BODEMDALING: veelkoppig monster vol innovatiekansen
Wij, adviseurs van ORG-ID, ervaren zelf de effecten van bodemdaling: fietsend door het veenweidegebied zien
we kanalen steeds verder boven het dalende land uitsteken en in Holland, Friesland en elders is het ophogen
van de tuin bijna routine.

Bodemdaling is een veelkoppig monster. In onze adviespraktijk lopen wij aan tegen:
• de combinatie bodemdaling en zeespiegelrijzing, die het waterbeheer ingewikkelder, kwetsbaarder en duurder maakt;
• paalrot in de gebouwde omgeving waar zich niemand echt verantwoordelijk voor voelt;
• uitstoot van broeikasgassen door oxidatie van veen;
• natte natuurgebieden komen ten opzichte van hun omgeving steeds hoger te liggen en met kunst en vliegwerk in stand
worden gehouden;
• landbouwbedrijven die in een cyclus zitten van peilverlaging en bodemdaling, ook slecht voor de waterkwaliteit.
Maar ook:
• veel mensen die in dit soort gebieden of huizen leven en werken;
• veel geïnvesteerd vermogen dat door bodemdaling bedreigd wordt;
• een intensief gebruik van dat dalende land;
• een uniek en fantastisch landschap.

Bodemdaling lijkt dus vooral een probleem zonder duidelijke probleemeigenaar, zonder werkbaar
beheerperspectief, zonder uitzicht op consensus over een oplossingsrichting of gezamenlijk
handelingsperspectief. Is Holland dan toch een tijdelijk project?
Toch zien wij volop mogelijkheden:
• om samen met gebruikers op zoek te gaan naar de fundamenten onder het probleem: wat is er precies aan de hand?
• om relevante partijen bij elkaar te brengen: overheden, landbouw- en natuurorganisaties, boeren, natuurliefhebbers,
huiseigenaren en inwoners van plattelandsgemeenten;
• om - samen met VIC Zegveld - te werken aan innovatieve, praktische oplossingen voor de landbouw, zoals
onderwaterdrainage en ‘natte teelten’;
• om nieuwe productieketens en verdienmodellen voor een circulaire economie uit te werken en uit te dragen;
• om aan de slag te gaan met andere vormen van stedelijk waterbeheer en de instrumenten van klimaatadaptatie, op weg
naar een klimaatbestendige stad;
• kortom: om ondernemers en inwoners die willen innoveren daartoe ruimte te geven.
En, werkt het? Ja, kijk maar wat onze opdrachtgevers er van zeggen:
Mijn ervaring met ORG-ID is dat ze kritisch meedenken om samen te komen tot een goede aanpak. Ze snappen bovendien
wat het betekent te werken in een veranderende omgeving. Als het nodig is, passen ze hun inzet en aanpak aan.
- Johan Grijpstra Provincie Fryslân
Ik werk graag samen met ORG-ID omdat ze de verwondering tot kunst hebben verheven.
- Frank Lenssinck, Veenweiden Innovatiecentrum
ORG-ID levert bij complexe vraagstukken een combinatie van inhoudelijke kennis, overzicht en aansturing in het proces. Dat
maakt het fijn om mee samen te werken.
- Sjaak Hoogendoorn ANV Water, land en dijken
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