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Samenvatting 
 
De invloed van de mens op koolstof-fluxen in kustveengebieden 
 
In West-Nederland is sinds de 10e eeuw na Christus tenminste 3.2 km3 veen verdwenen door een zichzelf 
in stand houdende cyclus van drainage, compactie en oxidatie van veen, maaiveldsdaling, en de daarop 
volgende noodzaak tot verdere verlaging van de grondwaterstand. Deze hoeveelheid, waarschijnlijk een 
onderschatting van 20–50 % van het werkelijke volume aan verdwenen veen, komt overeen met 680 Mt 
CO2-equivalenten of een toename in de wereldwijde atmosferische CO2-concentratie van 0.1 ppmv1. Dit 
is niet veel ten opzichte van de huidige CO2-concentratie (ca. 370 ppmv), maar deze getallen tonen aan 
dat, in vergelijking tot de huidige totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland (ca. 225 Mt 
CO2-equivalenten, of een jaarlijkse toename van 0.03 ppmv), afbraak en verbranding van veen sterk 
bijdragen aan het broeikaseffect. 
 Tegenwoordig bestaat circa 160.000 ha (of 10 % van het oppervlak) van West-Nederland uit 
veengrond, met veenlagen waarvan de dikte kan oplopen tot 8 m (Figuur 1). Meer dan 90 % van deze 
veengronden zijn in agrarisch gebruik en bestaan voornamelijk uit grasland. Afbraak van het veen vindt 
vandaag de dag nog steeds plaats als gevolg van doorgaande ontwatering. De snelheid waarmee het veen 
verdwijnt is echter niet goed bekend en de bijdrage van veenafbraak aan de jaarlijkse broeikasgas-uitstoot 
is daardoor nog steeds onzeker. Een goede schatting van de bijdrage van veenafbraak in West-Nederland 
aan de jaarlijkse landelijke broeikasgas-uitstoot vereist een betrouwbare en precieze kwantificering van 
de CO2- en CH4-fluxen uit dit grote areaal aan kustveengebieden. 
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erspreiding van veen- en moerige gronden in West-Nederland en de ligging van de onderzoekslokaties.  

ofdredenen voor dit onderzoek is dat overheden en natuurorganisaties de laatste tijd 
en hebben om voormalige landbouwgronden op veengrond weer terug te brengen in hun 
 natuurgebieden of veenmoerassen. Hoewel ecologische verbetering en waterberging de 

n, wil men ook graag weten of het op deze manier mogelijk is om weer koolstof in de 
gen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hierbij wordt verondersteld dat bij 
dwaterstand veenvormende planten koolstof vastleggen in nieuw gevormd veen, en dat de 
 van veen wordt beperkt. Bij dergelijke hoge grondwaterstanden komt echter ook meer 
 sterkere broeikasgas CH4 vrij. Het netto effect van het verhogen van grondwaterstanden 
en broeikasgasbalansen is onbekend en dient daarom gekwantificeerd te worden. 
dere reden voor dit onderzoek is dat ook klimaatverandering effect kan hebben op de 
ek in veengebieden. Afbraaksnelheden gaan omhoog bij toenemende temperatuur en 

                               
ltjes per miljoen volumedeeltjes; 1 m3 (of 1000 liter) lucht met een CO2-concentratie van 367 ppmv (1999) 
7 ml) CO2. 
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lagere bodemvochtigheid. Veranderingen in de regionale hydrologie, die veroorzaakt worden door 
veranderende neerslagpatronen, kunnen leiden tot het verdwijnen of ontstaan van veenmoerassen. 
 Eerdere schattingen van de jaarlijkse CO2- en CH4-uitstoot uit veengronden (vergelijkbaar met 
die in West-Nederland) zijn onzeker vanwege onvoldoende kennis van de verschillende factoren en 
processen die een rol spelen bij veenafbraak. Verbeterd inzicht in de kwantitatieve aspecten van deze 
factoren en processen is noodzakelijk om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over het effect van 
gewijzigd waterbeheer en klimaatverandering op de broeikasgas-uitstoot uit veengebieden. 
 Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een methode, met inbegrip van een simulatie-
model, voor een verbeterde kwantificering en voorspelling van de koolstoffluxen in kustveengebieden die 
onderhevig zijn aan (veranderingen in) landgebruik en waterbeheer. Toegespitst was het de bedoeling om 
een model te ontwikkelen ter kwantificering van (1) de huidige CO2- en CH4-uitstoot uit de west-
nederlandse veengebieden, en (2) de toekomstige broeikasgas-uitstoot voor verschillende scenario’s van 
klimaat, waterbeheer en landgebruik. 
 
