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Inhoud

Wat gebeurt er nu als permafrost ontdooit?

● Ecosysteem
● Landschap
● Broeikasgassen

En wat is er te zien van ontdooide ijstijd-permafrost?

● Pingo's
● Opvulling beekdalen
● Dooimeer afzettingen
● Erosie



Tundra Onderzoeksstation
Chokurdagh /Kytalyk

Indigirka Laagland, NO Siberië
Tundra vegetatie
Permafrost
'Yedoma' afzettingen

Yakutsk

Chokur-
dagh

Gemiddelde jaartemperatuur -14.3oC
Gemiddelde Juli 9.5oC
Gemiddelde Januari -34.6oC



IPCC 2021:
2o opwarming wereldwijd = 
tot 8o opwarming in de 
arctische gebieden

meeste opwarming in winter

afname zee-ijs is belangrijke factor
(ice – albedo feedback)

Opwarming poolgebieden 

Wereldwijde opwarming volgens verschillende klimaatscenario's
SSP1-2.6  1.3 – 2.4o meest waarschijnlijk maar schadelijk genoeg
SSP3-7.0  2.8 – 4.6o  horror



'Permanent bevroren bodem' 

24% landoppervlak noordelijk halfrond: permafrost

Definitie: minimaal 2 jaar bodemtemperatuur < 0o 

verticale doorsnede noord-zuid

Dwarsdoorsnede:
Continue permafrost    Discontinue permafrost

Wat is 'permafrost'?



Permafrost ecosystemen: niet alleen tundra

Poolwoestijn, 'barrens'
Tundra
Taiga/boreaal bos



Permafrost: een vriezer met fossiel koolstof
Aardse koolstof reservoirs in Gigatonnen koolstof

    (= 1 000 000 000 ton)

● Veen: Canada, Siberië
● Rivier- en delta afzettingen
● IJstijd-loess ('Yedoma') Siberië, Alaska



Welke broeikasgassen?

In volgorde van afnemend belang:
CO

2

CH
4
 (methaan): Global Warming Potential 20 jaar 81 x CO

2

N
2
O (lachgas): GWP20 273 x CO

2

Bronnen:

Ecosysteem emissie: bodem, vegetatie

Oude koolstof: omzetting (sub)fossiele bodemkoolstof

Geologische emissie: aardgas migratie door ontdooien permafrost

Permafrost – Carbon feedback:
uitstoot broeikasgas uit permafrost versterkt opwarming klimaat



IJsrijke permafrost

50 volume % of meer ijs
> 90% komt voor

ijslenzen

ijswiggen

pingo-ijs

begraven ijs
(meer/rivier, gletsjer)



IJslenzen

Bevriezen bodem:

water wordt naar bevriezingsfront getrokken
en vormt daar ijsnaalden (needle ice) of ijslenzen

IJslensvorming het sterkst in fijnkorrelig los materiaal



IJswiggen



Hoe ontdooit permafrost?

Normale  zomer-winter cyclus

Permafrost dooi:

hogere bodemtemperatuur

dikkere opdooilaag

verlies bodemijs

permafrost meer permeabel
voor waterstroming

Geleidelijk scenario, het kan ook wilder!



Kryoturbatie

Grote kryoturbaties:
permafrost dooi

Vloeibewegingen
in actieve laag
door waterverzadiging
in de zomer



Ecosysteem bron broeikasgas 

Opname CO
2
 door fotosynthese vegetatie

CO
2
 :

plantenrespiratie
+
afbraak organische
stof uit bodem

CH
4
 uit natte bodem

Droge bodem:
beetje opname CH

4

vastlegging CO
2
-C

in planten en veen
verlies C in opgelost/vaste
organische stof via water



Ecosysteem bron bij opwarming 

Opname CO
2
 fotosynthese neemt toe, maar:

• beperkt door water + nutrienten
• verandering vegetatie

CO
2
 :

afbraak organische
stof neemt toe

CH
4
 

meer productie
meer natte bodems

vastlegging CO
2
-C

neemt af
verlies C in via water: neemt toe

1. Bacteriële activiteit neemt toe
2. Langer en warmer groeiseizoen



Wel of geen klimaateffect?

