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In de periode van 1906 tot 2005 is de gemiddelde temperatuur van de
aarde gestegen met 0.74°C en de opwarming van de aarde wordt elk jaar
meer en meer merkbaar. Zo behoren elf van de twaalf jaren tussen 1995
en 2006 tot de warmste sinds 1850. Volgens het gezaghebbende Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) is dit met name te
wijten aan de stijging van de antropogene broeikasgasconcentraties in
onze atmosfeer. Zorgwekkend is vooral de snelle stijging in de concentra-
ties van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4),
distikstofoxide (N2O) en gehalogeneerde koolwaterstoffen (een groep met
o.a. fluor, chloor en broom) en troposferische ozon (O3). Deze gassen zor-
gen voor een inbalans in de hoeveelheid energie die vanaf de zon in onze
atmosfeer komt, en de weer uitgaande energie. De totale stralingsinba-
lans sinds 1750 is ongeveer 3.2 Wm-2 en wordt voor een groot deel
toegeschreven aan CO2 (1.66 Wm-2), CH4 (0.48 Wm-2) en N2O (0.16 Wm-2).

Om te voorkomen dat de opwarming van de aarde gevaarlijke proporties
aan gaat nemen, hebben de meeste landen een international verdrag
ondertekend: the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC). Hierin zijn afspraken gemaakt om de broeikasga-
semissies te reduceren. Op dit moment hebben 184 van deze landen ook
het Kyoto verdrag ondertekend. Deze landen hebben daarmee, op straffe
van financiële sancties, afgesproken dat ze in 2012 hun emissies hebben
gereduceerd met gemiddeld 5% ten opzichte van 1990. Tijdens de groot-
ste internationale klimaattop in Kopenhagen eind 2009, the 15th

Conference of Parties, werd er over veel doelstellingen onderhandeld
maar uiteindelijk werd er niets concreets afgesproken. Niettemin heeft
Nederland, net als de Europese Unie, zich ten doel gesteld om haar
emissies te hebben gereduceerd met tenminste 30% voor 2020 ten op-
zichte van 1990. De emissiereducties worden door de landen zelf
gerapporteerd d.m.v. inventarisatie studies van hun jaarlijkse broeikas-
gasemissies. Dit houdt in dat de bekende bronnen (b.v. verkeer en
landbouw) en putten (b.v. aanplant van bossen) worden geteld en ver-
volgens de totale broeikasgasemissies worden berekend m.b.v.
gedefinieerde conversiefactoren. Deze methode is dus erg afhankelijk
van de beschikbaarheid en tevens de juistheid van de emissiedata, die
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deels door de bronnen (b.v fabrieken) wordt aangeleverd. Daarnaast is
het waarschijnlijk dat de aangenomen conversiefactoren systematische
fouten bevatten. De totale onzekerheden in de inventarisatiemethode
kunnen uiteindelijk groter zijn dan de reductiedoelen. Voor Nederland
bijvoorbeeld, kan de totale jaarlijkse CO2 emissie met bijna 40% ver-
schillen, afhankelijk van welke inventarisatiestudie je aanneemt. Deze
verschillen zijn voornamelijk te wijten aan hoe er wordt omgegaan met
gaten in de datareeks en in welke categorieën de bronnen worden inge-
deeld. Om deze onzekerheden te reduceren en belangenverstrengeling te
voorkomen, zijn landen dan ook verplicht om een onafhankelijk systeem
te ontwikkelen om hun emissies te verifiëren. In principe verreist dit
monitoren van de broeikasgassen in de atmosfeer. Tot nu toe heeft ech-
ter nog geen enkel land, ook Nederland niet, zo’n systeem ontwikkeld.

