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BlueCan -
Broeikasgasemissies uit 
oppervlaktewater
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Waarom broeikasgassen?
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Wereldwijd
20-30%



Genoeg redenen om onderzoek te starten 

• Verlagen van ‘carbon footprint’, low carbon economy

• Schatting van Sarian Kosten (RU)

• sloten in Nederland zorgen voor ca. 16% van CH4-emissie 

• emissies NL stadsvijvers gelijk aan uitstoot 200.000 auto’s

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

wetenschappelijk als praktisch/toegepast
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+



Idee BlueCan
Opgaven verenigen en werelden samenbrengen

helder water = minder broeikasgassen = meer biodiversiteit
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Doel  

• Focus op meren en plassen

• Quick scan tool op basis van PCLake en 

Delwaq

• Illustratie en eerste validatie aan de hand 

van metingen in vier pilot gebieden

• Waterbeheerders bepalen hotspots en 

schatten effecten van maatregelen in
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2019 Monstername vier plassen, verschillend

in karakteristieken (o.a. voedselrijkdom, 

veen/zand, etc)

• Loenderveense Plas

• Wormer- en Jisperveld

• Dobbeplas

• Oostmadeplas
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Relatie met waterkwaliteit?
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goede waterkwaliteit slechte waterkwaliteit
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Resultaten tot nu toe
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• Emissie uit oppervlaktewater doet er 
toe

• Waterkwaliteit is belangrijke factor

• Verschil kan factor 10 bedragen
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Hoe verder?
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Vervolg
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• Verbreden van de toepassing

• Verdiepen van de inzichten

• Verbeteren van het instrument en de 
methode

• Bundelen van krachten!
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Wat kan je doen?
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Sluit je aan bij de Kennis Community!

• Verbinden van kennis waterbeheerders, toegepast en 

academisch onderzoek.

• Verbinden van andere sectoren, projecten en beleid

• Ook: draag een nieuwe case aan.

• Laat het ons weten! Sacha de Rijk of Sebastiaan Schep