Netto verlies of winst aan koolstof?

Bacteriële processen:
snelheid neemt exponentiëel toe met temperatuur

Zuurstofloze bodem: CH
4
met sterkere opwarming C

O
2,C

H
4
pr

od
uc

tie

temperatuur



Een ingewikkeld gekoppeld systeem
Klimaat

vegetatie

isolatie bodem
tegen hoge

temperaturen

opname CO
2

verdamping

vastlegging
organische stof

sneeuw

dek

dik sneeuwdek isoleert
bodem in de winter

temperatuur
+

neerslag

afbraak organische
 stof

nutriënten

afgifte CO
2
, methaan

bodem
temperatuur

+ dikte opdooilaag 

afgifte CO
2
, methaan

bodem
temperatuur

+ dikte opdooilaag 

natte
bodem



Opwarming permafrost ecosysteem

CO
2
 metingen vanaf 2003:

in jaren met langer / warmer groeiseizoen:
de opname door planten neemt toe,
............maar de afbraak van organische stof compenseert dit!
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Meer CO
2
 opname in warmer klimaat?

(Parmentier et al., 2014)

NB: fotosynthese heeft
hier een negatief teken



Effect vegetatieverandering

Priming effect:

meer labiele organische stof – snellere afbraak oude, stabiele humus

meer biomassa: verlies bodemkoolstof, meer koolstof in vegetatie



CH
4
 uit moerasecosystemen op permafrost

Afhankelijk van vegetatie, nutriënten:

levert substraat voor methaanbacterien
(Archeae)

transport naar atmosfeer via wortels, stengels
(bypass oxidatie in bodem)

Veenmossen: oxidatie CH
4
 door

methaan-oxiderende bacteriën in mosplantjes

Balans tussen productie CH
4
 en bacteriële oxidatie CH

4



CH
4
 alleen in de zomer?

verassing: specifiek voor permafrost:
uitstoot pieken herfst door bevriezing

CH
4
 uit moerasecosystemen op permafrost

onderzoek Mastepanov et al



Veranderingen in het landschap bepalen
microbieel milieu en broeikasgas



Geomorfologische veranderingen 

Bodemdaling door verdwijnend ijs

Toename erosie

Veranderingen rivieren

Satellietbeelden Siberië: 2 – 3 x toename poelen in 5 jaar

2010 2015



Permafrost geomorfologie
= permafrost ecologie 

Poelvorming

Afsterven droogteminnende vegetatie

CO
2
 en CH

4
 productie uit vegetatie-resten

Meer warmtetransport in de bodem

Meer permafrost dooi

Snellere omzetting organische stof in de bodem.



Methaan: geomorfologie-afhankelijk

droge
riviervlakte

natte
riviervlakte

natte
tundra

droge
tundra

1 Er komt 7x meer meer methaan uit de riviervlakte dan uit de tundra

2 Weinig methaan uit  veenmos vegetaties ondanks natte bodem

3 Sterke verschillen tussen de jaren



Riviervlakten: hoge methaanuitstoot

Maar ook veel opname en vastlegging CO
2
-C in sediment



Riviervlakten: steeds natter, uitbreiding

Toename winterneerslag in Siberië

Overstromingen veroorzaken bodemdaling en
vernatting droge toendra



Dooimeren

Meren door ontdooien ijsrijke permafrost
(foto's A.N. Fedorov et al. 2014)

poelen

ondiepe plas,
winter ijs tot op bodem

permafrost

ontdooid

dieper meer, in de winter
permanent water onder het ijs
diep ontdooien permafrost
afkalving oevers



Methaan uit oude organische stof

Dooi van oudere, organische stof rijke permafrost onder dooimeren

Vorming van methaan uit oude organische stof



Oevererosie

Extra organische stof uit toendrabodem naar anoxische meerbodem:
meer CH

4
 maar ook conservatie in anoxisch milieu



Dooimeer vorming op grote schaal: einde laatste glaciaal

'Dooimeercyclus' – herhaald leeglopen en nieuwvorming van meren
Nu: uitbreiding bestaande meren en nieuwvorming,
       leeglopen grote meren

Dooimeren – breiden ze uit?Dooimeren – breiden ze uit?