Het is ook nog niet zo triviaal om een dergelijk systeem te ontwikkelen.
Het probleem is namelijk dat de atmosfeer alle emissies en opnames
integreert in tijd en ruimte. Dit maakt het erg lastig om de grote van de
fluxen (emissies van de grond naar de atmosfeer en visa versa) nauw-
keurig te kunnen bepalen en om ze toe te kunnen schrijven aan een
bepaald gebied. Eén methode is door gebruik te maken van inverse mo-
delleertechnieken. Hierbij worden gesimuleerde concentraties
gematched met echte waarnemingen door het aanpassen van het gemo-
delleerde atmosferische transport en de a-priori emissies. Inverse
modellen zijn op dit moment echter nog niet goed genoeg voor gebruik
als emissieverificatie. De modellen blijken het niet altijd eens te zijn met
elkaar, of met de werkelijkheid. De methode heeft behoorlijke onzeker-
heden onder andere ten aanzien van het modeleren van de atmosferische
menglaaghoogte, de aangenomen a-priori emissies (die zijn gebaseerd op
inventarisatiestudies), het atmosferische transport en fouten die gerela-
teerd zijn aan de modelresolutie. De methode is daarnaast ook erg
gevoelig voor systematische afwijkingen tussen meetstations, b.v. door
kalibratie verschillen. Deze worden door het model vertaald als niet-
bestaande emissies of opnames tussen de stations in.

Het doel van deze studie was om de jaarlijks gemiddelde emissies van
CH4, N2O en CO2 van fossiele brandstoffen te bepalen voor Nederland,
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gebaseerd op metingen van station Lutjewad, om zodoende de nationale
emissie-inventarisaties te valideren. Dit project begon met de installatie
van een nieuwe gaschromatograaf (GC) op station Lutjewad. Deze GC
werd behoorlijk aangepast en verbeterd (hoofdstuk 3) met als resultaat
dat de concentraties van CO2, CH4, N2O, sulfaat hexafluoride (SF6) en
tevens koolstofmonoxide (CO) in de buitenlucht kan worden gemeten
met een zeer hoge nauwkeurigheid en precisie. De GC is het eerste
meetsysteem waarmee de vijf gassen CO2, CH4, N2O, CO en SF6 gelijk-
tijdig kan worden gemeten. Het kunnen meten van atmosferische SF6 en
vooral CO is van belang omdat het belangrijke indicators zijn voor ener-
gieproductie. SF6 wordt namelijk veelal gebruikt in hoogspannings-
installaties als isolatie en CO komt vrij bij verbrandingsprocessen waar
ook CO2 bij vrijkomt (denk b.v. aan uitlaatgassen). Het apparaat is ont-
worpen om autonoom te kunnen functioneren, wat erg belangrijk is voor
onbemande meetlocaties. Voor het dagelijks functioneren zijn er maar
twee referentiestandaarden en één targetcilinder nodig. De GC werd in
mei 2006 in gebruik genomen en werkt sindsdien zonder veel problemen.
Het apparaat is dermate stabiel gebleken dat een kalibratie per jaar
m.b.v. internationale standaarden volstaat. Al met al is dit systeem be-
trouwbaar, gemakkelijk te bedienen, kostenbesparend vergeleken met
andere meetsystemen en het doet er maar 6.5 minuten over om alle vijf
gassen te meten. Aangezien er maar een kleine hoeveelheid monster-
lucht nodig is, is het apparaat in principe ook geschikt voor metingen
aan luchtflessen. De behaalde meetprecisie (1  standaard deviaties) is
hoog: ±0.04 ppm voor CO2, ±0.7 ppb voor CH4 en ±0.8 ppb voor CO, ±0.3
ppb voor N2O en ±0.09 ppt voor SF6.

