De invloed van hydrologie op de
broeikasgasbalans in laagveengebieden
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Inleiding
Veenweidegebieden beslaan 160.000 hectare in West-Nederland (zie figuur 1). Het laag
veen in deze gebieden werd in het Holoceen afgezet onder voedselrijke omstandigheden,
in moerasachtige gebieden waar een goede ontwatering ontbrak. Momenteel zijn de
meeste veenweidegebieden in gebruik als landbouwgrond. In de toekomst zal dit wel
licht veranderen in natuur (plas-dras/veenmoeras) of extensief beheerd weidegebied.
Ten behoeve van landbouwactiviteiten wordt de waterspiegel in veenweidegebieden
met afwateringssloten kunstmatig laag gehouden, waardoor zuurstof de grond in kan
dringen. Dit laatste zorgt voor oxidatie van organisch materiaal, dat naast bodemdaling
ook als gevolg heeft dat grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer komen
(Langeveld e.a., 1997). Als de waterspiegel voldoende hoog staat vindt deze afbraak niet
plaats. Organisch materiaal hoopt zich juist op, waardoor koolstof wordt opgeslagen in
de bodem en op langere termijn het veen opnieuw ‘aangroeit’ (Burgerhart, 2001; Van
den Bos e.a., 2003). De anaërobe toestand van het veen heeft als nadeel dat er meer
methaangas (CH4) uit de bodem komt (Drösler e.a., 2007), omdat dit juist in anaërobe
omgevingen door methanogene bacteriën wordt geproduceerd. CH 4 is als broeikasgas
vijfentwintig keer sterker dan CO2 (IPCC, 2007). Als laatste komt er ook lachgas (N2O)
vanuit de bodem in de atmosfeer. Hierbij geldt in he.a.emeen: hoe voedselrijker de bodem
(dus hoe meer stikstofbemesting), hoe hoger de N2O uitstoot. N2O is als broeikasgas 300
keer sterker dan CO2 (IPCC, 2007).
In figuur 2 is een overzicht gegeven van de verschillende koolstof-fluxen in laagveen
gebieden zonder agrarisch beheer. De netto ecosysteemuitwisseling van CO 2 (NEE) is
het verschil tussen de bruto opname door fotosynthese (GPP: opname van CO2) en de
ecosysteemrespiratie (Reco: emissie van CO2). Ecosysteemrespiratie is de som van bo
demrespiratie en plantrespiratie. CH4-fluxen zijn het netto resultaat van productie van
CH4 in het anaërobe deel van de bodem en de oxidatie van CH4 in het aërobe deel van de
bodem. In laagveengebieden met een hoge waterstand is de bodem grotendeels anaëroob
en is er meestal sprake van emissie van CH4. In enkele gevallen kan er ook sprake zijn
van opname van CH4. Dit gebeurd als de oxidatie van CH4 in het aërobe deel van de
bodem groter is dan de productie van CH4, bijvoorbeeld bij lage waterstand en dienten
gevolge een grote aërobe zone, of in winterperioden met een lage bacteriële activiteit.
Een positieve broeikasgasflux is in dit verband een netto emissie van een broeikasgas
naar de atmosfeer, terwijl een negatieve broeikasgasflux opname betekent.
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Laagveengebieden hebben een duidelijk andere broeikasgasbalans dan hoogveen
gebieden, waar de broeikasgasfluxen relatief laag zijn. De verschillen worden vooral
veroorzaakt door het verschil in vegetatietype (gras- en rietachtig versus veenmos),
voedingsstoffen in de bodem (eutroof versus oligotroof) en waterstand ten opzichte van
de vegetatie (hoge waterstand versus lage waterstand). Bij het lezen van dit artikel is
het dus belangrijk te weten dat in laagveengebieden de broeikasgasfluxen relatief groot
zijn en dat dit onderzoek is gedaan in een laagveengebied.
Naast het bepalen van de totale broeikasgasbalans van het onderzoeksgebied en een
vergelijk met andere laagveengebieden, richt ons onderzoek zich op twee specifieke
verschijnselen in de broeikasgasbalans die sterk gerelateerd zijn aan de locale hydrolo
gische situatie van een gebied:
1. Invloed van locale variaties in grondwaterstand op broeikasgasfluxen;
Naast verschillen tussen gebieden hebben ook variaties en fluctuaties in gemid
delde bodemwaterstand binnen het perceel een sterk effect op de uitwisseling van
broeikasgassen met de atmosfeer. De verschillen zorgen voor grote variaties in
CH4-fluxen en zijn zeer belangrijk als broeikasgasemissies worden opgeschaald in
de tijd en naar polder- of regioschaal.
2. Fluxen van broeikasgassen door het water;
Opgelost CH4 en koolstof (C) kunnen met infiltratiewater, kwelwater en afvoer
door sloten het gebied in of uit worden getransporteerd. Door concentraties van
opgeloste gassen in de verschillende watertypen te meten en te combineren met
de waterbalans van een gebied, kan een redelijke schatting worden gegeven van
de in- en uitvoer van de opgeloste potentiële broeikasgassen.

