 
die gebruikt zijn in de MKBA van bodemdaling die in Friesland werd uit-
gevoerd (Ruijgrok & Van Tuinen, 2021). Daarnaast hebben we qua kos-
ten ook een variant doorgerekend uitgaande van hogere onderhouds-
kosten met 6,5 procent (De Koeijer et al., 2020). Deze pakken iets ho-
ger uit dan de waarden uit het Klimaatakkoord, ondanks het feit dat er 
rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar in 
plaats van 12,5 jaar, zoals in het Klimaatakkoord. Deze onderhoudskos-
ten zijn hoger, omdat er rekening wordt gehouden met herstel van 
schade aan het drainagesysteem door het maaien van slootkanten en de 
aanpassing van het systeem als gewaspercelen worden aangepast, sa-
mengevoegd of gesplitst. De kosten voor drukdrainage zijn nu nog zeer 
onzeker. Als er meer ervaring is met de toepassing van drukdrainage zal 
die onzekerheid afnemen.  
 
De variatie in de discontovoet heeft slechts een klein effect op de NCW 
en de grootte van het gebied waar deze positief is.  
 
Figuur 8.2 toont het gebied waar de NCW positief is in de verschillende 
scenario’s die in de onzekerheidsanalyse zijn doorgerekend. In de kern 
is er altijd een gebied waar drukdrainage vanuit maatschappelijke kos-
ten en baten interessant is. Naarmate de kosten van drukdrainage dalen 
en de CO2-prijs stijgt, wordt dit gebied groter. 
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Figuur 8.2 Gebieden waar de NCW in de verschillende scenario’s van de onzeker-
heidsanalyse positief is (beleidsscenario; 50 en 75 procent bodemdalingreductie; 
lage en hoge CO2-prijs; lage en hoge discontovoet; lage en hoge drukdainagekos-
ten; vijftig en honderd jaar zichttermijn). 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In deze studie hebben we de maatschappelijke kosten en baten van 
drukdrainage in A5H berekend. Door de NCW in het gebied ruimtelijk op 
een kaart weer te geven kan men zien welke gebieden zich meer en 
minder lenen voor de aanleg van drukdrainage. In deze studie hebben 
we niet gekeken naar andere maatregelen zoals de toepassing van natte 
teelten of een functieverandering naar natte natuur met ontwikkeling 
van hoogveen of broekbossen waarbij ook andere effecten (recreatie, 
gezondheid, cultuurhistorische waarde) een rol kunnen spelen. Functies 
die koolstof vastleggen, zullen bij een hogere CO2-prijs relatief interes-
santer worden. Het wordt aanbevolen om in aanvulling op drukdrainage 
de effecten van andere maatregelen te onderzoeken. 
 

 
Figuur 9.1 De NCW (€/100m2) in A5H in het beleidsalternatief (drukdrainage). 
 
In de hoofdanalyse is de NCW voor het hele gebied negatief als druk-
drainage wordt aangelegd op alle landbouwpercelen op veen (figuur 
9.1). Dit komt voornamelijk door de hoge opbrengstderving en de aan-
zienlijk hoge kosten voor de aanleg en het onderhoud van drukdrainage. 
De boeren dragen deze kosten- en batenposten. De relatief hoge kosten 
van drukdrainage komen door de korte afschrijvingstermijn en hoge on-
derhoudskosten in de berekeningen. Verwacht wordt echter dat de in-
vesterings- en onderhoudskosten in de loop der jaren gaan dalen en dat 
de afschrijvingstermijn gaat toenemen met de ontwikkeling van techno-
logie en ervaring met het beheer van drukdrainage.  
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Ondanks de negatieve NCW als op alle veenpercelen drukdrainage wordt 
aangelegd, zijn er ook percelen die een positieve NCW laten zien. Daar 
is toepassing van drukdrainage interessant (figuur 9.1). Deze percelen 
omvatten bijna 4.000 hectare veenweide. De gemiddelde NCW per hec-
tare is daar ongeveer 7.800 €/ha over een periode van dertig jaar. In 
het scenario waarin lage kosten van drukdrainage worden gebruikt, 
neemt het gebied waar de NCW positief is toe tot ruim 6.000 hectare. In 
het scenario met hoge drukdrainagekosten is het in ruim 3.000 hectare 
interessant om drukdrainage toe te passen. 
 