Aanpak: proces-analyse, kwantificering en voorspelling 
 
Allereerst werd een literatuurstudie gemaakt van de biogeochemische processen die plaatsvinden in 
veenbodems en van de factoren die een dominante rol spelen in de afbraak van veen. Binnen een 
ingewikkeld netwerk van interacties werden grondwaterstand, temperatuur, dikte en samenstelling van het 
veen, waterkwaliteit en bemesting aangemerkt als de belangrijkste factoren bij veenafbraak.  
 In het laboratorium werden incubatie-experimenten uitgevoerd met ongestoorde veenkernen. Het 
doel hiervan was te bepalen wat het effect is van veranderingen in temperatuur en grondwaterstand op de 
CO2-, CH4- en O2-fluxen. De resultaten, beschreven in hoofdstuk 2, werden later gebruikt bij het 
ontwikkelen van het simulatie-model. 
 Met behulp van de zogenaamde ‘closed-chamber’ (afgesloten koepel) methode werden CO2- en 
CH4-fluxen gemeten op drie veldlokaties in West-Nederland (Ransdorp, Guisveld en Kamerik) in de 
periode november 1998 tot augustus 2000. Het doel van deze veldstudie, waarvan de resultaten in 
hoofdstuk 3 worden gepresenteerd, was het kwantificeren van de invloed van verscheidene 
(ongecontroleerde) milieu-condities op de uitstoot van CO2 en CH4, en het verzamelen van flux-gegevens 
over een groot bereik van deze condities ter validatie van het simulatie-model. 
 Met behulp van bestaande modellen en de resultaten uit de incubatie- en veldexperimenten werd 
het op processen gebaseerde model PEATLAND (‘Veenland’) ontwikkeld voor de simulatie van 
veenafbraak in kustveengebieden en het kwantificeren van de CO2- en CH4-uitstoot. PEATLAND is één 
van de eerste modellen waarin het veen zelf is opgenomen als reservoir van af te breken organische stof, 
en waarin CO2 en CH4 nauw met elkaar verbonden zijn. Het model wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
 Door PEATLAND toe te passen op regionale bodem- en hydrologische data in een Geografisch 
Informatie Systeem (GIS) is een kwantitatieve analyse van CO2- en CH4-fluxen gemaakt voor 
verschillende klimaat- en beheer-scenario’s in de west-nederlandse kustveengebieden (hoofdstuk 5). 
 De resultaten van de flux-metingen in het natte veenweidegebied Guisveld (zie hoofdstuk 3) en 
de resultaten van de vernattings-scenario’s (hoofdstuk 5) laten zien dat een hoge grondwaterstand een 
sterke invloed heeft op de uitstoot van CO2 en CH4; het was in deze studie niet mogelijk om het effect van 
grondwaterstandsverhoging in een werkelijke situatie te bestuderen. Om realistischer te kunnen 
voorspellen wat het effect is op de broeikasgasbalans van het verhogen van de grondwaterstand in 
voormalige agrarische veengebieden, zijn in hoofdstuk 6 de gepubliceerde waarden voor fluxen van CO2 
en CH4 in natuurlijke, niet ontwaterde, veengebieden vergeleken met de emissies uit (agrarische) 
veengebieden onder de huidige omstandigheden.  
 In hoofdstuk 7, tenslotte, wordt geëvalueerd of deze studie daadwerkelijk heeft geleid tot 
verbeterde kwantificering en voorspelling van de koolstoffluxen in kustveengebieden en worden 
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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Resultaten 
 
