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Neerslag in Veengebieden

De stabiele isotopen samenstelling van veenmos als indicator 
voor veranderingen in het milieu

Reconstrueren en voorspellen van veranderingen in klimaat en milieu
Veranderingen in klimaat en milieu zijn van alle tijden. Als het klimaat 
verandert, verandert de natuurlijke omgeving mee. In het huidige West- 
Europa is echter nagenoeg al het land in cultuur, waardoor er weinig 
ruimte is voor de natuur om zich vanzelf aan te passen aan en mee te 
bewegen met veranderingen in het klimaat. Op basis van computer 
modellen verwachten het ipcc (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) en het knmi in de toekomst voor ons land steeds meer extre-
men in het weer, met nattere zomers, drogere winters en bijbehorende 
extremere rivierwater standen. En hoewel de omvang van de verander-
ingen niet vast staat, is het wel te voorzien dat toekom  s tige klimaatveran-
deringen grote gevolgen kunnen hebben voor de omgeving en de 
samenleving. Zo hebben de Maas overstromingen van 1993 en 1995 
grote schade veroorzaakt: de materiële schade van de overstromingen 
van 1993 wordt geraamd op ruim 100 miljoen euro, en in 1995 werden 
meer dan 200.000 mensen geëvacueerd uit het Nederlandse rivieren-
gebied. Om zich goed te kunnen voorbereiden op veranderingen in de 
nabije toekomst, streeft de overheid naar model len, die de omvang van 
de verwachte klimaatverandering zo betrouw baar mogelijk voorspellen. 
‘Klimaat voor Ruimte’ is een nationaal onderzoeksprogramma dat moet 
bijdragen aan de kennis die nodig is om zo goed mogelijk te kunnen 
anticiperen op toekomstige klimaat veranderingen. Het onderzoek dat 
is beschreven in dit proef schrift, valt onder binnen het onderdeel 
‘Klimaat Scenario’s’ van dat programma. 

Bij het valideren van klimaatmodellen zijn kwantitatieve gegevens 
over klimaatveranderingen in het verleden enorm waardevol. Inzicht 
in de relatie tussen neerslag en rivier afvoer in het verleden, helpt 
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Misten Bog, Hautes Fagnes; Borders Region, Engeland
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bijvoor beeld om ook voor de toekomst nauwkeuriger te kunnen voor-
spellen hoe onze rivieren zullen reageren bij overvloedige neerslag, of 
periodes van grote droogte. In mijn onderzoeksproject ligt de focus op 
het stroomgebied van de Maas, in de periode van ongeveer 2000 tot 
1000 voor Christus, het Laat Subboreaal (de Bronstijd in de archeo-
logie). Die periode wordt gezien als een natuurlijk refentiekader, een 
periode waarin de menselijke activiteiten nog gering zijn, en verande-
ringen in het milieu vooral te wijten zijn aan natuurlijke verschuivingen. 
Vanaf de Romeinse tijd heeft het landgebruik van mensen (ontbossing, 
veenontginning, verstedelijking) een impact op de omgeving, en zijn 
veranderingen in het milieu moeilijker tot een zuiver natuurlijke of 
zuiver antropogene oorzaak te herleiden.

Geschreven bronnen over klimaat en milieu gaan op zijn hoogst een 
paar honderd jaar terug. Om gegevens over klimaat en milieu van 
langer geleden te verkrijgen, zijn we aangewezen op zogeheten proxies. 
Een proxy is een meetbare eenheid die als indicator kan dienen voor 
een andere, niet direct meetbare grootheid uit het verleden. Zo kunnen 
jaarringen van bomen bijvoorbeeld inzicht geven in droge en natte 
jaren in de laatste millennia. In dit proefschrift dient de verhouding 
waarin de lichte en zware varianten (isotopen) van waterstof, zuurstof 
en koolstof in het weefsel van veenmossen voorkomen, als proxy voor 
de klimaat- en milieu omstandigheden. Aan de hand van de isotopen 
verhouding in veenmossen worden dus de milieu- en klimaatomstandig-
heden gereconstrueerd uit de tijd waarin dat mos groeide. 