Naarmate de zichtperiode van dertig tot honderd jaar toeneemt, neemt 
de NCW op alle landbouwpercelen op veen in A5H toe. We zien dat het 
gebied waar de NCW positief is het sterkst afhangt van de CO2-prijs. 
Neemt deze toe, dan neemt dat gebied en de NCW per hectare toe. Dit 
komt voor een belangrijk deel doordat de CO2-prijs toeneemt met 3,5 
procent per jaar. De baten van de CO2-reductie nemen hierdoor in de 
loop van de tijd toe. In deze studie zijn we uitgegaan van de CO2-prijs in 
het hoge WLO-scenario, terwijl de CO2-reductie op dit moment wereld-
wijd nog maar nauwelijks afneemt en de verwachte temperatuurstijging 
hoger uitkomt dan het 2oC-scenario. Daarnaast spelen de kosten van 
drukdrainage een belangrijke rol. Als deze afnemen, wordt het voor een 
groter gebied interessant om drukdrainage aan te leggen. Figuur 8.1 
laat zien dat naarmate de drukdrainagekosten dalen en de CO2-prijs toe-
neemt, het gebied waar de NCW positief is groeit. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Discontering 
B1 - 1 Methodiek 

Deze bijlage presenteert de methode om toekomstige kosten en baten 
in deze MKBA te verdisconteren. Dit gebeurt door gebruik te maken van 
de onderstaande formule: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 (1 + 𝑥𝑥2)𝑡𝑡−1�   

 
waar 
 
y = contante waarde van een cashflow (€); 
x1 = toekomstige waarde van een cashflow (€); 
x2 = discontovoet (%); 
t = jaar (basisjaar=0). 
 
Het kabinet bepaalt de hoogte van de te hanteren discontovoet in 
MKBA’s in Nederland. Deze is vastgelegd in het rapport 'Werkgroep dis-
contovoet 2020' (Werkgroep Discontovoet, 2020). De Werkgroep advi-
seert een standaard discontovoet van 2,25 procent (gecorrigeerd voor 
inflatie) te gebruiken. Deze waarde bestaat uit een risicovrij deel van -1 
procent en een risicopremie van 3,25 procent. Meer informatie over de 
bepaling van de discontovoet staat in de Werkgroep Discontovoet 
(2020). 
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Bijlage 2 Vermeden broeikasgasemissie (CO2 en N2O) 
B2 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we per alternatief de gebruikte methode om 
de klimaatschade door bodemdaling en peilverhoging te berekenen. 
Hiervoor wordt de methodiek volgens Van de Akker (Kuikman et al., 
2005) gebruikt. De focus ligt op de uitstoot van CO2 en lachgas. Binnen 
de berekeningen komt in veengebieden waar het grondwaterpeil onder 
het maaiveld ligt CO2 vrij. Ook komt in veel kleinere hoeveelheden lach-
gas vrij.  
 
Alle berekeningen gaan over de periode 2025-2055. Berekeningen heb-
ben een ruimtelijk component, door onder meer rasterkaarten en kenge-
tallen op te nemen onder de hieronder beschreven formules. Er wordt 
gerekend op celniveau, waarbij cellen een resolutie hebben van 10 x 10 
m (100 m2). Tabel B2.1 geeft een overzicht van de kengetallen die zijn 
gebruikt om deze batenpost te berekenen en de bronnen waaraan deze 
kengetallen zijn ontleend. 
 
Tabel B2.1 Uitgangspunten berekening vermeden waterbeheerkosten. 
Kengetal Waarde Bron 
Bulkdichtheid van het veen  140 kg/m3 Kuikman et al., 2005 
Koolstoffractie in organische stof  0,55 (fractie)  Kuikman et al., 2005 
Atoomgewicht van koolstof (C) 12 - 
Atoomgewicht van zuurstof (O) 16 - 

CO2-prijs 2025 (WLO-hoog scenario)  €68 Werkgroep  
Discontovoet (2020)  

 
Vermeden klimaatschade 
De vermeden klimaatschade door de aanleg van drukdrainage wordt be-
paald door onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2  
 
waar 
 
y = vermeden klimaatschade (€/ha); 
x1 = klimaatschade in het nulalternatief (€/ha);  
x2 = klimaatschade in het beleidsalternatief (€/ha). 
 
Klimaatschade door CO2-emissies 
De formule hieronder laat de berekening zien voor de klimaatschade 
door CO2-uitstoot. De berekening is gebaseerd op een jaarlijkse gemid-
delde CO2-uitstoot, rekening houdend met bijvoorbeeld temperatuur- of 
bemestingsschommelingen. Voor de berekening van klimaatschade door 
CO2-uitstoot is de volgende formule gebruikt: 
 

𝑦𝑦 = ��𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3 × 𝑥𝑥4 ×
44
12

 × 10−1 � × 𝑥𝑥5 

 
waar 
y = klimaatschade (CO2-emissies) (€/100 m2/jaar); 
x1 = bodemdaling (m onder maaiveld);  
x2 = bulkdichtheid van ongerijpt veen (kg/m3);  
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x3 = fractie organische stof in veen (-); 
x4 = koolstoffractie in organische stof (-); 
x5 = prijs van CO2 (€/ton CO2). 
 
Voor x1 worden de kaarten van verwachte bodemdaling door veenoxida-
tie gebruikt in het nulalternatief en het beleidsscenario. De berekenin-
gen gaat ervan uit dat de bulkdichtheid van het veen 140 kg/m3 is (x2). 
Voor de fractie organische stof in veen wordt de organische stofgehalte-
kaart van Deltares gebruikt (x3, De Vries, 1999). De koolstoffractie in 
organische stof wordt gesteld op 0,55 (Kuikman et al., 2005). De factor 
(44/12) wordt gebruikt om de koolstofemissie om te rekenen naar CO2-
equivalenten. Deze factor is als volgt opgebouwd: het atoomgewicht van 
koolstof (C) is 12 en het gewicht van zuurstof (O) is 16. De factor van 
CO2-eq wordt daardoor (12 + 2 * 16 / 12) = (44/12). De factor 10-1 is 
nodig om van kg CO2/m2/jr naar ton CO2/100 m2/jr te gaan.  
 
