




De waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom veenweide onder het 
Nederlandse publiek in kaart brengen. 
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Lang geleden bestond voor Nederland een groot deel uit veenmoerassen. De moerassen zijn in de 12e en 13e eeuw ontgonnen. Daar is het karakteristieke 
veenweidelandschap uit voort gekomen, met de brede sloten en de smalle stroken land. Om het land door de eeuwen heen geschikt te houden voor woningbouw, 
landbouw en veeteelt zijn de waterschappen opgericht: de oudste democratische organisaties in Nederland. Zij beheren het waterpeil om weilanden droog genoeg 
te houden zodat het begaanbaar blijft voor mens, vee en landbouwmachines.  
 
Steden, landbouw en recreatie 
Het Nederlandse grondgebied bestaat voor ongeveer 9% uit (laag)veen met verstedelijkte gebieden en veenweidegebieden waar natuurterreinen (zoals 
weidevogelreservaten) en duizenden agrarische ondernemers hun plek hebben. De agrariërs zijn vooral melkveehouders, die ook het eeuwenoude landschap 
beheren en behouden. Veenweidegebieden hebben daarnaast een belangrijke toeristische en recreatieve functie: er wordt bijvoorbeeld veel gefietst en gewandeld.  
 
Bodemdaling 
De veenbodem daalt. Veen heeft namelijk de eigenschap in te klinken en te oxideren als het droog komt te staan. Hier komt CO2 bij vrij: tot wel 4,2 megaton, zo’n 3% 
van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Verdroging en vernatting heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit. Bepaalde bloemen, insecten en vogels gedijen beter op 
het natte veenlandschap en verdwijnen als dat landschap verdroogt. Voor andere soorten is dat weer andersom.  
 
Moeraslandschap 
Om verdere bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan, zijn er plannen om de veenweides onder water te zetten. Dat noemen we vernatting. Als gevolg van de 
vernatting zal cultuurlandschap verdwijnen en wordt het veenweidegebied weer een moeraslandschap. Dit zal leiden tot minder CO2-uitstoot. Ook zullen 
economische activiteiten (zoals melkveehouderij) niet of nauwelijks meer mogelijk zijn, en zullen de mogelijkheden voor toerisme en recreatie veranderen.  



Heel belangrijk Redelijk belangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk Redelijk onbelangrijk

Zeer onbelangrijk



Anders

Ik vind de veenweidelandschappen belangrijk voor recreatie en toerisme

Ik zie simpelweg geen voordelen van het onder water zetten

Moeraslandschap is niet aantrekkelijk

Belangrijk voor de boeren

Het hoort bij Nederland



Zeer goed op de hoogte Enigszins, maar geen details

Weet er weinig van Niet van op de hoogte





 



Staken of verplaatsen van agrarische bedrijven in
veenweidegebieden

Veenweidegebieden onder water zetten

Minder intensief gebruik van het land door boerenbedrijven

Andersoortig gebruik van het land door boerenbedrijven

Investeren in duurzame bewateringssystemen om door te blijven
boeren

Helemaal voor Enigszins voor Niet voor, niet tegen Enigszins tegen Helemaal tegen



Anders

Bewoners van deze gebieden

Boeren en andere bedrijven in deze
gebieden

Gemeente(n)

Natuurorganisaties

Provincie(s)

Waterschap(pen)

Rijksoverheid





Onwenselijk dat veenweidegebied verdwijnt

Recreatie liever in een veenweidegebied dan moerasgebied

Vetrouwen dat betrokken partijen het dilemma zullen oplossen

Boeren die nu koeien houden, mogen niet verplicht worden om naar
(natte) plantenteelt om te schakelen

Bij een veenweidelandschap horen koeien in de wei

Boeren moeten de ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen runnen, ook in
het veenweidelandschap.

Laten we beginnen bij de grootste vervuilers: het autoverkeer en de
industrie.

Huidige gebruikers moeten over de toekomst kunnen meebeslissen

Boeren moeten volledig gecompenseerd worden

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens
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Moerassige gebieden

Tulpen- en andere bollenvelden

Groente- en akkerbouw

Weidegebieden met koeien

Heide

Meren en rivieren

Bossen

Duinen en stranden

Koste wat het kost behouden Liefst zoveel mogelijk behouden Mag best iets minder worden Liever kwijt dan rijk



Anders

Ik vind dat het veenweidelandschap voor betere doeleinden gebruikt kan
worden

Ik vind de veenweidelandschappen geen mooie gebieden

De huidige veenweidelandschappen zorgen voor te veel maatschappelijke
problemen

Door bodemdalig verzakken huizen, wegen en dijken

Meer biodiversiteit door hogere grondwaterstand

CO2-uitstoot van veenweidelandschap te hoog
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De Nederlandse tradities

De Nederlandse normen en waarden

De Nederlandse taal

Het Nederlandse landschap

Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk



Flevoland Zeeland Groningen Friesland

Drenthe Overijssel Limburg Utrecht

Gelderland Noord-Holland Noord-Brabant Zuid-Holland

Weet ik niet /wil ik niet zeggen



Partij voor de Dieren

50+

SP

D66

PvdA

CDA

Forum voor Democratie

VVD

GroenLinks



Ik steun geen enkel goed doel

Ander(e) goede doelen(en)

Vogelbescherming Nederland

Greenpeace

Dierenbescherming

Natuurmonumenten

Wereld Natuur Fonds