Incubatie-experimenten 
 
De uitstoot van CO2 en CH4, en de opname van O2 zijn gemeten in twee series incubatie-experimenten 
met ongestoorde veenkernen (∅  9 cm). Vijftien veenkernen van verschillende lengtes (0.24–1.44 m) 
afkomstig van één veldlokatie (dus met dezelfde veensamenstelling) werden blootgesteld aan 
veranderingen in temperatuur (5–26 oC) en grondwaterstand (0–60 cm onder het oppervlak). De 
gemiddelde CO2-fluxen stegen exponentieel van 18 mg m–2 uur–1 tot 278 mg m–2 uur–1 bij een 
temperatuurstijging in drie stappen van 5 oC tot 26 oC (Figuur 3, Serie I); de CH4- en O2-fluxen stegen 
eveneens exponentieel met toenemende temperatuur. De berekende Q10 waarden (een maat voor 
temperatuurgevoeligheid) laten zien dat temperatuurveranderingen het grootste effect hadden op de CH4-
fluxen. Een stapsgewijze (10 cm) verlaging van de grondwaterstand van 0 cm tot 60 cm, bij een constante 
temperatuur van 16 oC, resulteerde in een gemiddeld lineaire, maar niet permanente, stijging in de CO2-
uitstoot van 3.4 mg m–2 uur–1 per cm ontwatering, beginnend bij 139 mg m–2 uur–1 onder volledig 
verzadigde omstandigheden (Figuur 2). 
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Figuur 2. Gemiddelde snelheid van CO2-uitstoot en O2-opname van vijftien veenkernen uitgezet tegen de ontwateringsdiepte (in cm 
onder het oppervlak). De fluxen werden gemeten bij een constante temperatuur van 16 oC.  
 
Bij twee korte kernen nam de (eerder toegenomen) CO2-flux weer af toen de grondwaterstand niet verder 
werd verlaagd (maar in plaats daarvan constant werd gehouden). Omdat gedurende het experiment de 
overige omstandigheden onveranderd waren is het waarschijnlijk dat deze afname werd veroorzaakt door 
uitputting van gemakkelijk afbreekbare organische bestanddelen in het veen. Een afname van de 
hoeveelheid alternatieve electronen acceptoren (oxidanten) is een minder waarschijnlijke verklaring, 
omdat de O2-opnamesnelheid vrijwel onveranderd bleef. Aanwijzingen voor hetzelfde effect werden ook 
waargenomen in die kernen waarin de grondwaterstand wel verder werd verlaagd. De verlaging van 50 
cm naar 60 cm onder de top, zo’n 50 dagen na de start van het experiment, had vrijwel geen enkel effect 
meer op de CO2-fluxen, terwijl de O2-opname duidelijk toenam (Figuur 2). Om dit effect te verklaren 
werd het ademhalingsquotient (RQ; de verhouding tussen de molaire CO2-uitstoot en de O2-opname) 
gebruikt. RQ is gelijk aan 1 als substraat met dezelfde samenstelling als glucose compleet wordt 
afgebroken. De RQ-waarden van plantenresten nemen af met de afbreekbaarheid in de volgorde van 
suikers, amino zuren, eiwitten, hemicelluloses, celluloses, vetten, was, tot lignines en fenolen. De 
gevonden afname in RQ bij dalende grondwaterstand duidt op een verschuiving in het gebruik van 
gemakkelijk afbreekbare bestanddelen naar moeilijker af te breken componenten. Dit ‘verouderingseffect’ 
van het veen impliceert dat een verlaging van de grondwaterstand in het veld niet meer dan een tijdelijke 
stijging van de CO2-flux tot gevolg zal hebben. De tijdelijk toegenomen CO2-uitstoot is het gevolg van de 
snelle afbraak van de beperkte hoeveelheid makkelijk afbreekbare bestanddelen in die delen van het veen 
die door de toegenomen ontwatering blootgesteld worden aan zuurstof-rijkere omstandigheden. De 
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incubatie-experimenten tonen aan dat deze toegenomen CO2-uitstoot slechts enkele weken tot maanden 
duurt. Daarna resteren er in het zuurstof-rijkere deel van het veenprofiel alleen nog de moeilijker 
afbreekbare bestandelen; de totale afbraaksnelheid neemt dan ook snel af. Op de lange termijn wordt de 
netto afbraak van veen dus nauwelijks beïnvloed door de ontwateringsdiepte. Deze conclusie gaat op voor 
alle veengronden die in zekere mate ontwaterd worden; een kleine zuurstof-rijke laag veroorzaakt al 
actieve afbraak in de bovenste zone van het bodemprofiel. Deze zone bepaalt in grote mate de totale 
afbraaksnelheid van het veen; diepere delen in het veenprofiel, met of zonder ontwatering, dragen veel 
minder bij aan de totale afbraak. 
 In de tweede serie experimenten zijn, bij vier verschillende temperaturen, de CO2-, CH4- en O2-
fluxen gemeten van 20 kernen uit de drie studiegebieden, elk met een andere veensamenstelling. Omdat 
in één van de gebieden eerst een sterk kleiïge bovenlaag moest worden verwijderd alvorens kernen te 
kunnen steken, is, voor de vergelijkbaarheid, ook in de andere twee studiegebieden de bovenste  25–30 
cm verwijderd voordat de kernen werden verzameld. De ‘onttopte’ kernen hadden een 80 % lagere CO2-
uitstoot dan de kernen uit het eerste experiment (Figuur 3) maar lieten ook geen significante verschillen 
tussen de drie gebieden zien. 
 

