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In november 2004 ging bij Henk Wösten de vlag uit. De

bodemkundige ontving anderhalf miljoen euro van de

Europese Unie voor zijn projectvoorstel Restorpeat, een

onderzoek naar de herstelmogelijkheden van veenbossen

in Azië. 

door Astrid Smit

>Op zich was het logisch dat de EU voor het project

van Wösten koos. Zijn onderzoeksteam had net een

vierjarig project naar de toestand van de tropische

veenbossen afgerond, ook voor de EU. ‘Toch voelde het als

erkenning’, vertelt Wösten. ‘Een teken dat we het goed

hadden gedaan. En met dit vervolgproject konden we een

bijdrage leveren aan een oplossing.’ Indonesië, Maleisië en

in mindere mate Vietnam zitten namelijk met een groot

probleem: ze stoten grote hoeveelheden broeikasgassen

uit. Op het lijstje van de landen met de meeste uitstoot

staat Indonesië op de derde plaats. Alleen China en de

Verenigde Staten leveren een grotere bijdrage aan het

broeikaseffect. De hoge notering van Indonesië komt niet

zozeer door een hoog verbruik van fossiele brandstoffen,

maar doordat er in het land zoveel veenbos is omgezet in

landbouwgrond; en dat geldt ook voor Maleisië. 

Tropische veenbossen zijn van nature een goede opslag-

plaats van kooldioxide. De bomen staan in dit oerwoud met

hun wortels in het water en halen grote hoeveelheden CO2
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uit de lucht. Als ze afsterven vormen ze een dikke veenlaag

waaruit weinig koolstof vrijkomt; het water in het veen voor-

komt dat plantenresten goed worden afgebroken. De tropi-

sche veenbossen, die voor zeventig procent in Zuid-Oost

Azië liggen, vormen daarmee een belangrijke sink van kool-

stof. Ze houden zo’n drie procent van al het koolstof vast

dat in de wereld in de bodem en bossen wordt opgeslagen. 

De laatste decennia leggen Indonesië en Maleisië echter

grote delen van hun tropische veenbossen droog. Voor de

houtkap, de verbouw van rijst en vooral voor de verbouw

van palmolie. En daarmee zijn de veengebieden een grote

bron van broeikasgassen geworden. Het veen wordt door de

drooglegging versneld afgebroken: zuurstof uit de lucht

reageert met koolstof in de grond waarbij CO2 vrijkomt.

Bijkomend probleem is dat het droge veen een ideale

brandstof is en snel vlam vat, waarmee opnieuw veel kool-

stofdioxide naar de atmosfeer verdwijnt. Jaarlijks staan

duizenden hectares veengebied in brand door bliksemin-

slag, omdat ze moedwillig zijn aangestoken of door

extreem droge periodes. In totaal stoten de 26 miljoen hec-

tare tropisch veengebied acht procent van de wereldwijde

broeikasgassen uit, aldus Wösten.

In 1997, toen El Niño voor grote droogtes in Indonesië

zorgde, liepen de branden in de veengebieden van

Kalimantan volledig uit de hand. Het vuur was zo hevig en

bleef zo lang aanhouden dat een dikke grijze mist ontstond
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‘Een ecologische ramp, die ook
positieve gevolgen had’

Op 1 november 2004 werd het project

Restorpeat goedgekeurd en kreeg

Henk Wösten budget voor het onder-

zoek.
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>  Grote dam in een groot drai-
nagekanaal in het Sebangau
National Park op Kalimantan,
gemaakt van ter plekke voorra-
dig materiaal in combinatie
met zandzakken die van buiten
het gebied zijn aangevoerd.
Indien deze grote en ook rela-
tief dure dammen stand -
 houden, vernatten ze grote
veengebieden stroomopwaarts
van de dam.

Digitaal hoogtemodel van het uit veen
bestaande Air Hitam Laut stroomgebied
op Sumatra. Elke kleurschakering duidt op
een hoogteverschil van 1 meter. De don-
kerste kleur duidt op een hoogte van meer
dan 20 meter boven zeeniveau en de licht-
ste kleur op een hoogte van 0 tot 1 meter
boven zeeniveau. 

