riq
Ö

Indeberekeningvandepotentiëleverdampingondereenklimaatscenariokanals
volgtrekeningwordengehoudenmet
zowelhettemperatuureffect als het
C02-effect:
ETp0t*=c,xc 2 xgxET K f
waarin:
ETpot=potentiëlegewasverdamping,gecorrigeerdvoorzowelhet
temperatuureffect alshet C02-effect
(mm/d)
c, =factor voorhet temperatuureffect
c2 =factor voorhet C02-effect
g
=gewasfactor
ETref =referentiegewasverdamping (mm/d)

Verdampingplanten
vermindertdoortoename
atmosferischekooldioxide
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tiewordtgereduceerd.Beideeffecten gecombineerdnoemen we hetC02-effect vanklimaatverandering.
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VoordeDroogtestudie isditeffect zogoed
mogelijkgeschatdooreencombinatievan
literatuuronderzoek meteenberekeningsmethode4''7'.Tabel2geeft hetresultaatweer:
factoren,voorverschillendetypenbegroeiing,
waarmeegewasfactoren naarbenedenbijgestelddienenteworden(ziekader).

Doorverbrandingvanfossitk brandstoffenneemtdekoolzuurgasconcentratieindeatmosfeertoe,
waardoordetemperatuurop aardezalstijgend HetKNMIheeftonlangsberekendhoeveeldeverdampingin2050zalzijntoegenomendoordezetemperatuurstijging.Toenamevanhetkooldioxidegehalteheeftechterook tot^evokjdatplantenhunhuidmondjesminderver hoeventeopenenoj
minderhuidmondjeshoevenaan temakenom inbunkoolstojbehoefte tevoorzien.» ™ r daaltde
verdampingjuist Diteffectvan eenhogerekooldioxideconcentratieisnu5ekwantificeerd • : hydrologendienendeverdampingdoordevegetatievoortaannaarbenedenbijtestellenenNederlandwordt
minderdroogdanopgrondvanalleendetemperatuurstijgingwerdverwacht.
KNND-Uimoaucaiario'svoor2050".Voornms\a8enverdamptzijnvermenigvuldigingsfactorenweerTabeli
gegeven,waarmeebeideIclimaatsvanabelenveranderen(1.030betekent3%toename).
Rijkswaterstaat heeft onlangseenstudie
voltooidnaar de gevolgenvanklimaatsveran'Controlist'
'Milieudenker'
'Droog*
deringvoorNederland5'.Tenbehoevevandeze
'Droogtestudie'heeft hetKNMIklimaatscenatemperatuurstijging (°C)
rio's opgesteld,leidendtotgesimuleerdeveranderingen,perdecade,vanneerslagenpotentiëleverdampingin2050''.VolgenshetKNMI
zullenweersextremen,meerneerslaginkorte
tijdénmeerperiodenmetdroogten,gaantoenemen.Bovendienzaldepotentiëleverdampingstijgendoordatdetemperatuur stijgt.
Tabel1geeft eenoverzichtvandeverwachtingenaandehandvandrieklimaatscenario's.De
toename vandeverdampingdoortemperatuurstijging noemenwehet temperatuureffect vanklimaatverandering.Indeberekeningvandetoekomstigeverdampingisechter
geenrekeninggehoudenmethetfeitdatde
Ve
getatiebijhogere kooldioxideconcentraties
andersomgaatmetwater.Koolstofiseen
gtoeistofvoorplanteneneenhogereconcentratiekandusleidentoteenhogerebiomassa,
m
eerbladoppervlakeneendaarmeegepaard
gaandehogereverdamping.Anderzijds
.kunnenplantenbijhogerekooldioxideconcenttatiesmakkelijker voldoenaanhunkoolstofhehoefte,zodatzij hunhuidmondjes minder
hoeventeopenenofminder huidmondjes
hoevenaantemaken,waardoorhun transpira-

2-3

jaar
zomer
wjnter_
,
veranderingneerslag
jaar
zomer
winter
veranderingverdamping

3-1
2.0

jaar
zomer
winter

Tabel.

1.030

1.060

O.960

1.014

1.028

O.80O

1.060

1.120

I.I30

1.039

1.078

1.180

1.033

1.066

1.240

1.056

1.112

1.080

Voorae5telde/actorC2voordecorrectievan degewasfactor. Gegevenzijn de5eschattemmimale(mm.), 3 em.ddelde(gem.)enmaximale(max.)verdampingsreductie.

begroeiing

grasland,drogenatuur
loofbos,struweel,maïs
overigeakker,naaldbos
overigenatuur

jaar
min. gem.
0.99
0.98
0.98
0.97

max. min.

winter
zomer
gem. max. nun. gem. max.

