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Chapter 8

Nederlandse samenvatting

8.1 Introductie

Dit proefschrift behandelt de dynamiek van de uitwisseling van CO2 en methaan met de at-
mosfeer, waarbij in het bijzonder onderzoek gedaan is naar de toendra in Noordoost-Siberië.
Een combinatie van verschillende methodes werd gebruikt om broeikasgassen te meten, samen
met modelstudies en labanalyses. Als eerste werd onderzocht hoe veranderingen in het grond-
waterniveau van een veengebied in Nederland invloed had op CO2 uitstoot en verdamp-
ing. Hierna verplaatst de focus van het proefschrift naar Siberië in een studie waarin werd
onderzocht hoe symbiotische bacteriën die in Sphagnum leven de ruimtelijke dynamiek van
methaan emissies beïnvloeden. Het hoofdstuk daarna bespreekt de dynamiek van methaan op
een grotere schaal en in het laatste hoofdstuk wordt geanalyseerd hoe de stabiliteit van de netto
opname van CO2, en diens componenten fotosynthese en ecosysteem respiratie, reageert op
hogere zomertemperaturen en langere groeiseizoenen.

8.2 Onderzoeksynthese

8.2.1 De stabiliteit van CO2 fluxen en verdamping met een variërende
grondwaterstand

In een Nederlands veenweidegebied werd onderzocht welk effect variaties in de ondiepe grond-
waterstand hebben op CO2 fluxen en verdamping. Deze fluxen werden in 2005 en 2006
gemeten vanaf het midden van de lente tot het einde van de zomer en onafhankelijk van de
grondwaterstand gesimuleerd met procesmodellen. De geobserveerde en gemodelleerde data
werden vervolgens vergeleken langs een gradiënt aan waterstanden. Als daarin een afwijking
te zien zou zijn, zou dat een indicatie zijn dat grondwaterstand een invloed heeft op de on-
derzochte fluxen.
Hieruit bleek dat een verandering in de grondwaterstand van het veenweidegebied geen effect
had op verdamping en CO2 fluxen. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat
de bodem een erg hoge hoeveelheid bodemvocht bevatte, zelfs bij lage grondwaterstanden,
en stabiele thermische eigenschappen vertoonde. Deze studie heeft gevolgen voor huidig
landgebruik, wat gericht is op het reduceren van CO2 emissies. Regelgeving legt op dit mo-
ment voornamelijk de nadruk op grondwaterstanden, terwijl deze studie laat zien dat ook
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102 CHAPTER 8. NEDERLANDSE SAMENVATTING

bodemvocht in acht moet worden genomen.
Verder heeft deze studie ook gevolgen voor onderzoek naar koolfstoffluxen op toendra. Het
hoofdonderzoeksgebied van dit proefschrift is gelegen in een erg nat toendratype. Hoewel
er zich significante veranderingen voordoen in de waterstand aldaar blijft de hoeveelheid
bodemvocht hoog. Het is daarom aannemelijk dat respiratie in het onderzochte toendrage-
bied ook meer vatbaar is voor veranderingen in temperatuur dan in grondwaterstand.

8.2.2 De rol van endofytische methaanoxiderende bacteriën in geïnun-
deerde Sphagnum bij het determineren van methaanemissies uit
toendra

Recentelijk gaat er steeds meer aandacht uit naar de dynamische rol van microbiologische
processen in de methaanemissies van toendra-ecosystemen. Onlangs werd er een samen-
werking gevonden tussen methanotrofe bacteriën en geïnundeerde Sphagnum die leidt tot
een vermindering van methaanemissies maar die ook CO2 aan de plant levert voor fotosyn-
these. Alhoewel in het lab bleek dat dit proces belangrijk is, zijn in het veld de verschillen
in methaanemissies tussen gebieden met of zonder Sphagnum nog niet eerder in verband ge-
bracht met deze bacteriën.
In deze studie werden kamerfluxmetingen, een incubatiestudie en een methaanfluxmodel
gecombineerd om te onderzoeken wat de oorzaken achter en de limitaties aan de relatieve
verschillen in methaanemissie tussen vegetatietypes met of zonder Sphagnum zijn. Hieruit
bleek dat methaanemissies in een vegetatietype gedomineerd door Sphagnum 50% lager waren
dan in een vegetatietype zonder Sphagnum. Een modelgevoeligheidsanalyse liet zien dat deze
verschillen niet voldoende uitgelegd konden worden door verschillen in methaanproductie en
plantentransport.
Het model en de incubatiestudie gaven aan dat methaanoxidatie door endofytische bacteriën,
die in een samenwerking leven met Sphagnum, een significante rol spelen in de methaancyclus
van het onderzochte gebied. Dit resultaat is op grotere ruimtelijke schaal van belang omdat
deze bacteriën een grote rol spelen in 15% van de netto methaanemissies van het onderzochte
toendragebied. Onze bevindingen ondersteunen de notie dat deze methaanoxiderende bacter-
iën belangrijk zijn om de processen die methaanemissies in toendra bepalen beter te begrijpen.