Veengebieden als archief
Om iets te kunnen zeggen over het Laat Subboreaal, is er materiaal 
nodig uit die periode, waaraan we betrouwbare metingen kunnen doen. 
Naast een goede proxy, is er een archief nodig waarin die proxy is 
opgeslagen. Veengebieden, en in het bijzonder hoogvenen, vormen een 
waardevol archief op basis waarvan klimaat- en milieu veranderingen 
kunnen worden gereconstrueerd. Veen is een pakket van half vergaan 
plantenmateriaal, netjes opgestapeld in chronologische volgorde.  
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Een plakje van 1 centimeter veen uit een vertikale boorkern, bevat 
planten materiaal dat in een periode van tussen de 5 en 50 jaar op die 
plek is gegroeid. Aan plantenresten uit het veen valt veel informatie 
over het milieu ten tijde van de groei van de planten af te leiden. 
Traditioneel wordt geprobeerd om via pollen en macrofossielen de 
vegetatie veran deringen door de eeuwen heen te reconstrueren. 
Omdat de soort plant iets zegt over milieuomstandigheden - elke 
planten soort heeft zijn eigen bepaalde voorkeur voor natter of droger, 
warmer of kouder, zonniger of schaduwrijker, voedselarmer of 
voedsel rijker - is het goed mogelijk om op basis van vegetatie een 
kwalitatief beeld te schetsen van de veran derende het klimaat- en 
milieuomstandigheden door de tijd. Als er door de jaren heen een 
verandering optreedt in de vegetatie op een bepaalde locatie, dan is 
het aannemelijk dat de omstan digheden daar ook veranderen. 

Ongeveer de helft van al het veen materiaal in noordelijke veengebieden 
is gevormd door veenmos (Sphagnum). Veenmos heeft een bijzondere 
structuur, zonder wortels of vaatstelsel, en zonder huidmondjes die bij 
vaatplanten zorgen voor de regulatie van verdamping via de bladeren. 
De blaadjes van veenmos zijn slechts één cellaag dik, en vormen een 
patroon van afwisselend fotosynthetiserende chlorofyl cellen, en holle 
cellen waarin water kan worden vastgehouden (Figuur 1.5). In hoog-
venen is al het water van oorsprong regenwater, en dat water wordt 
dus tijdens de groei in de weefsels van het venmos ingebouwd. Op die 
manier heeft veenmos een heel directe link met het milieu waarin het 
groeit, en is uit overblijfselen van veenmos uit hoogvenen, waarschijnlijk 
ook informatie af te leiden over de neerslag in dat verleden.

Ongeveer de helft van al het veen materiaal in noordelijke veen-
gebieden is gevormd door veenmos. Er bestaan meer dan 100 verschil -
lende soorten veenmos, die zijn gegroepeerd in genetisch, morfologisch 
en/of ecologisch verwante secties. In dit proefschrift wordt aandacht 
besteed aan mossen van drie secties: de Cuspidata, de Sphagnum en 
de Acutifolia secties. Dit zijn de secties die vooral voorkomen in 
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hoog venen, waarbij de Cuspidata mossen een voorkeur hebben voor 
natte omstandigheden en poeltjes, de Sphagnum mossen gemiddeld 
nat groeien, en Acutifolia vooral voorkomen op de drogere, iets hoger 
gelegen bulten van een hoogveen. De soort veenmos die je terugvindt 
in het veen, is dus een indicator voor de droogte van die locatie in het 
gebied. 

Aan vegetatie reconstructies op basis van plantenresten (macrofos-
sielen) kleven een aantal nadelen. Ten eerste is het veen soms zodanig 
vergaan, dat er niet meer te achterhalen valt welke plantensoorten er 
oorspronkelijk gegroeid hebben. Verder zegt een verschuiving in de 
vegetatie wel iets kwalitatiefs over het milieu, maar altijd binnen een 
flinke bandbreedte. En dan vaak ook alleen nog maar ten opzichte van 
hoe het ervoor was. Dus het wordt natter of het wordt warmer. Maar 
hoeveel natter of hoeveel warmer het werd, is bijna nooit te bepalen op 
basis van de vegetatie.