0.98

0.97

0.99

0.98

0.97

0.99

0.98

0.97

0.96

0.94

0.98

0.95

0.92

1.00

0.99

0.99

0.95

0.97

0.96

0.94

1.00

0.99

0.99

0.94

0.97

0.96

0.94

0.97

0.96

0.94

0.97
0.96

H 2 0 S5-200« 27

WTiUl'lilfi
Literatuuronderzoek
Vegetatievetdamptinde voimvanzowel
evapotatie(viabodemenwaterop bladeren)
alsttanspiratie(viahuidmondjes encuticula).
Transpiratieisdoorgaansdegrootstepostin
detotaleverdamping(de evapotranspiratieof
afgekort ET). Vooraldezepost isgevoeligvoor
eentoenamevande concentratiekooldioxide
inde lucht.Transpiratievanwaterdoorde
huidmondjes vandebladerenvindtplaats
doordiffusie, veroorzaaktdooreenverschilin
dampdruk tussendeholteninhetbladonder
dehuidmondjes endeatmosfeer. Hetwatertransportwordtdaarbij belemmerddoortwee
inseriegeschakeldeweerstanden:eenweerstandvandehuidmondjes (destomataleweerstandrs)eneenweerstandvandeminofmeer
stabieleluchtlaagvlakbovende bladeren (de
aërodynamischeweerstandra).
De stomataleweerstand isvooral afhankelijkvande lichtintensiteit,vochtconditiesinde
bodem,deluchtvochtigheidéndeconcentratie
kooldioxideinde atmosfeer:bijeenhogereconcentratiekooldioxidewordteerderaandekoolstofbehoefte voldaanenkandehuidmondjesopeningeerderwordengereduceerd.De
aërodynamischeweerstandhangtafvanzowel
de windsnelheidals de aërodynamische
ruwheidvandevegetatie.Hoehogerde windsnelheidenhoeruwerhetoppervlak,deste
intensieverde luchtuitwisselingen des lagerra
is.De gevoeligheidvandevegetatievoorstijgingvandeconcentratiekooldioxidewordt
voornamelijk bepaalddoorhetaandeelvanrsin
de somvanbeideweerstanden.Omdatineen

Aft). i:

bosdeluchtuitwisselinggroter isdanbij een
kortegrasmat,heeft bos eenrelatieflagera,
waardoorbos gevoeligerisvooreen stijging
vandeconcentratiekooldioxideinde lucht.
Inexperimenteelonderzoeknaar effecten
vandetoenamevankooldioxidewordenaltijd
tweesteekproeveninhetvegetatiedekvergeleken: éénmeteenverhoogdeconcentratieenéén
metdehuidigeconcentratie.Uithet litetatuuronderzoekblijktdatdemeesteexperimenten
zijnverrichtinkassen,waarbijluchtde vegetatieinwerdgeblazen.Doordeefficiënte luchttoedieningwerdradaarbijzodanigverlaagd,
datdetranspiratieeensterkverhoogdegevoeligheidvertoondevoortoedieningvankooldioxide.De resultatenvandergelijkeexperimentenzijndaardoorverrevanrepresentatief
voorwaterinhetvrijeveldgebeurt;daarom
zijnzenietgebruikt.Alleende resultatenvan
experimentenwaarbijinde buitenlucht via een
ringofvia palenkooldioxidewerdtoegediend
(FACE-experimenten),lekenbetrouwbaar
genoegomdaarrechtstreeksconclusiesover
hetC02-effect aanteverbinden.
Overzicht processen
Hetliteratuuronderzoekheeft ookinzicht
verschaft inde processendie het C02-effect
kunnenbeïnvloeden.Dezezijn samengevatin
afbeelding 1.Eenversterkenderelatieismet
eenplustekenaangegeven,eenverzwakkende
meteenminteken.Voorbeeld:toenamevande
concentratiekooldioxideleidttoteenverhogingvanrsendatleidtvervolgenstoteenverlagingvande verdamping(ET). Indefiguur

