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Samenvatting
Veenmoerassen (hoogveen en laagveen) leggen tijdens hun ontwikkeling CO2 uit de atmosfeer vast.
De planten die er groeien gebruiken dit CO2 om hun biomassa te vormen. In de natte moerassen
verteert het dode plantenmateriaal slecht en stapelt het zich op tot een veenpakket dat in Nederland
tot wel 10m dik kon zijn. Door ontwatering, ontginning en turfwinning is een groot deel van de in
venen vastgelegde CO2 weer in de atmosfeer gekomen. Door veenrestanten weer nat te maken, kan
de oxidatie van veen en daardoor de uitstoot van CO2 sterk afnemen. Wanneer de vegetatie zich
goed hersteld heeft, kan zelfs weer veenvorming en daarmee vastlegging van CO2 uit de atmosfeer
plaatsvinden.
In de Deurnsche Peel en Mariapeel is een LIFE+-project in uitvoering. Dit project is erop gericht de
ontwatering van de restanten zoveel mogelijk ongedaan te maken en hoogveenvorming te
stimuleren. Zo moet zich op termijn van een aantal decennia in dit gebied weer actief hoogveen
kunnen ontwikkelen. Op kortere termijn zorgt de verhoging en stabilisatie van de waterstand in het
gebied er al voor dat het nog aanwezige veenpakket minder sterk afbreekt en dus minder CO2
uitstoot. De omvorming van een aantal bemeste landbouwpercelen in het gebied naar natuur zal
zorgen voor een sterke vermindering van de uitstoot van lachgas (N2O), dat nog een veel sterker
broeikaseffect heeft dan de uitstoot van CO2 of methaan (CH4).
In dit rapport worden op basis van de vegetatiekartering van 2005, de daaruit afgeleide
waterstanden en de uit te voeren LIFE+-maatregelen de verwachte veranderingen in de emissies van
broeikasgassen geschat. De gebruikte methode maakt de verwachte emissiereductie van
broeikasgassen door de uitvoering van de maatregelen in het projectgebied op een relatief
eenvoudige wijze inzichtelijk en toetsbaar. De basis is de vegetatiekartering, die in het kader van
monitoring tot op gezette tijden wordt uitgevoerd. Er zijn geen ingewikkelde of dure extra metingen
nodig.
De inschatting is dat de geplande herstelmaatregelen tot een reductie van de emissie van
broeikasgassen kan leiden van 5.000 tot 10.000 ton CO2-equivalenten per jaar. Een besparing van 20
tot 40%.
In het rapport wordt kort ingegaan op de mogelijkheden emissiereducties van broeikasgassen te
vermarkten. De CO2-winst is verhandelbaar. Zo kan potentieel een aanzienlijk deel van beheer- en
inrichtingskosten van veenherstelprojecten gefinancierd worden.

4

Dankwoord
Dit project vond plaats in het kader van het LIFE+-project Peelvenen. De opdracht werd verleend
door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Peter Bakker (DLG) leverde informatie over het LIFE+-project
en zorgde voor gegevens waarmee in dit project is gewerkt. Michel Nieuwelink (Staatsbosbeheer)
leverde de gegevens van de vegetatiekartering van de Deurnsche Peel en Mariapeel in 2005. Jan
Holtland (Staatsbosbeheer) voorzag ons van de resultaten van de Iteratio-analyses, waarmee we
goed bruikbare gegevens van de waterstanden in het projectgebied hadden. Na het opheffen van
DLG, werd dit project verder begeleid door de provincie Noord-Brabant. Tom Paternotte, Jeroen van
Leijsen en Gerrit Schouten (Provincie Noord-Brabant) voorzagen de conceptversie van dit rapport van
commentaar. Ook Gijs van Dijk en Hilde Tomassen (Onderzoekcentrum B-ware) hebben meegedacht
en nuttige opmerkingen gegeven met betrekking tot de in dit project gevolgde aanpak. Remco
Versluijs (Stichting Bargerveen) nam het werken in GIS voor zijn rekening en vervaardigde de kaarten.
Eva Remke (Stichting Bargerveen) werkte mee aan de opzet van het project en trad op als
kwaliteitsborger. Allen hartelijk dank voor de prettige samenwerking!

5

Inleiding
Aanleiding en doel
Binnen het project LIFE11 NAT/NL/777 Peelvenen worden diverse maatregelen genomen met als
doel het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel en Mariapeel verder te stimuleren. De maatregelen
zijn hoofdzakelijk gericht op het realiseren van een hoge en stabiele grondwaterstand. Daartoe
worden ontwateringssloten en kanalen afgedicht, verondiept of gedempt en landbouwgronden, die
tussen of tegen de hoogveenreservaten liggen, worden vernat en ten dele is daar ook de voedselrijke
toplaag afgevoerd. Verder wordt de exotische Trosbosbes uit het gebied verwijderd (Figuur 1). Het
meten en evalueren van de effecten van deze maatregelen op de Natura 2000 doelen en op een
aantal ecosysteemdiensten is onderdeel van het LIFE+-project Peelvenen.
In de Life+-projectaanvraag is de verwachting uitgesproken dat de herstelmaatregelen en de
beoogde uitbreiding van hoogveenvormende vegetatie een gunstig effect hebben op de
koolstofbalans en de emissie van broeikasgassen. Bij veenvorming wordt immers actief koolstof
vastgelegd, terwijl bij ontwatering en daardoor sterkere afbraak van veenbodems koolstof vrijkomt
in de atmosfeer in de vorm van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Vernatting van veenpakketten
leidt tot minder oxidatie van het veen en de uitbreiding van veenvormende vegetaties betekent
vastlegging van koolstof. Hoewel natte venen het broeikasgas methaan (CH4) uitstoten, leidt
hervernatting tot een duidelijke vermindering van de klimaatbelasting. Het UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change) maakt het nu mogelijk om vernatting van venen als een
klimaatontlastende activiteit onder het Kyoto-Protocol mee te tellen. De EU wil in 2020 haar
lidstaten verplichten om de broeikasgasemissies van akkers en graslanden mee te tellen en ziet het
als noodzakelijk dat ook de venen meer aandacht krijgen.
In dit rapport wordt het effect ingeschat van de maatregelen die in het LIFE+-project worden
genomen op de balans van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in
de Deurnsche Peel en Mariapeel.
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Figuur 1. Maatregelen ten behoeve van hoogveenherstel in de Deurnsche Peel en Mariapeel in het
kader van het LIFE+-project.
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Werkwijze
Keuze van de methode
Er zijn verschillende methoden om de vastlegging van koolstof en de uitstoot van broeikasgassen te
meten en in te schatten. In Box 1 worden de verschillende mogelijkheden kort besproken. Voor de
inschatting van de effecten van herstelmaatregelen in de Peelvenen op de broeikasgasbalans is in dit
project gewerkt met de zogenaamde Greenhouse gas Emission Site Types (GESTs) methode.
Belangrijke overwegingen zijn dat gebruik kan worden gemaakt van 1) de vegetatiekartering en
gegevens van veendikte en waterstanden die reeds aanwezig zijn van de Deurnsche Peel en
Mariapeel en 2) geen tijdrovende directe metingen tegen hoge kosten hoeven worden doorgevoerd.
Een belangrijk voordeel van deze methode is dat er ook een scenario kan worden ontwikkeld, waarbij
een inschatting kan worden gemaakt over de effecten van de maatregelen op de waterstanden,
vegetatiesamenstelling en daarmee op de emissie van broeikasgassen en vastlegging van koolstof en
de toekomstige broeikasgasbalans in het gebied.