Isotopen en de hydrologische cyclus
Met het voortschrijden van de techniek, zijn er steeds meer manieren 
bij gekomen om naast de hele planten, ook de grote organische mole-
culen (cellulose, lipides, dna) en de chemische eigenschappen van die 
moleculen door te meten. Dat is een ontwikkeling met een enorme 
potentie om milieu- en klimaatsverandering niet alleen kwalitatief, 
maar ook kwantitatief te beschrijven. 

Voordat ik in ga op die organische moleculen in veenmos, is het 
belangrijk om eerst iets meer te weten over water. Regenwater (en 
water uit andere vormen van neerslag, zoals sneeuw) heeft niet overal 
op de wereld exact dezelfde samenstelling. Water, H2O, bestaat uit 
waterstof- en zuurstof atomen, en die atomen komen van nature in 
verschillende verschijningsvormen, zogenaamde isotopen, op aarde 
voor. Verreweg de meest voorkomende zijn de lichte varianten (1H en 
16O), maar van zowel waterstof als zuurstof bestaan ook zwaardere 
varianten, (2H of Deuterium, afgekort D, en 18O). Die zware en lichte 
varianten van waterstof en zuurstof zitten altijd gemengd in neerslag. 
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De verhouding tussen lichte en zware atomen is echter wel verschillend, 
en hangt samen met klimaatfactoren. Deze verhouding speelt een 
belangrijke rol in dit proefschrift.

De isotopen verhouding zoals die voorkomt in de oceanen is de 
standaard (Standard Mean Ocean Water), en isotopen verhoudingen 
worden altijd weergegeven als afwijkingen ten opzichte van deze 
standaard. Rond de evenaren verdampt oceaanwater, dat stijgt op  
en reist richting de polen (zie Figuur 1.3) Terwijl regenwater richting 
de polen trekt, valt er onderweg steeds meer neerslag uit de wolken.  
Nu trekt de zwaartekracht iets harder aan het zware water dan aan het 
lichte water in de atmosfeer. Het zware water zal dus iets makkelijker 
uitregenen dan het lichte. Als gevolg daarvan verloopt de verhouding 
tussen zwaar en licht water naarmate de breedtegraden oplopen, met 
dicht bij de polen het meest lichte regenwater. Overigens is de afstand 
tot de evenaar niet de enige factor die van invloed is op de isotopen 
verhouding in neerslag water. Hoewel we nog niet precies weten hoe 
het zit, is er wel bekend dat er een aantal andere factoren zijn die de 
samenstelling van het regenwater kunnen beïnvloeden, zoals wind-
richting, temperatuur, regen intensiteit en hoogte. In noordelijke 
regio’s, het gebied waar het onderzoek van dit proefschrift is 
uitgevoerd, is temperatuur een belangrijke factor die samen gaat met 
isotopensamen stelling van regenwater. Hoe hoger de gemiddelde jaar-
temperatuur, des te lichter het regenwater. Overigens kan de isotopen 
verhouding in neerslagwater ook nadat het water is uitgeregend nog 
veranderen. Door verdamping, waarbij de lichte isotopen makkelijker 
verdampen dan de zware, wordt het water dat achterblijft in het veen 
relatief zwaarder.

Koolstof isotopen komen ook in lichte en zware varianten (12C en 
13C) voor, maar de isotopen verhouding van CO2 in de lucht, is wel 
over de hele wereld gelijk. Omdat veenmossen water en CO2 uit hun 
directe leefmilieu gebruiken om hun weefsels te bouwen, en hoog venen 
puur regenwater gevoede milieus zijn, zou de isotopensamenstelling 
van de neerslag en van de atmosfeer, al dan niet beïnvloed door 
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verdamping of biosynthese, af te lezen moeten zijn in de weefsels van 
het mos.