Om de monetaire waarde van de CO2-uitstoot per alternatief te bepalen, 
wordt de jaarlijkse uitstoot vermenigvuldigd met de prijs van een ton 
CO2. Deze MKBA gebruikt de efficiëntieprijs van het hoge WLO-scenario. 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten op basis van een 
standaard discontovoet naar het jaar 2025 verdisconteerd. Bijlage 1 
licht de gebruikte methode toe. 
 
Berekening klimaatschade door emissies van lachgas (N2O-emissies) 
De tweede formule toont de berekening van klimaatschade door emis-
sies van lachgas (N2O in CO2-equivalenten) bij verschillen in bodemda-
ling. Voor de berekening van lachgas-emissies is de volgende formule 
gebruikt: 
 

𝑦𝑦 = ��𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3 × 𝑥𝑥4 ∙
1

(𝐶𝐶 𝑁𝑁⁄ )  × 10−1 ×  𝑥𝑥5 ×
44
28

× 310�  × 𝑥𝑥6 

 
waar 
 
 y = klimaatschade (N2O-emissies, €/100 m2/jaar); 
x1 = bodemdaling (m onder maaiveld);  
x2 = bulkdichtheid van ongerijpt veen (kg/m3);  
x3 = fractie organische stof in veen (-); 
x4 = koolstoffractie in organische stof (-); 
C/N = de verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N) (-); 
x5 = de fractie N2O-emissie van de totale N-emissie (-); 
x6 = prijs van CO2 (€/ton CO2). 
 
Voor x1 worden de kaarten van verwachte bodemdaling door veenoxida-
tie gebruikt in het nulalternatief en het beleidsscenario. De berekenin-
gen gaan ervan uit dat de bulkdichtheid van het veen 140 kg/m3 is (x2). 
Voor de fractie organische stof in veen wordt de organische stofgehalte 
kaart van Deltares gebruikt (x3, De Vries, 1999). De koolstoffractie in 
organische stof wordt gesteld op 0,55 (x4). C/N geeft de verhouding 
weer tussen koolstof en stikstof. Deze wordt geschat op 20 volgens de 
verhouding in bos- en zeggerietveen. X5 geeft de fractie weer van de 
N2O-N-emissie ten opzichte van de stikstof-emissie (N). De factor 
(44/28) wordt gebruikt om de koolstofemissie om te rekenen naar CO2-
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equivalenten. Deze factor is als volgt opgebouwd: het atoomgewicht van 
stikstof (N) is 14 en het gewicht van zuurstof (O) is 16. De factor om de 
N2O-emissie om te rekenen naar CO2-eq wordt daardoor (14 * 2 + 16 / 
2 * 14 * 310) = (44/28 * 310). De factor 10-1 is nodig om van kg 
N2O/m2/jr naar ton N2O/100 m2/jr in CO2-eq te gaan. Om de monetaire 
waarde van vermeden N2O-emissie (in CO2-eq) te bepalen, wordt de 
emissie vermenigvuldigd met de prijs van een ton CO2 (x6).  
 
Deze MKBA gebruikt de efficiëntieprijs van het hoge WLO-scenario, zoals 
eerder in deze bijlage is toegelicht. Om de contante waarde van deze 
kostenpost over de periode 2025-2055 te berekenen, worden alle toe-
komstige kosten op basis van een standaard discontovoet naar het jaar 
2025 verdisconteerd. Bijlage 1 licht de gebruikte methode toe. 
 

B2 - 2 Invoerkaarten 
Tabel B2.2 beschrijft de kaarten die als invoer zijn gebruikt voor alle 
hierboven toegelichte berekeningen. Alle kaarten zijn verkregen uit de 
vermelde bronnen in raster- of vormformaten. Ze zijn vervolgens voor-
bewerkt tot rasterkaarten met een resolutie van 100 m2 om kaarten te 
maken voor de onderstaande indicatoren in de gespecificeerde meeteen-
heden. 
 
Tabel B2.2 Invoerkaarten 
Indicator Eenheid Originele dataset Bron 
Organische stofge-
halte (0-1) BRO bodemkaart 2018 

en bodemprofielen De Vries (1999) 

Bodemdaling door 
veenoxidatie cm/cel - toelichting in hoofdstuk 

4.1.1, 4.2.1 en 5.1 
 

B2 - 3 Resultaten 
In figuur B2.1 is de gemaakte kaart weergegeven met de klimaatschade 
door de aanleg van drukdrainage. 
 