 
Figuur 3. Gemidde
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lde CO2-fluxen van de (volledig verzadigde) kernen uit Serie I en Serie II uitgezet tegen de incubatie-
kernen uit Serie II is de toplaag (25–30 cm) verwijderd. 

atie-experimenten worden drie conclusies getrokken: ten eerste, de processen die 
 zijn voor veenafbraak en de productie van broeikasgassen vinden voornamelijk plaats in 
30 cm van de veenbodem en worden niet significant beïnvloed door verschillen in dikte 
 van het veen; ten tweede, de snelheid van veenafbraak neemt toe met toenemende 
 dalende grondwaterstand; en ten derde, het positieve effect van een lagere 
 op de CO2-uitstoot neemt na verloop van tijd weer af, waarschijnlijk als gevolg van de 
makkelijk afbreekbare bestanddelen in het veen. 

den met uiteenlopende kenmerken werden geselecteerd om voldoende variatie in flux-
nen verzamelen voor de validatie van een simulatie-model en om de invloed van een 
ndities op de CO2- en CH4-uitstoot te kunnen kwantificeren. De drie gebieden, allen 
ngrond, verschillen in bodemtype, grondwaterstand en beheer. Guisveld is een nat 

et hoge grondwaterstanden (tot net onder het maaiveld); het veen bestaat deels uit 
veen (veenmos- en heideveen). De bodem in Ransdorp lijkt op die van Guisveld, maar 
g met sterk humeuze, brokkelige, zandige klei; het gebied wordt intensief beheerd voor 
atering en mesttoediening. Het studiegebied Kamerik wordt extensief beheerd en wordt 
 door de aanwezigheid van een dik pakket (tot ca. 6 m) voedselrijk bos- en zeggeveen 
 mens opgebrachte, ca. 30 cm dikke, toplaag (‘toemaakdek’). 
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 Koepeltjes, een infrarood gasanalyse-apparaat (IRGA) en gaschromatografie werden gebruikt 
om verschillen in CO2- en CH4-fluxen te meten, zowel tussen als binnen de gebieden. Vanwege financiële 
beperkingen was het niet mogelijk om de Eddy-correlatie methode te gebruiken, waarmee gasfluxen 
d.m.v. meetmasten over grotere gebieden kunnen worden gemeten. 
 De CO2-fluxen varieerden seizoenaal (figuur 4a) van ongeveer 25 mg m–2 uur–1 in de winter tot 
2000 mg m–2 uur–1 in de zomer en werden voornamelijk gestuurd door de temperatuur. Er werd weinig 
variatie gemeten in de CO2-uitstoot tussen en binnen de gebieden, ondanks dat grondwaterstanden en 
beheer sterk verschilden. Alleen een permanent hoge grondwaterstand (<25 cm onder maaiveld) in 
Guisveld resulteerde in een significant lagere (41 ± 28 %) CO2-uitstoot. CH4-fluxen werden ook gestuurd 
door temperatuur, maar varieerden van flux-maxima van 1.0 mg m–2 uur–1 op de meetplekken met een 
lage grondwaterstand tot pieken van 6.2 mg m–2 uur–1 op plekken met een permanent hoge (<25 cm onder 
maaiveld) grondwaterstand (Figuur 4b). 
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uitstoot (t CO2 ha–1 maand–1) als gevolg van veenafbraak (compartimenten D en E, zie tekst) gemiddeld over de 
n voor de jaren 1998–2000; b) gemiddelde CH4-uitstoot (t CO2–equivalenten ha–1 maand–1) van de meetplekken in 
e grondwaterstand.  