Afdammen van kleine draina-
gekanalen in het Sebangau
National Park in centraal
Kalimantan met ter plekke
voorradig materiaal. 
Deze eenvoudige en daardoor
ook goedkope dammen zijn
effectief in het vernatten van
het veengebied stroomop-
waarts van de dam.
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De rivier de Oya op Sarawak stroomt in een veengebied met bewoning langs
de oever. Dergelijke grote rivieren fungeren als natuurlijke grenzen van grote,
aaneengesloten veengebieden en zij vormen daarmee ook de grenzen van de
gebieden waarbinnen de hydrologie wordt gemodelleerd.

Sarawak,
Oya rivier
voorjaar 2005

Spoorwegsysteem dat toegang
verschaft tot een groot aantal
ongecontroleerde houtkaploca-
ties. Dergelijke activiteiten
moeten stoppen om gebieden
duurzamer te kunnen beheren.
De lokale bevolking moet wel
perspectief worden geboden op
andere bronnen van inkomsten
dan alleen houtkap. 
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boven het Indonesische eiland. Vliegvelden gingen dicht

en scholen moesten sluiten. Zelfs in Singapore en de

Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur hadden mensen last

van de rook. Wösten: ‘Een ware ecologische ramp. Maar de

ramp had ook positieve gevolgen. Indonesië en Maleisië

besloten voortaan beter om te gaan met hun veengebie-

den.’

De Europese Unie stak een helpende hand toe en maakte

anderhalf miljoen euro vrij voor onderzoek. ‘Daar is het pro-

ject Strapeat uit voortgekomen. Een inventariserend

onderzoek waarin we met collega’s uit Europa, Indonesië

en Maleisië de problemen rond de tropische veengebieden

in kaart brachten: de toestand van de flora en fauna, de

hydrologie, de sociaal-economische situatie en de produc-

ten die uit het bos worden gehaald door de lokale bevol-

king.’ 

Het vervolgproject Restorpeat was gericht op het verstan-

dig gebruik van veengebied. De veengebieden die voor de

teelt van oliepalm worden gebruikt, zijn in conditie te hou-

den met goed waterbeheer. Nu zakken sommige plantages

door inklinking van het veen wel tien tot vijftien centimeter

per jaar. Wösten: ‘We hebben een aantal richtlijnen opge-

steld zoals het hoog en constant houden van de grondwa-

terstand en het gebruik van relatief kleine dammen. De

richtlijnen zijn door de plantagehouders overgenomen.’

Daarnaast zouden de intacte tropische veenbossen –

slechts anderhalf miljoen hectares nog, waarvan het groot-

ste deel in Irian Jaya – in ieder geval moeten worden

beschermd, aldus het projectteam. Deze kunnen een

goede opslagplaats blijven van koolstof. En verder doen

Indonesië en Maleisië er verstandig aan meer water in de

gedegradeerde bossen te houden. Nu drogen die bossen –

zo’n tien miljoen hectare – langzaam uit door de kanalen

die in het verleden zijn aangelegd voor de illegale houtkap.

De kanalen liggen boven zeeniveau en blijven, zolang ze

niet worden gedicht of afgedamd, het veen ontwateren.

Berbak
Sumatra
(Indonesië)
zomer 2006

Berbak, Zuidoost-Sumatra. Alterra-medewerkers Herco Jansen, Henk Wösten en Henk
Ritzema (zittend, rechts) samen met Indonesische collega’s op veldwerk in een veenge-
bied. Er worden onder meer opnamen gemaakt van de dichtheid en samenstelling van
het veenmoerasbos, veendikte, grondwaterstand en helling van het gebied.
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De vraag is echter hoe je de veenbossen beschermt en her-

stelt. Er staat een enorme druk op deze tropische ecosyste-

men. Het zijn gewilde gebieden voor de houtkap en de teelt

van oliepalmen, een lucratief product. De vraag stijgt nog

ieder jaar, zeker sinds palmolie een belangrijke biobrand-

stof is geworden in het westen. ‘Wij kunnen wel zeggen dat

zij hun veenbossen niet meer moeten ontginnen, maar dan

moet je ook een economisch alternatief bieden. Een oplos-

sing kan zijn dat de betrokken landen geld kunnen verdie-

nen met het instandhouden van die tropische veenbossen.’