Box 1 - Kwantificeringsmethoden emissiereductie van broeikasgassen
Er is een scala aan methoden om de uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren. We bespreken vier
methoden die vaak worden toegepast op veenecosystemen. De methoden verschillen in de
verhouding tussen directe en indirecte kwantificering. De Eddy-covariance methode en closed
chamber methode hebben het hoogste aandeel van werkelijke gasflux metingen in het veld. Beide
methoden vereisen een grote inzet in termen van tijd en geld (€ 10.000-50.000 per hectare per jaar).
Methoden die een geringere inzet in termen van geld en tijd vereisen zijn het gebruik van door het
IPCC geaccepteerde emissiefactoren en de kwantificering met behulp van hoge-resolutie
emissiefactoren voor zogenaamde Greenhouse gas Emission Site Types (GESTs).
Alle methoden berusten op directe en indirecte metingen. Verder gebruiken alle methoden
modellering en/of schaling procedures om gasfluxen te schatten. Dit resulteert in een mate van
onzekerheid binnen elk van de beschikbare methoden. De onzekerheid hangt vooral af van de
meetfrequentie en de kwaliteit van de proxy-gegevens (bijv. vegetatie, temperatuur) of de gegevens
die nodig zijn voor de procedure die gebruikt wordt om gaten tussen meetpunten op te vullen.
Eddy-covariance technieken meten broeikasgasfluxen op hectareschaal en worden vaak toegepast in
de landbouw, waar grote en relatief homogene velden de fluxberekeningen mogelijk maken. De
metingen zijn gebaseerd op een statistisch model van turbulenties in de lagere luchtlagen (eddies of
draaikolken) en hoog frequente metingen van gasconcentraties. Bomen en struiken veroorzaken een
hoge onzekerheid van gasflux metingen met behulp van de Eddy-covariance technieken. De variabele
mix van open en bebost gebied in de Mariapeel en Deurnsche Peel zou de installatie van 3 tot 7
Eddy-covariance stations over het gebied vereisen.
Met de closed chamber methoden worden slechts kleine oppervlakken (0,25 tot 4 m 2) gemeten.
Daarom dienen ze in duplo te worden ingezet voor elk belangrijk vegetatietype (en eventuele
verschillende situaties in waterstandsregime binnen een vegetatietype). Broeikasgasfluxen op basis
van gasmetingen in closed chambers vereisen een aanzienlijke up-scaling in ruimte en tijd. In de
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praktijk zijn directe gasmetingen vaak beperkt tot een maandelijkse of tweewekelijkse
meetfrequentie, vanwege de grote inspanning in arbeidstijd die closed chamber metingen vereisen.
Onzekerheid van de up-scaling procedure in veengebieden komt voornamelijk voort uit de
ruimtelijke en temporele variabiliteit in waterniveau, redox situatie in de bodem, microtopografie,
beschikbaarheid van voedingsstoffen, temperatuur en beschaduwing. Beboste gebiedsdelen kunnen
niet volledig gemeten worden met behulp van de closed chamber techniek. Gezien het grote aantal
vegetatietypen en terreinsituaties in de Mariapeel en Deurnsche Peel, zou een groot netwerk van
closed chambers (meer dan 40) en klimaatstations met bodemsensoren (meer dan 80) nodig zijn, dat
gedurende minstens 2 jaar in bedrijf is.
De nationale autoriteiten kunnen momenteel de uitstoot van broeikasgassen rapporteren in het
kader van het Kyoto-protocol met behulp van emissiefactoren op basis van vormen van
grondgebruik, die door het IPCC zijn geaccepteerd. Vanaf 2020 is deze rapportage verplicht. Het
onderscheid in vormen van grondgebruik volgens de IPCC-systematiek is echter te grof om
veranderingen in de emissie van broeikasgassen als gevolg van het relatief kleinschalige
natuurbeheer te kwantificeren.
Het gebruik van Greenhouse gas Emission Site Types (GESTs) biedt een hoge ruimtelijke resolutie met
behulp van vegetatie als een integrale proxy voor de uitstoot van broeikasgassen (Couwenberg et al.
2011). De samenstelling van de vegetatie wordt bepaald door dezelfde factoren als de uitstoot van
broeikasgassen: waterstand, seizoensvariatie in temperatuur, beschikbaarheid van voedingsstoffen.
Vegetatie kan zelf ook de broeikasgasbalans beïnvloeden, bijv. via koolstofvastlegging bij
veenvorming door veenmossen. GESTs zijn gebaseerd op gepubliceerde directe metingen (vaak
closed chamber metingen) in Noordwest-Europa, waaronder een aantal locaties in Nederland. De
onderliggende database wordt regelmatig bijgewerkt, wanneer nieuwe meetgegevens beschikbaar
komen. In plaats van de grove indicatoren binnen de IPCC—systematiek (bos, akker, grasland,
moeras, ‘overig land’) die op de nationale schaal gebruikt worden, zijn de GESTs veel gedetailleerder.
De GEST-benadering maakt het mogelijk scenario’s voor de vernatting en vegetatieontwikkeling door
te rekenen en onderling of met de huidige situatie te vergelijken op de gevolgen voor de balans van
de broeikasgassen.