 
Figuur B2.1 Vermeden klimaatschade 
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Bijlage 3 Vermeden kosten waterbeheer 
B3 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we de methodiek die is gebruikt om de ver-
meden meerkosten van waterbeheer door de aanleg van drukdrainage 
te berekenen. Bij de berekening wordt vooral rekening gehouden met 
vier waterbeheer gerelateerde kostenposten die samenhangen met bo-
demdaling. Hieronder vallen de extra kosten voor het ophogen van ke-
ringen, voor de extra aan te leggen stuwen, voor de reparatie/vervan-
ging van duikers en voor de extra pompcapaciteit die nodig is om het 
peil te handhaven. Deze kostenposten zijn berekend volgens de metho-
den van Henkens (2015) en Ruijgrok & Van Tuinen (2021).  
 
Alle berekeningen worden gemaakt voor de periode 2025-2055. Bereke-
ningen hebben een ruimtelijk component, door onder meer rasterkaar-
ten en kengetallen op te nemen onder de hieronder beschreven formu-
les. Er wordt gerekend op celniveau, waarbij cellen een resolutie hebben 
van 10 x 10 m (100 m2). Tabel B3.1 geeft een overzicht van de ge-
bruikte kengetallen om deze batenpost te berekenen en de bronnen 
waaraan deze kengetallen zijn ontleend. 
 
Tabel B3.1 Uitgangspunten berekening vermeden kosten waterbeheer. 
Kengetal Waarde Bron 
Meerkosten ophogen keringen (per 
cm bodemdaling). 3 €/m/cm Henkens (2015) 

Meerkosten reparatie/vervanging 
duikers (per cm bodemdaling). 71 €/stk/cm Ruijgrok & Van 

Tuinen (2021) 
Toename aantal stuwen (per cm bo-
demdaling). 0,3%/cm Henkens (2015) 

Investeringskosten voor een stuw. 15.000 €/stk Henkens (2015) 
Extra pompkosten (per cm bodem-
daling). 0,05 €/ha Henkens (2015) 

 
Vermeden kosten waterbeheer 
De vermeden waterbeheerkosten door de aanleg van drukdrainage 
wordt worden bepaald door onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2  
 
waar 
 
 y = vermeden kosten waterbeheer (€/cel); 
x1 = meerkosten waterbeheer in het nulalternatief (€/cel);  
x2 = meerkosten waterbeheer in het beleidsalternatief (€/cel). 
 
Meerkosten waterbeheer  
De meerkosten voor waterbeheer vanwege bodemdaling worden per al-
ternatief berekend op basis van onderstaande formule: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2+ 𝑥𝑥3+ 𝑥𝑥4  
 
waar 
 
 y = meerkosten waterbeheer (€/cel); 
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x1 = meerkosten ophogen keringen (€/cel);  
x2 = meerkosten aanleg/vervanging duikers (€/cel); 
x3 = meerkosten aanleg extra stuwen (€/cel); 
x4 = extra pompkosten (€/cel). 
 
Meerkosten ophogen keringen 
De extra kosten voor het ophogen van keringen vanwege bodemdaling 
worden per alternatief berekend door onderstaande formule te gebrui-
ken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3  
 
waar 
 
 y = meerkosten ophogen keringen (€/cel); 
x1 = lengte keringen (m/cel);  
x2 = kosten ophogen keringen (€/m/cm); 
x3 = bodemdaling (2025-2055, cm/cel).  
 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten op basis van een 
standaard discontovoet verdisconteerd naar het jaar 2025. Bijlage 1 
licht de gebruikte methode toe. 
 
Meerkosten reparatie/vervanging duikers 
De extra kosten voor de reparatie/vervanging van duikers vanwege bo-
demdaling worden per alternatief berekend door onderstaande formule 
te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3  
 
waar 
 
 y = meerkosten reparatie/vervanging duikers (€/cel); 
x1 = aantal duikers (stk/cel);  
x2 = kosten reparatie/vervanging duikers (€/stk/cm); 
x3 = bodemdaling (2025-2055, cm/cel).  
 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten op basis van een 
standaard discontovoet verdisconteerd naar het jaar 2025. Bijlage 1 
licht de gebruikte methode toe. 
 
Meerkosten toename aantal stuwen  
De extra kosten voor de aanleg van extra stuwen door bodemdaling per 
alternatief wordt berekend door onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3 × 𝑥𝑥4  
 
waar 
 
 y = meerkosten toename aantal stuwen (€/cel); 
x1 = aantal stuwen (stk/cel);  
x2 = toename aantal stuwen (%/cm); 
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x3 = kosten aanleg stuw (€/stk); 
x4 = bodemdaling (2025-2055, cm/cel).  
 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten op basis van een 
standaard discontovoet naar het jaar 2025 verdisconteerd. Bijlage 1 
licht de gebruikte methode toe. 
 
Extra pompkosten  
De extra pompkosten die nodig zijn om het peil te handhaven, worden 
per alternatief berekend door onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 
 
waar 
 
 y = extra pompkosten (€/cel); 
x1 = extra pompkosten per cm bodemdaling (€/cm);  
x2 = bodemdaling (2025-2055, cm/cel).  
 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten op basis van een 
standaard discontovoet verdisconteerd naar het jaar 2025. Bijlage 1 
licht de gebruikte methode toe. 
 