8.2.3 Ruimtelijke en temporele dynamiek in eddy-covariantieobservaties
van methaanfluxen

In de afgelopen twee decennia is de eddy-covariantietechniek meer en meer gebruikt in studies
die methaanemissies trachten te bepalen op een ecosysteemschaal. Voorheen werden de meeste
van deze studies uitgevoerd met een tunable diode-laser spectrometer (TDL). Alhoewel deze
methode goed werkte, moet een TDL regelmatig gekalibreerd worden en daarnaast gekoeld
worden met vloeibare stikstof of een koelsysteem, wat de toepassing in afgelegen gebieden
aanzienlijk beperkt.
In de zomer van 2008 en 2009 werd de eddy-covariantietechniek gebruikt om methaan-
fluxen te meten van een toendragebied in Noordoost-Siberië. De gemeten emissies bleken
erg afhankelijk te zijn van de windrichting, door het grote contrast in droge en natte gebieden
in het gebied. Verder kon de korte- en langetermijnvariatie in de methaanflux verklaard wor-
den aan de hand van een nonlineair model dat relaties gebruikte met de stabiliteit van de
atmosfeer, bodem temperatuur en grondwaterniveau. Het modelresultaat liet zien dat de
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gemiddelde fluxen 56.5, 48.7 en 30.4 nmol CH4 m−2 s−1 waren voor de zomers van 2007
t/m 2009.
Alhoewel voorgaande modellen van hetzelfde type alleen toepasbaar waren op dagelijkse gemid-
deldes, kan het hier beschreven model op een veel hogere tijdresolutie gebruikt worden, wat
het bruikbaar maakt voor het opvullen van gaten in de data. Bovendien kan het model ook
gebruikt worden in gebieden met een ongelijke vegetatie en toch ruimtelijke geïntegreerde
fluxen opleveren, door het partitioneren van de gemeten flux langs de windrichting.

8.2.4 Langere groeiseizoenen leiden kennelijk niet tot een hogere netto
opname van koolstof in Noordoost-Siberië

Door het versterkte broeikaseffect smelt sneeuw in arctische gebieden eerder in het jaar en
worden de groeiseizoenen langer. Het is gesuggereerd dat dit zou leiden tot een hogere op-
name van koolstof doordat de periode waarin planten aan fotosynthese kunnen doen verlengt
wordt. Om deze suggestie te onderzoeken, zijn acht opeenvolgende meetjaren van een site
in Noordoost-Siberië onderzocht voor patronen in netto koolstofopname, fotosynthese en
ecosysteemrespiratie.
De netto koolstofopname, zoals deze gemeten wordt met eddy-covariantie, was opgesplitst
met een partitiemethode. Door dagwaardes te gebruiken om model parameters te optimalis-
eren, konden fotosynthese en ecosysteemrespiratie goed bepaald worden. Voor sommige jaren
misten de metingen uit het voorjaar en deze data was opgevuld met behulp van gemiddelde pa-
rameters en gemiddelde fluxen. De onzekerheid die door deze methode werd geïntroduceerd
kon goed bepaald worden.
Terwijl fotosynthese geen duidelijke toename liet zien met langere groeiseizoenen, was het
duidelijk dat fotosynthese wel toenam met warmere zomers. De hogere opname van koolstof
werd echter door deze warmere temperaturen grotendeels teniet gedaan door een toename
in de respiratie. Daarom was de variabiliteit in netto koolstof opname laag en werd er geen
duidelijke relatie gevonden met de lengte van het groeiseizoen. Sterker nog, de hoogste op-
name van koolstof werd geobserveerd voor het kortste en het koudste groeiseizoen uit de
meetserie. Een lage opname van koolstof kwam voornamelijk voor bij langere of warmere
groeiseizoenen. Wij concluderen daarom dat het eerder waarschijnlijker is dat de netto op-
name van koolstof van dit ecosysteem afneemt dan dat deze toeneemt in een warmer klimaat.
Bovendien leidt een langer groeiseizoen tot een hogere uitstoot van methaan. Het is daarom
waarschijnlijk dat een langer groeiseizoen de broeikasgasopname van dit ecosysteem vermin-
dert.