Onderzoeksvragen
Het principe van klimaatreconstructie op basis van veenmos isotopen 
is eenvoudig: de temperatuur bepaalt de isotopen verhouding van 
neerslag, en neerslag is de enige bron van water voor veenmos in 
hoog venen, dus die isotopen verhouding van de neerslag wordt tijdens 
de groei vastgelegd in de weefsels van veenmos. Dan zou je het dus 
ook om kunnen draaien: als je de isotopensamenstelling van oud 
veenmos meet, kun je daarvan de isotopensamenstelling van de regen 
die viel op het moment dat het oude mosje groeide vele jaren geleden, 
van afleiden. En met de isotopenverhouding van die oude regen, kun 
je iets zeggen over de temperatuur op het moment dat dat mosje 
groeide. Dat is een proxy: een meetbare eenheid die je iets vertelt over 
een andere factor uit het verleden waar je iets over wilt weten. Je meet 
isotopen in veenmos, en kunt daarmee iets zeggen over de neerslag, de 
temperatuur, of andere milieu omstandigheden in het verleden. 

Dit proefschrift gaat in op de vraag of die relatie tussen neerslag 
isotopen en isotopen in veenmos mos echt zo eenvoudig is als 
hierboven beschreven. Er wordt geprobeerd om de factoren die de 
proxy beïnvloeden te bepalen en te kwantificeren, om uiteindelijk een 
zo zuiver mogelijke proxy op te leveren, die daadwerkelijk 
betrouwbare informatie kan geven over milieuveranderingen in het 
verleden. In een boorkern met veen uit de Belgische Hautes Fagnes, 
daterend uit het Laat Subboreaal (de Bronstijd), wordt de veenmos 
isotopen proxy vervolgens toegepast, en vergeleken met pollen en 
macrofossielen, dus met biologische milieu indicatoren. Tenslotte 
wordt de oogst van dit onderzoeksproject kort samengevat, en wordt 
er geschetst hoe op basis van de behaalde resultaten het onderzoek 
vervolgd zou kunnen worden. 
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Sphagnum fallax
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De kas als proeftuin
Is de isotopen verhouding in neerslag en lucht dezelfde als de isotopen 
verhouding in veenmos? En zo niet, hoeveel wijken deze dan van elkaar 
af? En is die afwijking constant, of kun je er geen pijl op trekken? Zijn 
het genetische, of omgevings factoren die een rol spelen bij de 
isotopen waardes in veenmos?

Om meer grip te krijgen op de route tussen isotopen in neerslag en 
isotopen in veenmos (hieronder fractionering genoemd), en om de 
complexe set aan mogelijke factoren die een rol spelen bij fractione-
ring te kunnen ontrafelen, werd bij aanvang van dit onderzoek in een 
kas een opstelling gemaakt, waarin onder gecontroleerde omstandig-
heden een aantal soorten veenmos werden gekweekt. Zo kon precies 
worden achterhaald welke factoren een rol spelen bij de isotopen 
fractionering in veenmos, en welke factoren onbetekenend zijn. Door 
de omgevingsfactoren vast te leggen, kon achteraf goed bepaald 
worden welke factor precies van invloed was geweest op de gemeten 
isotopen waardes. De veenmossen werden bij een hoge en een lage 
grondwaterspiegel gekweekt, en kregen een afgemeten hoeveelheid 
neerslag. Gemeten werd hoe hard het veenmos groeide, hoeveel water 
er verdampte, en na een paar maanden groeien werden de waterstof, 
zuurstof en koolstof isotopen in de gekweekte veenmossen gemeten. 

