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Siberië en Oost-Nederland

1990: proefschrift over ijstijd-rivieren in Twente
2004-2018 permafrost onderzoek in Noordoost Siberië: methaan emissie
nu: onderzoek broeikasgas-emissie veen in Nederland 
https://www.nobveenweiden.nl/

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



  

Siberië achter de IJssel

Landschap, rivieren:

Saalien
stuwwallen / glaciale bekkens

Tektoniek:
Oost-Nederlands plateau/
daling Noordzeebekken

Tot ca 50 a 40 000 jaar BP
de Rijn in de IJsselvallei

Permafrost 
Rijn
Tot ±45 000 BP

IJssel
vallei



  

Diepe insnijding + glacio-isostasie 

IJssel avulsie:
Rijn verlaat IJsseldal

Vlechtend rivieren

Meanderend, veenvorming

Meanderend, insnijding

Rivieren in een roerig klimaat

Proefschrift
Freek Busschers

Groenlandse ijskernen: scherpe klimaatwisselingen
North Greenland Ice Core Project Members, Nature, 2004
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verticale doorsnede noord-zuid

Wat is permafrost?

'Permanent' bevroren bodem
(minimaal 2 jaar bodemtemperatuur < 0o) 
 24% landoppervlak noordelijk halfrond



Permafrost: niet alleen tundra

Poolwoestijn, 'barrens'
Tundra
Taiga/boreaal bos



IJsrijke permafrost
ijsoverschot:
meer ijs in de bodem dan de 
normale porositeit

ijsvolumes van 90% normaal
in ijsrijke permafrost

segregatie-ijs en ijswig-ijs



IJsaangroei: segregatie-ijs



IJsaangroei: ijswiggen

ijswiggen: opvulling  met ijs
zandwiggen: opvulling met zand

Klimaat:
gemiddelde jaartemperatuur < -6o



Cryoturbatie

\

specifiek type cryoturbatie bij snelle dooi



Permafrost dooi

Pleistocene relict permafrost gevonden op 350 m diepte in Polen



Permafrost dooi 1 - bodemdaling

Poelen in de tundra:
bronnen van CO

2
 en CH

4

Satellietbeelden:

2 – 3 x toename poelen / 5 jaar

2010 2015



Permafrost dooi 2 - dooimeren

Meer dieper dan ijsdikte in de winter: doorgaande permafrost dooi



Permafrost dooi 2 dooimeren



Permafrost dooi 2 - dooimeren

Overlappende dooimeren Noordoost Siberië

Cyclus meervorming – leeglopen/sedimentatie – grondijs accumulatie



Permafrost dooi 3 - erosie

Banks Island, Canada : 
60-voudige toename van landslides door dooi in 30 jaar (5 km2 per jaar)
Lewkowicz and Way, 2019

Erosieverschijnslen: bron van CO
2
 en lachgas (N

2
O)

(Abbott & Jones 2015)



Permafrost en klimaatverandering

Temperatuur
Neerslag: dikte sneeuwdek, regen in de zomer – meer dooi
Veranderingen vegetatiedek:

'ecosystem-protected' permafrost
bosbranden



Grootste uitbreiding permafrost
Laatste IJstijd

Lindgren et al 2016



  

Hoe herken je paleo-permafrost?
cryoturbaties 

Verticale doorsnede Horizontale doorsnede

Maar niets is wat het lijkt.....
Sporen van een 18e eeuwse
voorde in de Puntbeek in het
Dinkeldal

Proefschrift Harm Smeenge



  

Hoe herken je paleo-permafrost?
IJswig-pseudomorfosen (sporen van ijswiggen)

Horizontale doorsnede

inzakking met breukvorming – of helemaal tot pap ontdooid

Gemiddelde jaartemperatuur lager dan -6 graden!



  

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 19↑8-12o 
2↑-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  

Klimaat en permafrost Weichselien
Permafrost model
Govaerts et al., 2016

Uit: Helmers, 2013



  

Midden-Weichsel:
een cruciale periode voor het landschap

Snelle klimaatverandering en permafrost wisselingen
Zeer snelle erosie en sedimentatie: afvlakking Saalien landschap



  

Hengelo: permafrost dooi Midden Weichsel 
Ontsluiting aanleg A1 bij Hengelo 1987

meerafzettingen
rivierafzettingen
veen
windafzettingen: loess en dekzand



  

Een stapeltje dooimeren

ijswig-pseudomorfose, invulling door stromend water

toendra bodem / veenlaag in loess ±43600 jaar

erosieniveau

meerafzetting (dieper water)

delta structuren: oever platform

veenlaag: cryoturbatie, ijswiggen

meerafzetting (organisch) 35400-37600

± 
5

 m
e
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Een stapeltje dooimeren

Boring Hengelo Torenlaan
PhD thesis Cinzia Berrittella

Zes Midden-Pleniglaciale
lacustriene niveaus met
cryoturbate niveaus eronder



  

Erosie en permafrost dooi

Landslides Banks Island:
grote hoeveelheden sediment
in rivieren en meren
Lewkowicz and Way 2019

Successie dooimeerafzettingen Hengelo:

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



  

Erosie en permafrost dooi
Herhaalde permafrost aangroei/stabilisatie en dooi: riviersysteem

 Glaciaal bekken van Nordhorn

stuw
w

al O
ldenzaal-O

otm
arsum

 Doorbraakdal Tilligte

Pakket grove rivierafzettingen
ouderdom ca 50 000 - 36 000 jaar

Afvoer vanuit Reggedal of Dinkeldal?

Na 36 000 moerasgebied op
waterscheiding

Doorbraakdal verstopt door erosie-
materiaal stuwwal?



  

Stabiliteit ijstijd landschap

Oud model:

Veen + leemlagen : interstadiaal – stabiel landschap
Zandlagen: stadialen – instabiel landschap

Permafrost dooi model:

Veenlagen: stadiaal -  stabiel landschap
Leemlagen: interstadiaal - meren, permafrost dooi
Zandlagen: interstadiaal - erosie permafrost-dooi, instabiel



  

Glaciaal maximum: poolwoestijn

Nederland koud en vooral ook droog
Katabatische wind vanaf ijskappen
Neerslagschaduw Britse ijskap
Poolwoestijn

Omslag riviertype
Fluvio-eolische afzettingen

windafzettingen
afwisselend nat/droog

's zomers droge riviergeulen

bron dekzand



  

Fluvio-eolische afzettingen
Post-Rijn rivieren Westelijke Achterhoek 

Omgeving Harfsen

ijswiggen + zandwiggen



  

Cryo-pediment IJsselvallei?

AHN:
Diffuse afwatering

Ontsluitingen:

geulafzettingen overal
ook buiten huidige beekdalen 
cryoturbaties, ijswiggen
dicht aan oppervlak



  

Laat Weichsel permafrost dooi

cryoturbaties top fluvio-elische afzettingen bij Harfsen

Op grote schaal cryoturbaties
Geen duidelijke dooimeer-afzettingen of morfologie
Permafrost dooi in droog klimaat?



  

Laat Weichsel permafrost dooi

c

Deflatielagen (Beuningen laag) – sterke toename eolisch transport
Uitdroging door permafrost dooi



  

Paleo-permafrost en toekomst permafrost

Permafrost verlies (km2) in ca. 6000 jaar na glaciale maximum
vergeleken met  gemodelleerd permafrost verlies nu (IPCC RCP 26)

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

De snelheid hangt af van  de 
broeikasgas-emissies nu

Emissies van CO
2
, CH

4
 en N

2
O

versterken opwarming

Slater & Lawrence, 2013



  

Dank u
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