Gebruik van de GEST-methode
De waterstand heeft een belangrijke rol in de emissie en vastlegging van broeikasgassen (Figuur 2),
maar ook andere standplaatscondities spelen een rol: de soortensamenstelling van de vegetatie
(afbraakbaarheid van het plantenmateriaal en de aanwezigheid van aerenchym in planten) en het
landgebruik (met name bemesting). Door Couwenberg et al. (2008, 2011) wordt daarom binnen de
klassen van waterstanden een onderscheid gemaakt tussen verschillende vegetatietypen. De GESTmethode is voor het Noordwest-Europese laagland ontwikkeld en moet voor andere biogeografische
zones en klimaatzones aangepast worden. Dit gebeurt al voor Rusland, Wit-Rusland en GrootBrittannië. Recenter onderzoek en analyse van een grote hoeveelheid meetgegevens in het kader
van richtlijnen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben laten zien dat er –
zeker binnen de gematigde zone- een grote consistentie in de broeikasgasbalansen bestaat. De
bestaande GEST-waarden kunnen ook in Nederland gebruikt worden. Binnen Noordwest-Europa
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blijkt er een relatief geringe variatie te zijn in de emissie en vastlegging van koolstof voor de
vegetaties die in de Peel voorkomen.
De emissie en vastlegging van de verschillende broeikasgassen kan gesommeerd worden en met
behulp van door het IPCC vastgestelde omrekenfactoren voor het broeikasgaseffect van CO2, CH4 en
N2O (omrekenfactoren resp. 1, 28 en 265) uitgedrukt worden in tonnen CO2-equivalenten per
hectare per jaar.

Figuur 2. Uitstoot van broeikasgassen (methaan CH4, koolstofdioxide CO2 en lachgas N2O) uit
veenbodems in relatie tot de gemiddelde waterstand (cm) ten opzichte van maaiveld. De dunne lijnen
geven het aannemelijke bereik (minimum en maximum) van emissies aan en de dikke lijnen de
gemiddelde uitstoot. In de onderste grafiek is met de zwarte lijn de Global Warming Potential (GWP)
weergegeven, als som van de schatwaarden voor de drie gassen. Overgenomen uit: Jurasinski et al.
(in druk).

Inschatting broeikasgasfluxen voor de Peelvenen
Vegetatiegegevens en afleiding waterstand
Bij elke combinatie van vegetatietype en waterstandsklasse is een passende broeikasgassenflux en
Global Warming Potential (GWP) geselecteerd uit de beschikbare GEST dataset. De
waterstandsklasse is afgeleid uit de vegetatiesamenstelling (zie Box 2 voor een toelichting op deze
keuze). Door Staatsbosbeheer is een Iteratio-analyse (Holtland et al. 2010) uitgevoerd op de
vegetatiekarteringen van de Mariapeel en Deurnsche Peel. Daarbij zijn de vegetatietypen van de
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karteringen van 1995 en 2005 vertaald naar waterstanden (gemiddeld laagste grondwaterstand GLG)
op basis van de in Nederland geldende indicatiewaarde van de voorkomende plantensoorten voor
waterstanden. Daarmee zijn per vegetatievlak in de vegetatiekaart van de Peelvenen (Figuur 5) zowel
het vegetatietype, als een berekende GLG bekend. De gegevens van vegetatiesamenstelling en
waterstanden die in de GEST-benadering door Couwenberg et al. (2008, 2011) worden gebruikt om
de broeikasgasfluxen in te schatten, zijn gecontroleerd op toepasbaarheid voor de situatie in de
Deurnsche Peel en Mariapeel.
Omdat Couwenberg et al. (2008, 2011) gebruik maken van de classificering van waterstanden
volgens Koska (2001), is aan elk vegetatievlak een klasse uit die indeling gegeven. Daarbij zijn de in
Tabel 1 vermelde grenswaarden voor de waterstanden in het natte en droge seizoen en laagste
grondwaterstanden aangehouden. Indien in een vegetatievlak waterveenmos aanwezig is, is ervan
uitgaan dat water in elk geval in het natte seizoen in het maaiveld komt. Als de voor het
vegetatievlak met Iteratio berekende GLG meer dan 15 cm onder maaiveld zakt, is sprake van
sterkere fluctuatie van de waterstand. Dan is de waterstandsklasse 5+/4+ of 4+/3+ aangehouden, bij
een GLG van respectievelijk minder of meer dan 35 cm onder maaiveld.
Een relatief klein deel van de Mariapeel en Deurnsche Peel heeft geen veenbodem (zie
veendiktekaart, Figuur 4). Dit deel is in deze analyse verder buiten beschouwing gelaten, omdat er
immers geen afbraak van veen kan plaatsvinden. In oppervlaktewateren op minerale bodem kan
potentieel nog wel emissie van broeikasgassen plaatsvinden, vanuit de afbraak van recent
afgestorven biomassa van waterplanten of algen. Omdat oppervlaktewateren nauwelijks voorkomen
op de delen met minerale bodem en zich daar ook na de maatregelen niet zullen ontwikkelen, hoeft
hiermee in dit geval geen rekening gehouden te worden.
In Figuur 6 is de kaart weergegeven met de aldus per vegetatievlak gehanteerde waterstandsklasse
voor de Peelvenen in de huidige situatie voorafgaand aan de uitvoering van herstelmaatregelen in
het kader van het LIFE+-project.
Tabel 1. Grenswaarden voor de verschillende klassen van waterstanden in het natte en droge seizoen
die door Couwenberg et al. (2008, 2011) zijn gehanteerd (volgens de indeling van Koska 2001) en de
ondergrenzen voor de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) zoals die in dit project zijn
aangehouden bij de toedeling van vegetatievlakken in de Peelvenen aan de waterstandsklassen.
Mediaan waterstand
Waterstandsklasse
nat seizoen droog seizoen
6+
>10cm
>0cm
5+
10 - -5cm
0 - -10cm

Ondergrens
GLG
0cm
-15cm

5+/4+

30 – 0cm

0 - -20cm

-35cm

4+
4+/3+

-5 - -15cm
0 - -15cm

-10 - -20cm
-15 - -40cm

-35cm
-70cm

3+
2+

-15 - -35cm
-35 - -70cm

-20 - -45cm
-45 - -80cm

-70cm
-120cm
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Omschrijving
permanente wateren
tijdelijke wateren en plas-dras,
's zomers zeer nat
tijdelijke wateren en plas-dras, met
dieper wegzakkende waterstand
zeer vochtig
zeer vochtig met dieper wegzakkende
waterstand
vochtig
matig vochtig

