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Nederlandse Samenvatting 
 
Dit hoofdstuk is een samenvatting van: 

Noordelijke moerasgebieden en hun rol in een veranderend klimaat: CH4 
emissies in relatie tot hydrologische processen. 

 
 

 Dit proefschrift is tot stand gekomen dankzij een onderzoeksbeurs van het EU FP6 Marie 
Curie Programma GREENCYCLES - Biogeochemistry and Climate Change Research and Training 
Network. Het hoofddoel van het onderzoek was de verbetering van dynamische en ruimtelijke 
modellen van de CH4 cyclus ten behoeve van simulaties van het klimaatsysteem. De nadruk lag op 
optimale parametrisatie van hydrologische processen en op de koolstofcyclus van permafrost 
ecosystemen. Het onderzoek was vooral gericht op de parametrisatie van het proces model 
PEATLAND-VU voor simulatie van CO2 en CH4 uitwisseling, en de evaluatie van de effecten van 
ruimtelijke heterogeniteit en model resolutie. 

 Natuurontwikkeling in Nederland behelst gewoonlijk het herstel van hoge 
grondwaterspiegel in voormalig landbouwgebied en extensivering of beëindiging van 
landbouwactiviteiten. Natte veenbodems kunnen grote hoeveelheden CH4 uitstoten, terwijl 
gedraineerde bodems met landbouwkundig gebruik CO2 uitstoten door ontbinding van organische 
stof. Daardoor kunnen deze landgebruiksveranderingen de broeikasgasemissies beïnvloeden, en is 
een onderzoek van dit effect nuttig voor milieubeleid. Gebaseerd op deze feiten, is het doel van de 
eerste studie het onderzoek van CO2 en CH4 fluxen van natte natuurgebieden in de provincie 
Drenthe, met gebruik van het PEATLAND-VU model. Omdat flux waarnemingen in de provincie 
afwezig zijn en niet in de korte tijdsperiode van 1 jaar verkregen kunnen worden, is modelvalidatie 
van elders geëxtrapoleerd naar het onderzoeksgebied. Op deze manier is een kosteneffectieve 
methodologie ontwikkeld voor benaderingen van broeikasgasemissies gerelateerd aan landgebruik, 
een methodologie die toegepast kan worden door lokale overheden op sub-nationale schaal. 

 Het  PEATLAND-VU model is gebruikt om de CH4 en CO2 emissies te simuleren voor de 
jaren 2005-2007 en voor mei/juni 2008. Eerder uitgevoerde veldvalidatie van elders is gecheckt op 
lokale geldigheid met behulp van CH4 en CO2 flux metingen in korte veldcampagnes in mei/juni 
2008 op twee lokaties, Visvliet en Balloërveld. Deze lokaties vertegenwoordigen respectievelijk 
eutrofe en oligotrofe veen- en moerige bodems, en vertoonden grote verschillen in fluxen. Deze 
verschillen in flux werden door het model correct gereproduceerd na aanpassing van parameters  
voor netto primaire productie (NPP) van de vegetatie en oxidatie van methaan. Vervolgens zijn 
modelsimulaties gedaan voor acht combinaties van vegetatie en bodemtype. Met gebruikmaking 
van de gesimuleerde fluxen en het berekende oppervlak van van de bodem-vegetatiecombinaties is 
een op GIS gebaseerde opschaling over alle natuurgebieden gemaakt. 

 Deze studie toonde aan dat beekdalbodems met mesotrofe en eutrofe veenbodems de 
broeikasgasfluxen van het gebied domineren. CH4 fluxen zijn hoog in natte terreinen terwijl de 
CO2 fluxen hoog zijn als de grondwaterspiegel lager is. De fluxen van oligotrofe veenbodems zijn 
naar verhouding laag. Natuurontwikkeling kan bijdragen aan een afname van de totale 
broeikasgasemissies van veenbodems en aan het conserveren van organische stof in de bodem. 