Het onderzoeksgebied
De onderzoekslocatie Horstermeer ligt in voormalig agrarisch gebied in een gedraineerd
natuurlijk meer in het plassengebied in het midden van Nederland (zie figuur 1). Het
gebied is bijna 15 jaar geleden uit productie genomen en heeft zich ontwikkeld tot
semi-natuurlijk grasland. De twee meter dikke bodem die bestaat uit veen, bedekt met
meerafzettingen die rijk zijn aan organisch materiaal, ligt op een pakket eolische zanden
van Pleistocene ouderdom. Nadat het gebied uit agrarische productie was genomen werd
het slootpeil opgehoogd tot ongeveer 10 cm onder maaiveld. Grote delen van de Horster
meerpolder zijn onderhevig aan sterke kwelstromen vanuit de omringende merengebie
den en de stuwwallen. Op de onderzoekslocatie is de kwel echter sterk gereduceerd door
de hoge grondwaterstanden en de slechte doorlatendheid van de gecompacteerde kleiige
veenbodems. Het onderzoeksgebied bestaat voor 10% uit slootoppervlak, voor 20% uit
land dat het hele jaar verzadigd is en voor 70% uit relatief droog land met een tussen 0
en 40 cm onder maaiveld fluctuerende waterspiegel en een aërobe toplaag. Het beheer
bestaat slechts uit het constant houden van het slootwaterpeil. Er is geen vee en er
wordt niet gemaaid. De vegetatie bestaat uit meerdere grassoorten (Gestreepte Witbol,
Rietgras, Liesgras), paardenstaarten (Lidrus, Holpijp), Riet, Lisdodde en kruidachtige
planten (Brandnetel, Akkerdistel, Kale jonker). De belangrijkste karakteristieken van
de onderzoekslocatie zijn gegeven in tabel 1 en een afbeelding is te zien in figuur 3.

44

S tromingen 111111111111111111

Meetmethoden: fluxkamermetingen
Een zeer gangbare methode om lokaal de uitwisseling van broeikasgassen tussen bodem
en vegetatie enerzijds en atmosfeer anderzijds te meten is de fluxkamertechniek (Van
den Pol - van Dasselaar e.a. 1999; Van Huissteden e.a. 2005). Door een kamer over bodem
en vegetatie te plaatsen, kan de verandering van een gasconcentratie in de kamer geheel
worden toegeschreven aan de uitwisseling tussen de lucht in de kamer en de bodem
direct onder de kamer. In dit onderzoek zijn handmatige fluxkamermetingen voor CH 4
en N2O gedaan. Voor het meten van de concentratie van de gassen in de kamer is een
Photo Acoustic Field Gas-Monitor gebruikt. De gasmonitor wordt met dunne slangen
aangesloten op de afgesloten, donkere kamers die over de bodem en vegetatie worden
geplaatst. Per fluxmeting zijn vijf concentratiemetingen gedaan met intervallen van
twee minuten. Uit de stijging van de concentraties van de gassen over de tijd zijn de
fluxen berekend.
Sinds januari 2005 zijn CH4-fluxen gemeten op locaties B, C, D, E en F (zie figuur 3)
met behulp van de fluxkamers. Op iedere locatie zijn veertig fluxmetingen uitgevoerd. In
januari 2006 zijn vier meetlocaties toegevoegd in he.a.ijd waterverzadigde deel van het
gebied (A en G) en de sloten (d1 en d2). Gedurende 2006 en 2007 werden achtentwintig
metingen gedaan op locatie A en G en tweeëntwintig metingen op de slootlocaties. Te
gelijk met iedere kamermeting zijn de stijghoogte in de veenlaag en bodemtemperatuur
naast de fluxkamer gemeten.

