De emissie van broeikasgassen vanuit zoet oppervlaktewater en
natte gronden in Nederland

Inleiding
De aanwezigheid van kooldioxyde en
waterdamp in de atmosfeer speelt een
belangrijke rol bij de warmtehuishouding
op aarde. Beide stoffen absorberen de
door het aardoppervlak gereflecteerde
infrarode straling en zorgen zo voor een
'natuurlijk' broeikaseffect. Naast kooldioxyde en waterdamp zijn ook methaan
(CH 4 ), distikstofoxyde (N 2 0), CFK's en
ozon in de atmosfeer belangrijke broeikasgassen door hun relatief grote infrarood
absorberend vermogen ten opzichte van

Samenvatting
Een literatuurstudie is uitgevoerd gericht op C 0 2 , CH 4 en N 2 0 fluxen (broeikasgassen) in zoet oppervlaktewater en natte gronden (wetlands) in Nederland.
Vastgesteld is dat de beschouwde systemen niet te verwaarlozen bronnen zijn
voor de emissie van CH 4 en N 2 0 in Nederland en dat deze naar schatting
respectievelijk 18 en 10% van de totale CH 4 - en N 2 0-emissie bedraagt.
De CH 4 -emissie zal indirect door bestrijding van eutrofiëring afnemen. Door
afname van de stikstofbelasting zal de N 2 0-emissie ook afnemen. De N 2 0-emissie
vanuit rwzi's, geschat op 8% van de jaarlijkse N 2 0-emissie in Nederland, zal door
uitbreiding van de denitrificatiecapaciteit toenemen. De C0 2 -opname door zoet
oppervlaktewater en natte gronden in Nederland bedraagt naar schatting ongeveer
0,5% van de totale jaarlijkse C0 2 -emissie in Nederland. Er zijn geen reële
mogelijkheden om deze C0 2 -opname substantieel te vergroten.
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Tabel I - Debelangrijkste broeikasgassen enhun
relatieve bijdrage aan de versterkingvan hetnatuurlijke
broeikaseffect inde21eeeuw [IPCC, 1990].
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C 0 2 (zie tabel I). Een toename in de
concentratie van deze broeikasgassen in
de atmosfeer leidt dan ook hoogst waarschijnlijk tot een versterking van dit
broeikaseffect. De gemiddelde temperatuur van de aarde zal hierdoor waarschijnlijk toenemen. Hierdoor kunnen
klimaatsveranderingen optreden en wordt
verwacht dat door het smelten van de
poolkappen de zeespiegel zal stijgen
[ICPP, 1990].
De emissie van broeikasgassen in Nederland bedraagt ongeveer 1% van het
wereldtotaal. Dat lijkt weinig maar ons
aandeel in de wereldbevolking bedraagt
slechts 0,003%, wat betekent dat het
relatieve aandeel van Nederland aanzienlijk is (een factor 300 ten opzichte van het
gemiddelde per hoofd van de wereldbevolking). De vraag is in hoeverre het
mogelijk is om de produktie van deze
gassen af te remmen door het nemen van
gerichte beheersmaatregelen. Om deze
mogelijkheden te verkennen is een
literatuuronderzoek uitgevoerd dat zich
heeft beperkt tot het Nederlandse oppervlaktewater en drassige gebieden. Daarbij
was de aandacht ook gericht op de theoretische mogelijkheden om de uitstoot van
deze gassen te beperken.
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N20
CTK's
Ozon

Relatief broeikasbevorderend effect
van 1mol gas t.o.v.
1 mol C0 2

Verwachte relatieve
bijdrage in de
komende eeuw

1
7,6
290

61%
15%
4%
10%
10%

-

Van deze grote meren beslaan het IJsselmeer en het Markermeer samen ongeveer
50% (1834 km 2 ) van de totale oppervlakte
aan zoet oppervlaktewater in Nederland;
op basis van volume is dit zelfs zo'n 60%.

