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Onderwerp: 
Informeren oplevering bodemkaart 
 
Aanleiding 
Op 15 februari 2008 is de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1 : 25.000, 
opgeleverd aan de provincie. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht geeft de 
ligging en aard van veengebieden, kwetsbaar voor bodemdaling, duidelijk weer. Tevens zijn 
er twee, van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht afgeleide, kaarten (op schaal 
1 : 50.000) opgeleverd die inzicht geven in de kwetsbaarheid voor oxidatie van organische 
stof met en zonder bodembewerking. Om de mate van kwetsbaarheid aan te geven is op beide 
kaarten een driedeling gehanteerd: kwetsbaar, matig kwetsbaar en niet kwetsbaar voor 
oxidatie van organische stof (bij bodembewerking). Van het in kaart gebrachte gebied valt ca. 
56 km² in de klasse kwetsbaar voor oxidatie van organische stof en 235 km² in de klasse 
kwetsbaar voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking. Bodemdaling wordt voor 
ca. 60% bepaald door oxidatie van organische stof. In een toelichtend rapport zijn de 
methoden voor totstandkoming van de verschillende kaarten beschreven.  
Met de oplevering van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht is uitvoering gegeven 
aan het amendement van Provinciale Staten bij het streekplan ‘Verbod op termijn op 
Scheuren en Ploegen van grasland in veenweidegebied’. Dit is, op één afwijkend onderdeel 
na, gedaan op de wijze waarop daarover is gecommuniceerd met Provinciale Staten. Tegelijk 
met de nieuwe bodemkaart zou er ook een grondwatertrappenkaart worden opgeleverd. 
Vanwege de extreem natte zomer van 2007 is het niet mogelijk geweest een 
grondwatertrappenkaart voor de veengebieden te laten maken. De grondwatertrappenkaart 
krijgt een doorstart via een apart traject van de afdeling Bodem en Water. Over de 
grondwatertrappenkaart wordt apart met u gecommuniceerd.  
In het streekplan is als één van de lange termijn doelstellingen voor het veenweidegebied 
opgenomen dat de provincie (ongelijkmatige) bodemdaling wil beperken. De opgeleverde 
Bodemkaart is hiervoor een geschikte basis. Over de wijze waarop aan de lange termijn 
doelstelling van het streekplan handen en voeten wordt gegeven, wordt apart met u 
gecommuniceerd.       
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Naar aanleiding van het amendement ‘Verbod op termijn op Scheuren en Ploegen van 
grasland in veenweidegebied’ is er op 26 september 2005 een bijeenkomst geweest met 
statenleden van de commissie Ruimte en Groen. Tijdens deze bijeenkomst is met de 
statenleden overlegd over de wijze waarop het amendement zou worden ingevuld.  
Afgesproken is dat er een traject in gang gezet zou worden om voor het veenweidegebied van 
de provincie een nieuwe bodemkaart op schaal 1 : 25.000 te laten maken. De bodemkaart zou 
een driedeling zichtbaar maken: gevaar voor bodemdaling als gevolg van bodembewerking, 



geen gevaar en kritisch gebied. Het eindresultaat zou worden gepresenteerd aan de commissie 
Ruimte en Groen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In het voorjaar wordt de bodemkaart aan de commissie Ruimte, Groen en Water 
gepresenteerd. In overleg met de commissie Ruimte, Groen en Water zal dan ook het 
persmoment worden afgesproken. 
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