8.2.5 De broeikasgasbalans van het groeiseizoen inNoordoost Siberische
toendra

In de laatste twee doelstellingen van dit proefschrift werden de fluxen van CO2 en methaan
apart van elkaar onderzocht. Door de metingen van de groeiseizoenen van 2007, 2008 en
2009 te combineren kunnen we een broeikasgasbalans opstellen voor deze periodes. Uit
hoofdstuk 6 kwam naar voren dat de netto koolstofopname in het groeiseizoen -82.0±27.5 g
C m−2, -88.6 g C m−2 and -94. 9 g C m−2 was, wanneer alleen naar CO2 gekeken wordt.
Uit hoofdstuk 5 kwam naar voren dat de methaanemissies in diezelfde jaren 56.5, 48.7 and
30.4 nmol CH4 m−2 s−1 was, wat gelijk is aan 78.3 mg CH4 m−2 dag−1, 67.5 mg CH4 m−2

dag−1 and 42.1 mg CH4 m−2 dag−1. Als aangenomen wordt dat deze methaanemissies voor
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het hele groeiseizoen gelden, kunnen we deze getallen vermenigvuldigen met de lengte van de
groeiseizoenen uit 2007, 2008 en 2009. Voor het volledige groeiseizoen, zijn de methaane-
missies dan 6.3 g CH4 m−2, 4.0 g CH4 m−2 and 2.9 g CH4 m−2.
Het aardopwarmingsvermogen van 1 g methaan is gelijk aan dat van 25 g CO2 over een pe-
riode van 100 jaar. De koolstofopname wordt echter meestal uitgedrukt in g C, niet in g
CO2. In dat geval is het relatieve aardopwarmingsvermogen van 1 g methaan gelijk aan het
aardopwarmingsvermogen van 25x(12/44)=6.8 g C m−2 dag−1. Na het toepassen van deze
conversiefactor komt het aardopwarmingsvermogen van de groeiseizoenen van 2007, 2008 en
2009 uit op -39±27.5 g CO2-eq m−2, -61.3 g CO2-eq m−2 and -74.7 g CO2-eq m−2. Dit
resultaat laat zien dat het onderzochtte gebied een netto opname laat zien voor zowel kool-
stof als broeikasgassen, zelfs gedurende het warme en lange groeiseizoen van 2007. Dat jaar
was zeer uitzonderlijk omdat het groeiseizoen 50% langer was dan gebruikelijk. De groei-
seizoenen van 2008 en 2009 hadden een meer normale lengte en dan zien we dat de opname
van broeikasgassen veel sterker is. Buiten het groeiseizoen is het gebied echter een bron van
broeikasgassen en de volledige jaarlijkse broeikasgasbalans van dit gebied moet nog onder-
zocht worden. Het is te verwachten dat die getallen een lagere opname van broeikasgassen zal
laten zien dan wat hier gepresenteerd is.

8.3 Conclusies

8.3.1 De stabiliteit van CO2 fluxen en verdamping met een variërende
grondwaterstand

• Studies die de relatie tussen respiratie en grondwaterstand onderzochten vertonen tegen-
strijdige resultaten.

• Fluxen van respiratie, fotosynthese en verdamping konden succesvol gemodelleerd wor-
den met verschillende methodes.

• Terwijl de grondwaterstand significant lager werd, bleef de hoeveelheid bodemvocht
hoog door de hoge retentiecapaciteit van de bodem.

• Fluxen van respiratie, fotosynthese en verdamping vertoonden geen significante vari-
atie langs een groot gradiënt van verschillende waterniveaus omdat de hoeveelheid
bodemvocht grotendeels hetzelfde bleef

• Bij het onderzoeken van de relaties tussen grondwaterstand en respiratie, moet bodemvocht
ook onderzocht worden.