In dit artikel wordt hiervan een samenvatting gegeven.
Een algemeen overzicht van emissies van
broeikasgassen, vanuit verschillende
bronnen in Nederland, wordt gegeven
door Van den Born etal [1990].
Zoet oppervlaktewater
In het kader van de PAWN (Policy
Analysis of Watermanagement in the
Netherlands) is er een schatting gemaakt
van de oppervlakte en de inhoud van het
Nederlandse oppervlaktewater [gegevens
aangeleverd door H. Luiten (RIZA)].
In de PAWN zijn echter enkele watertypen niet opgenomen. Dit betreft voornamelijk kleinere wateren zoals bijvoorbeeld sloten. Het totale oppervlak van
deze kleine wateren is echter aanzienlijk
en wordt geschat op 1tot 3% van het
Nederlandse landoppervlak. De totale
hiermee samenhangende lengte aan sloten
in Nederland wordt wel geschat op zo'n
300.000 tot 400.000 km.
Tabel II-

In tabel II zijn de in PAWN onderscheiden watersystemen met oppervlakten
en volumina aangegeven. Uit deze tabel
blijkt dat de grote meren in Nederland
veruit het grootste oppervlak innemen.

Natte gronden
In tabel III is een overzicht opgenomen
van de in de studie onderscheiden zoete
natte gronden met de bijbehorende
oppervlakten. Met uitzondering van de
uiterwaarden (deels landbouwgrond) zijn
alleen natuurlijke gronden in beschouwing
genomen.
Tabel III - Oppervlakten van nattegronden in
Nederland. Bronnen:Bakker e.a. [1989];CBS11986];
DeSoet[1976].
Oppervlakte
km2

%

uiterwaarden1
moeras
laagveen2
hoogveen
nat schraalland3
moerasbos/broekbos 4

380
210
98
90
82
71

40
23
11
10
9
7

Totaal

931

100

Bron

1
2
3
4

uiterwaarden langs de grote rivieren
(IJssel, Rijn, Waal en Maas), De Soet [1976]
exclusief moeras en moerasbos
exclusief veenbodems
opdeling van natuurlijke terreinen, CBS [198«

Zoetoppervlaktewater inNederland; oppervlakten envolumina.Bron:mededelingH.Luiten[RIZA].

Systeem
grote meren
sloten en overige1
hoofd waterwegen
regionale waterwegen
restpost

Oppervlakte
km2
2.038
1.018
320
61
225

%
56
28
9
1
6

Volume
x 10-3 km3
8.393
509
1.676
384
3S1

3.662
100
11.343
onder overige worden hoofdzakelijk kleine (geïsoleerde) wateren (sloten, greppels, plassen,
vennen etc.) verstaan die niet meegenomen zijn in de andere categorieën; aangenomen is dat maximaal
3% van het landoppervlak ingenomen wordt door wateren uit deze categorie. Voor de schatting van
het volume is uitgegaan van een gemiddelde diepte van 0,5 m.