Meetmethoden: eddy-covariantiemetingen
Een veelgebruikte methode om de netto ecosysteem uitwisseling van CO2 (NEE) en H2O
(waterdamp, evapotranspiratie) te meten over een groter gebied (100 tot 10.000 m 2) is
de eddy-covariantietechniek. Naast het voordeel dat de techniek gebiedsgeïntegreerde
data levert, zijn de metingen continu en kan de opstelling onafhankelijk in afgelegen
gebieden opereren. In Nederland staan ongeveer tien eddy-covariantieopstellingen en
wereldwijd bestaat er een netwerk van honderden groepen die de techniek gebruiken en
data uitwisselen voor het vergelijken van gebieden en het testen van klimaatmodellen
(Fluxnet). In principe kunnen ook andere atmosferische eigenschappen, zoals CH 4- en
N2O-fluxen, met behulp van de eddy-covariantie techniek worden gemeten. Door de lage
concentraties van deze gassen in de atmosfeer zijn er echter zeer weinig instrumenten
die deze gassen met de benodigde precisie en snelheid kunnen meten (Hendriks e.a.,
2008).
Bij eddy-covariantie wordt de verticale flux (Fs) van een atmosferische eigenschap (s)
direct bepaald uit de covariantie van die eigenschap en de verticale windsnelheid. Met
een meetsnelheid van 10Hz wordt de windsnelheid in drie dimensies gemeten met een
ultrasonische anemometer. Simultaan worden temperatuur en CO2- en H2O-concen
traties gemeten met een LI-7500 infrarood meetinstrument. Beide instrumenten zijn
geïnstalleerd op 4,3 m boven het maaiveld (zie figuur 3), waardoor het gemeten signaal
uit een gebied van 100 tot 1000 m2 rond de toren komt (afhankelijk van de windturbu
lentie). Continue eddy-covariantie metingen van de netto ecosysteemuitwisseling van
NEE worden in het Horstermeergebied gedaan sinds 2004. De EUROFLUX methodo
logie (Aubinet e.a., 2000) is toegepast om de ruwe eddy-covariantie data te corrigeren
en om te rekenen naar CO2- en H2O-fluxen op dertig minuten basis (Aubinet e.a., 1997;
Goulden e.a., 1996, Van der Molen e.a., 2006; Veenendaal e.a., 2007).
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Meetmethoden: hydrologische metingen
Hydrologische metingen bestonden uit stijghoogtemetingen met drukopnemers in peil
buizen in de veenlaag (twee locaties, zie figuur 3) en in het pleistocene zand (één locatie,
zie figuur 3). Daarnaast is de waterstand van de sloot gemeten met een drukopnemer.
Door de veranderingen van de slootwaterstand ten opzichte van de stuwkruin te bepa
len, is de afvoer van de sloot bepaald. Aangezien deze stuw de enige overlaat van het
peilvak is, wordt aangenomen dat de afvoer via deze sloot de totale afvoer uit het gebied
representeert. Vóór verdere analyses zijn de waterstanden omgerekend naar eenzelfde
referentiehoogte. De neerslag is gemeten met een regenmeter en de verdamping met
het eddy-covariantie systeem.
In 2005 zijn ééns per twee maanden watermonsters uit de veenbodem, de zandaquifer
en de sloten genomen met behulp van filters (zie figuur 3). Van deze monsters is de totale
hoeveelheid opgeloste koolstof (TC) en opgelost CH4 bepaald. TC is daarbij de som van
de het organische (TOC) en de anorganische (TIC) opgeloste koolstof.