B3 - 2 Invoerkaarten 
Tabel B3.2 beschrijft de kaarten die als invoer zijn gebruikt voor alle 
hierboven toegelichte berekeningen. Alle kaarten zijn verkregen uit de 
vermelde bronnen in raster- of vormformaten. Ze zijn vervolgens voor-
bewerkt tot rasterkaarten met een resolutie van 100 m2 om kaarten te 
maken voor de onderstaande indicatoren in de gespecificeerde meeteen-
heden. 
 
Tabel B3.2 Invoerkaarten 

Indicator Een-
heid 

Originele data-
set Bron 

Keringen m/cel 
Legger_Wate-
ren_Vastgesteld 
(Shape) 

https://www.waterschaprivie-
renland.nl/kaarten  

Duikers stk/cel 
Legger_Wate-
ren_Vastgesteld 
(Shape) 

https://www.waterschaprivie-
renland.nl/kaarten  

Stuwen stk/cel 
Legger_Wate-
ren_Vastgesteld 
(Shape) 

https://www.waterschaprivie-
renland.nl/kaarten  

Bodemdaling cm/cel - toelichting in hoofdstuk 4.1.1, 
4.2.1 en 5.1    

 
B3 - 3 Resultaten 

Figuur B3.1 geeft de gemaakte kaart weer met de vermeden kosten van 
waterbeheer door de aanleg van drukdrainage. 
 

https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
https://www.waterschaprivierenland.nl/kaarten
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Figuur B3.1 Vermeden waterbeheerkosten.  
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Bijlage 4 Kosten waterkwaliteit (zuiveringskosten) 
B4 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we de gebruikte methodiek om de vermeden 
waterzuiveringskosten door de aanleg van drukdrainage te berekenen. 
Bij de berekening is rekening gehouden met de lagere zuiveringskosten 
die gepaard gaan met lagere fosfaat- en stikstofemissies door vermin-
derde bodemdaling. Deze batenpost is berekend volgens de methode 
van Ruijgrok & Van Tuinen (2021). 
 
Alle berekeningen worden gemaakt voor de periode 2025-2055. Bereke-
ningen hebben een ruimtelijk component, door onder meer rasterkaar-
ten en kengetallen op te nemen onder de hieronder beschreven formu-
les. Er wordt gerekend op celniveau, waarbij cellen een resolutie hebben 
van 10 x 10 m (100 m2).  
 
Vermeden zuiveringskosten 
De vermeden waterbeheerkosten door de aanleg van drukdrainage wor-
den bepaald door onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 
 
waar 
 
 y = vermeden zuiveringskosten (€/cel); 
x1 = extra zuiveringskosten in het nulalternatief (€/cel);  
x2 = extra zuiveringskosten in het beleidsalternatief (€/cel). 
 
Extra zuiveringskosten 
De extra zuiveringskosten vanwege hogere emissies van P en N door bo-
demdaling worden per alternatief berekend. Dit gebeurt op basis van 
onderstaande formule: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 
 
waar 
 
 y = extra zuiveringskosten (P en N, €/cel); 
x1 = zuiveringskosten per cm bodemdaling (€/cm);  
x2 = bodemdaling (2025-2055, cm/cel).  
 
Henkens (2015) concludeert dat uitgaande van een jaarlijks gemaalde-
biet van 450 mm en defosfateringskosten tussen de 3 en 3,7 €/m3, de 
defosfateringskosten van het polderwater uitkomen op € 68 tot € 83 per 
hectare per jaar. In navolging van Ruijgrok & Van Tuinen (2021) wordt 
een gemiddelde waarde van 0,74 €/cm/cel bodemdaling gehanteerd. De 
gebruikte techniek is ook in staat om stikstof te verwijderen (Henkens, 
2015). Dus het zuiveren van stikstof wordt niet als een aparte kosten-
post beschouwd. 
 
Om de contante waarde van deze kostenpost over de periode 2025-
2055 te berekenen, worden alle toekomstige kosten verdisconteerd naar 
het jaar 2025. Dit gebeurt op basis van een standaard discontovoet. Bij-
lage 8 licht de gebruikte methode toe. 
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B4 - 2 Invoerkaarten  
Voor deze berekening wordt slechts één invoerkaart per alternatief ge-
bruikt, namelijk de bodemdalingskaart. In hoofdstuk 5.1 staat een toe-
lichting op de manier waarop deze kaarten tot stand zijn gekomen. 
 

B4 - 3 Resultaten 
Figuur B4.1 geeft de gemaakte kaart weer met de vermeden zuiverings-
kosten voor de waterkwaliteit door de aanleg van drukdrainage. 
 

 
Figuur B4.1 Vermeden zuiveringskosten voor de waterkwaliteit. 
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Bijlage 5 Toe-/afname gewasproductie 
B5 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we de methodiek die is gebruikt om de veran-
dering van gewasproductie (vooral gras) per alternatief door bodemda-
ling te berekenen. Alle berekeningen worden gemaakt voor de periode 
2025-2055. 
 