Uit het kas experiment blijkt, dat je niet alle veenmos soorten over 
één kam kunt scheren. Er bestaan veel verschillende soorten veenmos, 
en die hebben ieder hun eigen biochemie, hun eigen interne fabriekje. 
Als de omgevingsfactoren identiek zijn, blijkt het interne fabriekje van 
de verschillende soorten op een andere manier met het zware en lichte 
waterstof omgaat. De verhouding van waterstof isotopen in verschil-
lende veenmos soorten scheelt aanzienlijk per soort, tot wel 30‰. Dat 
is evenveel als het verschil tussen de neerslagisotopen in Nederland en 
de neerslagisotopen in Zweden. En daar moet je dus wel rekening mee 
houden bij het reconstrueren van neerslag isotopen verhoudingen uit 
het verleden, anders geeft dat een flinke foutenmarge. Voor zuurstof 
geldt die soorts-afhankelijkheid niet. Zuurstof fractioneert wel (er 
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zitten in veenmos meer zware zuurstof isotopen dan in het regenwater), 
maar alle soorten veenmos doen dat op dezelfde manier. Aan het in-
bouwen van zuurstof ligt blijkbaar een meer universeel, of meer stabiel 
principe ten grondslag dan aan het inbouwen van waterstof isotopen. 
Enigszins tegen de verwachting, blijkt verder uit de metingen van die 
kasopstelling dat verdamping helemaal niet zo belangrijk is bij de 
isotopen fractionering. Vaak werd er veel meer verdamping gemeten, 
dan je op basis van de isotopen in het mos zou verwachten. Het lijkt 
erop dat de waterstof en zuurstof isotopen verhouding in veenmos 
vooral bepaald wordt door wat er uit de lucht valt, en daarnaast door 
biochemische stappen, dus de verwer king van dat water binnenin de 
plant. De lokale omstandigheden, dat wil zeggen de hoeveelheid ver-
damping, en ook de grondwaterstand, blijken minder impact te hebben 
dan van tevoren bedacht. 

Er vinden dus behoorlijk autonome processen in de veenmossen 
plaats. Is dat goed nieuws als je die proxy wilt gebruiken bij het recon-
strueren van lokale milieu omstandigheden? Ja en nee. Ja, want er is 
een redelijk directe lijn tussen wat er uit de lucht valt en wat je in de 
plant meet, en dat is fijn als je geïnteresseerd bent in de samentelling 
van het regenwater. Echter, om informatie te achterhalen over lokale 
omstandigheden, dus over bijvoorbeeld verdamping (die weer gekop-
peld is aan temperatuur, wind en hoeveelheid neerslag), lijkt de veen-
mos isotopen proxy te weinig aanvullende informatie op te leveren. 

Venen in heel Noordwest-Europa
Met de informatie uit het kas experiment is inzicht verkregen in de 
verschillende factoren die een isotopen proxy in veenmos kunnen 
beïnvloeden. Maar uiteindelijk is het doel om de isotopen proxy toe te 
passen op veenmossen die in de buitenlucht, in een veengebied, zijn 
gegroeid. En in het open veld kunnen zich omstandigheden voordoen 
die bij een kasopstelling niet voorzien waren. Om te weten te komen 
hoe sterk de relatie tussen neerslag isotopen en veenmos isotopen in 
een veld situatie is, en om te zien of die soort specifieke fractionering 
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uit het kasexperiment in het veld ook terug te vinden is, is er een set 
met veenmossen uit 15 verschillende veengebieden verspreid over 
Noordwest-Europa verzameld. Ook is er op een aantal plaatsen het 
veenwater verzameld rond de plek het veenmos groeide. Bij lokale 
meteorologische organisaties is informatie verzameld over neerslag 
hoeveelheden en temperatuur. De lokale isotopen samenstelling van 
de regen gemiddeld over een heel jaar is in de praktijk lastig te meten, 
maar gelukkig bestaan er computerprogramma’s die de waterstof en 
zuurstof isotopen verhouding van neerslag samenstelling goed kunnen 
reconstrueren. Al met al levert dat een flinke verzameling gegevens op, 
waar veel informatie uit af te leiden valt. Na het analyseren van al die 
gegevens bleek dat de soortspecifieke biochemie die we in de kas 
hadden gevonden, ook geldt voor het veld. Ook in het veld blijken de 
waterstof en koolstof isotopen verhoudingen afhankelijk van de 
veenmos soort die wordt onderzocht. Dit onderstreept nog eens het 
belang van een nauwkeurige soortsbepaling bij de toepassing van de 
waterstof en koolstof isotopen proxies. 

Door de istopen verhoudingen van het regenwater, het veenwater 
en het mos naast elkaar te leggen, zien we dat verdamping ook in het 
veld – binnen de bestudeerde klimaatzone – slechts een beperkte rol 
speelt bij het bepalen van isotopen verhoudingen in veenmos. Dat 
verwonderde ons bij het kasexperiment, maar die waarneming wordt 
dus ondersteund in de veld samples. Het geeft aanleiding tot vervolg-
experimenten waarin zo precies mogelijk achterhaald zou moeten 
worden, welk water veenmossen gebruiken tijdens hun groei. Groeit 
veenmos van het water waar het in staat, of hoofdzakelijk van het 
water dat rechtstreeks uit de lucht op het plantje valt? 