Resultaten
Fluxkamermetingen, stijghoogte en bodemtemperatuur
Er bestaat grote variatie van CH4-fluxen in de ruimte en in de tijd. De hoogste CH4fluxen zijn geobserveerd op locaties A en G dicht bij de sloten: zie figuren 4 en 5 en tabel
2. Lage CH4-fluxen komen voor op de relatief droge locaties midden op het perceel en
middelmatige fluxen op de slootlocaties. Statistische ‘multiple comparison’ analyse wijst
uit dat de locaties kunnen worden verdeeld in vier groepen met significant verschillende
CH4-fluxen: een groep met locaties A en G (groepAG), een groep met de slootlocaties
(groepditches), een groep met locaties B, E en F (groepBEF) en een groep met locaties C
en D (groepCD). Voor alle locaties geldt dat de CH4-emissie hoog was tijdens lente- en
zomerseizoenen en laag gedurende herfst- en winterseizoenen (zie figuren 4, 5 en 6).
Echter, ook tijdens de zomerperioden zijn af en toe lage CH4-fluxen gemeten. N2O-fluxen
zijn niet detecteerbaar met de gebruikte apparatuur.
De stijghoogte in de veenbodem (WLbodem) is gemiddeld het laagste in het centrale
deel van het perceel (zie figuren 4 en 6). Een stijghoogte lager dan -0,40 m komt hier op
verschillende momenten voor tijdens de zomerperioden. Gedurende de natte perioden
is wel een opbolling van de waterspiegel geregistreerd in dit deel van het gebied. De
stijghoogte op locaties A en G ligt het grootste deel van de tijd aan maaiveld, alleen na
lange droge perioden in de zomer kan de stijghoogte hier dalen tot -0,15 m (zie figuren
5 en 6). De temperatuur van het slootwater (Twater) is gemiddeld 2 graden Celsius hoger
dan de bodemtemperatuur (Tbodem). Locaties op het centrale deel van het perceel en
locatie A zijn relatief koel, terwijl op locaties B en G de hoogste bodemtemperatuur is
gemeten. De verschillen in bodemtemperatuur tussen de locaties zijn echter klein (zie
figuren 4, 5 en 6).
Uit de correlatieplots (zie figuur 7) kan worden afgeleid dat de relatie tussen de stijg
hoogte in de veenbodem en de CH4-emissies exponentieel van aard is. Voor geen van
de groepen is de correlatie tussen de stijghoogte en de CH4-emissies sterk, maar voor
groepCD en groepBEF is de correlatie wel significant (p<0,05). Door het plotten van de
gemiddelde stijghoogte en de CH4-emissie per locatie bleek echter dat de correlatie van
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de exponentiele relatie tussen stijghoogte en CH4-emissie op deze schaal zeer sterk is en
een hoge significantie heeft. De correlatie van de bodemtemperatuur met de CH4-emissie
voor afzonderlijke datapunten is sterker dan die voor de stijghoogte en voor alle groepen
significant. De exponentiele relatie van de gemiddelden van de bodemtemperatuur en
de CH4-emissie per locatie is echter veel minder duidelijk dan die van de stijghoogte.
GroepAG valt duidelijk buiten de regressielijn die door de andere punten kan worden
getrokken.
De kennis over de sterke verschillen tussen de vier groepen en de relatie van de CH 4emissie met de stijghoogte en de bodemtemperatuur zijn gebruikt voor het opschalen
naar een jaarlijkse CH4-emissie voor het totale perceel (Aerts e.a., 1997). Met behulp van
regressievergelijkingen van de exponentiele relaties tussen CH4-emissies, bodemtempe
ratuur en stijghoogte en de continue metingen van de bodemtemperatuur en de stijg
hoogte werd voor ieder half uur de CH4-flux per landelement gemodelleerd (zie figuur
8). Een gewogen gemiddelde van de totale CH4-emissie voor het jaar 2005 is bepaald als
10% CH4-flux van de sloten, 20% van het verzadigde gebied (groep AG) en 70% van het
relatief droge land (groepCD en groepBEF samen) en is 31,27 ± 20,40 C m-2 j-1.