Inschatting N2O-emissie
De uitstoot van lachgas (N2O) is zeer erratisch (Figuur 3). Daarom is de emissie van N2O niet
meegenomen in de toepassing van de GEST-methode door Couwenberg et al. (2008, 2011) en in
enkele andere studies. Het is echter wel degelijk zinvol de effecten van herstelmaatregelen op de
lachgasuitstoot van bemeste en ontwaterde percelen op veen mee te nemen in de inschatting van de
effecten van de herstelmaatregelen op de broeikasgasbalans. De emissie vanuit bemeste en diep
ontwaterde graslanden op veen is namelijk zeer hoog, terwijl emissie vanuit veenbodems met een
hoge waterstand (minder dan 15 cm onder maaiveld) verwaarloosbaar klein is (Van Beek et al. 2010,
Couwenberg et al. 2011). Vernatting en beëindiging van bemesting op de verworven
landbouwgronden in de Peel heeft dus een groot effect op de emissie van het sterke broeikasgas
N2O. Daarom wordt voor deze verworven en om te vormen landbouwpercelen N2O wel afzonderlijk
meegenomen in de berekeningen voor de Peelvenen. De default-waarde die het IPCC hanteert voor
N2O-emissie vanuit graslanden op gedraineerde venen in de gematigde klimaatzone is 3,5 ton CO2equivalenten per hectare per jaar. Hogere emissies zijn vanuit reguliere N-giften op
landbouwpercelen zeker niet uitgesloten (Figuur 3), maar in deze analyse wordt uitgegaan van een
conservatieve inschatting.
Hoogvenen
Onbemeste laagvenen
Bemeste laagvenen
Overige

Gemiddelde waterstand (cm)

Figuur 3. Emissie van lachgas (N2O) uitgezet tegen de gemiddelde waterstand (cm) ten opzichte van
maaiveld. Op de rechter as is het broeikaseffect omgerekend naar ton CO2-equivalenten per ha per
jaar. Overgenomen uit Couwenberg et al. 2008.

Selectie van broeikasgassenflux per vegetatietype en waterstandsklasse
Voor de vegetatietypen die een grote oppervlakte bedekken wordt hieronder de in dit project
aangehouden GWP vermeld. Voor een overzicht van alle vegetatietypen zie Bijlage 1. Evenals voor
het inschatten van broeikasgasfluxen voor de vrijwillige koolstofmarkt (‘carbon-credits’, zie Box 3), is
ook in dit project een conservatieve inschatting gekozen.
- De vorm met Pijpenstrootje en de vorm met Adelaarsvaren van het vegetatietype BerkenZomereikenbos bedekken samen meer dan 600 ha van de Mariapeel en Deurnsche Peel. Het
overgrote deel betreft waterstandsklasse 3+, soms 4+, en de gemiddelde GLG is -49cm. Omdat het
12
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om minder voedselrijke situaties gaat en de bomen ook voor vastlegging van koolstof zorgen, wordt
voor deze vegetatietypes een GWP van 12,5 ton CO2-eq/ha/jaar gebruikt, hetgeen overeenkomt
met vochtige veenheide en iets lager is dan de GWP van 15 ton CO2-eq/ha/jaar die door
Couwenberg et al. (2011) wordt opgegeven voor vochtige graslanden en ruigtes, waar Pijpenstro in
voorkomt.
Natte tot vochtige vegetatie met dominantie van Pijpenstro, waterstandsklasse 5+/4+ of 4+ en geen
of een lage bedekking van veenmos bedekken bijna 400 ha. Voor dit type is uitgegaan van een GWP
van 7,5 ton CO2-eq/ha/jaar, die door Couwenberg et al. (2011) wordt opgegeven voor zeer natte
ruigten en graslanden.
De permanent open wateren (waterstandsklasse 6+) bedekken 128 ha. Op basis van de GESTdatabase wordt voor deze situaties een CH4-emissie van 3 ton CO2-eq/ha/jaar en een CO2-emissie
van 0 ton aangehouden, dus een GWP van 3 ton CO2-eq/ha/jaar. Dat is hier ook aangehouden.
Metingen van CH4-emissie in 3 grote oppervlaktewateren in de Peel (zie verderop in dit rapport)
geven waarden voor de GWP beneden de 1 ton CO2-eq/ha/jaar.
Voor ruigten van Adelaarsvaren (103 ha, 3+, meestal geen andere plantensoorten en geen
boomlaag aanwezig) is een GWP van 12,5 ton CO2-eq/ha/jaar aangehouden die door Couwenberg
et al. (2011) wordt opgegeven voor vochtige ruige graslanden.
Voor Pitrusruigten (102 ha, 5+/4+ of 5+, vaak met Waterveenmos) is de GWP van 8,5 ton CO2eq/ha/jaar aangehouden die voor natte riet- en zeggevenen wordt aangegeven door Couwenberg
et al. (2011).
Voor vochtige graslanden met Engels raaigras of Witbol en overstromingsgraslanden (samen 157
ha, 3+) is de GWP van 12,5 ton CO2-eq/ha/jaar aangehouden die door Couwenberg et al. (2011)
wordt opgegeven voor vochtige ruigten en graslanden’.
Voor voedselarme verlandingsvegetaties met een groot aandeel van Waterveenmos (40 ha, 5+) is
een GWP aangehouden van 8 ton CO2-eq/ha/jaar, die gemeten is in natte, groene veenmosslenken
(Couwenberg et al. 2008). Wanneer in de vegetatiedata is aangegeven dat Veenpluis aanwezig is
(met waterstandsklasse 5+/4+ of 5+), is een GWP van 12,5 ton CO2-eq/ha/jaar aangehouden, die
gemeten is in vegetaties van Veenmos, Zeggen en Veenpluis (Couwenberg et al. 2008). In situaties
waar een goede veenvorming optreedt, kan een GWP van -1.5 ton CO2-eq/ha/jaar (dus netto
koolstofvastlegging) optreden. Deze situaties komen momenteel niet of hooguit op zeer kleine
schaal voor. Bij een optimale veenmosontwikkeling kan dit vegetatietype in de toekomst uitbreiden
en daarom is deze GWP in het toekomstscenario met optimale veenmosontwikkeling aangehouden
voor vegetatievlakken waarop dit van toepassing kan zijn.
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Figuur 4. Veendiktekaart.
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Figuur 5. Vegetatietypenkaart op veenbodem (Van den Boom & Van den Berg 2006).
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6+
5+
5+/4+
4+
4+/3+
3+
2+

Permanent
Zeer nat, tijdelijk water
Tijdelijk water, dieper wegzakende waterstand
Zeer vochtig
Zeer vochtig, diepet wegzakende waterstand
Vochtig
Matig vochtig

Figuur 6. Waterstandsklassen per vegetatievlak op basis van de gegevens van de vegetatiekartering
van 2005 en de met behulp van Iteratio berekende GLG. Voor toelichting op de gehanteerde
klassengrenzen, zie Tabel 1.
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Box 2 – Bepaling van veendikte boven waterstand
Van de Mariapeel en Deurnsche Peel zijn directe meetgegevens van waterstanden en veendikte en
modelleringen van de waterstanden in het kader van de GGOR beschikbaar. Deze gegevens zijn
geanalyseerd om na te gaan of daarmee een goede basis te verkrijgen is voor de inschatting van de
veranderingen in de balans van broeikasgassen. De veendiktekaart en de GGOR-modelleringen
bieden echter veel minder detail dan de vegetatiekartering. Hierdoor wordt het reliëf in het terrein
en de kleinschalige waterhuishouding, die kenmerkend is voor vergraven veengebieden, en bepalend
is voor de afbraak van veen en emissie van broeikasgassen, veel beter meegenomen in de aanpak op
basis van de GLG die is afgeleid met behulp van de Iteratio-analyse. Een inschatting op basis van de
GGOR-modellering zou leiden tot een sterke overschatting van de hoeveelheid veen die boven het
grondwater ligt en dus geoxideerd kan worden (Figuur 7) en dit is daarom niet verder doorgerekend.
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300