De combinatie van de GC en een 222Radon (222Rn) detector leidt tot een
zeer krachtig gereedschap waarmee voor een groot gebied de emissies
kunnen worden bepaald zonder gebruik te hoeven maken van inverse
modellen. In dit proefschrift wordt 222Rn gebruikt als een directe indica-
tor voor atmosferisch transport en verdunning (met lucht uit de vrije
troposfeer). 222Rn is een inert radioactief gas, de halfwaardetijd is 3.8
dagen, dat constant geproduceerd wordt dankzij radioactief verval van
226Radium dat relatief homogeen verdeeld voorkomt in de grond. Na de
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emissie uit de bodem ondervindt 222Rn dezelfde transportverschijnselen
in de atmosfeer als ieder ander gas (b.v. CH4). De verhouding van de
(bekend veronderstelde) emissie van 222Rn versus de gemeten concentra-
tie in de mast geeft daarom de transport en verdunningsfactor voor dat
luchtpakket. Wanneer naast 222Rn ook gelijktijdig de concentratie van
(b.v.) CH4 wordt gemeten in de mast op dezelfde hoogte, kunnen we de-
zelfde transportfactor gebruiken om de emissie van CH4 te berekenen.
Zodoende is 222Rn dus te gebruiken om de concentraties te vertalen naar
emissies. Omdat 222Rn radioactief is en dus vervalt is er wel een kleine
correctie nodig afhankelijk van de atmosferische verblijftijd van het
luchtpakket. In hoofdstuk 4 wordt een kleine aanpassing gepresenteerd
op de doorgaans gebruikte formule voor het corrigeren voor dit radioac-
tief verval. Normaliter wordt het verval benaderd met een lineaire
functie. De hier gepresenteerde aanpassing houdt rekening met de niet-
lineairiteit van radioactief verval.

In dit proefschrift is deze zogenaamde 222Rn fluxmethode gebruikt om de
jaarlijks gemiddelde emissies van CH4, N2O (hoofdstuk 4) en CO2 van
fossiele brandstoffen (hoofdstuk 5) te bepalen voor Nederland. Zoge-
naamde 222Rn events12 werden geselecteerd waarvan vervolgens per stuk
de flux is bepaald. De totale duur van een event is gebruikt als indicatie
voor de totale transporttijd van de bron naar de mast en daarmee is het
uiteindelijke brongebied geschat m.b.v. een backtrajectory model13. Op
deze wijze is een onderscheidt gemaakt tussen de data die voornamelijk
is beïnvloed door emissies uit Nederland en emissies uit het buitenland.
Op basis van deze methode zijn de jaarlijks gemiddelde emissies van
CH4 en N2O in Nederland geschat op: (22.3±5.6) t km-2 a-1 voor CH4 en
(14.8±3.7) 10-1 t km-2 a-1 voor N2O. Deze waarden zijn enigszins hoger dan

                                                       
12 Geobserveerde toename van 222Rn concentraties tijdens stabiele atmosferische condities.
Emissies zijn “gevangen” in het lagere deel van de menglaag als er weinig verticale turbu-
lentie is. Een event duurt normaliter ongeveer 10 uur.
13 Een atmosferisch transport model. Voor deze studie werd het model HYSPLIT 4 ge-
bruikt. http://www.ready.noaa.gov/ready/hysplit4.html
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de gerapporteerde waarden (gemiddeld over de periode 2006-2008) van:
(18.3±3.3) t km-2 a-1 voor CH4, en (1.3±0.6) t km-2 a-1 voor N2O, maar val-
len binnen de onzekerheden. De Nederlandse emissierapportage v.w.b.t.
CH4 en N2O is daarmee in overeenstemming met de observaties in de
atmosfeer.