de jaarlijkse broeikasgasuitstoot door veenafbraak gebaseerd op de veldmetingen 

2-uitstoot, zoals die gemeten wordt met koepeltjes boven een veenbodem, is het netto 
demhalings- en afbraakprocessen die verdeeld kunnen worden over zes compartimenten in 
m systeem: (A) ademhaling door de bovengrondse delen van de vegetatie na plaatsing van 
tige koepel, (B) ademhaling door plantenwortels, (C) microbiële afbraak van vers organisch 
de wortelzone (worteluitscheidingsproducten of exudaten, mest, enz.), (D) microbiële 
 de wortelzone, (E) microbiële veenafbraak onder de wortelzone, en (F) microbiële afbraak 
anisch materiaal (bijv. in het grondwater). Om nu de CO2-uitstoot als gevolg van alleen 
n en onder de wortelzone) te kunnen kwantificeren, moeten de fluxen als gevolg van plant-
 die door microbiële afbraak van elkaar gescheiden worden. Om dit te kunnen doen werden 
t 2000 ook metingen gedaan op een lokatie met gras op een niet-veen grond (Beverwijk). 
den er in mei en juni 2000 ook CO2-fluxen gemeten op één plek per studiegebied nadat de 
et het grootste deel van de wortelzone) was verwijderd en vervangen door zand. Op basis 
ullende (controle-)metingen, werd 57–67 % van de totale gemeten CO2-uitstoot (op de 
egetatie en veengrond) toegewezen aan veenafbraak. Dit resultaat is echter gebaseerd op 
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slechts een beperkt aantal metingen en vooral het aandeel aan wortelademhaling is onzeker. Van de 
gemeten CO2-uitstoot op de plekken met vegetatie en veengrond laat het hoge percentage van 
compartiment D (37–47 %) zien dat het grootste deel van de veenafbraak plaatsvindt in de wortelzone. 
Veenafbraak onder de wortelzone gaat langzaam, wat duidelijk wordt door de relatief lage CO2-uitstoot 
op die plekken waar de top 15 cm werd vervangen door zand. Dit resultaat komt duidelijk overeen met de 
80 % lagere fluxen van de onttopte kernen in het incubatie-experiment. Het blijft echter moeilijk om de 
CO2-fluxen afkomstig uit de verschillende compartimenten van elkaar te scheiden. 
 Op basis van de geringe variatie in gemeten CO2-uitstoot tussen en binnen de drie 
studiegebieden over een groot aantal condities, en het feit dat een significante CH4-uitstoot beperkt bleef 
tot alleen die plekken met een hoge grondwaterstand, wordt verondersteld dat de resultaten van deze drie 
studiegebieden representatief zijn voor alle kustveengebieden in West-Nederland. Opschaling resulteerde 
vervolgens in een voorzichtige schatting dat veenafbraak in West-Nederland 2.0–2.9 % (of 4.6–6.5 Mt 
CO2 jaar–1) bijdraagt aan de totale jaarlijkse broeikasgas-uitstoot in Nederland. Wanneer de 
grondwaterstanden in het totale west-nederlandse veengebied verhoogd zouden worden tot <25 cm onder 
maaiveld, dan zou de CH4-uitstoot met ca. 1.8 t CO2–equivalenten ha–1 jaar–1 toenemen, maar deze 
toename zou gecompenseerd worden door een 5–21 % lagere CO2-uitstoot, waardoor de uitstoot van CO2 
en CH4 samen uitkomt op 2.1–2.4 % van de totale Nederlandse uitstoot. Omdat in deze veldstudie niet is 
gemeten op plekken waar het grondwater zomers vlak onder of zelfs op het maaiveld staat, kunnen dit 
soort condities de gemaakte schatting nog beïnvloeden. 
 