Eddy-covariantie metingen
De halfuurlijkse eddy-covariantie waarden van de netto ecosysteemuitwisseling van CO2
(NEE) zijn omgerekend naar dagelijkse gemiddelden voor het jaar 2005 (zie figuur 9).
Gedurende winter en herfst is op de meeste dagen CO2-emissie waargenomen, terwijl
tijdens de lente- en zomerperioden opname van CO2 overheerst. De gemiddelde dage
lijkse NEE betreft een opname van CO2 en bedraagt -0,852 g C m-2 d-1. Met de relatie
tussen ecosysteemrespiratie (Reco) en temperatuur, zijn de NEE waarden opgesplitst
in ecosysteemrespiratie en bruto primaire productie (GPP). In figuur 9 is duidelijk te
zien dat vanaf begin april de ecosysteemrespiratie en de bruto primaire productie sterk
toenemen en in september weer sterk afnemen. Ook de cumulatieve NEE waarden
vanaf 1 januari zijn berekend en geplot voor iedere dag (zie figuur 9). Het groeizoen, de
periode dat iedere dag netto opname van CO2 plaatsvindt (NEE < 0), duurde in 2005
van 25 maart tot 8 september en de totale NEE betreft een opname van CO 2 van -311
± 58 g C m-2 j-1.

Koolstof- en methaanfluxen via water
De analyse van TC en opgelost CH4 in bodemwater, grondwater en slootwater toont
de hoogste concentraties in het bodemwater, terwijl grondwater en slootwater relatief
weinig TC en opgelost CH4 bevatten (zie tabel 3). Theoretisch gezien is de maximale
oplosbaarheid van CH4 onder de condities in de Horstermeerpolder 26 g C m-3 (10 oC; 2
m diep). Hogere concentraties van CH4 in de bodem veroorzaken een gasdruk die hoger
is dan de hydrostatische druk en er zullen gasbellen vormen die omhoog bewegen en ge
ëmitteerd worden als gasemissie aan het maaiveld. Voor de berekeningen is de maximale
concentratie van 26 g C m-3 in het bodemwater gebruikt. De fluxen van TC en opgelost
CH4 via waterstromen zijn berekend door de concentraties van TC en opgeloste CH 4 te
vermenigvuldigen met de corresponderende watervolumes in de waterbalans (zie tabel
3). Netto wordt in één jaar (2005) 16,069 ± 4,754 g C m-2 j-1 uit het gebied getranspor
teerd als TC, en 1,182 ± 0,475 g C m-2 j-1 als opgelost CH4.
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Totale broeikasgasbalans
De netto koolstofbalans wordt bepaald aan de hand van vergelijking (1), waarin alle
componenten in grammen koolstof worden uitgedrukt:
Koolstofbalans= – [GPP] + [R eco] + [CH4-emissie] + [uitstroom TC water] + [uit
stroom CH4 water]
(1)
In het veenweidegebied van de Horstermeer-onderzoekslocatie wordt netto CO2 op
genomen (-311 ± 58 g C m-2 j-1). Ook als de emissie van CH4 van land en water en het
transport van CH4- en TC-fluxen via het water zijn meegenomen in de koolstofbalans
kent het gebied een netto opname (-262 ± 84 g C m-2 j-1).
De netto broeikasgasbalans wordt bepaald aan de hand van vergelijking (3), waarin
van alle componenten de broeikasgaspotentiaal in gram CO2-equivalenten wordt uit
gedrukt:
Broeikasgasbalans = – [GPP] + [R eco] +[CH4-emissie] + [N2O-emissie] + [uitstroom
TC water] + [uitstroom CH4 water]
(2)
Waarbij op een tijdschaal van 100 jaar geldt:
1 g CO2 = 1 g CO2-equivalenten
1 g CH4 = 25 g CO2-equivalenten
1 g N2O = 300 g CO2-equivalenten
De flux van N2O in het gebied is verwaarloosbaar laag en is daarom gesteld op 0 g CO2equivalent m-2 j-1. Vanuit het oogpunt van het de invloed op het versterkte broeikaseffect
neemt het gebied een kleine hoeveelheid broeikasgassen op (-86 g CO2-equiv. m-2 j-1; zie
figuur 10). Het verschil met de koolstofbalans is voornamelijk het gevolg van het feit
dat CH4 als broeikasgas 25 maal sterker is dan CO2. Van de opgenomen broeikasgassen,
komt het grootste deel het ecosysteem binnen als CO2 door de bruto primaire productie
van biomassa (GPP). Slechts een laag percentage komt het ecosysteem binnen door
transport van TC en opgelost CH4 in kwelwater. Van de totale hoeveelheid uitgestoten
broeikasgassen, verlaat het overgrote deel het ecosysteem als CO 2 via ecosysteemres
piratie (Reco). Een kleiner deel wordt uitgestoten door CH4-emissie en slechts enkele
procenten via transport van TC en opgelost CH4 in bodem- en slootwater naar de zan
daquifer en via oppervlakte afvoer.