Iteratio
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100
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21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
201-210
211-220
221-230
231-240
241-255

0

veendikte boven GLG (cm)

Figuur 7. Oppervlakteverdeling binnen de Mariapeel en Deurnsche Peel over klassen van veendikte
boven de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op basis van de veendiktekaart gecombineerd
met de GGOR-modellering (blauwe staven) of op basis van de veendiktekaart gecombineerd met de
indicatiewaarde van de vegetatietypen voor de GLG met behulp van een Iteratio-analyse (rode
staven).
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Tabel 2. Voor de in oppervlakte meest belangrijke vegetatietypen de totale oppervlakte in de
Mariapeel en Deurnsche Peel, de gemiddelde GLG (in cm), de waterstandsklasse waarin het type is
ingedeeld voor het selecteren van de Global Warming Potential (GWP) en de emissies van CH4 en CO2
uitgedrukt in tonnen CO2-equivalenten/ha/jaar. Voor het volledige overzicht, zie Bijlage 1.
Vegetatietype

Opp.

Gem. WaterstandsGLG klasse

Pijpenstrootje, nat / vochtig

391,05

-31,0 5+/4+ of 4+

0

7,5

7,5

Berken-Zomereikenbossen, vorm met Pijpenstrootje

390,50

-48,3 3+

0

12,5

12,5

Berken-Zomereikenbossen, vorm met Adelaarsvaren

230,33

-50,1 3+

0

12,5

12,5

Open water

128,67

5,0 6+

3

0

3

CH4

CO2

GWP

Metingen methaanemissie oppervlaktewateren Peelvenen
Voor vrijwel alle vegetatietypen die in de Peelvenen aanwezig zijn, zijn de broeikasgasfluxen goed in
te schatten met behulp van de GEST-database. Deze emissie van methaan kan echter sterk
verschillen tussen oppervlaktewateren, doordat deze afhankelijk is van de afbraakprocessen in de
onderwaterbodem en de al dan niet in het waterlichaam aanwezige planten. Oppervlaktewateren in
venen kunnen ‘hot spots’ zijn voor methaanemissie (Schrier-Uijl et al. 2013), waarbij
methaangasbellen vanuit de onderwaterbodem kunnen vrijkomen (‘ebullition’). Dit is vaak de
dominante vorm van methaanemissie in aquatische systemen. Drijvende veenmosvegetaties kunnen
methaangasbellen invangen en emissie beperken. Vanwege de variatie in de kwaliteit van de
onderwaterbodem en de vegetatie van de oppervlaktewateren en de mogelijk hoge methaanemissie
is het belangrijk om bij de inschatting van de broeikasgasbalansen te rekenen met emissiegetallen
die passend zijn voor de situaties in de Deurnsche Peel en Mariapeel. Daartoe zijn metingen van
methaanemissies uitgevoerd in drie grotere wateren in het projectgebied (Figuur 8), met in elk
waterlichaam 4 of 5 meetpunten. De metingen zijn uitgevoerd met ‘bubble traps’ (Walter et al. 2006;
Figuur 9), opgebouwd uit een omgekeerde trechter, waarop een glazen infuusfles geschroefd is. Een
deel van de ‘bubble traps’ zijn drijvend uitgevoerd, waarbij de trechter met een diameter van 34,5
cm onder een vlotje van schuimrubber hangt. De andere ‘bubble traps’, met een trechterdiameter
van 22,5cm, zijn onder water bevestigd aan een metalen frame. De meetperiode loopt van 10 mei
tot 4 november 2015, zodat zowel de periode dat het water nog koud is (voorjaar), als de zomer en
herfst in de meetperiode zitten. De meetresultaten zijn weergegeven in Figuur 10. De cumulatieve
curves vlakken in de herfst duidelijk af. De methaanemissie is dan laag. De emissie op locatie 1 is
duidelijk lager dan op locaties 2 en 3. Over een heel jaar gezien komt de emissie op geen van de
locaties boven 1 ton CO2-eq./ha/jaar, zoals door Couwenberg et al. (2008) wordt aangegeven. Deze
gegevens geven geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de grotere wateren een ‘hot spot’
van methaanemissie zijn.