Simulatie van veenafbraak 
 
Het op processen gebaseerde model PEATLAND simuleert de afbraak van organische stof in 
veenbodems en kwantificeert de daaruit afkomstige CO2- en CH4-fluxen. Het model combineert primaire 
productie (vegetatie), oxidatie van bodem-organische stof (inclusief dat van het moedermateriaal – veen), 
en de anoxische CH4-productie, CH4-oxidatie en CH4-transport. De resultaten van de veld-fluxmetingen 
met koepeltjes werden gebruikt om het model te valideren. De CO2-module onderschatte aanvankelijk de 
veenafbraak in het veld wanneer alleen de afbraaksnelheden van de incubatie-experimenten werden 
gebruikt; deze onderschatting was te wijten aan het ontbreken van een stimulatie-effect. Dit stimulatie-
effect is de vergroting van de totale afbraaksnelheid door de uitscheiding van makkelijk afbreekbare 
stoffen in de veldsituatie door de vegetatie (wortel-exudaten). Na model-aanpassing voor dit stimulatie-
effect werden de gemeten CO2-fluxen in het veld en de afbraaksnelheden van het veen correct 
gesimuleerd. De CH4-module werkte goed voor de meetplekken met een hoge grondwaterstand, maar 
voor de plekken met een lage grondwaterstand werd alleen de orde van grootte van de uitstoot correct 
gesimuleerd. Ontwatering verhoogt de gesimuleerde CO2-productie uit veenafbraak. Het herstellen van de 
hoge grondwaterstand in voormalige agrarische veengebieden verlaagt de CO2-uitstoot, maar de toename 
in CH4-uitstoot compenseert deze verlaging gedeeltelijk en kan, afhankelijk van het waterbeheer, zelfs 
leiden tot een toename van de totale broeikasgas-uitstoot. Gevoeligheids-experimenten lieten verder zien 
dat de uitstoot van CO2 en CH4 zeer gevoelig is voor het optreden van fluctuaties in grondwaterstand en 
temperatuur in de tijd. Deze gevoeligheid wordt vooral veroorzaakt door de competitie die plaatsvindt 
tussen de oxische en anoxische afbraak van de gemakkelijk afbreekbare organische stof. De precieze 
timing van fluctuaties in grondwaterstand en temperatuur, en dus de exacte uitstoot van CO2 en CH4, is 
daardoor moeilijk te simuleren. 
 
Huidige en toekomstige uitsoot van broeikasgassen uit veengronden 
 
De huidige uitstoot van broeikasgassen door veenafbraak in West-Nederland, zoals uitgerekend met 
PEATLAND, bedraagt 2.65 (2.33–2.83) Mt CO2-equivalenten per jaar (Tabel 1), wat overeenkomt met 
1.2 % van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Deze model-uitkomst ligt iets 
lager dan de uitstoot berekend op basis van de geëxtrapoleerde veldmetingen, maar beide waarden liggen 
in dezelfde orde van grootte. De lagere gemiddelde dagelijkse temperatuur die als modelinvoer werd 
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gebruikt, en het feit dat zowel temperatuur als grondwaterstand als simpele sinus-functies werden 
gesimuleerd, hebben mogelijk een onderschatting van de jaarlijkse broeikasgas-uitstoot voor de warme 
jaren 1999 en 2000 tot gevolg gehad. Aan de andere kant is de schatting die gebaseerd is op de 
veldmetingen mogelijk iets te hoog, omdat de flux-metingen alleen overdag werden uitgevoerd, dus bij 
hogere temperaturen dan de gemiddelde dagtemperatuur. 
 

Tabel 1. Jaarlijkse broeikasgas-uitstoot uit West-Nederlandse veengebieden (in Mt CO2-equivalenten) onder verschillende klimaat- en 
vernattings-scenario’s. 

Scenario Condities CO2 CH4 CO2 + CH4 Verschil 1 

     CO2-equiv. % 
1a huidige 2.60 0.05 2.65 - - 
1b huidige, max.2 2.79 0.04 2.83 0.18 7 
1c huidige, min.2 2.25 0.08 2.33 -0.32 -12 
       

2a T+2 °C 3.75 0.05 3.80 1.15 43 
2b T+4 °C 4.84 0.05 4.89 2.25 85 
       

3a gras, GWS = klasse I 3 1.37 0.18 1.55 -1.10 -41 
3b gras, GWS = 1 cm 0.02 0.75 0.77 -1.88 -71 
3c riet, GWS = 5 cm 0.07 1.07 1.14 -1.51 -57 
3d riet, GWS = 1 cm 0.01 1.50 1.51 -1.14 -43 

1 Verschil uitgedrukt in CO2-equivalenten, en als %, vergeleken tot de broeikasgas-uitstoot onder huidige condities (scenario 1a). 
2 De maximum en minimum broeikasgas-uitstoot onder de huidige condities zijn afhankelijk van de gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaterstanden. 
3 GWS = grondwaterstand, klasse I betreft een fluctuerende GWS volgens grondwatertrap I. 
 vii