 Onzekerheid in de modelparameters op het lokale schaalniveau is een belangrijke factor bij 
het grootschalig modelleren van CH4 fluxen. Van CH4 fluxen is bekend dat ze op kleine schaal 
ruimtelijk sterk variëren. Als een modelparameter op lokale schaal een grote invloed heeft op de 
gemodelleerde fluxen, is het waarschijnlijk dat deze parameter ook een grote invloed heeft op een 



opgeschaalde versie van het model, en in ieder ander model waarmee gepoogd wordt fluxen te 
modelleren op grote schaal. Het doel van de tweede studie is, te identificeren wat de meest 
gevoelige parameters van het model zijn, hun onderlinge afhankelijkheid vast te stellen en hoe de 
waarde van deze parameters het best bepaald kan worden gegeven de waarnemingen. Met dit doel 
voor ogen hebben we getracht de onzekerheid in parameters te kwantificeren ten behoeve van de 
voorgaande en de volgende studies.  Het is belangrijk om te weten hoe gedetailleerd processen 
gemodelleerd dienen te worden om de interactie tussen bodem, klimaat en landgebruik goed weer 
te geven.  

 Verschillende studies hebben aangetoond, dat naast positie van de grondwaterspiegel, ook 
verschillen in vegetatie en bodemeigenschappen aantoonbaar belangrijk zijn om de interactie tussen 
CH4 emissies en klimaat of beheer van wetlands te begrijpen. Voor grootschalige modellen van 
deze emissies, en de koppeling daarvan met klimaatmodellen of hydrologische modellen is kennis 
van de gevoeligheid van de betreffende parameters hoogst belangrijk. Daarom is het PEATLAND-
VU model getest met de GLUE (Generalized Likelyhood Uncertainty Estimation, gegeneraliseerde 
waarschijnlijkheid schatting van onzekerheid) methode. Voor validatie zijn gegevens van drie 
verschillende meetlokaties gebruikt, zowel permafrost als gematigde zone wetlands (Kytalyk in 
noordoost Siberië, Horstermeer en Ruwiel in Nederland). De parameter gevoeligheid en de 
parameter waarden die het resultaat zijn van de GLUE analyse komen goed overeen met a priori 
kennis over de parameter waarden. De resultaten laten zien dat het PEATLAND-VU model de 
CH4 fluxen beter schat dan een schatting gebaseerd op het gemiddelde van de gegevens, maar dat 
het niet significant betere schattingen oplevert dan een regressie model gebaseerd op de 
waarnemingen. Het is in staat om de grootschalige (seizoenale) variatie in de gegevens te 
reproduceren, maar de kleinschalige (dagelijkse) variatie niet. Het model is niet sterk gevoelig voor 
bodemprofiel parameters, maar is wel gevoelig voor parameters die het CH4 transport en oxidatie 
in de vegetatie bepalen, en voor de temperatuurgevoeligheid van de microbiële populatie. De 
voornaamste conclusie van deze studie is, dat opschaling van dit op lokale bodemprofielen 
gebaseerde CH4 emissie model haalbaar is, maar dat aanmerkelijke verbeteringen van modellering 
van CH4 emissie van moerassen bereikt kan worden door een verbetering van de parametrisatie van 
de vegetatie-eigenschappen. 

 De sterkte van de CH4 emissie uit moerassen wordt bepaald door de dynamische balans 
tussen CH4 productie en oxidatie snelheden in het veenprofiel, en door transportmechanismen. 
Gemeten emissies vertonen een hoge ruimtelijke en variatie in de tijd, en zijn verbonden met 
milieufactoren zoals variatie in temperatuur en grondwaterspiegel. Het doel van de derde studie 
was het kwantificeren en bestuderen van het effect van de waterspiegel,  temperatuur en 
verschillende vegetatietypen, op twee lokaties in moerasgebieden op hoge noordelijke 
breedtegraad, door middel van veldmetingen en modelleren, met gegevens uit de jaren 2004 tot 
2006. Het PEATLAND-VU model werd gebruikt om de emissies te simuleren. De eerste lokatie, 
Kytalyk, ligt in het noordoosten van Siberie, in een continu permafrost gebied met een gemiddelde 
jaartemperatuur van −14.3 °C, de andere lokatie is het Stordalen moeras op tien kilometer ten 
oosten van Abisko in Noord-Zweden. Het ligt in een discontinu permafrost gebied met eeen sub-
arctisch klimaat en een gemiddelde jaartemperatuur van −0.7 °C. De invoer van het model 
bestond uit gegevens van waargenomen temperaturen, neerslag en sneewdikte. 