Factorendiedeinexperimentenwaargenomeneffecten vandeconcentratiekooldioxideopdeevapotranspiratiekunnenbeïnvloeden.
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zijndriedomeinenteonderscheiden.Links
staanderelatiestussenverdampingende
plant,bovenderelatiesmetdeatmosfeer en
onderderelatiesmetdebodem.We gaanhier
alleenkortinop derelatiesmetdebodem.
Verrijkingmetkooldioxidekaninvloed
hebbenop zowelde voedselrijkdom als het
vochtleverendvermogenvande bodem.Beide
factorenkoppelenterugop deverdamping.Zo
zorgtvetdampingsreductiedoorkooldioxidetoenameop drogebodemsvoorhetlanger
beschikbaarzijnvanbodemvocht,watdeverdampingbevordert.Hetbodemvochtgehalteis
bovendienvaninvloedop demineialisatievan
organischestofendusop debeschikbaatheid
vanvoedingsstoffen voordevegetatie.Zowelte
nattealstedrogeomstandighedenreducerende
mineralisatiesnelheid.De voedselbeschikbaarheidbeïnvloedtdebiomassaproductieenaldus
deverdamping.Tenslottebevorderttoename
vandeconcentratiekooldioxideindeluchtin
voedselarmeendrogeomstandighedende uitbreidingvanhetwottelstelsel;plantendoendat
omnutriënten tebemachtigen,diedanlimiterend zijngewotden.Een grotetwortelstelsel
zorgtvooreenbeterevochtvoorziening,wat de
transpiratie stimuleert.
Berekening van het C0 2 -effect
Voorverschillendetypenbegroeiingis het
COz-effect berekend.Ditisgedaandoorliteratuurgegevensoverdestijgingvandestomatale
weerstand(doordetoenamevandehoeveelheidkooldioxide)tecombinetenmetrelaties
tussendieweerstandendetranspiratie.
Daarbij isrekeninggehoudenmethetseizoens-envegetatieafhankelijke aandeelvande
transpiratieindeevapotranspiratie.
Uitmeetgegevensindelitetatuutisafte
leidendatbij elke100ppmtoenamevande concentratiekooldioxide,destomataleweerstand
stijgtmetviertot 13procent,afhankelijk vande
aërodynamischeruwheidvande vegetatieen
hetfotosynthetisch proces(C3- ofCopiant).De
gevolgenvaneenstijgingvande stomatale
weerstandop detranspiratieisgebaseerdop
onderzoekvanderden4'.Inditonderzoekwerd
eenverdampingsmodelgebruiktwaarinzowel
raals rskunnenwordengevatieetdendatde
terugkoppelingtussendevegetatieenhet
klimaatop perceelsniveausimuleert.Uitdit
modelonderzoekistereconstruerendatbij een
aërodynamischgladoppervlak(zoalseenkorte
grasmat),naeenverdubbelingvanrsdetranspiratieslechtsmetachttottienprocentdaalt.Bij
eenruwoppervlak(bos) bedraagtdiedaling20
tot38procent.
Bijstelling van verdampingscijfers
Opbasisvanzowelhet literatuuronderzoekals deberekeningenistabel2opgesteld.
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Huidmondjes.
Dezelaatzienmethoeveelgewasfactoren
moetenwordenvermenigvuldigd wanneerde
kooldioxideconcentratie stijgt met 150ppm,
zoalsvoorzienvoor2050.Bijhetopstellenvan
detabelisrekeninggehoudenmetdeaërodynamischeruwheidvandevegetatie(hoeruwer,
destebeterdeluchtmengingendusdeste
groterdeinvloedvanrj, het fotosynthesetype
(C3-ofQ-plant)endevermeldetemperende
invloedvanvoedselarmoede.
Nemenwealsvoorbeeldeenlandbouwkundig'gezond'graslandwaarvoordeverdamPmggelijkisaandeverdampingvolgens
Makkinkvan550mm/jaar (gewasfactorg=1).
Alswealleenrekeninghoudenmethet
temperatuureffect, danwordtdieverdamping
'n2050bijeentemperatuurstijging vanéén
graad(Controlist-scenario,tabel1) 1.039x550571mm.Corrigerenweookvoorhet C02-effect
(tabel2),dankomenweuitopgemiddeld 1.039
x
0.98x550- 560mm(bandbreedte554-566
mm)(ziekader).
Wegensdegenoemdeterugkoppelingvan
kooldioxideviabodemvochtendestomatale
Verstandopdeverdampingishetnietverantwoordzo'neenvoudigrekensommetje te
makenwanneerdroogtestressoptreedt.Men
"'entdangebruiktemakenvaneenhydrolog^chmodelwaarindeverdampingwordt
brekendinafhankelijkheid vanneerslag,
Potentiëleverdamping,hoeveelheidbeschikbaarbodemwaterendecapillaire opstijging
v
anuithetgrondwater.
Gevolgen voor het vochttekort
IndeDroogtestudieismethydrologische
ModellenvanRijkswaterstaat2'berekendwat
Vet
anderingenindeneerslag,detemperatuur