Totaal

%
74
5
15
3
3
100
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De koolstofcyclus
De koolstofcyclus bestaat in de hier
besproken milieus uit een aan elkaar
gekoppelde anorganische en een organische koolstofcyclus. De hoeveelheid
anorganische koolstof is onder meer
afhankelijk van de alkaliteit (buffercapaciteit) van het water. Goed gebufferde
wateren hebben in het algemeen een
relatief hogere C0 2 -opnamecapaciteit.
De organische koolstofcyclus bestaat
onder meer uit de volgende componenten:
de opname en binding van C 0 2 door
primaire producenten (algen, hogere
waterplanten), respiratie door primaire en
secundaire producenten (dierlijke organismen), detritusvorming en mineralisatie
van detritus. In de organische koolstofcyclus spelen omzettingen een belangrijke
rol. Kooldioxyde wordt door primaire
producenten (algen, hogere waterplanten)
opgenomen en vastgelegd. Een deel
hiervan komt direct of indirect via de
ademhaling (respiratie) van primaire en
secundaire producenten (dierlijke organismen) weer in het water terug. Een deel
van het organisch materiaal eindigt als
detritus, waarna weer een deel gemineraliseerd wordt.
In afb. 1zijn deze processen schematisch
weergegeven waarbij ook de C 0 2 - en
CH 4 -fluxen zijn opgenomen.
Putten en bronnen
Om te bepalen of iets een put ('sink') of
een bron ('source') is, staat de atmosferische concentratie van een broeikasgas
centraal. Fluxen naaren vanuit zoet
oppervlaktewater en natte gronden
worden als put respectievelijk bron
gekwalificeerd.
Door een bron vindt emissie naarde,
atmosfeer plaats, door een put-opname
vanuit de atmosfeer. Zo is bijvoorbeeld de
emissie van CH 4 vanuit oppervlaktewater
een bron. De oxydatie van methaan in de
waterfase is in die context daarentegen
niet als bron of put te beschouwen omdat
daarbij geen uitwisseling met de atmosfeer
plaatsvindt.
Respiratie door primaire en secundaire
producenten is een bron wanneer daadwerkelijk C0 2 -emissie optreedt. Waarschijnlijker is het echter dat een groot deel
van de geproduceerde C 0 2 in de waterfase achterblijft waardoor de betekenis
van deze potentiële bron beperkt is. Bij de
vorming en mineralisatie van detritus ligt
de zaak nog anders. Net als bij de respiratie van primaire en secundaire organismen zal bij de aërobe mineralisatie van
detritus een groot deel van de geproduceerde C 0 2 in de waterfase achterblijven.
Daarnaast treedt echter berging van
detritus op en wordt een deel van de
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Legenda:
I. uitwisseling van CO; mei de aunosfeer.
II. opname van CO-door primaire producenten.
IIa. respiratie door primaire producenten.
UI. konsumpüe van primaire producenten door sekundaire producenten.
lila.respiratie door sekundaire producenten.
IV. sterfte en excretie van primaire producenten.
V. sterfte en excretie van sekundaire producenten.
Va. konsumpüe van detritus door sekundaire producenten.
VI. detriiusffux
VII. aërobe mineralisatie van detritus.
Vrjl.anaerobe mineralisatie van detritus.
IX. oxydaue van mediaan.
X. emissie van mediaan.

Afb. 1 - Schematische weergave van de koolstofcyclus en koolstoffluxen.

detritus anaëroob omgezet. De geborgen
detritus blijft verder buiten de koolstofcyclus en kan als zodanig (indirect) als
C0 2 -put opgevat worden. Bij de anaërobe
mineralisatie van detritus ontstaat
methaan, waarvan in het algemeen een
aanzienlijk deel in de waterfase geoxydeerd wordt tot C 0 2 en grotendeels in
de waterfase blijft. De methaan die echter
niet geoxydeerd wordt, 'verdwijnt' grotendeels naar de atmosfeer. De anaërobe
mineralisatie van detritus is een bron van
CH 4 (emissie) maar ook een put voor
C 0 2 (opname).
In een evenwichtssituatie, waarbij de
biomassa constant blijft, zal het koolstofgedeelte dat uit de koolstofcyclus verdwijnt (door CH 4 -emissie en begraven
detritus) aangevuld worden door C 0 2
vanuit de atmosfeer.
Vatten we dit samen dan kunnen we voor
zoet oppervlaktewater en natte gronden
de volgende putten en bronnen onderscheiden:
Belangrijke C02-putten zijn:
- primaire producenten en de door de
buffercapaciteit van het water gereguleerde bindingscapaciteit,
- detritus en veenvorming,
- emissies van CH 4 .
Belangrijke C02 bronnen zijn:
- respiratie van primaire en secundaire
producenten,

- aërobe mineralisatie van detritus en
veen.
De buffercapaciteit van water is afhankelijk van de pH, alkaliteit en de (kalk-koolzuur) evenwichtsconstanten K] en K2 en
wordt kwantitatief uitgedrukt door de
bufferfactor B. In vereenvoudigde vorm
wordt de bufferfactor (B) gegeven door
[Butler, 1982]:
B

Cr
[C0 2 ] + [COf

waarbij:
[C0 2 ] = [CQ2-.