Toe-/afname gewasproductie  
Voor het inschatten van de effecten op de gewasproductie is de WWL-ta-
bel (metarelaties 3.0.0, STOWA, 2018) gebruikt. De WWL-tabel is een 
instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydro-
logische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen 
worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten en 
(drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de 
agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishou-
ding. De WWL geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in 
termen van indirecte en directe effecten. Daarbij zijn de directe effecten 
verder uitgesplist naar aandeel in droogte- zuurstof- en/of zoutstress.  
 
Als invoerkaarten van het landgebruik is het Basisbestand natuur en 
landschap (Sanders & Meeuwsen, 2019) gebruikt. Dit kent als belang-
rijkste bron de Basisregistratie Percelen (BRP)10. Daarnaast zijn de GLG 
en GHG-kaarten input voor de WWL11. Deze kaarten zijn op de volgende 
wijze tot stand gekomen: 
 
GLG 
GLG-’ondergrens’ 

- De huidige GLG is met 50 procent verhoogd tot een maximale 
hoogte van 20 cm onder het maaiveld.  

 
GLG-’bovengrens’  

- De huidige GLG is met 75 procent verhoogd tot een maximale 
hoogte van 20 cm onder het maaiveld. 

 
De GLG is alleen verhoogd in gebieden waar drukdrainage is aangelegd. 
In de overige gebieden geldt de GLG-situatie van het nulalternatief. Dit 
resulteert in een gemiddelde verhoging voor het 50 procent-scenario ten 
opzichte van de huidige situatie van 24 cm. De gemiddelde verhoging 
voor het 75 procent-scenario is 35 cm. Beide verhogingen zijn bespro-
ken en worden, hoewel sterk geschematiseerd, aannemelijk geacht uit-
gaande van een goedwerkend drukdrainagesysteem. De aannames in 
deze studie volgen uit inzichten uit recente pilotstudies (Hoving et al., 
2018, Van Schie & Hoekstra, 2019) over het potentiële effect van druk-
drainage op de grondwaterstand, bodemdaling en CO2-uitstoot (zie de 
hoofdstukken 4.2.1. en 5.1). De daadwerkelijk GLG-verandering hangt 
echter af van de initiële situatie, de capaciteit en intensiteit van aanstu-
ring van het drukdrainagesysteem en het voordoen van eventuele ope-
rationele problemen. De aannames die voor deze studie worden ge-
maakt, zijn sterk geschematiseerd en gaan uit van een goed werkend 
drukdrainagesysteem. In de praktijk zal lokaal de GLG-verhoging een 
overschatting zijn, bijvoorbeeld door het voordoen van operationele 
 
10 https://data.overheid.nl/dataset/10674-basisregistratie-gewaspercelen--brp-#panel-description. 
11 https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/faciliteiten-
tools/software-en-modellen/grondwaterdynamiek/kaarten-grondwaterdynamiek.htm. 
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problemen (verstoppingen) of minder intensieve aansturing door de lo-
kale systeembeheerder.  
 
GHG 

- GHG-’bovengrens’: in de gebieden waar drukdrainage wordt aan-
gelegd, is de GHG vastgezet op 10 cm onder het maaiveld. De 
overige gebieden hebben de huidige GHG-waarde. Deze GHG10 
kaart hoort bij de GLG50 (50 procent-scenario). 

- GHG-’ondergrens’: in de gebieden waar drukdrainage wordt aan-
gelegd, is de GHG vastgezet op 20 cm onder het maaiveld. De 
overige gebieden hebben de huidige GHG-waarde. Deze GHG20-
kaart hoort bij de GLG75 (75 procent-scenario). 

 
De redenatie voor deze aannames volgt uit het gemeten effect van 
drukdrainage op de grondwaterstanden uit 2017 t/m 2021, in recente 
pilotstudies verspreid over West-Nederland: Zegveld (Hoving et al., 
2018), Spengen (Van Schie & Hoekstra, 2019) en Assendelft en Zegveld 
(Erkens, et al., 2021). Deze data geven een indruk van het effect van 
drukdrainage op de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG). De 
GHG dient echter over een periode van minstens acht jaar te worden 
vastgesteld. Hierdoor kan het daadwerkelijke effect in de praktijk moge-
lijk afwijken. De gemeten GHG-verlaging ligt gemiddeld ongeveer tussen 
de 10 en 20 cm. Het gemiddelde verschil tussen de huidige GHG-kaart 
en de nieuwe kaarten voor de 50 procent bodemdalingsreductie is 5 cm. 
De gemiddelde verlaging voor de 75 procent bodemdalingsreductie is 1 
cm. Beide verhogingen zijn besproken en aannemelijk geacht. 
 