Conclusies en discussie
De CH4-fluxen in het gebied zijn het netto resultaat van CH4 productie in de anaërobe
delen van de bodem en CH4-oxidatie in de aërobe delen van de bodem. Op alle locaties is
er voornamelijk sprake van CH4-emissie. Wel bestaat er een significant verschil in CH4emissies tussen vier groepen van meetlocaties binnen het gebied. Het verschil tussen
deze groepen wordt voornamelijk veroorzaakt door locale verschillen in hydrologie: de
relatief droge bodems (twee groepen), de waterverzadigde bodems en de sloten. Vooral de
laatste twee groepen hebben een zeer hoge CH4-emissie. Hier overheerst CH4 productie
als gevolg van de waterverzadigde condities. De jaarlijkse CH4-emissie van het gebied is
hoog vergeleken met andere laagveengebieden in Europa en de waarnemingen suggere
ren een nog hogere totale CH4-emissie als de waterstand nog verder wordt verhoogd. De
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N2O-fluxen zijn niet detecteerbaar met de gebruikte apparatuur. Daarom is aangenomen
dat de flux van N2O in het gebied verwaarloosbaar laag is.
De opname van CO2 op de Horstermeerlocatie is hoog vergeleken met de gemiddelde
opname van Europese laagveengebieden (Drösler e.a., 2007). Dit is het resultaat van
het gematigde zeeklimaat in combinatie met de hoge waterstand en het ontbreken van
agrarisch beheer. Plantmateriaal wordt niet afgevoerd en de anaërobe condities voorko
men oxidatie van organische stof. In een vergelijkbaar, maar gedraineerd en agrarisch
beheerd veenweidegebied in de omgeving is juist een jaarlijkse emissie van CO 2 waar
genomen van 157 g C m-2 j-1 voor 2005 (Veenendaal e.a., 2007).
Minder dan 3% van de totale uitwisseling van koolstof met de omgeving vindt plaats
als transport van TC en opgelost CH4 via water. In dit type veengebieden speelt water
dus een verwaarloosbaar kleine rol als transportmedium van broeikasgassen. Ondanks
dat de hoge concentraties van TC en opgelost CH4 in het bodemwater hoog waren,
weerhoudt de compacte, weinig permeabele bodem het water van sterke kwel of infil
tratie. Daarnaast is de waterafvoer via het oppervlak laag, door de vlakke topografie en
sterk gecontroleerde situatie. In bergachtige en ongecontroleerde veengebieden, zoals in
Groot-Brittannië en Scandinavië, wordt wel veel koolstof (tot 50% van de koolstofbalans)
uit het ecosysteem getransporteerd door water (Hope e.a., 2004; Ding e.a., 2005).
Het Horstermeer-onderzoeksgebied heeft een netto opname van broeikasgassen. Dit
in tegenstelling tot agrarisch beheerde laagveengebieden met een verlaagde waterstand,
die een netto bron zijn van broeikasgassen. De resultaten tonen aan dat het herstel van
laagveengebieden door het opzetten van het waterpeil en het verminderen/verwijderen
van agrarische activiteit, de CH4-emissie kan verhogen, maar dat de totale uitstoot van
koolstof en broeikasgassen wordt verlaagd. Naast alle bovengenoemde componenten
van de broeikasgasbalans, moet in acht worden genomen dat laagveengebieden met een
agrarische bestemming nie.a.een een hogere uitstoot van broeikasgas genereren door de
hoge CO2-emissie ten gevolge van de lage waterspiegel, maar ook een hoge emissie van
N2O en CH4 kennen door bemesting en veehouderij. Hierdoor ontstaat een circa 100%
hogere broeikasgasemissie. In dit type gebied is de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen
per hectare in dezelfde orde van grote als de CO2 uitstoot van de gemiddelde hoeveelheid
auto’s per hectare in Nederland.
Bovenstaand onderzoek maakt deel uit van het nationale project ‘Klimaat voor Ruimte’
van BSIK en van het Europese samenwerkingsverband CarboEurope.
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Tabel 1: Kenmerken van de onderzoekslocatie: topografie, neerslag, temperatuur, waterstand,
permeabiliteit van de bodem, EC, pH, bodemtype and C/N-ratio en biomassa.