A*(10" pH )

A*K 2
'

10-PH

Hierbij is:
de totale alkaliteit
CT
de kooldioxydeconcentratie
[C0 2 ]
de carbonaatconcentratie
[C0 3 2
A
de bicarbonaatconcentratie
De bufferfactor ligt in zoet oppervlaktewater (pH 6-8, alkaliteit 10-3M, T = 10
°C) tussen 0,34 - 3,4. Dit is ongeveer een
factor 3-30 lager dan de bufferfactor van
zeewater. Deze is in oceanen ongeveer 10,
bij een pH van 8 en een temperatuur
10 °C.
We kunnen concluderen dat bij een
geschatte jaarlijkse atmosferische C 0 2 -
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concentratieverhoging van 0,5%, de C 0 2 concentratie in zoet oppervlaktewater
maximaal met 0,017% toeneemt. Door
zoet oppervlaktewater in Nederland wordt
door het hierboven beschreven
verschijnsel maximaal zo'n 0,2 kiloton C
per jaar opgenomen (ter vergelijking: de
jaarlijkse C0 2 -emissie in Nederland
bedraagt ongeveer 50 x 103 kiloton C).
Een schatting van de biologische
C0 2 -opname
Op basis van diverse aannamen is een
ruwe schatting gemaakt van de biologische opnamecapaciteit van C 0 2 door
levensgemeenschappen in zoet oppervlaktewater en natte gronden. Voor zoet
oppervlaktewater zijn de gegevens
afgeleid uit de koolstofbalans voor het
Markermeer [Los en Bakema, 1989] en is
verondersteld dat:
- er een C0 2 -flux (opname) van 56
gC•irr 2 op jaarbasis, ofwel 204 kiloton C
per jaar plaatsvindt, afgeleid uit de
hoeveelheid geborgen detritus;
- een C0 2 -flux (opname) van 24 gC•nr 2
op jaarbasis [Franken, 1991], ofwel 87
kiloton C per jaar plaatsvindt, afgeleid uit
de gemiddelde methaanemissie in Nederland vanuit zoet oppervlaktewater;
- de totale biomassa op jaarbasis constant
is en dat overige bronnen en putten te
verwaarlozen zijn [Franken, 1991].
Op basis van deze aannamen wordt de
totale C0 2 -opnamecapaciteit door zoet
oppervlaktewater in Nederland geschat op
ongeveer 291 kiloton C per jaar; dit is
ongeveer 0,6% van de totale jaarlijkse
C0 2 -emissie in Nederland. Voor natte
gronden in Nederland is verondersteld dat
de C0 2 -opname uitsluitend plaatsvindt
door moerassen en moerasbossen (samen
281 km 2 ) en dat deze op jaarbasis 48
g C - n r 2 [Armentano en Menges, 1986],
ofwel 14 kiloton C per jaar bedraagt.
Bovendien is aangenomen, dat de C 0 2 emissie uitsluitend plaatsvindt vanuit
veengronden (188 km 2 ) en dat deze op
jaarbasis 232 g C - n r 2 [Schothorst, 1978],
ofwel 44 kiloton C per jaar bedraagt.
De netto C0 2 -emissie vanuit natte
gronden komt dan neer op zo'n 30 kiloton
C per jaar, en dat is slechts 0,06% van de
totale C0 2 -emissie in Nederland.
CH 4 -bronnen en -putten
In afb. 1is de plaats aangegeven van de
CH 4 -fluxen in de koolstofcyclus. In zoet
oppervlaktewater is de CH 4 -produktie in
het sediment de belangrijkste CH.,-bron.
Uit de literatuur blijkt dat in relatief diepe
wateren een groot deel (tot 99%) van de
in het sediment geproduceerde CH 4 in de
waterfase geoxydeerd wordt.
Door verschillende auteurs is beschreven

