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Water, de motor van
duurzaam veengebruik
Veenbodems vormen de bakermat van Nederland. Met name wateronttrekking heeft
sinds de middeleeuwen gezorgd voor een enorme bodemdaling. Tegenwoordig leidt
dit tot een kostenpost van vele honderden miljoenen per jaar en een enorme uitstoot
van CO2 en andere broeikasgassen. Water speelt nu een rol van betekenis in het
stoppen en omkeren van de desastreuze veeninklinking. Klimaat- en waterzaken
vragen om een langetermijnaanpak in het veen.
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drainage en ondergrondse irrigatie/infil-

loze omstandigheden stoppen
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De hervernatte venen kunnen zowel een
natuur- als productiefunctie krijgen.
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bodemdaling lopen echter uiteen. Een breed
lopend landelijk onderzoek (Nationaal

Figuur1. Open polderlandschap met productie functie en optoppen

Onderzoeksprogramma Broeikasgassen

laag wordt afgegraven ten behoeve van

tevens meer water kan worden vastge-

Veenweiden) zal de komende jaren hier meer
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Nieuwe bondgenoot
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Optoppen
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verandering een mooie bijvangst!
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