Over deze meetmethode

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)
doet onderzoek naar de omvang van de uitstoot van broeikasgassen uit
veen. Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot worden
teruggebracht. Doel van het NOBV is de effectiviteit van verschillende
maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen te
onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden
tevens de effecten op bodemdaling in kaart gebracht.

Op een aantal locaties wordt naast
broeikasgasuitstoot ook bodemdaling
intensief gemeten. Daarbij wordt onder
andere gebruik gemaakt van een
Geïntegreerd Geodetisch Referentie
Station (IGRS), met name in combinatie
met radarsatellietbeelden.
www.nobveenweiden.nl
info@nobveenweiden.nl
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Metingen:
Op twee NOBV-meetlocaties staat een IGRS-station:
• Rouveen (Overijssel)
• Zegveld (Utrecht)