De gemodelleerde CH4 emissies vertoonden een directe correlatie met variaties in 
grondwaterspiegel en bodemtemperatuur. De verschillen in CH4 emissies tussen de beide lokaties 
werden veroorzaakt door verschillen in klimaat, hydrologie, bodemfysische eigenschappen, 
vegetatietype en NPP. Voor Kytalyk waren de gesimuleerde CH4 fluxen waarden gelijk aan de de 
waarnemingen gedurende het groeiseizoen terwijl voor Stordalen de gesimuleerde fluxen een iets 



lager gemiddelde hadden dan de waarnemingen. Het effect van het langere groeiseizoen in 
Stordalen werd correct gesimuleerd. De studie toonde aan dat het modelleren van arctische CH4 
fluxen verbeterd werd door een relatief simpel hydrologisch model toe te voegen dat de 
grondwaterspiegel simuleert met behulp van generieke weergegevens. De resultaten ondersteunen 
de algemene indruk uit de literatuur dat CH4 fluxen in noordelijke moerasgebieden meer door de 
grondwaterspiegel dan door de bodemtemperatuur gereguleerd worden. 

CH4 emissies uit boreale en arctische moerasgebieden vormen in potentie een positieve 
terugkoppeling op de globale opwarming van het klimaat. Er zijn veel op processen gebaseerde 
modellen ontwikkeld maar evengoed bestaat er nog veel onzekerheid in de hoeveelheid CH4 die 
globaal door moerassen wordt uitgestoten. Het doel van de laatste studie was, globale schattingen 
van de CH4 emissies te verbeteren door een CH4 emissie model, PEATLAND-VU, op te schalen 
naar globale schaal over de periode 2001-2006, met een ruimtelijke resolutie van 0.5°. Voor dat 
doel werd PEATLAND-VU gekoppeld aan een globaal hydrologisch model, PCR-GLOBWB. Deze 
koppeling was gebaseerd op de globale circum-arctische verdeling van moerasgebieden met 
hydrologische condities zoals gespecificeerd door het globale hydrologische model. Behalve de 
dagelijkse hydrologische uitvoer van PCR-GLOBWB, de grondwaterspiegel en sneeuwdikte, 
bevatte de parametrisatie van PEATLAND-VU ook de luchttemperatuur afgeleid uit het ECMWF 
operationele weerarchief. Om de onzekerheid in de weergave van de circum-arctische verdeling en 
de emissies van moerasgebieden vast te stellen, zijn verschillende bestaande producten gebruikt. 
Met de afbakening van potentiele veengebieden uit de globale FAO/ISRIC digitale bodemkaart en 
de weergave van de verbreiding van riviervlakten in de PCR-GLOBWB model wordt het over zes 
jaar gemiddelde (2001-2006) CH4 budget geschat op 78 Tg yr-1. Dezelfde benadering was toegepast 
op al eerder gepubliceerde globale moerasverdelingen. Het over zes jaar gemiddelde CH4 budget 
van Matthews en Fung (1987) wordt geschat op 37.7 Tg yr-1, 89.4 Tg yr-1 volgens Prigent et al. 
(2007), 145.6 Tg yr-1 volgens Lehner and Döll (2004) en 157.3 Tg yr-1 met de Kaplan (2002) 
benadering. Deze studie toonde aan dat hoge resolutie modellering van CH4 emissies met 
gebruikmaking van hydrologische en CH4 emissie proces modellen uitvoerbaar is. Adequate kennis 
van de hydrologie in het modelleren van de CH4 emissies is zeer belangrijk bij het kwantificeren 
van de totale emissies van globale boreale en arctische moerasgebieden en vereist kennis van de 
sub-grid variabiliteit in moerasoppervlak en verbreiding van riviervlakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