Uit de veldset kan verder worden afgeleid, dat waterstof isotopen 
veel netter weergeven wat er uit de lucht is gevallen dan zuurstof 
isotopen. Kortom: de waterstof isotopen verhouding uit veenmossen 
is een goede proxy voor de waterstof isotopen verhouding uit neerslag, 
waarbij de betrouwbaarheid van de proxy toeneemt als bekend is welke 
veenmos soort er precies gemeten wordt.
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Soorten herkennen op basis van biochemie
In het kasexperiment en de Europese set van veenmossen uit het veld 
zien we dat het van belang is om te weten welke mosjes je precies meet, 
als je de waterstof isotopen verhouding uit hun weefsels wilt kunnen 
gebruiken als proxy voor neerslag isotopen op het moment van groei. 
Nu is het bij vers veenmos al een hele klus om de exacte soort te 
bepalen, en in veen, waar de plantjes vaak half vergaan zijn, is het nog 
veel moeilijker om veenmos soorten te herleiden. Een ander probleem 
is, dat het ontzettend veel tijd kost om met de hand zo veel mosblaadjes 
te verzamelen, dat je er betrouwbare isotopen metingen aan kunt doen. 
En soms, als de veen vormende planten al te veel vergaan zijn, is het 
zelfs met het grootste geduld van de wereld onmogelijk om uit een 
stukje veen een monster te nemen waarvan je de soort(en) herkent,  
en waar je ook nog isotopen metingen aan kunt doen.

Het zou dus soms handig kunnen zijn om basis van de biochemische 
metingen in het veen een uitspraak te kunnen doen over welke soorten 
er oorspronkelijk in dat veen groeiden. Dat blijkt mogelijk te zijn. 
Door de hoeveelheden van de verschillende n-alkanen (planten wassen 
van verschillende lengte) te meten, en de waterstof en koolstof isotopen 
samenstelling van die n-alkanen te bepalen, blijken soorten of soort-
groepen van veenmos van elkaar te onderscheiden in een ogenschijnlijk 
onherkenbaar stukje oud veen. Met deze ‘biochemische handtekening’ 
lijken vooral de nat groeiende veenmossen te traceren. Er valt nog iets 
op uit het beeld van de koolstof isotopen bij de n-alkanen van verschil-
lende lengte. Het zou kunnen, dat de kortere en langere n-alkanen uit 
twee verschillende productie lijnen (pathways) komen in de bioche-
mische interne fabriekjes die plantenwassen maken. Dit is zijspoor van 
het isotopen proxy onderzoek, maar zeker interessant bij de studie 
naar biochemische processen in veenmos en andere planten. Het is de 
moeite waard om deze analyse nog eens te herhalen met meer mosjes, 
en herhaalde metingen, zodat zowel de ‘biochemische handtekening’ 
als de ‘gescheiden productielijnen’ met meer overtuiging aangetoond 
kunnen worden. 
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Reconstructie van milieu in Misten Bog, Hautes Fagnes (België) in 
het Laat Subboreaal (1950-1300 voor Christus)
Na het testen en afstellen van de isotopen proxies in het heden, is het 
tijd om te kijken of die proxies ook bij venen uit het verleden toepas-
baar zijn. In Misten Bog, een Belgisch hoogveen, is een boorkern uit 
het veen gehaald. Die boorkern was 8 meter lang, en ging tot 9000 
jaar terug. Uit die lange boorkern is vervolgens het stukje geselecteerd 
dat de periode van ongeveer 1950 tot 1300 voor Christus beslaat. In 
die periode wordt nog geen grote klimaatomslag verwacht (die komt 
daar vlak na in de Romeinse tijd), maar volgens eerdere studies, is het 
klimaat in de bestudeerde periode ook niet helemaal stabiel. Het is dan 
ook de verwachting dat er in de isotopen of in de vegetatie van het 
veen uit die periode wel iets verandert. 