dat oppervlaktewater en natte gronden
(incidenteel) als put kunnen optreden.
De opname van methaan vanuit de atmosfeer vindt plaats wanneer de methaanconcentratie in de waterfase lager is dan
de methaanverzadigingsconcentratie. Door
de geringe oplosbaarheid van methaan is
deze opnamecapaciteit echter klein.
Methaanemissie naar de atmosfeer kan
plaatsvinden door diffusie, maar ook door
het spontaan opborrelen na gestage ophoping van gas dat overigens ook kan
ontsnappen via de luchtkanalen van
waterplanten.
Diffusie en opborrelen zijn de belangrijkste emissieprocessen. In ondiepe
wateren is vastgesteld dat het opborrelen
van methaan vanuit het sediment 40 tot
50% van de totale emissie kan uitmaken.
Emissie van methaan via de luchtkanalen
van planten is vastgesteld bij
nymphaeïden (onder andere gele plomp,
waterlelie) en helofyten (onder andere
riet, bies) en kan lokaal aanzienlijk zijn.
Een schatting van de CH 4 -emissie
In tabel IV is een overzicht gegeven van
de in deze studie aangehouden emissieschattingen gebaseerd op verschillende
literatuurbronnen [onder andere Aselmann en Crutzen, 1989], Omdat voor
kleine wateren zoals sloten geen
CH 4 -emissiegegevens beschikbaar zijn is
hiervoor een ruwe schatting gemaakt.
Op basis van de in tabel IV gegeven
methaanemissies is de totale jaarlijkse
emissie vanuit genoemde systemen
geschat. De resultaten zijn weergegeven in
tabel V. Voor het berekenen van de
relatieve bijdrage aan de totale
CH 4 -emissie in Nederland is verondersteld dat deze emissie ongeveer
900 kiloton CH 4 per jaar bedraagt
[Van den Born etal, 1990].
Tabel IV - Een schatting van methaanemissies vanuit
verschillende typen oppervlaktewater en natte gronden.
Bron

meren
rivieren &kanalen
kleine wateren (sloten)
moerassen
overigen

Emissie (mg C H 4 • rrr 2 • d _1 )

40-120
10- 30
75-225
150-450
40-120

Tabel V - Geschatte CH4-emissies (in kiloton CHy
jaar) vanuit zoet oppervlaktewater en natte gronden in
Nederland.

Bron

Emissiegemiddelde

%van
totale
emissie

zoet
oppervlaktewater
natte gronden

118 (58-176)
43 (21- 65)

13 (6-20)
5 (2- 7)

Totaal

161 (79-241)

18 (9-27)

N 2 0-fluxen in de stikstofcyclus
Door Kaplan en Wofsy [1985] wordt een
overzicht gegeven van de biogeochemie
van N 2 0 in aquatische systemen. De
belangrijkste microbiologische processen
waarbij N 2 0 gevormd wordt zijn nitrificatie en denitrificatie. In oppervlaktewater
is onder marginaal aërobe condities
(zuurstofconcentratie < 30 fiM) en onder
stressomstandigheden (bijvoorbeeld na
hevige regenval) de produktie van N 2 0
maximaal.
N 2 0-opname vanuit de atmosfeer kan
plaatsvinden wanneer de ^ O - c o n c e n tratie in het water lager is dan de N 2 0 verzadigingsconcentratie en door
biologische opname. Deze opnamecapaciteit is echter klein en hier verder
buiten beschouwing gebleven.
De belangrijkste put van N 2 0 in zoet
oppervlaktewater en in natte gronden is
waarschijnlijk de reductie van N 2 0 tot N 2 .
In afb. 2 wordt een schematisch overzicht
van de stikstofcyclus gegeven en de plaats
van N 2 0-fluxen binnen deze cyclus.
Een schatting van de N 2 0-emissie
Op basis van enkele buitenlandse bronnen
is de jaarlijkse emissie vanuit zoet oppervlaktewater geschat op 0,05-1,4 g
N 2 0-N-m- 2 en voor natte gronden op
0,05- 0,8 g N 2 0-N-m-2. Voor de
N 2 0-emissie vanuit zuiveringsinstallaties
is verondersteld dat 1tot 5% van de totale
stikstofaanvoer wordt omgezet in N 2 0 .
In tabel VI zijn schattingen van emissies
gegeven, waarbij zowel gemiddelde
waarden als ranges zijn opgenomen. Voor
het berekenen van de relatieve bijdrage
aan de totale N 2 0-emissie in Nederland is
verondersteld dat deze emissie ongeveer
28 kiloton N 2 0 per jaar bedraagt [Van den
Born etat, 1990].
Beheersmogelijkheden
Voor elk van de hier beschouwde broeikasgassen is het mogelijke effect van
enkele beheersmaatregelen aangegeven
op de produktie of opname van deze
gassen om hun veronderstelde schadelijke
werking te minimaliseren.
Het vergroten van de CO^-opnamecapaciteit
Theoretische mogelijkheden om de opnamecapaciteit van zoet oppervlaktewater
en natte gronden te vergroten zijn:
- het vergroten van de eutrofiëring,
- het verhogen van de pH door kalkdosering,
- het uitbreiden van het oppervlak aan
organische natte gronden als moeras en
moerasbos.
De eerste twee opties zijn niet reëel omdat
ze in strijd zijn met andere beleidsdoelstellingen. Het uitbreiden van het
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Tabel VII - Relatieve bijdrage van gassen aan de
versterking van het broeikaseffect en het aandeel van
zoet oppervlaktewater en natte gronden op het totaal.