Horstermeerpolder (NL-hor)
Locatie

52°11’44”N, 05°44’33”E

Hoogte (m ± NAP)

-2,2

Gemidd. jaarlijkse neerslag (mm j

-1)

797 (meerjarig gemiddelde)

Gemidd. jaartemperatuur (°C)

9,8 (meerjarig gemiddelde)

Doorlaatbaarheid veenbodem (m d-1)

0,023
langs sloten: 0 tot 5 cm boven maaiveld
centrale deel perceel: 0 tot 10 cm onder
maaiveld
langs sloten: 0 tot 2 cm onder maaiveld
centrale deel perceel: 5 tot 45 cm onder
maaiveld
bodemwater: 757; slootwater: 677; grondwater:
601
bodemwater:: 6,85; slootwater: 7,09;
grondwater: 7,07

Stijghoogte in veenbodem winter

Stijghoogte in veenbodem zomer
Gemidd. EC (µS m-1)
Gemidd. pH
Bodem (FAO)

Eutric Histosol

C/N-ratio van top veenbodem 10 to 50 cm

7,3 tot 41,3 (15,5 gemiddeld)

Hoogte vegetatie (m)

0,2 tot 2,5 (0,5 gemiddeld)
levend = 0,434

Gemidd. biomassa (kg m-2)

dood = 0,998
Riet (34%), Witbol (15%), Liesgras (14%), Rietgras
(8%), Pitrus (5%), Brandnetel (4%), Lisdodde
(3%), Holpijp (3%)

Vegetatie types (bedekking)
Data geobserveerd in 2005 en 2006

Tabel 2: Gemiddelde, maximum en minimum CH4-flux, temperatuur van de bodem en het
slootwater en stijghoogte in de veenbodem per meetlocatie. (Onzekerheid is de onzekerheid in
de meting.)
d1
3,0

afstand van west grens (m)
CH4-flux
(mg m-2 u-1)

WLbodem
(m onder
maaiveld)

B
19,6

C
29,2

D
34,0

E
44,4

F
47,1

G
69,9

d2
70,6

gemiddelde

8,48

20,54

3,44

0,82

1,28

4,85

4,50

25,62

6,70

onzekerheid

1,94

2,43

0,30

0,31

0,24

0,38

0,35

5,07

1,05

34,16

21,75

maximum

25,38

82,21

-0,04

0,02

-1,29

-0,99

-0,75

0,07

0,82

0,07

gemiddelde 16,33

14,10

14,23

13,89

13,96

14,75

13,92

15,26

16,23

onzekerheid

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

maximum

29,16

23,89

26,59

27,47

31,93

27,17

minimum

4,30

3,24

0,14

3,96

minimum

Tbodem/water (oC)

A
3,7

30,61
-0,20

gemiddelde -

80,90 18,83

-1,41

32,88

9,33

26,46

13,37

24,72

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-8,85

-17,54 -16,62 -11,20

-11,39

-1,88

onzekerheid -

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

maximum

-

2,00

3,00

0,00

1,00

5,00

4,00

2,00

minimum

-
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-19,00 -34,50 -51,00 -51,00 -46,00 -37,00 -13,00

3,97

-

44

Tabel 3: Resultaten van de analyses van TC in water (boven) en opgelost CH4 in water (onder).
Waterstromen per jaar en jaarlijkse fluxen van TC en opgelost CH4 via water transport.
TC in watertypes
(gC

m-3)

waterflux
onzekerh.