De plantenresten die we hebben bestudeerd in die ruim 600 jaar, 
laten zien dat er in een periode van een paar eeuwen flink wat verschui-
v ingen plaatsvinden in de veen vegetatie. Natter en droger levende 
planten wisselen elkaar af. De pollen, die iets zeggen over wat er in de 
regio allemaal groeide, ondersteunen dat beeld van afwisselende natte 
en drogere periodes. Echter, als je de isotopen daar naast bekijkt, lopen 
die nauwelijks parallel met het lokale beeld. Nu bleek het moeilijk om 
uit de smalle boorkern genoeg materiaal te verzamelen voor isotopen 
metingen, maar de paar meetpunten die er zijn, laten toch een ander 
patroon zien dan je op basis van de gereconstrueerde vegetatie zou 
verwachten. Soms lopen de zuurstof isotopen parallel met de vegetatie, 
en worden de zuurstof isotopen waardes ook meer negatief als de 
vegetatie een duidelijke vernatting in het veen laat zien, maar op ander 
momenten is er geen samenhang tussen het vegetatie beeld en de 
zuurstof of waterstof isotopen waardes.
Opmerkelijk is wel, dat als de zuurstof isotopen waardes vergeleken 
worden met zuurstof isotopen waardes van andere Europese studies, er 
toch meer parallellen te vinden zijn. Op basis daarvan zou je wellicht 
kunnen zeggen dat de waarde van biologische proxies vooral lokaal 
ligt, terwijl je met isotopen meer naar een algemene verschuiving in 
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klimaat op een grotere geografische schaal kijkt. Op basis van de 
relatief kleine data set uit de veen boorkern lijkt er moeilijk een harde 
uitspraak te doen over de vergelijking tussen de biologische proxies en 
de isotopen. We zien wel degelijk flinke verschuivingen in de waterstof 
en zuursof isotopen waardes. Willen we echter de link tussen isotopen 
waardes en klimaat omstandigheden goed kunnen leggen, dan is er een 
uitgebreider onderzoek nodig. Daarbij moeten ook zeker andere facto-
ren dan alleen temperatuur en neerslag meegenomen worden. Denk 
dan bijvoorbeeld aan de wind, windrichting of mate van bewolking.

Conclusies
In dit proefschrift is onderzocht of en hoe de stabiele isotopen samen-
stelling van veenmossen kan worden gebruikt om veranderingen in kli-
maat en milieu te reconstrueren. Inzicht in interne en externe proces sen 
die zorgen voor isotopen fractionering, hebben de betrouw baarheid 
van de veenmos isotopen proxy vergroot. De stap van veen mos isoto-
pen naar kwantitatieve informatie over klimaatfactoren is vooralsnog 
te groot, maar in dit proefschrift is wel aangetoond dat op via de 
water  stof isotopen verhouding uit veenmossen, de waterstof isotopen 
verhouding uit neerslag goed herleid kan worden, waarbij de betrouw-
baarheid van de proxy toeneemt als bekend is aan welke veenmos soort 
er precies gemeten wordt.

In de vegetatie analyse van een veenkern lijken de Hautes Fagnes 
tijdens het Laat Subboreaal nattere en drogere periodes door te 
maken. Het isotopen beeld over die zelfde periode laat ook zien dat  
er schommelingen zijn door de tijd, maar de isotopen waardes lijken 
opvallend genoeg andere informatie te bevatten dan het vegetatie 
beeld. De gevonden pieken en dalen in zuurstof isotopen vertonen 
sterke overeenkomsten met waardes die bij andere Europese neerslag 
isotopen reconstructies gevonden zijn, en mogelijk ligt aan de verande-
rende isotopen waardes in de neerslag een vooralsnog onbekende set 
van klimaatfactoren ten grondslag. Het is interessant om de isotopen 
proxy in veenmos nader te bestuderen, en verder in te gaan op de 
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klimaat- en milieufactoren die mogelijk een rol spelen in deze proxy. 
Het nabootsen van een ecosysteem in een proefopstelling kan goed 
helpen bij het verder ontrafelen van de complexe relatie tussen 
klimaat, milieu en biosfeer.