19

Figuur 8. Locatie van de drie oppervlaktewateren waarin de methaanemissie wordt gemeten. Op elk
van deze locaties zijn 4 of 5 ‘bubble traps’ geplaatst.
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Figuur 9. ‘Bubble traps’ voor het meten van methaanemissie in oppervlaktewateren. Links een onder
water aan een metalen frame bevestigd exemplaar op meetpunt 1D en rechts een drijvend exemplaar
op meetpunt 3B.
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Figuur 10. Cumulatieve emissie van methaan (CH4) gemeten vanaf 10 mei 2015 met behulp van
‘bubble traps’ in drie oppervlaktewateren in de Mariapeel en Deurnsche Peel.
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Uitwerking van 2 scenario’s
Het LIFE+-project Peelvenen loopt tot 2016 en de te verwachten gunstige effecten van de
maatregelen op de balans van de broeikasgassen zullen pas op langere termijn optreden, als de
veenvormende vegetatie sterk is uitgebreid. Om de voor de toekomst verwachte broeikasgasfluxen
en te verwachten afname in de Global Warming Potential (GWP) in beeld te brengen, zijn drie
scenario’s berekend, waarbij een termijn van 25 jaar is aangehouden:
1. Niets doen/huidige situatie: wanneer de herstelmaatregelen in het kader van LIFE+ niet
zouden worden uitgevoerd, treedt geen verdere vernatting van de veenrestanten op. De
ontwikkeling van veenvormende, door veenmossen gedomineerde vegetaties tot een netto
koolstof vastleggende vegetatie zal dan nauwelijks optreden. Het voortzetten van de
ontwatering en bemesting van de landbouwpercelen in het middengebied en bij het
Grauwveen betekent een voortzetting van de afbraak van veen en emissie van N2O. De
situatie in het jaar 2040 zal dan wat de broeikasgasbalans betreft niet substantieel afwijken
van de huidige situatie, die op basis van de vegetatiekartering van 2005 is ingeschat.
2. Uitvoering herstelmaatregelen in LIFE+-project: Om de voor het jaar 2040 ingeschatte
broeikasgassenbalans te kunnen berekenen, is het gebied ingedeeld in deelgebieden waar
wel of geen veranderingen zullen optreden als gevolg van de geplande maatregelen (Figuur
11, Tabel 3). Per deelgebied zijn de verwachte nieuwe waterstandsregimes (uitgedrukt in
waterstandsklassen zoals in Tabel 1) ingeschat en de dan verwachte vegetatietypen. Voor de
ontwikkeling van de veenvormende en door veenmossen gedomineerde vegetaties zijn twee
scenario’s doorgerekend:
- scenario A) waarbij het vegetatietype niet sterk verandert, maar alleen vernatting en
beperkte toename van de bedekking van veenmossen optreedt;
- scenario B) waarbij ervan uitgegaan is dat de komende jaren op gunstige locaties aan de
randvoorwaarden voor optimale veenmosontwikkeling wordt voldaan en de bedekking met
veenmossen zo sterk toeneemt dat situaties met netto koolstofvastlegging zullen ontstaan.
In de verwachting voor de vegetatieontwikkeling is ervan uitgegaan dat geschikte locaties voor een
goede ontwikkeling van door veenmossen gedomineerde vegetaties zich vooral voordoen waar
momenteel natte Pijpenstrootjevegetaties en natte vegetaties met Struikhei en Gewone dophei en
meer dan 70% bedekking van Pijpenstrootje voorkomen, beide bij een waterstandsklasse 5+/4+.
Door vernatting en stabilisatie als gevolg van de te nemen maatregelen zal hier naar verwachting een
waterstandsklasse 5+ gaan optreden, die gunstig is voor veenmosontwikkeling. Het is met minder
zekerheid aan te geven in welke mate de veenmosontwikkeling zal plaatsvinden en of in de toekomst
(2040) daadwerkelijk netto koolstofvastlegging optreedt. De scenario’s 2A en 2B geven daarom een
marge aan voor de verwachte afname van de emissies. Voor graslanden zal door de vernatting naar
verwachting bijna een halvering van de emissies (nog zonder de verwachte reductie in N2O emissies
mee te tellen) optreden, zoals aangegeven in Tabel 4. Voor de overige vegetatietypen is ervan
uitgegaan dat deze niet veranderen, maar alleen de waterstand hoger en meer stabiel wordt.
Emissies veranderen daardoor naar verwachting zoals in Tabel 4 is aangegeven.
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Figuur 11. Onderverdeling van de Mariapeel en Deurnsche Peel in deelgebieden waarbinnen de
diverse maatregelen worden genomen en effecten op waterstand, vegetatie en Global Warming
Potential worden verwacht. Voor toelichting zie de tekst en Tabel 3.
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Tabel 3. Maatregelen in het kader van LIFE+ per deelgebied zoals weergegeven in Figuur 11.
1. Middengebied: Beëindiging ontwatering en bemesting en natuurontwikkeling op voormalige
landbouwgronden Koningshoeven, ontwaterd grasland op veen wordt deels zeer nat grasland,
deels veenmosrietland.
2. Vlakte van Minke/Deurnsche Peel-Zuid: Verhoging en stabilisatie van waterstanden door
verondiepen en dempen van de Soeloop en vernatting van het Middengebied.
3. Deurnsche Peel-Midden: Matige vernatting door uitstralende werking van het aanpakken van de
Soeloop, het Middengebied en de Driehonderdbunders.
4. Landbouwpercelen Grauwveen: Beëindiging ontwatering en bemesting en natuurontwikkeling op
voormalige landbouwgronden.
5. Grauwveen: Dempen van sloten en opheffen van ontwatering aangrenzende akkers.
6. Horster Driehoek: Afdammen wijken, verondiepen sloten, vernatting oostrand, uitstralende
werking van de vernatting van de Driehonderdbunders
7. Driehonderdbunders: dempen, afdammen of verondiepen van wijken, sloten en de Hoofdwijk,
vernatting van omliggende gebiedsdelen,
8. Mariaveen: Aanpak Defensiekanaal, verondiepen sloten Mariaveen, verhoging en stabilisatie
waterstanden.
9. Deurnsche Peel-Noord: Geen veranderingen
10.Leegveld en Liesselse Peel: Geen veranderingen

Tabel 4. Verwachte veranderingen in vegetatietype, waterstandsklassen (Wsk) en Global Warming
Potential (GWP) voor CH4 en CO2 als gevolg van de maatregelen, zoals aangeduid in Figuur 11 en
Tabel 3. Met deze gegevens is de verwachte GWP voor de toekomstscenario’s berekend.

2005
Vegetatietype
Type van Pijpestrootje, nat /
vochtig

optimale
veenmosontwikkeling

2040
Wsk
5+/4+

GWP
7,5

Type van Struikhei en Gewone 5+/4+
dophei met > 70% Pijpestrootje

10,0

Typen van vochtige graslanden

3+

12,5

Type van Open water+Type van
Pijpestrootje, nat / vochtig
overige typen

5+

7,5

Vegetatietype
Voedselarme
verlandingsvegetaties
met Waterveenmos
Voedselarme
verlandingsvegetaties
met Waterveenmos
Grasland op veen
('Moorgrünland')
Type van Open water