Dat kan in de vorm van koolstofkredieten. Een land krijgt

dan geld voor iedere ton koolstof die het opslaat, door bos-

aanplant en laten aangroeien van venen. Wösten: ‘Heel

eenvoudig is dat niet. Want hoe bepaal je welke koolstof-

voorraad er in de tropische venen is op het moment dat je

met dit kredietsysteem begint? Hoe bepaal je wat de veen-

gebieden jaarlijks aan koolstof vastleggen? En wie krijgt

het geld vervolgens, de overheid of de lokale bevolking?

Van wie zijn die gebieden?’ De koolstofkredieten voor tropi-

sche veenbossen zijn dus nog niet marktrijp. Maar dat is

volgens Wösten slechts een kwestie van tijd. 

Indonesië en Maleisië moeten dus kiezen tussen winst op

de korte of lange termijn, aldus de onderzoeker. Ze kunnen

nu geld verdienen door concessies uit te geven voor hout-

kap of oliepalm, of straks met koolstofkredieten door goed

veenbeheer. ‘Ik vergelijk de veenbossen wel eens met

Assepoester’, vertelt Wösten. ‘Eerst een meisje waar niet

naar omgekeken werd, nu een belangrijke prinses.’

De Wageningse bodemkundige is optimistisch over de toe-

komst van de veengebieden in Maleisië en Indonesië. ‘Ze

trekken zich de kritiek van de andere landen zeker aan.

Indonesië is wel gevoelig voor het feit dat ze na China en de

Verenigde Staten de meeste broeikasgassen uitstoten.

Bovendien krijgt Indonesië veel klachten uit buurlanden

vanwege de aanhoudende bosbranden. In 2009 woedden

er weer een paar grote.’ Hij denkt dat Indonesië daarom

haar best zal doen om de tropische veengebieden te

beschermen en herstellen. ‘Onder president Yudhoyono is

de illegale houtkap bijvoorbeeld een stuk minder gewor-

den, en er worden minder makkelijk concessies uitgege-

ven.’ 

Het eerste wat Indonesië en Maleisië zouden moeten doen

is de branden stoppen, aldus Wösten. Ze zorgen voor vijftig

procent van de kooldioxide-uitstoot maar dienen nergens

toe. Bovendien is bestrijding relatief eenvoudig. ‘Het

doven van de branden is het laag hangend fruit.’ Wat hem

betreft helpt Europa daar aan mee. ‘Als je de uitstoot van

kooldioxide wil verminderen bereik je per geïnvesteerde

euro meer met het blussen van de branden in Indonesië

dan met het subsidiëren van dubbelglas in Nederland.’ 

Wösten kijkt tevreden terug op Restorpeat, dat vorig jaar

werd afgerond. ‘Het is prettig om te ervaren dat je als

wetenschapper een steentje kunt bijdragen aan een maat-

schappelijk probleem, dat je politici kunt helpen goede

beslissingen te nemen. De kennis van het veengebied was

in het verleden heel gebrekkig in Azië. Daardoor zijn desas -

treuze fouten gemaakt. Nu zal dat niet meer gebeuren,

denk ik. We hebben veel congressen met stakeholders

georganiseerd in Indonesië en Maleisië. Zij hebben nu vol-

doende kennis in huis om de tropische venen zelf goed te

kunnen beheren.’

Veenprofiel op Zuidoost-Sumatra. Bovenin bevinden zich de
boom- en wortelresten van het nog slechts weinig verteerde veen-
moerasbos. Dieper in het profiel zijn de oudste en daarmee ook de
meest gehumificeerde veenlagen zichtbaar. 

Sumatra
(Indonesië)
zomer 2006