endekooldioxideconcentratiesamenbetekenenvoorhet'gemiddeldevochttekort'inhet
groeiseizoens).Ditisgedefinieerd alshet
cumulatieveverschiltussenpotentiëleenwerkelijkeverdamping,gemiddeldoverallelandbouw-ennatuurgebieden inNederlandenin
eenmeteorologischopzichtgemiddeldjaar.
Hetgemiddeldevochttekortbedraagt
onderhethuidigeklimaat16mm.Bijeentemperatuurstijgingvanééngraadwordthet
vochttekort30mm,maarhet C02-effect
brengtditweerterugtot?e>mm(bandbreedte
25-27mm).Heteffect isdusvoldoendeomhet
temperatuureffect volledigteniettedoen.Bij
sterkereklimaatsveranderingindescenario's
'Milieudenker'en'Droog'loopthetgemiddeldevochttekortoptotrespectievelijk 34en
maarliefst82mm.Gelukkigwordtditgedeeltelijkgecompenseerddoorhet C02-effect:
houdenwehiermeerekening,danbedraagt
hetvochttekortbij'Milieudenker'29mm
(28-31mm)enbijhetscenario'Droog'74mm
(71-77mm).HetC02-effect compenseertdus
gedeeltelijkvoorhet temperatuureffect.
Maatschappelijk belang
Veranderingeninhetvochttekortleiden
totveranderingeningewasopbrengsten.Dit
kanenormeeconomischegevolgenhebben.
Bovendienishetverschiltussenneerslagen
verdamping,degrondwateraanvulling,de
motorachterdestromingvanhetgrondwater
inNederland.Daaltdezepostdoorklimaatveranderingmetbijvoorbeeld tienprocent,dan
daaltdegrondwaterspiegeltenopzichtevande
drainagebasismetongeveereenzelfdepercentageenneemtdekwelintensiteit indeNederlandsebeekdalenookafmettienprocent.
Droogteschadeaanlandbouwennatuur
zoudendaarmeekunnenverergeren.Eenveranderingvandegrondwateraanvullingisook
vanbelangvoordehoeveelheidgrondwaterdie
opeenecologischverantwoordewijzekan
wordengewonnen.HetleidingwaterinNederlandwordtvoortweederdedeelgewonnenuit
grondwater.SommigeklimaatexpertsvoorspellendatgletsjersindeAlpengrotendeels
wegsmeltendoorhettoegenomenbroeikaseffect.Alsdezevoorspellinguitkomt,zalde
afvoervandeRijninhetvoorjaar enzomer
dramatischgaandalen,waarmeedeafhankelijkheidvanhetgrondwater-endusvanvoldoendegrondwateraanvulling-zaltoenemen.

inclusiefdedaarbijhorendeonzekerheidsmarges,explicietwordenberekend.Inhetrapport
dattengrondslagligtaanditartikel,worden
geschattemargesvanhetC02-effect voorzowel
dejaren2050als2100gegeven15''7'.
Meeronderzoekishardnodig,endatis
methetgrotemaatschappelijke belangvoor
dezekeergeenopendeur:
• Hetmeesteexperimenteleonderzoek heeft
plaatsgevondenaanlandbouwgewassenen
natuurlijke vegetaties,waarschijnlijk met
hetoogopgevolgenvoorrespectievelijkde
gewasproductieendebiodiversiteit.Voor
dehydrologischescenario'svanNederland
ishetvanbelangdatmeerexperimenteel
onderzoekwordtverrichtaanveelvoorkomendevegetaties,zoalsvettegraslanden,maïsakkersenheidevelden;
• Heteffect vankooldioxideopdeverdampingkanookwordenonderzochtaande
handvanhistorische lysimeterresultaten
engemetenrivierafvoeren. Deconcentratie
kooldioxideisdeafgelopen eeuwzodanig
toegenomen,datdaarvandeeffecten opde
verdampingaantoonbaarmoetenzijn;
• Vooreenbetereinschattingvandeeffecten
vanveranderingeninhetklimaatende
concentratiekooldioxideindeluchtdient
eengekoppeldbodem-water-vegetatieatmosfeermodel tewordengemaakt,datop
landschapsschaalgebruiktwordt.Zo'n
modelbevatminimaalseizoensdynamiek
ingroeienbladontwikkelingenmoetvoor
heleregio'soverminstenseenjaar gebruikt
worden.Alleenindatgevalkunnenweer
opvertrouwendatdebelangrijkste terugkoppelingengoedwordenmeegenomen.%
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