B5 - 2 Resultaten 
De opbrengstderving van in het plangebied aanwezige gewassen neemt 
toe van 39 tot 50 procent, met een ondergrens van 45 en een boven-
grens van 56 procent (zie: tabel B5.1). In het plangebied gaat het 
vooral om grasland (ongeveer 90 procent). Als we inzoomen op de re-
sultaten zien we verder dat de schade door droogte afneemt van 15 
naar 9 procent en dat de schade door te natte condities toeneemt van 
22 naar 36 procent. De schade door indirecte effecten loopt op van 2 tot 
5 procent. De opbrengstderving in euro’s neemt toe van de huidige 38 
naar 49 miljoen (±6 miljoen euro).  
 
Tabel B5.1 Opbrengstderving van hydrologische condities van gewassen. 
 huidig ondergrens scenario bovengrens 
Droogteschade (%) 15 11 9 8 
Natschade (%) 22 30 36 42 
Indirecte effecten (%) 2 4 5 6 
Totale opbrengstderving 
(%) 39 45 50 56 

Totale opbrengstderving  
(€ x 1.000.000) 38 44 49 55 

 
Figuur B5.1 geeft de kaart weer met de verschillen in de gewasderving 
tussen het nulalternatief en het beleidsalternatief. 
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Figuur B5.1 Verschil in gewasderving tussen nulalternatief en beleidsalternatief. 
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Bijlage 6 Toe-/afname biodiversiteit  
B6 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we de methodiek die is gebruikt om de toe-
/afname van biodiversiteit door de bodemdaling per alternatief te bere-
kenen. Alle berekeningen worden gemaakt voor de periode 2025-2055. 
 
Toe-/afname biodiversiteit 
De toe-/afname van biodiversiteit door de aanleg wordt bepaald door 
onderstaande formule te gebruiken: 
 
𝑦𝑦 =  𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 
 
waar 
 
 y = toe-/afname biodiversiteit (€/cel); 
x1 = biodiversiteit in het nulalternatief (€/cel);  
x2 = biodiversiteit in het beleidsalternatief (€/cel). 
 
Biodiversiteit 
Voor het inschatten van de biodiversiteit is het Model for Nature Policy 
Agrarisch (MNP, Visser et al., 2019) gebruikt. Het model bepaalt de ge-
schiktheid van gebieden voor soorten op basis van de openheid van het 
landschap, de drooglegging, verstoring, zwaarte van het gewasbodem-
type en het beheer. Effecten van andere infiltratiesystemen hebben ef-
fect op de drooglegging en de zwaarte van het gewas en daarmee op de 
geschiktheid voor soorten die in het agrarische gebied voorkomen.  
 
Het model bepaalt de potentiële en actuele geschiktheid (ongeschikt, 
matig geschikt, goed geschikt, zeer goed geschikt) van gebieden (als 
percentage van het plangebied) om te foerageren en te reproduceren. 
Voor deze studie is gekozen om de effecten door te rekenen voor de po-
tentiële kwaliteit op de reproductiehabitat. Aanname is daarmee dat het 
beheer (uitgesteld maaien) optimaal is. In het model zitten tien sleutel-
soorten die representatief zijn voor natte en droge dooradering, graslan-
den en akkers. Vier van deze tien soorten (grutto, veldleeuwerik, slob-
eend, kievit) zijn voor deze studie meegenomen. Dit is gebeurd omdat 
ze hun hoofdverspreiding in graslanden hebben en gevoelig zijn voor 
veranderingen in de vochthuishouding en zwaarte van het gras.  
 
Voor het bepalen van de ondergrens, de bovengrens en het gemiddelde 
zijn de invoerkaarten van de huidige situatie gebruikt, zoals beschreven 
in Visser et al. (2019, zie bijlage 5). Voor de drooglegging en de zwaarte 
van het gewas zijn de inputkaarten voor deze studie aangepast. De 
droogleggingskaart is een kaart die bestaat uit vier klassen (tabel B6.1).  
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Tabel B6.1 Bodemvochtigheid in vier klassen voor verschillende bodems. 

 
Voor het bepalen van de ondergrens is uitgegaan van een vernatting 
van 20 cm. Voor de bovengrens is uitgegaan van een vernatting van 30 
cm volgens het schema in tabel B6.2. 
 
Tabel B6.2 Aanpassing van de droogleggingskaart voor de onder- en bovengrens 
van het scenario. 
Scenario huidig ondergrens bovengrens 
Klasse 1  1 1 1 
Klasse 2 2 1 1 
Klasse 3 3 2 1 
Klasse 4 4 2 1 

 
De zwaarte van het gewas is een indicator om te voorspellen of tijdens 
het broedseizoen een kruidenrijk en open grasland kan ontstaan (Mel-
man et al., 2016). De vochttoestand van de bodem beïnvloedt deze 
zwaarte. Overal waar de droogleggingskaart is aangepast, is de zwaarte 
van het gewaskaart met 25 punten per klasse verlaagd. De 25 punten 
zijn op basis van de huidige kaart gebaseerd op de klassegemiddeldes 
per droogleggingsklasse.  
 