8.3.2 De rol van endofytische methaanoxiderende bacteriën in geïnun-
deerde Sphagnum bij het determineren van methaanemissies uit
toendra

• Methaanfluxen in een Sphagnum gedomineerd vegetatietype waren 50% lager dan in
een vegetatietype zonder Sphagnum.

• Hoewel er verschillen waren in de bedekking van vaatplanten, kon dit niet de waargenomen
verschillen verklaren
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• Bij de incubatie van Sphagnum samples werden oxidatie niveaus gemeten die twee keer
zo hoog waren als de verschillen die in het veld werden geobserveerd, wat de hoge
oxidatiepotentie in Sphagnum bevestigt. Deze oxidatieniveaus werden veroorzaakt door
bacteriën die in of op de Sphagnum leefden.

• Een procesmodel gaf aan dat de geobserveerde verschillen voornamelijk door oxidatie
kwam en in veel mindere mate door planttransport of verschillen in methaan productie.

• De combinatie van de eerdergenoemde conclusies maakt het zeer waarschijnlijk dat ox-
idatie in geïnundeerde Sphagnum een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke verschillen
van methaanemissies uit toendra.

8.3.3 Ruimtelijke en temporele dynamiek in eddy-covariantieobservaties
van methaanfluxen

• Gedurende de zomer van 2008 en 2009, werden methaanemissies succesvol gemeten
met het gebruik van een closed path eddy-covariantiesysteem dat een Los Gatos fast
methane analyser gebruikte.

• Methaanfluxen bleken erg variabel te zijn met de windrichting en dit kwam door een
verschil in de hoeveelheid natte vegetatie en meertjes in het gebied.

• De verschillen tussen de jaren werden het best verklaard door de verschillen in water-
niveau.

• Bodemtemperatuur verklaarde een deel van het verschil tussen de jaren maar ook de
variatie binnen een seizoen.

• De stabiliteit van de atmosfeer verklaarde de meeste variatie binnen een dag.

• De fluxen konden goed gemodelleerd worden door relaties met de grondwaterstand,
bodemtemperatuur en de stabiliteit van de atmosfeer in een nonlineair model dat verdeeld
werd langs drie windrichtingen met verschillende vegetatie.

• Het model werkte goed in vergelijking met kamerfluxmetingen en het was mogelijk om
het naar andere jaren door te trekken.

• Het model kon succesvol gebruikt worden om de emissies van de drie verschillende
sectoren apart te berekenen.

• Ondanks het erg heterogene terrein kon een regionaal representatieve schatting van
de methaanflux gemaakt worden door de gemodelleerde flux te middelen over de drie
sectoren.

8.3.4 Langere groeiseizoenen leiden kennelijk niet tot een hogere netto
opname van koolstof in Noordoost-Siberië

• De koolstoffluxen van 8 opeenvolgende groeiseizoenen (2003-2010) van een toendra
gebied in Noordoost-Siberië zijn succesvol gemeten.

• De gemeten fluxen konden goed opgesplitst worden in ecosysteemrespiratie en foto-
synthesie met behulp van een model dat gekalibreerd werd op dagwaardes.
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• De start van het groeiseizoen bleek erg voorspelbaar te zijn aan de hand van de cumu-
latieve luchttemperatuur.

• Gaten in de data van het vroege groeiseizoen werden opgevuld en onzekerheden konden
goed benoemd worden

• GPP en Reco varieerden meer met zomertemperatuur dan met de lengte van het groei-
seizoen.

• NEE liet geen duidelijke variatie met de lengte van het groeiseizoen zien. Echter, de
grootste netto opname werd gemeten in het kortste en het koudste groeiseizoen.

• Het is waarschijnlijk dat de NEE van dit gebied afneemt in plaats van toeneemt met
hogere zomertemperaturen.

• Een langer groeiseizoen leidt zeker tot meer methaanemissies en de opname van broeikas-
gassen in dit gebied neemt daardoor waarschijnlijk af in een warmer klimaat.

8.3.5 De broeikasgasbalans van het groeiseizoen inNoordoost Siberische
toendra

• Het onderzochtte gebied laat een netto opname van CO2 zien maar is een bron voor
methaan.

• De broeikasgasbalans van de groeiseizoenen in 2007, 2008 en 2009 wordt geschat op
-39±27.5 g CO2-eq m−2, -61.3 g CO2-eq m−2 and -74.7 g CO2-eq m−2.