In hoofdstuk 5 is een verdere verbetering van de methode gepresenteerd
waarmee de emissies van CO2 van fossiele brandstoffen (FFCO2) zijn
bepaald voor Nederland voor de periode van mei 2006 - juni 2009. Op
basis van 2-weekelijks gemiddelde 14CO2 metingen en concentraties van
CO is een semi-continue proxy dataset geconstrueerd voor CO2 van fos-
siele brandstoffen: FFCO2*. Hiervan zijn vervolgens de emissies zijn
bepaald, vergelijkbaar met de methode zoals gebruikt bij de concentra-
ties van CH4 en N2O, maar nu voor 2 sectoren afzonderlijk. De reden
hiervoor is dat alle trajectoriën uiteindelijk over Lutjewad gaan en het
gebied rondom Lutjewad is daarmee over-gerepresentateerd in de jaar-
lijkse gemiddelde emissies. Voor de voornaamste bronnen van
antropogene CO2 emissies geldt dat ze zich voornamelijk bevinden in het
dichtbevolkte midden en zuidwesten van het land terwijl meetstation
Lutjewad zich in het (uiterste) noorden bevindt. De resultaten zouden
dus worden onderschat wanneer alle events even zwaar zouden worden
meegenomen. Elke afzonderlijke emissie die wordt berekend per event is
feitelijk een gemiddelde van alle emissies die het verzamelt gedurende
de reis naar Lutjewad. Daarom zou het in principe volstaan om alleen de
events te nemen die beginnen aan de rand van Nederland. Uit prakti-
sche overwegingen is daarom de data opgesplitst in twee sectoren. Een
sector heeft een radius van ongeveer 100 km rondom de mast en is dus
representatief voor lokale emissies. De rest van Nederland is als sector 2
gedefinieerd en de events die, volgens de trajectory analyses, zijn begon-
nen vanuit deze sector zijn dus het meest representatief voor de
Nederlandse emissies. Dit vernieuwde inzicht heeft tevens tot gevolg dat
de jaarlijkse gemiddelde emissies dienen te worden bepaald met behulp
van het wiskundige gemiddelde van alle observaties die het gebied "Ne-
derland" bestrijken met hun trajectoriën; in dit geval events uit sector 2.
Om deze methodiek te toetsen is dezelfde methode toegepast op gesimu-
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leerde 222Rn en FFCO2 concentraties. Hiervoor werd het atmosferische
transport model REMO gebruikt welke werd gevoed met "bekende"
emissiebronnen van 222Rn en FFCO2. Met de in hoofdstuk 5 beschreven
methodiek om emissies te berekenen uit concentraties, werden de emis-
sies berekend en die bleken nagenoeg hetzelfde als de "bekende"
emissiebronnen die in het model waren gestopt, voor beide sectoren. Dit
suggereert dat de methode werkt en dat de nationale emissies van
FFCO2 blijkbaar kunnen worden bepaald met een enkel station. De
voorwaarde is echter wel dat het hele gebied goed gedekt dient te zijn
met de observaties. Wat dat betreft bevindt Lutjewad zich op een unieke
locatie: de wind komt in Nederland voornamelijk uit het zuiden en zuid-
westen (hoofdstuk 4) en Lutjewad ontvangt daarmee dus voornamelijk
lucht welke is beïnvloedt door emissies uit Nederland. Op deze wijze is
de jaarlijks gemiddelde emissie van CO2 uit fossiele brandstoffen voor
Nederland bepaald op: (4.7±1.6) kt km-2 a-1 voor de periode van mei 2006
- juni 2009. Dit blijkt, net als bij CH4 en N2O,  goed overeen te komen
met de Nederlandse emissierapportage van (4.5±0.2) kt km-2 a-1 (gemid-
delde van 2006-2008).

In dit proefschrift worden tevens suggesties gegeven voor verbetering
van de methodiek. De simulaties met het model, zoals beschreven in
hoofdstuk 5, waren vrij grofstoffelijk. Het is aan te raden om een soort-
gelijke analyse te doen met een model met een hogere resolutie de
onlangs uitgebrachte EDGAR4.0 emissiedatabase die een resolutie heeft
van 0.1º x 0.1º. Op die manier kan veel duidelijker in kaart worden ge-
bracht hoe de bronnen zijn gerepresentateerd in de observaties in
Lutjewad. Verhoging van de resolutie van de trajectoryanalyse en de
bodemradonemissie zou het mogelijk kunnen maken om in de toekomst
de emissies per individuele gridcel te bepalen. Om de bodemradonemis-
sie beter te kunnen bepalen is een nieuwe methode geopperd (hoofdstuk
6.2) op basis van een combinatie van eddycorrelatie en de 222Rn flux me-
thode. Met een eddyflux systeem zou de atmosferische transportfactor
kunnen worden bepaald waarmee vervolgens de 222Rn concentraties
kunnen worden vertaald naar hun emissies uit de bodem.

Met het werk dat is gepresenteerd in dit proefschrift is aangetoond dat
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de emissies van broeikasgassen kunnen worden bepaald voor een gebied
zo groot als Nederland aan de hand van observaties in de atmosfeer, en
daarmee is een aanzienlijke stap gezet naar wereldwijde onafhankelijke
emissieverificatie.