Vervolgens is het model gedraaid met bovenstaande inputkaarten voor 
de huidige situatie en de onder- en bovengrens. De resultaten van het 
scenario zijn bepaald door het gemiddelde te nemen van de onder- en 
bovengrens. Ten slotte is voor elk van de vier soorten bepaald wat het 
percentage van het gebied is, waarbij de potentiële condities voor het 
reproduceren zeer goed, goed, matig en ongeschikt is. Daarbij zijn de 
volgende klassegrenzen aangehouden:  

• zeer goed: 0,76 en hoger; 
• goed: 0,51-0,75; 
• matig: 0,16-0,50; 
• ongeschikt: 0,15 en lager. 

Bodemvochtigheid 

Klasse Klasse om-
schrijving 

Klassegrenzen (cm t.o.v. maaiveld 
voor veen, zand, klein en overig) 

1 Nat grasland 
Drooglegging kleiner dan 20 (veen), 30 
(klei op veen), 40 (klei), 15 (zand) centi-
meter onder maaiveld 

2 Redelijk vochtig 
grasland 

Drooglegging tussen 20-35 (veen), 30-50 
(klei op veen), 40-60 (klei), 15-25 (zand) 
centimeter onder maaiveld 

3 Matig vochtig 
grasland 

Drooglegging tussen 35-50 (veen), 50-60 
(klei op veen), 60-70 (klei), 25-35 (zand) 
centimeter onder maaiveld 

4 Droog grasland 
Drooglegging hoger dan 50 (veen), 60 (klei 
op veen), 70 (klei), 35 (zand) centimeter 
onder maaiveld 

888 Akker - 

999 Geen akker / 
geen grasland - 
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B6 - 2 Resultaten 
Het aandeel van de Alblasserwaard met (zeer) goede condities voor wei-
devogels neemt door de maateregelen toe van de huidige 27 tot 43 pro-
cent met een ondergrens van 41 en een bovengrens van 45 procent (ta-
bel B6.3). De grootste verbetering wordt veroorzaakt door een toename 
van het percentage ‘zeer geschikte’ condities voor weidevogels. Verschil-
lende soorten reageren anders op de maatregelen. De grutto en de veld-
leeuwerik krijgen door uitvoer van de maatregelen de grootste toename 
van de oppervlakte met (zeer) goede condities. De kievit en de slobeend 
geven de kleinste verandering aan (data niet getoond). De onder- en 
bovengrens geven aan dat hoe vochtiger de omstandigheden, hoe ge-
schikter het gebied wordt voor weidevogels.  
 
Tabel B6.3 Percentage van de Alblasserwaard dat potentieel geschikt is als re-
productiehabitat voor weidevogels. 
 Klasse Nulalter-

natief 
50% re-
ductie 

Beleids-
scenario 

75% re-
ductie 

Ongeschikt 26% 24% 23% 23% 
Matig 46% 36% 34% 32% 
Goed 24% 26% 27% 27% 
Zeer goed 3% 14% 16% 18% 

 

 
Figuur B6.1 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Grutto in het nulal-
ternatief. 
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Figuur B6.2 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Grutto in het be-
leidsscenario. 
 

 
Figuur B6.3 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Kievit in het nulal-
ternatief. 
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Figuur B6.4 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Kievit in het be-
leidsscenario. 
 

 
Figuur B6.5 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Slobeend in het 
nulalternatief. 
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Figuur B6.6 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Slobeend in het be-
leidsscenario. 
 

 
Figuur B6.7 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Veldleeuwerik in 
het nulalternatief. 
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Figuur B6.8 De geschiktheid van reproductiehabitats voor de Veldleeuwerik in 
het beleidsscenario. 
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Bijlage 7 Kosten drukdrainage 
B7 - 1 Methodiek 

In deze bijlage bespreken we de gebruikte methodiek om de kosten van 
drukdrainage in het beleidsalternatief te berekenen. Dit zijn de kosten 
voor de investering en het onderhoud van drukdrainage, zoals toegelicht 
in hoofdstuk 6. Tabel B7.1 geeft de kengetallen weer die zijn gebruikt 
voor alle berekeningen voor deze kostenpost. 
 
Tabel B7.1 Uitgangspunten berekening kosten drukdrainage  
Emissie Kengetal Bron 
Investeringskosten 3.500 EUR/ha drukdrainage PBL (2019) 
Onderhoudskosten 2% van investering PBL (2019) 
Afschrijvingstermijn 12,5 jaar PBL (2019) 

 
Kosten drukdrainage 
De investeringskost wordt periodiek gemaakt, zodra de afschrijvingster-
mijn van de drukdrainage is bereikt (hier 12,5 jaar). Onderhoudskosten 
zijn kosten die jaarlijks worden gemaakt. Deze kosten bestaan uit de in-
vesteringskost (hier 3.500 €/ha) maal het percentage van de investe-
ringskosten voor onderhoud (2 procent van 3.500 €/ha = 70 €/ha/jaar). 
Alle gemaakte kosten worden verdisconteerd op basis van de disconto-
voet, zoals gehanteerd in deze MKBA (zie bijlage 1). 
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