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Na de Bodemkaart van Nederland
is sinds september ook de digitale
Geomorfologische Kaart van Nederland
voor iedereen vrij toegankelijk. De geomorfologische kaart geeft gedetailleerde
informatie over het reliëf, de ontstaanswijze en de ouderdom van het landschap.
De kaart wordt onder meer gebruikt
voor onderwijs en voor onderzoek naar
klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling en archeologie. Wageningen
Environmental Research kon de kaart
publiceren dankzij financiering door de
ministeries van EZ en I&M. De kaart en
een toelichting zijn het makkelijkst te
vinden via legendageomorfologie.wur.nl.
Info: gilbert.maas@wur.nl
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Geomorfologische
kaart is toegankelijk
voor iedereen

Bosareaal neemt af
Nederland ontbost weer. Sinds 2013 is zo’n twintigduizend hectare gekapt en
slechts negenduizend hectare aangeplant.
Dat blijkt uit een analyse van Wageningen
Environmental Research aan de hand van
topografische kaarten in combinatie met
luchtfoto’s.
Tussen 1990 en 2013 groeide het
Nederlandse bosareaal van ongeveer 362
duizend naar 375 duizend hectare. Dat na
2013 het areaal weer afnam, komt vooral
door omvorming naar andere natuur, zoals
heidecorridors, of naar landbouwgrond.
Bij dat laatste ging het om grote percelen in
vooral Drenthe en Groningen, die in 1986
met subsidie waren geplant om de destijds
verwachte houttekorten te voorkomen. Nu

worden die weer omgevormd tot landbouwgrond. Tot slot sneuvelde er bos door
bebouwing en aanleg van infrastructuur.
De informatie over ontbossing is belangrijk
voor het klimaatbeleid. Van de koolstof
vastlegging in Nederlandse ecosystemen
vindt 60 procent plaats in bossen. Bij ontbossing komt veel CO2 in een keer vrij en
jong bos legt veel minder CO2 vast. Als geheel neemt het Nederlandse bos nog steeds
CO2 op, maar groeit het gekapte areaal van
nu jaarlijks 3036 hectare naar 4000 hectare,
dan slaat de balans om.
Info: eric.arets@wur.nl
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Waterkracht kan wereldwijd grotere rol spelen
Wereldwijd is waterkracht momenteel de belangrijkste duurzame energiebron. Die dekt
16 procent van de totale elektriciteitsbehoefte. Dat kan in potentie omhoog naar 50 procent, blijkt uit onderzoek van Wageningse
hydrologen samen met energieonderzoekers
van de Universiteit Utrecht.
De onderzoekers hebben in kaart gebracht
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hoeveel waterkracht er in potentie in de wereld is. ‘We hebben gekeken hoeveel water
beschikbaar is en met zeer gedetailleerde
kaarten uitgezocht waar dammen mogelijk
zijn, wat ze dan opleveren en tegen welke
kosten. Dat was nog niet eerder op deze
schaal gedaan’, vertelt hydroloog Hester
Biemans. Opwekking van waterkracht kan

echter ook grote negatieve effecten hebben
op de biodiversiteit en op mensen, erkennen de onderzoekers. Dat kan de potentie
beperken. Zo loopt die al met de helft terug
als een derde van het water moet kunnen
doorstromen, om vissen te laten overleven.
De studie verscheen in september in Nature
Energy. Info: hester.biemans@wur.nl