8.4 Onderzoeksperspectief en aanbevelingen

8.4.1 De stabiliteit van CO2 fluxen en verdamping met een variërende
grondwaterstand

De eerste doelstelling laat zien dat het belangrijk is om metingen van bodemvocht erbij te be-
trekken als de gevoeligheid van verdamping en CO2 fluxen voor veranderingen in de grond-
waterstand wordt onderzocht. Bodemvocht bleef hoog, terwijl de grondwaterstand significant
verlaagde. Dit betekent dat, zelfs tijdens een erg droge periode, verdamping en fotosynthese
niet gelimiteerd waren. De kleine verandering die plaatsvond in bodemvocht betekende ook
dat respiratie niet significant veranderde.
Als de onderzochte fluxen alleen vergeleken waren met grondwaterstand, had geconcludeerd
kunnen worden dat deze fluxen niet gevoelig zijn voor deze parameter. Dit kwam echter
vooral omdat de hoeveelheid bodemvocht hoog bleef. In gebieden waar bodemvocht veel
sneller vermindert samen met een lagere grondwaterstand zal een relatie tussen respiratie en
grondwaterstand duidelijker zijn.
Dit betekent dat toekomstig onderzoek in dit vakgebied zich niet alleen moet richten op
grondwaterstand. Bodemvocht moet ook onderzocht worden, aangezien dit wellicht beter
kan verklaren wat de fysische veranderingen zijn in de onverzadigde zone. Ook suggereert dit
resultaat dat er in gebieden waar de bodem nat blijft, zoals in toendra, weinig variatie te zien
zal zijn met een veranderende grondwaterstand. Bodemvocht- en grondwaterstandonderzoek
in toendra is echter zeldzaam en moet daarom meer onderzocht worden in de toekomst.
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8.4.2 De rol van endofytische methaanoxiderende bacteriën in geïnun-
deerde Sphagnum bij het determineren van methaanemissies uit
toendra

De tweede doelstelling liet zien dat methanotrofe bacteriën die in Sphagnum leven, een grote
invloed kunnen hebben op de methaanemissie van deze vegetatietypes. Een microbiologische
analyse van geïnundeerde Sphagnum liet erg hoge oxidatieniveaus zien, wat bevestigd werd
door de modelstudie. Toekomstig modelleerwerk van methaanemissies zou deze hoge oxida-
tieniveaus moeten meenemen wanneer deze vegetatie onderzocht wordt.
Alhoewel dit onderzoek laat zien dat de waargenomen verschillen waarschijnlijk door deze
methanotrofen veroorzaakt worden, zou een meer gedetailleerde analyse van deze vegetati-
etypes meer inzicht geven in de interactie tussen deze bacteriën en het ecosysteem. Deze
studie liet duidelijk zien dat deze bacteriën emissies kunnen verlagen maar ze stimuleren
ook het vastleggen van koolstof door Sphagnum. Op dit moment zijn er geen in situ ex-
perimenten gedaan naar de toename van koolstofopname die aan activiteit van deze bacter-
iën toegeschreven zou kunnen worden. Een gedetailleerde studie naar het bodem type, de
vegetatiecompositie, nutriëntendistributie in relatie tot methaanproductie, methaanoxidatie,
fotosynthese en respiratie, wellicht gecombineerd met stabiele isotopen of labelen, zou meer
inzicht kunnen verschaffen in de koolstofcyclus in dit vegetatietype. Hopelijk leidt dit tot een
beter inzicht van hoe de samenwerking tussen deze bacteriën en Sphagnum bijdragen aan de
hoge koolstofopslag die in Sphagnum gedomineerde vegetatie gevonden wordt.