(m j1)

totale TC
onzekerh. (gC

m-2 j-1)

onzekerheid
(gC m-2 j-1)

Kwel in sloot

41,14

grondwater

6%

-0,062

20%

-2,546

0,662

Infiltratie in sloot

53,50

slootwater

6%

0,001

20%

0,031

0,008

Kwel op land

41,14

grondwater

6%

-0,008

20%

-0,314

0,082

Infiltratie op land 157,90

bodemwater

6%

0,062

20%

9,786

2,544

Afvoer over stuw

slootwater

6%

0,170

10%

9,111

1,458

16,069

4,754

53,50

netto jaarlijks TC transport via water
opgelost CH4 in
watertypes
(gCH4 m-3)

totale
onzekerheid
opgel, CH4

waterflux
onzekerh. (m j-1)

onzekerh. (gC m-2 j-1) (gC m-2 j-1)

Kwel in sloot

6,47

grondwater

13%

-0,062

20%

-0,400

0,132

Infiltratie in sloot

2,93

slootwater

13%

0,001

20%

0,002

0,001

Kwel op land

6,47

grondwater

13%

-0,008

20%

-0,049

0,016

Infiltratie op land

26

bodemwater

0%

0,062

20%

1,627

0,325

Afvoer over stuw

0,02

slootwater

13%

0,170

10%

0,003

0,001

1,182

0,475

netto jaarlijks CH4 transport via water
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Figuur 1: Huidige distributie van laagveen in het westelijke deel van Nederland (SC-DLO 1992) en
de locatie van het Horstermeer-onderzoeksgebied.
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Figuur 2: Overzicht van de koolstoffluxen in laagveengebieden zonder agrarisch beheer.
CH4-fluxen zijn weergegeven als grijze pijlen en CO2-fluxen als witte pijlen.
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Figuur 3: Overzicht van de meetopstelling in het onderzoeksgebied. Locaties van
fluxkamermetingen, eddy-covariantiemast, locaties van monstername en locaties van
stijghoogteloggers (WLbodem) en bodemtemperatuurloggers (Tbodem).
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Figuur 4: Resultaten van de fluxkamermetingen van CH4-fluxen (boven), bodemtemperatuur
(midden) en stijghoogte in de veenbodem (onder) op locaties B, C, D, E, F over de periode
januari 2005 tot en met juli 2007. Foutenmarges zijn de onzekerheid in de meting.
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Figuur 5: Resultaten van de fluxkamermetingen van CH4-fluxen (boven), bodemtemperatuur
(midden) en stijghoogte in de veenbodem (onder) op locaties A, G, d1 en d2 over de periode
januari 2006 tot en met juli 2007. Foutenmarges zijn de onzekerheid in de meting.
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Figuur 6: Seizoensgemiddelden van de CH4-fluxkamermetingen (boven), bodemtemperatuur
(midden) en stijghoogte in de veenbodem (onder) per groep en voor alle landlocaties samen.
Foutenmarges zijn de standaard deviatie van alle metingen per groep.
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Figuur 7: Correlatieplots van CH4-flux versus stijghoogte in de veenbodem (WLbodem, links) en de
bodemtemperatuur (Tbodem, rechts) voor de afzonderlijke meetpunten per groep (boven) en de
gemiddelden per meetlocatie (onder). In de grafieken zijn exponentiele regressielijnen,
correlatie coëfficiënten (R) en significantie (p) aangegeven.
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Figuur 8: Gemodelleerde dagelijkse CH4-fluxen voor relatief droog land, verzadigd land en sloten
voor 2005. De foutenmarge is de variantiefout van de regressie-analyses.

Figuur 9: CO2-fluxen voor 2005: dagelijkse netto ecosysteemuitwisseling (NEE), bruto primaire
productie (GPP), ecosysteemrespiratie (Reco) en cumulatieve NEE. Driehoeken geven begin en
einde van het groeiseizoen aan.
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Figuur 10: Totale broeikasgasbalans van het onderzoeksgebied Horstermeer. Witte pijlen duiden
CO2-fluxen aan en zwarte pijlen CH4-fluxen. Fluxen zijn weergegeven in CO2-equivalenten in g
m-2.
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