Drainage van een meer

pingo

pingo



Dooimeren en pingo's



Erosie langs ijswiggen

Hele permafrost gebied:toename ontdooien / erosie ijswiggen
(Liljedahl et al., 2016)

Waterafvoer versnelt, natte bodems droger
Minder CH

4
, maar veel meer CO

2
 door oxidatie veenbodems

Grootschalige ecosysteem ineenstorting 



Massabewegingen

Batagay megaslump Siberië:

800 m breed, 81 ha

achterwand 86 m hoog, erosie 15 m/jaar

dooi 25 miljoen kubieke meter permafrost per jaar



Snelle toename erosie 

Banks Island, NW Canada: 60-voudige toename aardverschuivingen
(Lewkowicz & Law, 2019)

Snelle sedimentatie in meren en riviervlakten



Broeikasgasemissie door erosie

Broeikasgas-emissie:

snelle omzetting organische stof in oxiderend milieu: CO
2

ook lachgas (N
2
O) – veel N komt vrij ( NO

3
, NH

4
)

geen vegetatie die N opneemt, bacteriële omzetting naar N
2
, N

2
O



Kan het ecosysteem herstellen?
Droge dwergberk heide
op ijsrijke permafrost
CO

2
, CH

4
 opname

Poel, dode dwergberken
Hoge CO

2
, CH

4
 emissie

Nieuwe vegetatie:
CO

2
 opname terug

Veenmos groei: CH
4
 emissie neemt af

IJs in de bodem groeit weer aan

Teruggroeien toendra-veen: tientallen - honderden jaren

Hoeveel verstoring kan het ecosysteem hebben?

Scheffer et al., 2001

Magnússon et al., 2021



Diepe methaanbronnen
Gasreservoirs in 'taliks' onder voormalige dooimeren 

Gashydraten: methaan en water in ijsvorm
hoge druk, lage temperatuuraan de onderkant van de
permafrost op grotere diepte
ondiepere gasreservoirs onder hoge druk



Dikte permafrost is ook een factor:
Kohnert et al 2017:
Gasemissie uit meren en riviergeulen Mackenzie delta
Permafrost ter plaatse dun (landijs Wisconsin glaciaal)

Ook diepe permafrost warmt op 

Diepe permafrost warmt ook op  door klimaatverandering
Meer vloeibaar water
Toename gasmigratie



Een onaangename verassing

2014: ontdekking kraters in de permafrost
Explosief ontstaan, methaan uitstoot
Tot 80 m diep 
Nieuw verschijnsel   Leibman et al (2015)



Relatie kraters met pingo's?

Relatie met pingos (kryo-vulkanisme):
 
bronnen van water onder hydraulische / hydrostatische druk
CH

4
 emissie bij Siberische pingo's aangetoond (Kraev et al., 2019)

pingo-achtige structuur voorafgaand aan uitbarsting



ELSA

Maar sediment chl1orines

Sirocko et al., 2
02

Eemien bos, 16-19o,-1-5o 

Herning boomloos, 15o, -19o 

Brörup boreaal bos 15-19o /
 -8--14o 

Rederstall     boomloos, 15o, -19o  

Odderade bor. bos 8-12o /-11-22o 

Schalkholz polar desert <-6o 

Moershoofd boomloos 15o -10--18o

Hasselo jaartemperatuur <-6o
Hengelo boomloos

Denekamp boomloos

Allerød / Jonge Dryas

Holoceen

(In
ter)s

tadialen

LGMax polar desert <-6o  

Permafrost model
Govaerts et al., 2016

Uit: Helmers, 2013

Permafrost Weichselien Nederland



Permafrost reconstructie

IJswigpseudomorfosen
Kryoturbatie



Hengelo, aanleg A1:
3 meerbodems boven elkaar, ouderdom tussen  28000 and 42000 jaar
gescheiden door toendrabodem/veen met ijswiggen en kryoturbatie 

