MEERJARIG ONDERZOEK NAAR EMISSIES
BROEIKASGASSEN VEENWEIDEGEBIEDEN
Er gaat meerjarig onderzoek plaatsvinden naar de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan
en lachgas) in veenweidegebieden. Er worden metingen verricht om inzicht te krijgen in het
effect van grondwaterpeilverhogende maatregelen als onderwaterdrainage en natte teelten
op de emissies. STOWA is als gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor de aansturing
van het uitvoerende consortium.
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DISCUSSIE

Nog dit jaar worden op vijf locaties in Friesland, Overijssel,
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht meetopstellingen
geïnstalleerd om de effecten van maatregelen op emissie te gaan meten. Gilles Erkens, expert bodemdaling bij
onderzoeksinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht,
is projectleider van het onderzoek namens de betrokken
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