NH,
m.

^

N,0

' \

N20

{J
co2
CH 4
N20
rest

Legenda:
I. toevoer NO, en NH4* als gevolg van uit- en afspoeling en lozingen.
II. nitrificatie.
in. denitrificatie.
IV. reductie van N 2 0.
V. opname van NH/ e n NO, door primaire producenten.
VI. konsumptie van primaire producenten.
VII. sterfte en excretie van primaire producenten.
IX. sterfte en excreüe van sekundaire producenten.
X. mineralisaüe van detritus.
XI. opname van detritus door selcundaire producenten.
XU. 'begraven' detritus (wordt niet meer in N-cyclus opgenomen)

Afb. 2 - Schematische weergave van de stikstofcyclus en stikstoffluxen.
Tabel VI - Geschatte N^O-emissies (in küoton N20N/jaar) vanuit zoet oppervlaktewater, natte gronden en
rwzi's in Nederland.
Bron

Emissiegemiddelde

u

/o van
totale
emissie

zoet
oppervlaktewater
natte gronden
rwzi's

2,6 (0,2 -5,0 )
0,4 (0,05-0,75)
2,2 (0,7 -3,7 )

9 ( 1-18)
1 (0,1-2,7)
8 (3-14)

Totaal

5,2 (0,9 -9,5 )

18 ( 3 - 3 4 )

oppervlak aan organische natte gronden
kan de C0 2 -opnamecapaciteit vergroten.
Door Armentano en Menges [1986] wordt
voor organische wetlands in West-Europa
een C0 2 -opnamecapaciteit aangehouden
van 48 gC-nr 2 per jaar. Om jaarlijks 1%
van de totale C0 2 -emissie (5x10 4 kiloton
C per jaar) in Nederland extra te binden is
daarom een uitbreiding van het oppervlak
aan organische wetlands (moeras,
moerasbos) nodig van minimaal 1040
km 2 . De CH 4 -emissie vanuit organische
natte gronden zoals de moerassen en
moerasbossen is echter hoog en de
relatieve betekenis (infrarood absorptievermogen) van 1mol CH 4 ten opzichte
van 1mol C 0 2 is een factor 7,6 maal zo
hoog (zie tabel I); het netto-effect van de
C 0 2 - opname en CH 4 -emissie op het
zogenaamde broeikaseffect is waarschijnlijk toch nog negatief.
Het reducerenvan de C02-emissie
Verlaging van het grondwaterpeil in
laagveengebieden heeft in het verleden

geleid tot het aëroob worden van de
bovenste bodemlaag. Hierdoor treedt
oxydatie van veen op dat dan als gevolg
hiervan als C 0 2 naar de atmosfeer verdwijnt. Vooral vanuit veenweidegebieden
(4500 km 2 ) is de C0 2 -emissie aanzienlijk
en wordt geschat op 3% van de totale
jaarlijkse emissie in Nederland. Door het
verhogen van het grondwaterpeil in deze
gebieden kan de C0 2 -emissie vanuit deze
systemen beperkt worden [Wolf, 1990];
ook in dit geval zal de emissie van
methaan echter toenemen, zodat het
netto-effect minder is dan op basis van de
verminderde uitstoot van C 0 2 verwacht
zou mogen worden.