Wsk
5+

GWP
7,5

GWP
-1,5

5+

7.5

-1,5

4+

7,5

6+

3,0

3+

type blijft zelfde

4+

overige typen

4+/3+

type blijft zelfde

overige typen

4+

type blijft zelfde

4+ of
5+/4+
5+
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Geschatte veranderingen in broeikasgassenbalans
Scenario 1: huidige situatie/geen veranderingen door maatregelen
De huidige balans van broeikasgassen (emissie, vastlegging) is berekend op basis van de
vegetatiekartering in 2005, zoals in het voorgaande hoofdstuk “Werkwijze” is omschreven. In Figuur
12 is de inschatting voor de emissies (CO2 en CH4) in beeld gebracht voor de huidige situatie, wat
tevens de inschatting is voor de situatie in 2040, wanneer geen verdere herstelmaatregelen worden
genomen. De hoeveelheid veen boven de grondwaterstand blijft dan vrijwel gelijk, of neemt iets af
door zakking en de veenvorming wordt niet verder uitgebreid, hooguit zeer plaatselijk en in zeer
beperkte mate door een langzaam verdergaande ontwikkeling van veenmosvegetaties.
Voor de bemeste en dieper ontwaterde landbouwpercelen is het zinnig ook de emissie van N2O in te
schatten. In Tabel 5 is dit voor de deelgebieden ‘Koningshoeven’ en ‘Grauwveen’ berekend,
uitgaande van een conservatieve inschatting van de GWP op 3,5 ton CO2-eq/ha/jaar. Deze emissie
komt dus voor deze deelgebieden nog bovenop die die voor CO2 en CH4 in Figuur 8 is aangegeven.
Waarschijnlijk vinden in enkele andere percelen aan de westzijde van het gebied (Leegveld) en
mogelijk ook nog in de percelen van de Ankers emissies van N2O plaats. Voor het inschatten van de
veranderingen in de broeikasgassenbalans door de LIFE+ maatregelen zijn de percelen waar geen
veranderingen plaatsvinden niet relevant. Een verdere vernatting van de percelen van de Ankers die
het gevolg zal zijn van de LIFE+ maatregelen en de beëindiging van de bemesting van deze percelen
zorgt uiteraard nog wel voor een verdere afname van de emissie van N2O.
Tabel 5. Schatting van de emissie van N2O voor de landbouwpercelen in de deelgebieden
‘Koningshoeven’ (1a, b en c in Figuur 11) en ‘Grauwveen’ (4a en b in Figuur 11) in de situatie zonder
omvorming. In de berekening is uitgegaan van een emissie van 3.5 ton CO2-eq/ha/jaar.
Deelgebied

Oppervlakte (ha)

GWP-N2O

(ton CO2-eq/ha/jaar)
Koningshoeven
Grauwveen
Totaal

(1a, b, c)
(4a,b)

73
86

256
301
557

Scenario 2: situatie 2040 na LIFE+ maatregelen
De geschatte broeikasgassenbalans voor de situatie in 2040, volgens de werkwijze die in het
voorgaande hoofdstuk is omschreven en uitgaande van de veranderingen zoals aangegeven in Tabel
3 en 4, wordt in beeld gebracht in Figuur 13 (scenario 2A) en Figuur 14 (scenario 2B). Het verschil
tussen de emissies in de huidige situatie en de 2 toekomstscenario’s is weergegeven in Figuur 15.
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Figuur 12. Inschatting van de emissie voor CO2, CH4 en N2O in de
huidige situatie voorafgaand aan de maatregelen, gebaseerd op de
meest recente vegetatiekartering in 2005 (Van den Boom & Van den
Berg 2006).
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Figuur 13. Inschatting van de emissie voor CO2, CH4 en N2O in 2040 na
uitvoering van de vernattingsmaatregelen, gebaseerd op verwachte
ontwikkelingen in de waterstand en vegetatiesamenstelling. Voor
toelichting zie de tekst.
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Figuur 14. Inschatting van de emissie voor CO2, CH4 en N2O in 2040 na
uitvoering van de vernattingsmaatregelen, gebaseerd op verwachte
ontwikkelingen in de waterstand en vegetatiesamenstelling en bij een
optimale ontwikkeling van door veenmossen gedomineerde
veenvormende vegetatie op daarvoor potentieel geschikte locaties.
Voor toelichting zie de tekst.
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Figuur 15. Inschatting van de afname van de emissie voor CO2, CH4 en N2O in 2040 ten opzichte van
de huidige situatie na uitvoering van de vernattingsmaatregelen, gebaseerd op verwachte
ontwikkelingen in de waterstand en vegetatiesamenstelling (boven) en in het geval een optimale
ontwikkeling van door veenmossen gedomineerde veenvormende vegetatie optreedt op de daarvoor
potentieel geschikte locaties (onder).
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Box 3 – Carbon-credits en handel
Het klimaatverdrag (UNFCCC) is een internationaal verdrag waarmee landen ernaar streven om de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau waarbij een
gevaarlijke verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen. In het kader van het Kyoto-protocol
committeren landen zich tot emissiereductie van vier broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, SF6) en
verhandelen zij koolstofemissierechten (bijv. EU-Emission Trading System). Carbon-credits en de
handel daarin faciliteren de uitwisseling van de vermindering van broeikasgassen tussen twee of
meer partijen. CO2 reductie bijvoorbeeld kan worden bereikt door het opwekken van windenergie,
met minder benzine of hervernatting van gedraineerd veen. Deze daling kan worden verhandeld zo
lang de reductie kan worden gecertificeerd en geverifieerd. In Europa organiseert de vrijwillige
koolstofmarkt koolstofhandel in sectoren (bijvoorbeeld natuur, landgebruik en landgebruik
verandering in het algemeen) die niet zijn opgenomen in het EU-emissiehandelssysteem.
Een belangrijke speler op de vrijwillige koolstofmarkt is de Verified Carbon Standard (VCS). Helaas
zijn VCS projecten duur vanwege een onafhankelijke derde partij die de verificatie en validatie
uitvoert. In Duitsland is de standaard MoorFutures succesvol geweest, waarbij carbon-credits
afkomstig zijn van regionale hervernattingsprojecten van veengebieden (regionale nichemarkt). De
MoorFuture standaard volgt de VCS standaard en integreert nationale wetten en milieumonitoring.
De MoorFuture standaard maakt gebruik van een conservatieve benadering voor het schatten van de
fluxen van broeikasgassen op basis van dezelfde methodiek als in dit rapport. Een aantal
veengebieden (10-60 ha groot) zijn vernat en de resulterende carbon-credits worden verkocht voor
€35-€67 per ton CO2-eq in 2015 (http://www.moorfutures.de/). Deze prijzen voor carbon-credits
komen goed overeen met economische kosten van de uitstoot van broeikasgassen (€40 per ton CO2eq), maar de gemiddelde prijzen op de vrijwillige koolstofmarkt zijn vaak lager (bijvoorbeeld €20 per
ton CO2-eq; Klimaatfonds Haaglanden). Hogere prijzen voor carbon-credits uit de hervernatting van
veengebieden kunnen echter gerechtvaardigd zijn, wanneer expliciet aanvullende
ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld waterberging, waterzuivering, biodiversiteit) worden
meegenomen. Met het concept van MoorFutures is het mogelijk om een substantieel deel van
beheer en/of inrichting van vernattingsprojecten te financieren. Een grondige handleiding over
carbon-credits en documentatie van projecten met meerdere stakeholders is te vinden in het boek
'Carbon credits from peatland rewetting Climate - biodiversity - land use' (ed. Tanneberger &
Wichtmann 2011).
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Tabel 6. Totale emissies van CO2, CH4 en N2O in de onderscheiden deelgebieden en voor de totale
oppervlakte veenbodem in de Mariapeel en Deurnsche Peel in ton CO2-eq/jaar.
Deelgebied

Opp. (ha)

