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Aanleiding

W+B initiatief MudMatters (2016)

• Meren leggen veel CO2 vast

• KRW-maatregelen dragen bij aan 

vermindering emissie

• Bijdrage in potentie veel groter dan 

besparingen in bedrijfsvoering 

(elektrische auto’s, etc.)





Aanleiding

˗ Urgentie is groot, sloten in NL zorgen voor ca. 16% van CH4-emissie

˗ Complexe processen en er valt nog veel te leren, zowel 

wetenschappelijk als praktisch/toegepast (hoe meten we het bijv.?)



Recente ontwikkelingen

• 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories

• uitstoot kunstmatige wateren telt nu mee

• default voor zoete en brakke meren: 

4,6 ton per ha CO2 per jaar

• ter vergelijking emissie veenweidegebieden: 

3-18 ton per ha CO2 per jaar*

*bij drooglegging van 30 cm o.b.v. analyse voor provincie Friesland



Recente ontwikkelingen

• Klimaatverandering / akkoord Parijs

• Reductie broeikasgassen (t.o.v. 1990): 

• 49% daling in 2030 

• 95% daling in 2050

• In 2021 (Glasgow): “Global Methane Pledge”: 

bewustwording van methaan problematiek

• Grote maatschappelijke opgave

• Hypothese: emissie uit water doet er toe



Theorie in een notendop

˗ afbraak van organisch materiaal is de motor van CO2-emissie; 

˗ in oppervlaktewater is er sprake van afbraak van organisch materiaal:

· gevormd als gevolg van primaire productie van algen en waterplanten;

· als gevolg van een belasting met organisch materiaal (bijv. blad, uitspoeling mest);

· in de historisch gevormde baggerlaag (erfenis uit het verleden).



Theorie in een notendop

˗ water is onderdeel van stroomgebied

˗ inzicht in water- en stoffenbalans nodig

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/p
df/10.4319/lo.2009.54.6_part_2.2298

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.4319/lo.2009.54.6_part_2.2298


Theorie in een notendop

Bredere beschouwing dan CO2 noodzakelijk:

˗ methaan (CH4: 25 CO2 eq in g/g)

˗ lachgas (N2O: 298 CO2 eq in g/g)

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0165-broeikasgasemissies-in-nederland

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0165-broeikasgasemissies-in-nederland


Doel van dit samenwerkingsproject

Handreiking voor emissiebepaling oppervlaktewater, focus op water(systeem) zelf:

• Concept handboek met (o.a.):

• Inhoudelijke toelichting (hoe werkt het?) 

• Stappenplan (hoe kan ik systeemspecifiek een eerste schatting maken?)

• Aandacht voor (beheer)maatregel, zoals baggeren

• Quick scan tool op basis van PCLake en Delwaq: BlueScan

• Illustratie en eerste validatie aan de hand van metingen in 16 pilot gebieden



Handboek, hoe werkt het?

CO2-emissie waarschijnlijk vooral bepaald door: 

• de organische- en nutriëntenbelasting;

• de samenstelling van de waterbodem;

• de actuele ecologische toestand.

Consequentie:

KRW-maatregelen kunnen in belangrijke mate 

bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies!
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Inzicht nodig in CO2-emissie a.h.v.:

1) N- en P-belasting (in evenwichtsituatie)

→ tool BlueScan

2) slibdikte en -samenstelling

→ metingen aan slib / bodemkolom

3) directe input van organische stof (C)

→ vraagt analyse van het stroomgebied

4) operationeel beheer en maatregelen

→ met name in relatie tot baggeren

5) werkelijke emissie CO2, CH4, N2O

→ metingen aan luchtemissie
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BlueScan tool

1. Openbare webapplicatie

2. Achtergrond tool

3. Link met processchema

4. Het beste combineren van PCLake en Delwaq

5. Metamodel op basis van eenvoudige kenmerken

(op dit moment is de tool nog een prototype en dus nog niet openbaar beschikbaar)



BlueScan tool

Onderliggend model:

- Waterkwaliteitsmodel PCLake & DelWAQ

- Uitgebreid met koolstofkringloop

Opzoektabel:

- Berekende emissies

1. Verschillende systeemkenmerken

2. Verschillende nutriëntenbelastingen 

Koolstofkringloop



BlueScan tool

PCLake & DelWAQ → best of both worlds!

˗ PCLake als basis met correctie op fractie CO2/CH4 op basis van Delwaq

˗ Delwaq als basis met correctie op algen/planten PCLake

Delwaq PCLake

Proxy uitstoot Ja Ja

CO2/CH4 Ja Nee

Hysterese Nee Ja



Uitvoer:

7. Emissies: CO2, CH4, N2O (in ton CO2 eq/ha/jaar)

BlueScan tool

Invoer:

1. Bodemtype (klei, veen, zand)

2. Strijklengte (m)

3. Waterdiepte (m)

4. Debiet (mm/d)

5. P-belasting (mg/m2/d)

6. Oppervlak (ha)

P-belasting (5)

Emissies (7)

Systeemkenmerken (1 t/m 4 + 6)



Voorbeeld 

˗ Emissies en mogelijke besparing o.b.v. 

een ‘default plas‘ van 100 ha

˗ Emissies van 4,57 ton CO2-eq/ha/jaar 

(IPCC 2019 refinement)



Metingen

1. Selectie caes

2. Selectie methoden



Metingen

1. Veldwerk: bodem en water monsters

2. Laboratorium: 

· Broeikasgas metingen

· Water en bodem analyses



Resultaten



Resultaten



Model

Validatie op stadsvijver

veldmetingen

modelresultaten



Model

• Geen perfecte match

• orde-grootte

• relatie met P-belasting



Oligotroof: afbraak = opname

→ CO2 emissies

Mesotroof: afbraak > opname

→ CO2 emissies in winter 

Eutroof: anoxia in de bodem

→ CH4 productie

Hypertroof: 

→ CH4 emissie + CO2 opname!



Conclusie en discussie 

1. Emissies uit oppervlaktewater doet er toe

2. Tool én metingen laten duidelijke verschillen zien tussen de locaties 

3. Hypothese lijkt bevestigd, emissies vooral bepaald door: 

• de organische- en nutriëntenbelasting;

• de samenstelling van de waterbodem;

• de actuele ecologische toestand.

4. KRW-maatregelen dragen bij aan emissievermindering!



Conclusie en discussie 

1. Eén representatief getal voor emissie is nu nog lastig

2. We hebben wel een beeld bij orde grootte

3. Emissie varieert bijv. sterk over het jaar

4. Duidelijk verschil in emissies voor verschillende P-belastingen (factor 10!)

5. We zijn nog volop aan het leren, en dat doen we graag samen!



Bedankt voor jullie aandacht!


