Onderzoek natuur en landschap – deelproject IPV

Beschrijving maatschappelijk probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?

Wat is de doelstelling van het project?

Beoogde resultaten / producten

Het onderzoekspoor levert de bewijslast voor de hypothese van het IPV en beantwoordt de vraag welke
verandering vernatting van veen teweegbrengt in de biodiversiteit en landschapskwaliteit.
Dit project is een deelproject van het Innovatieprogramma Veen (IPV). Het IPV is gestart om in een pilot te
onderzoeken of vernatten van veen een oplossing biedt tegen de bodemdaling in veengebieden, het
reduceren van broeikasgasemissie, verbeteren van de waterkwaliteit, verbeteren van de biodiversiteit en
verbeteren van de inkomsten van de boer. Dit zou kunnen leiden tot het ‘nieuwe multifunctionele
boerenbedrijf’, met zowel veeteelt met een veranderend peil als het telen van natte gewassen in de
onderbemalingen van Laag Holland.
Het natuuronderzoek richt zich op de vraag: Wat verandert er aan de biodiversiteit wanneer veen wordt
vernat?
Het landschapsonderzoek richt zich op twee vragen: Wat is het effect van vernatting op de uiterlijke
verschijningsvorm van het veenweidelandschap en hoe wordt deze verandering beleefd door een breed
publiek?
Met een achterliggende onderzoeksvraag: Zijn we als samenleving in staat om een duurzamer
functionerend landschap ook beter te waarderen dan een minder duurzaam landschap?
Openheid van het landschap kan objectief worden gemeten, maar wat is de betekenis van afname van de
openheid met 27%? Dit onderzoeksprogramma vertegenwoordigt een objectief deel: Natuur onderzoek en
een subjectief deel: Landschapsonderzoek.
Beantwoorden onderzoeksvragen

Doelgroep
Deelnemers

B-ware, RU, LNH, de uitvoerende agrariër (de 4 innovatieve, meedenkende agrariërs uit de veeteeltgroep)
Water, Land & Dijken, Landschap Noord-Holland, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, ANV, VIC

Contactpersoon + contactgegevens

Roel van Gerwen, r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl

Financiering
Omvang:
 100 K
 100 – 250 k
 250 K
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 Volledig
 Deels
 Niet
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 Lopend
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Omvang
 100 K
Realisatie:
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