Verwachte
relatieve bijdrage
gassen in
komende eeuw

Aandeel van zoet
oppervlaktewater
en natte gronden
op het totaal

61%
15%
4%
20%

<1%
3% (1-4)
1% ( « 1-1,5)

-

bronnen in 1995 gerekend ten opzichte
van het niveau van 1985. Uit- en afspoeling van landbouwgrond is voor
oppervlaktewater in Nederland de belangrijkste stikstofbron. Wanneer het gebruik
van stikstof in de landbouw met 50%
gereduceerd wordt, nemen de uit- en
afspoeling van stikstof naar oppervlaktewater met ongeveer 30% af [Kroes et al,
1989]. Door het reduceren van de stikstofbelasting in oppervlaktewater zal de
N 2 0-emissie ook afnemen.
Naast het terugdringen van het meststoffengebruik is een tweede belangrijke
peiler van het stikstofreductiebeleid het
vergroten van de denitrificatiecapaciteit
van rwzi's. Dit beleid is gericht op het
vergroten van de stikstofverwijderingscapaciteit van 60% (in 1985) naar
minimaal 70% in 1995. Hierdoor zal de
N 2 0-emissie vanuit rwzi's toenemen.

Het reducerenvan de CH4-emissie
Door de eutrofiëringsbestrijding zal de
totale omvang van de biomassa in zoet
oppervlaktewater uiteindelijk wellicht
afnemen. Ook zal de samenstelling van de
biomassa veranderen; het aandeel van
makrofyten in de fytobiomassa zal relatief
groter worden ten opzichte van het fytoplankton. Door de hogere C/N-verhouding van makrofyten zal de mineralisatiesnelheid afnemen.
Indirect zal de CH 4 -produktie afnemen
door de kleinere omvang van de hoeveelheid detritus en de hogere C/Nverhouding van de detritus.

Conclusie
In Nederland zijn zoete oppervlaktewateren en natte gronden significante
bronnen van CH 4 en N 2 0 . Zoals tabel VII
laat zien (deze vat alle voorgaande
gegevens samen) dragen zij in totaal in
het ongunstigste geval zo'n 5,5% aan het
totale, door Nederland veroorzaakte deel
van het broeikaseffect bij. In het
gunstigste geval komen we uit op ruim
1%. Een redelijk gemiddelde is zo'n
3 à 4%.
Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat de
C0 2 -opnamecapaciteit van het Nederlandse oppervlaktewater en de natte
gronden erg klein is (zie ook tabel VII).
Het kwantificeren van de effecten van
beheersmaatregelen is erg moeilijk
gebleken. Voor de produktie van CH 4 en
N 2 0 geldt dat er nog veel onbekend is
over de achterliggende processen. Voor
CH 4 geldt, dat de produktie bestudeerd
zou moeten worden in afhankelijkheid van
de aard en omvang van de aanwezige
detritus. Voor de N 2 0-produktie geldt dat
in elk geval de achterliggende processen
meer aandacht verdienen.

Het reducerenvan de N20-emissie
Het huidige beleid voor binnenwateren in
Nederland is gericht op een stikstofreductie van 50% van de te beïnvloeden