 
De scenario’s met een toenemende gemiddelde jaartemperatuur, tot 4 oC, lieten een toename zien in de 
totale broekasgas-uitstoot tot 85 %. Het verhogen van de grondwaterstand in de zomer van 100 cm tot 25 
cm onder het maaiveld had vrijwel geen enkel effect op de CO2- en CH4-uitstoot. Bij hogere 
grondwaterstanden daalde de CO2-uitstoot echter tot vrijwel nul, terwijl de uitstoot van CH4 juist enorm 
toenam (tot wel 300 keer de huidige uitstoot). De modelresultaten lieten zien dat de ontwikkeling van 
natte natuur in voormalige agrarische veengebieden over het algemeen leidt tot een reductie van de totale 
broeikasgas-uitstoot (tot –71 %) als de grondwaterstanden worden verhoogd tot aan het maaiveld; de 
netto verandering in broeikasgas-uitstoot van een gebied waar de natte omstandigheden worden hersteld 
hangt echter voor een groot deel af van de uitstoot van CO2 en CH4 in de oude situatie, het nieuwe 
waterbeheer (stabiel, fluctuerend), en of de vegetatie wordt gedomineerd door gras of door riet. 
 
Balans tussen CO2-vastlegging en CH4-uitstoot in  vernatte, voormalig ontwaterde, veengebieden 
 
Bovenstaande model-resultaten hebben betrekking op situaties zonder hernieuwde veenvorming. 
Gepubliceerde snelheden van CO2-vastlegging en CH4-uitstoot in natuurlijke (niet-ontwaterde) 
veengebieden suggereren dat deze veenvormende gebieden een (kleine) netto bron van broeikasgas-
uitstoot zijn, omdat de uitstoot van het sterkere broeikasgas CH4 (waarschijnlijk >3.1 t CO2-equivalenten 
ha–1 jaar–1) de CO2-opname door de vegetatie (waarschijnlijk <1.8 t CO2-equivalenten ha–1 jaar–1) 
overschreidt. Het herstellen van natte condities in ontwaterde, voormalig agrarische, veengebieden in 
West-Nederland kan echter leiden tot een significante netto reductie in broeikasgas-uitstoot. Dit komt 
doordat de toename in CH4-uitstoot, onder deze natte (zuurstof-arme) condities, vele malen kleiner is dan 
de afname in CO2-uitstoot door veenafbraak onder zuurstof-rijke condities (uit het veldexperiment bleek 
dat de CO2-uitstoot als gevolg van veenafbraak 29–41 t CO2-equivalenten ha–1 jaar–1 bedraagt). Wel moet 
opgemerkt worden dat veenafbraak alleen effectief kan worden tegengegaan door het verhogen van de 
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grondwaterstand als de veenvormende condities ook daadwerkelijk worden hersteld, omdat aangetoond is 
dat zelfs bij ondiepe ontwatering al even grote hoeveelheden broeikasgas worden uitgestoten als bij 
diepere ontwatering. Er liggen nog grote hoeveelheden koolstof opgeslagen in West-Nederlandse 
veengebieden; het is dus belangrijk dat veenafbraak zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Een verhoging 
van de CH4-uitstoot blijft echter een belangrijke risico-factor wanneer in ontwaterde veengronden natte 
omstandigheden worden hersteld.  
 
Conclusies 
 
• Afbraak van veen in West-Nederland draagt 1–3 % bij aan de totale jaarlijkse uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland. Dit getal is betrouwbaarder dan eerdere berekeningen dankzij de 
uitgebreidere en samenhangender aanpak van het onderzoek.  

• De processen die verantwoordelijk zijn voor veenafbraak (en de productie van broeikasgassen) 
spelen zich voornamelijk af in de bovenste 25–30 cm van de veenbodem; de intensiteit is niet 
afhankelijk van de dikte of de samenstelling van het veen. 

• Planten bevorderen de afbraak van veen door beluchting van de bodem en door het stimuleren van de 
algehele bacteriële activiteit als gevolg van de uitscheiding van gemakkelijk afbreekbare stoffen uit 
de wortels. 