8.4.3 Ruimtelijke en temporele dynamiek in eddy-covariantieobservaties
van methaanfluxen

De derde doelstelling liet zien dat methaan emissies nauwkeurig gemeten kunnen worden in
een zeer heterogeen gebied. Een closed path eddy-covariantiesysteem werd succesvol toegepast
en methaanfluxen konden vervolgens gemodelleerd worden. Het bleek bovendien dat de
dagelijkse gang van methaan fluxen varieerde met de stabiliteit van de atmosfeer. Door deze
parameter erbij te betrekken kon een model met een hoge tijdsresolutie ontwikkeld worden,
dat gebruikt kan worden voor het opvullen van gaten in de gemeten data.
Toekomstig onderzoek in dit gebied zou de metingen moeten doortrekken naar het hele
sneeuwvrije seizoen. Het huidige stroomverbruik van het closed path systeem vereist het ge-
bruik van een generator. Dit limiteert het gebruik tot de periodes dat mensen in het gebied
aanwezig zijn. Dit probleem kan opgelost worden door een meer betrouwbare en meer zelf-
standige stroomvoorziening of door het gebruik van een open path systeem, zoals de recent
uitgebrachte Licor-7700. Door metingen te verlengen van net voordat de sneeuw smelt totdat
de bodem weer opvriest, kan de volle dynamiek van de methaanemissie van toendra bepaald
worden. Aangezien er bij een andere studie op Groenland in kamerfluxmetingen aan het einde
van het seizoen, bij de start van het opvriezen van de bodem, een hoge uitstoot waargenomen
is, zouden de emissies aan het einde van het seizoen ook wel eens kritiek kunnen zijn om de
volle broeikasgasbalans van Siberische toendra te bepalen. Ook kan bij een langere meetpe-
riode de invloed van andere parameters, zoals de diepte van de ontdooide laag, beter bepaald
worden.



108 CHAPTER 8. NEDERLANDSE SAMENVATTING

8.4.4 De invloed van groeiseizoenlengte op de netto opname van kool-
stof

Uit de laatste doelstelling bleek dat de opname van koolstof in toendra het hoogst was met
koude of korte groeiseizoenen. Dit was tegenstrijdig met wat verwacht werd; een langer groei-
seizoen leidt immers tot meer fotosynthese en dus meer opname van koolstof. Dit onderzoek
laat echter duidelijk zien dat dit niet het geval is omdat de hogere temperatuur ook tot meer
respiratie leidt.
Deze conclusie had niet getrokken kunnen worden zonder langetermijnmetingen van de kool-
stofuitwisseling in toendra als in deze studie. Voortzetting van de CO2 flux metingen is
daarom erg belangrijk om te blijven waarnemen hoe de netto uitwisseling van koolstof op
de toendra verandert met een warmer klimaat. Alhoewel de hoogste netto opnames van kool-
stof duidelijk met de korte en koude groeiseizoenen plaats vonden, kunnen vegetatieveran-
deringen wellicht een langere respons vertonen. Deze eventuele vegetatieveranderingen zullen
ook tot een andere respons van het ecosysteem leiden en dit kan kritiek zijn in het bepalen
van de langetermijnstabiliteit van de opgeslagen koolstof in toendra. Lange termijn metingen
vereisen een aanzienlijke opdracht in logistiek, personeel en kosten maar dit soort metingen
kan ons inzichten verschaffen die een model ons niet kan leveren.

8.4.5 Algemene aanbevelingen
Dit onderzoek heeft laten zien dat toendra koolstof opneemt, een bron is voor methaan en
alhoewel veel van de dynamiek van beide systemen tot in detail onderzocht is, zijn er ook
onderdelen waar kennis ontbreekt. De methaan emissies van thermokarstmeren zijn bijvoor-
beeld slecht gedefinieerd en de kennis van hun emissie in het onderzochte gebied is beperkt.
Andere gebieden, zoals het riviergebied, stoten ook hoge hoeveelheden methaan uit en hebben
een hoge primaire productie maar dit is minder goed onderzocht. Verder is het onbekend
hoeveel koolstof in meren eindigt of via de rivieren getransporteerd wordt. Toekomstig on-
derzoek zou deze onderwerpen moeten meenemen om een echte regionale schatting van de
broeikasgasbalans te kunnen maken.
Om deze doelen te behalen, zal een reeks aan toepassingen gebruikt moeten worden, waaron-
der eddy-covariantiemetingen, fluxkamers, drijvende fluxkamers en wellicht nieuw te on-
twikkelen systemen. Om in dit zeer nodige materieel te voorzien, is het essentieel dat de
technische kennis voor het bouwen van dit soort instrumentatie en elektronica beschikbaar
is op het onderzoeksinstituut. Dit onderzoek heeft zeer veel baat gehad bij de uitgebreide
ondersteuning van zowel de fijnmechanische werkplaats als de afdeling elektronica van de
VU. Zonder hun ondersteuning zou een succesvolle afronding van dit onderzoek problema-
tischer, zo niet onmogelijk, zijn geweest en het zou zeer verstandig zijn om deze faciliteiten
en de kennis van de technici te behouden, om zo uitstekend veldonderzoek te kunnen blijven
waarborgen.