Dooimeren in Nederland



Dooimeer sequentie



Successie dooimeerafzettingen Hengelo:

1. Permafrost met veel ijs
2. Permafrost dooi: dooimeerfase
3. Sedimentpuls: opvulling meer
4. Bodemvorming, veenvorming
5. Nieuwe permafrost + ijsaangroei

Koude fase: bodemvorming, veenvorming – stabiel landschap

Warme fase:
permafrost dooi of meer neerslag – instabiliteit landschap

Meeropvulling door sedimentpulsen



Permafrost-dooi gedreven dalopvulling
Dinkeldal:
snelle sedimentatie Midden Weiochsel - permafrost uitbreiding/dooi
zand / leem / veen afzetting door rivieren

insnijding

permafrost
model



Oud model (publikaties Van der Hammen et al):

Veen + leemlagen : interstadiaal – stabiel landschap

Zandlagen: stadialen – instabiel landschap, poolwoestijn

Permafrost dooi model:

Veen / toendrabodem: stadiaal -  stabiel landschap

Leemlagen: interstadiaal - meren, permafrost dooi

Zandlagen: interstadiaal – erosie - instabiel

Stabiliteit IJstijdlandschap:
wel of geen permafrost dooi?



Maximum permafrost Laat-Pleniglaciaal
Poolwoestijn condities: droog klimaat

Vlechtende rivieren + eolische afzetting

Holt und Haar,
Oostzijde Dinkeldal



De laatste permafrost: Lutterzand

Bateman and van Huissteden, 1999



Diepere dooi permafrost: grondwater

Verdroging of vernatting afhankelijk van hydrologie



Dooimeren aan het einde
van het Pleniglaciaal?

Geen dooimeren, maar:

waterverzadigde bodem tijdens de dooi
kryoturbatie, vervloeiing

erosieniveau (Beuningen gravel)
stromend water + winderosie

geen duidelijke dooimeerafzettingen
wel: dekzandafzetting onder natte condities

te weinig grondijs voor dooimeren?
toename drainage door dooi permafrost?
te weinig neerslag voor dooimeren?



Pingoruïnes



Blowout 't Haantje
(december 1965;
lekt nog steeds methaan
Schout et al., 2018)

Een rol voor gas bij Pingoruïnes in Drenthe?

● Gasvelden aanwezig, hoge druk
● Weichsel permafrost relatief dun
● Geen duidelijke randwal bij pingoruïnes

Speculatief: ontgassing van ontdooiende
Weichselien permafrost?



Sterkte  permafrost-koolstof terugkoppeling

Schattingen met modellen lopen ver uiteen
± 10% permafrost koolstof naar atmosfeer in deze eeuw 
(Schuur et al, 2015, Nature)

op jaarbasis: ± 10% van emissie fossiele brandstoffen

Onaangename verassingen niet uitgesloten:

● Snelle toename erosie – massale ecosysteem verstoring

● Methaan uit diepere gasreservoirs

● Vegetatie neemt minder CO
2
 op dan verwacht (droogte, bosbranden)

● Toename emissie N
2
O (lachgas) door erosie

● Klimaatmodellen: te simpele benadering permafrost

hoe meer permafrost ontdooit,
hoe moeilijker mitigatie klimaatverandering



'Het klimaat verandert altijd'

Lindgren et al., 2018

Verlies permafrost nu: minstens 2.5 x zo snel als aan einde ijstijd!



Dank u voor de aandacht!