Gezien de tamelijke onvoorspelbaarheid
van de N 2 0-emissies in rwzi's verdient de
relatie tussen deze emissies en de bedrijfsvoering meer aandacht.
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In m e m o r i a m
ir. C.J. Lambregts
Op 31 januari jl. bereikte ons het droeve
bericht, dat Kees Lambregts was
overleden.
Zo kort na zijn vervroegde uittreding uit
provinciale dienst op 1april 1991,een
afscheid, dat op grootse wijze is gevierd
met als hoogtepunt zijn benoeming tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Kees was blij met deze onderscheiding,
maar was er beslist de man niet naar om
zich hierop voor te laten staan.
Na het voltooien van zijn studie zuivelbereiding aan de Landbouwhogeschool in
1957 en het vervullen van zijn dienstplicht, heeft hij anderhalf jaar gewerkt als
landbouwvoorlichter te Assen.
Daarna, in 1960, trad hij in dienst van de
gemeente Utrecht, als chef rioolwaterzuivering. Daarmee kwam hij terecht in de
afvalwaterwereld, een vakgebied, dat hem
nooit meer los heeft gelaten. Tot 1974 was
hij in dienst bij de gemeente Utrecht,
daarna bij de provincie Utrecht.
Deze overgang vond plaats in de periode,
dat de gemeentelijke zuiveringsinstallaties
werden overgenomen door de provincie.
In deze pioniersfase groeide de afdeling
Zuiveringen onder zijn bezielende leiding
uit van een afdeling met één medewerker
(Kees) tot een afdeling met ruim 100
medewerkers.
Ook binnen de NVA heeft Kees zijn
sporen ruimschoots verdiend.
Meer dan 20 jaar is hij adviseur geweest
van de sectie Midden-Nederland, vele
jaren was hij docent bij de Basiscursus
Techniek Afvalwaterzuivering en de
laatste 6 jaar was hij lid van programmagroep 1. In deze functie organiseerde hij
nog op 31 mei 1991de voorjaars-

Saneringsprogramma
W a t e r b o d e m Rijkswateren
1992-2010 n a a r Tweede K a m e r
De minister van V en W, mevrouw
J. R. H. Maij-Weggen, heeft mede namens
de minister van VROM het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren
1992-2010 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het programma heeft
betrekking op de uitvoering van de waterbodemsaneringen in de wateren waar het
rijk waterkwaliteitsbeheerder is.
Ook in het afgelopen jaar is onderzoek
gedaan naar de vervuiling van waterbodems. Bij het onderzoek wordt onder
andere aandacht besteed aan de oorzaak
van de vervuiling, de omvang van de
verontreinigde lagen, de aard en
concentratie van de verontreiniging,
enzovoort.
Dit heeft ertoe geleid dat eenentwintig
nieuwe lokaties waar een bodemkwaliteit
is aangetroffen boven de signaleringswaarde in het programma zijn
opgenomen.
Het onderzoek heeft ook geleid tot het
afvoeren van een twintigtal lokaties.
Enerzijds omdat op sommige lokaties
geen verontreiniging boven de
signaleringswaarde meer werd aangetroffen, anderzijds omdat werd vastgesteld dat er geen sprake meer was van
ernstig gevaar voor volksgezondheid of
het milieu.
Dit programma is de eerste aanpassing
van het saneringsprogramma voor de
waterbodems van rijkswateren in de
periode 1991-2000, dat in 1990 werd
gepresenteerd.
Het voornemen bestaat om elk jaar in
september een aanpassing van het
saneringsprogramma aan de Tweede
Kamer te zenden, (persbericht V en W)

Ir. C.J. Lambregts.

vergadering van de NVA, waarbij de
provincie Utrecht als gastheer optrad en
'zijn' rwzi-Utrecht centraal stond.
Het zuiveren van afvalwater in de
provincie Utrecht is onlosmakelijk met
Kees Lambregts verbonden. Hij was de
man, die tussen maar vooral ook achter
zijn medewerkers stond. Vandaar ook, dat
hij veelal met de eretitel 'Ome Kees' werd
aangesproken.
In dankbaarheid zullen we hem zo blijven
herinneren.
Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen
alle sterkte toe om dit enorme verlies te
kunnen dragen.
Provincie Utrecht
Afdeling Zuiveringen.

Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO
(CHO-TNO)
Mededelingen CHO-TNO
Door onder meer de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO
(CHO-TNO) worden de volgende bijeenkomsten georganiseerd.
- 'Zakken of verzuipen; grondwateroverlast in stedelijke gebieden', lezingenmiddag op 1 april 1992 in de Jaarbeurs te
Utrecht. Tijdens deze lezingenmiddag
wordt de balans opgemaakt van de aanpak
van grondwateroverlast in stedelijke
gebieden. Er wordt een overzicht gegeven