• Veenafbraak gaat sneller door verlaging van de grondwaterstand. Ontwatering van veenbodems 
resulteert in lagere CH4-uitstoot als gevolg van zuurstof-rijkere omstandigheden. Relatief hoge CH4-
uitstoot is beperkt tot die veengebieden waar het grondwaterpeil het hele jaar door niet dieper dan 25 
cm onder het maaiveld komt. Bij een verlaging van de grondwaterstand neemt de uitstoot van CO2 in 
eerste instantie toe, doordat gemakkelijk afbreekbare bestanddelen in het veen met behulp van de 
extra zuurstof snel kunnen worden afgebroken. Na enige tijd neemt de CO2-uitstoot echter weer af 
door uitputting van de beperkte hoeveelheid makkelijk afbreekbaar materiaal, en op de lange duur 
wordt de afbraaksnelheid van het veen nauwelijks meer beïnvloed door de ontwateringsdiepte. 

• Een verhoging van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur zal de afbraak van veen vergroten en 
daarmee de uitstoot van CO2 en CH4. 

• Gebieden waar veenvoming plaatsvindt zijn een (kleine) netto bron van broeikasgas, omdat de 
invloed van het sterkere broeikasgas CH4 groter is dan de CO2-vastlegging door de veenvormende 
vegetatie.  

• Het herstellen van natte condities in voormalig ontwaterde veengebieden in West-Nederland kan 
echter toch leiden tot een significante afname in broeikasgas-uitstoot, doordat de huidige oxidatie van 
het veen (en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot) sterk verminderd wordt.  

• Veenafbraak kan alleen dan effectief worden tegengegaan door grondwaterstandverhoging als de 
veenvormende condities ook volledig worden hersteld; zelfs bij ondiepe ontwatering worden al even 
grote hoeveelheden CO2 uitgestoten als bij diepere ontwatering.  

• De netto verandering in broeikasgas-uitstoot van een bepaald gebied waar de natte omstandigheden 
worden hersteld hangt echter voor een groot deel af van (1) de CO2- en CH4-uitstoot in de ontwaterde 
situatie, (2) het nieuwe waterbeheer (stabiel of fluctuerend waterpeil), en (3) of de vegetatie wordt 
gedomineerd door gras of door riet. Om de effecten van specifieke vernattingsprojecten op de 
broeikasgas-uitstoot betrouwbaar en nauwkeurig te kunnen voorspellen is invoer van lokale gegevens 
in het model nodig. 

• De bijdrage van 1–3 % aan de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland lijkt niet 
veel, maar is van belang omdat nog grote hoeveelheden veen aanwezig zijn in de ondiepe ondergrond 
van West-Nederland, en omdat de afbraak van veen zelfs bij ondiepe ontwatering volop blijft 
doorgaan. Daarnaast dient Nederland volgens het Kyoto-protocol haar jaarlijkse uitstoot (in de 
periode 2008–2012) met 6 % te reduceren ten opzichte van dat in 1990. Het is dus belangrijk dat 
veenafbraak door oxidatie zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Het scheppen van hernieuwde 
veenvormende omstandigheden door sterke verhoging van de grondwaterspiegel houdt echter in dat 
de uitstoot van het sterkere broeikasgas CH4 wordt verhoogd. 
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Aanbevelingen 
 
• Grondwaterstandverhoging in een gecontroleerde veldsituatie is de beste manier om veranderingen in 

afbraakprocessen in veenbodems, en de daarmee samenhangende broeikasgas-uitstoot, te onder-
zoeken. 

• De rol van vegetatie in de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems moet verder worden 
verhelderd door, naast de koepel-methode, ook gebruik te maken van de Eddy-correlatie methode 
(met meetmasten), en door de CO2-fluxen afkomstig van de verschillende bronnen (o.a. ademhaling 
planten, veenafbraak) te scheiden met behulp van radioactieve labeling.  

• Het gebruik van ongestoorde kernen in laboratorium-experimenten verdient de voorkeur boven het 
gebruik van gehomogeniseerd materiaal (‘slurries’), omdat ongestoorde kernen sterker 
overeenkomen met de veldsituatie en daardoor beter zijn te gebruiken voor het opschalen van de 
resultaten. 

• Gevoeliger apparatuur is nodig om veranderingen in CH4-fluxen te kunnen meten, met name uit de 
wat drogere bodems.  

• PEATLAND kan verbeterd worden door een realistischer simulatie van (de rol van) de vegetatie en 
van de waterhuishouding. 


	Contents
	Samenvatting
	De invloed van de mens op koolstof-fluxen in kustveengebieden
	Aanpak: proces-analyse, kwantificering en voorspelling 
	Resultaten
	Conclusies
	Aanbevelingen

	Chapter 1. General introduction