Emissie nu

Emissie in 2040

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal

73
432
114
86
59
181
413
265
187
273
2084

1353
4465
1095
2360
713
1657
4014
2578
1836
2952
23022

549
3684
937
643
547
1369
3252
2282
1833
2941
18037

Emissie in 2040 bij optimale
veenmosontwikkeling
549
2390
499
643
499
1041
2205
1208
1833
2941
13808

De emissies van broeikasgassen voor de onderscheiden deelgebieden en voor de totale oppervlakte
van veenbodems in de Mariapeel en Deurnsche Peel worden weergegeven in Tabel 6. De geschatte
afname van de emissies –inclusief die voor de afname van N2O in de om te vormen
landbouwpercelen (deelgebieden 1 en 4)- die in de toekomst zal optreden als gevolg van de
herstelmaatregelen in het kader van het LIFE+-project bedraagt circa 5.000 tot 10.000 ton CO2eq/jaar. Dat is een reductie van 20 tot 40%.
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Conclusies
De in dit rapport gebruikte methode maakt de verwachte emissiereductie van broeikasgassen door
de uitvoering van LIFE+-herstelmaatregelen in de Deurnsche Peel en Mariapeel op een relatief
eenvoudige wijze inzichtelijk en toetsbaar. De basis is de vegetatiekartering, die in het kader van
monitoring tot op gezette tijden wordt uitgevoerd. Er zijn geen ingewikkelde of dure extra metingen
nodig.
De geschatte afname van de emissies die in de toekomst zal optreden als gevolg van de
herstelmaatregelen bedraagt 5.000 tot 10.000 ton CO2-eq/jaar. Dat is een reductie van 20 tot 40%.
De omvang van de emissiereductie en eventuele koolstofvastlegging is afhankelijk van de mate
waarin de door veenmossen gedomineerde vegetatie zich ontwikkelt.
De CO2-winst is verhandelbaar. Zo kan potentieel een aanzienlijk deel van beheer- en
inrichtingskosten van veenherstelprojecten gefinancierd worden (zie Box 3).
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Bijlage 1
Per vegetatietype de totale oppervlakte (ha) in de Mariapeel en Deurnsche Peel, de gemiddelde GLG
(in cm), de waterstandsklasse waarin het type is ingedeeld voor het selecteren van de Global
Warming Potential (GWP in tonnen CO2-equivalenten/ha/jaar).
Vegetatietype

Opp.

Pijpenstrootje, nat / vochtig

391,05

Gem. WaterstandsGWP
GLG klasse
-31 5+/4+ of 4+
7,5

Berken-Zomereikenbossen, vorm met Pijpenstrootje

390,5

-48,3 3+

Berken-Zomereikenbossen, vorm met Adelaarsvaren

230,33

-50,1 3+

Open water

128,67

5 6+

Ruigte van Adelaarsvaren

103,78

-50,9 3+

Pitrusruigte, nat

102,36

Engels raaigras

96,48

-52,8 3+

Voedselarme verlandingsvegetaties met Waterveenmos dominant

71,69

-16,2 5+/4+ of 5+

Struikhei

71,08

-49,2 3+

Pijpenstrootje, nat/vochtig + ander type

47,81

-31,2 4+/3+ of 4+

Witbolgraslanden

38,54

-53 3+

Akker

31,84

2+

Grauwe wilg

30,26

-41,5 4+/3+ of 3+

Berken-Zomereikenbossen, typische vorm

28,67

-48,9 3+

Grote veenputten, vorm met Pitrus

27,31

-18,1 5+ of 5+/4+

Overstromingsgraslanden

22,8

-20 5+/4+ of 5+

-45,9 3+

Pijpenstrootje, nat/vochtig + kleine veenputten met Pijpenstrootje

22,63

-31,9 5+/4+

Pitrusruigten, vochtig

21,51

-38,4 3+

Riet/Hennegras/Lisdodde/Gele lis

20,35

-36,4 4+/3+ of 3+

Berken-Zomereikenbossen, met Pijpenstrootje
Kleine veenputten, vorm met hoogveensoorten/vorm met
Waterveenmos
Typen van Struikhei/Dophei, vochtig, sterk vergrast

19,92

-31,6 4+

18,62

-46,4 3+

Kleine veenputten, vorm met Pijpenstrootje

18,42

-35,2 4+/3+

Berken-Zomereikenbossen, met Gladde witbol of Grote brandnetel

16,48

-50,1 3+

Gewoon struisgras en Pijpenstrootje

14,81

-59,6 3+

Pijpenstrootje, nat/vochtig+ander type

13,82

-47,7 3+

Zompzegge-berkenbroek

13,63

-47,6 3+

Pijpenstrootje, droog + ander type

13,35

-29,5 4+/3+ of 4+

Typen van kroos

19,8

13,1

-20,3 5+/4+ of 5+

1,16 6+

Struikhei/Dophei, nat, sterk vergrast

12,78

Grauwe wilg + type van open water

10,93

-21,3 4+

Pijpenstrootje, droog

10,35

-44,2 3+

Loos blaasjeskruid

10,03

1,3 6+

9,3

-5,5 5+

Open water + ander type
Kleine veenputten, met Waterveenmos + ander type

8,37

Moeraskruiden en Tandzaden
Naaldbossen

34

-31 5+/4+

-23,2 5+/4+

7,4

-11,41 5+

6,99

-100 2+

12,5
12,5
3
12,5
8,5
12,5
8
12,5
12,5
12,5
24

12,5
12,5
12,5
12,5
7,5
12,5
12,5
10
8
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
3
7,5
8,5
12,5
3
3,5
8
7,5
20

Pijpenstrootje, nat/vochtig + Waterveenmos en Veenpluis

6,63

-24,2 5+/4+

Typen van Riet/Hennegras/Lisdodde/Gele lis

6,27

-17,9 5+/4+ of 5+

Elzenbossen, droge vorm

4,95

-50,8 3+

Gewoon struisgras en Gewoon reukgras

3,86

-52,6 3+

Waterveenmos en Veenpluis

3,45

-10,7 5+/4+ of 5+

Loos blaasjeskruid + ruigte

3,32

-6,3 5+

Moerashertshooi + Pitrusruigte

3,18

-10,6 5+

Berkenbroekbossen, vorm met Pijpenstrootje

3,15

-39 3+

Gewone dophei met > 70% Pijpenstrootje

2,53

-31 5+/4+

Brandnetelruigten

1,57

-48,5 3+

Waterveenmos en Snavelzegge

1,44

-23,2 5+/4+

Berken-Zomereikenbossen, natte vorm met Pijpenstrootje

1,31

-33,2 4+

Overstromingsgraslanden met Molinietalia-soorten

0,79

-48,5 3+
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7,5
8,5
12,5
12,5
8
12,5
12,5
12,5
10
12,5
8
10
12,5

