
WAT DE NATUUR ONS 
TERUGBETAALT 

Gezond veen zuivert water, houdt het vast, stoot minder CO2 uit of 

legt het zelfs vast. Er wonen ook nog eens heel veel zeldzame soorten 

en je kunt er recreëren. De sterk vervuilde Volgermeerpolder, eens 

in gebruik als afvalstortplek bij Amsterdam, werd omgetoverd in 

een gezond veengebied met expertise van Radboud-ecologen. Het 

levert nu weer ‘ecosysteemdiensten’

De Radboud Universiteit heeft het grootste aantal onderzoekers in 

Nederland die zich bezighouden 

met wetland-ecologie. Vanwege 

hun expertise op het gebied 

van grond- en waterbeheer 

en de betekenis daarvan voor 

de biodiversiteit, worden de 

biologen worden over de hele 

wereld ingezet op plekken waar 

ecosystemen hersteld moeten 

worden.

‘Watermanagement heeft 

natuurlijk een lange geschiedenis in 

Nederland. We zijn er beroemd om 

in de hele wereld. Maar onze voorgangers hebben grote fouten gemaakt’ 

zegt hoogleraar Experimentele plantenecologie Hans de Kroon.

Wetlands zijn onvervangbaar vanwege de zuurstof die ze produceren, 

water- en koolstofopslag en hun diensten als waterzuiveraar. Vitale 

processen waar we niet zonder kunnen – en het levert ook nog eens 

prachtige landschappen op, rijk aan biodiversiteit. De balans tussen 



peilbeheer, eigenschappen van wetlands, waterberging, klimaat en biologie 

is de specialiteit van de ecologen van de Radboud Universiteit. De rol van 

micro-organismen in water en bodem heeft daarbij hun speciale aandacht.

Droogmakerij was vergissing

‘De beroemde windmolens hebben de grond rond Amsterdam droog 

gemaakt, waardoor lucht in de 

veengrond kon doordringen. Het 

veen oxideert daardoor en zakt 

langzaam maar zeker in. Deze 

bodemdaling verklaart waarom 

een groot deel van Nederland 

onder de zeespiegel ligt. Wij 

passen fundamentele inzichten 

in hoe die bodemafbraak werkt 

toe bij herstel van dergelijke 

gebieden. Zorgvuldig beheer van 

het waterpeil is een simpele maar 

doeltreffende remedie voor de 

achteruitgang van veenbodems. 

Ook is het belangrijk de instroom 

van voedingsstoffen, bijvoorbeeld 

uit mest, te beperken zodat de 

micro-organismen in de bodem 

optimaal kunnen floreren.

Natuur bouwen op een giftige 



vuilnisbelt

In 2012 is een spannend 

natuurherstelproject begonnen: 

de Volgermeerpolder bij 

Amsterdam is een van de 

meest vervuilde bodems van 

West Europa. De locatie is 

veel te groot om voor klassiek 

bodemsanering en daarom is 

de vervuilde grond ingepakt met 

waterdicht folie en een laag zand. 

Zo ontstond een kunstmatig 

landschap waar een nieuwe 

veenweide-ecosysteem moet 

ontstaan. De Nijmeegse biologen 

hebben een onderzoeksprogramma 

opgezet om de veengroei te 

optimaliseren, en een goede 

waterkwaliteit te garanderen. De Volgermeerpolder is daarmee het grootste 

openluchtexperiment voor veen-ecologie in de wereld, dat inzichten zal 

opleveren voor eco-technologie, water- en natuurmanagement over de hele 

wereld.


