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Nederlandse samenvatting 
 
Dit hoofdstuk is een samenvatting van: 

Bodemvocht - atmosfeer interactie en extreme hydrologische condities 
 
7.1. Inleiding 
 

Bodemvocht vormt een belangrijke schakel in de hydrologische cyclus door de controle op de 
uitwisseling van water en energie tussen het landoppervlak en de atmosfeer. Hierdoor kan 
bodemvocht een belangrijke parameter zijn voor het reguleren van bijvoorbeeld de temperatuur, 
luchtvochtigheid, wind en neerslag. Andersom, heeft die regulerende werking ook weer effect op 
de toestand van de bodem. Deze tweezijdige beïnvloeding wordt ook wel terugkoppeling of 
feedback genoemd. Terugkoppelingen in het klimaatsysteem zorgen voor een verzwakking of een 
versterking van het proces wat de terugkoppeling voedt. In de interactie tussen land en atmosfeer 
kunnen er zowel positieve als negatieve terugkoppeling voorkomen. Een voorbeeld van een 
positieve terugkoppeling is dat watertekorten in de bodem kunnen leiden tot een reductie van de 
verdamping en een vermindering van de neerslag die de bodemdroogte verder versterkt. Land-
atmosfeer interacties vinden plaats op vele verschillende schalen in zowel ruimte als tijd met daarbij 
ingewikkelde fysieke processen die ook nog eens gelijktijdig plaatsvinden. In klimaatmodellen leidt 
dit tot een grote spreiding van de resultaten. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de 
interactie tussen bodemvocht en de atmosfeer en de daarbij horende terugkoppelingen. Dit is 
belangrijk voor een betere representatie van land-atmosfeer interacties in klimaatmodellen om zo 
tot goede voorspellingen te komen.     

Er zijn twee verschillende benaderingen gebruikt om de interacties tussen land en atmosfeer 
te onderzoeken. Ten eerste is een analytisch model geforceerd met de “ERA-40 heranalyse” 
(Hoofdstuk 2) en met data van een regionaal klimaatmodel (RACMO, Hoofdstuk 3). Ten tweede is 
gebruik gemaakt van bodemvocht verkregen via remote sensing, ofwel met satellieten, om 
RACMO initialiseren (Hoofdstuk 4 en 5).  

In een toekomstig klimaat met een versterkt broeikaseffect zullen volgens klimaatscenario’s 
vele processen anders gaan verlopen met een versterkte interjaarlijkse variabiliteit. Dit wordt 
geassocieerd met een hoger risico voor hittegolven, droogte en zware neerslag. Daarom zijn de 
resultaten die zijn gepresenteerd voornamelijk gebaseerd op extreme hydrologische gebeurtenissen 
(zowel natte als droge omstandigheden). 
 
7.2. Synthese 
 
7.2.1. Methodiek 
 

De oorsprong van neerslag in een gebied kan worden verdeeld in twee bronnen: neerslag 
afkomstig van niet-lokale bronnen, advectie, en neerslag afkomstig van lokale verdamping. De 
verhouding tussen neerslag afkomstig van lokale verdamping en de totale neerslag is gedefinieerd 
als “precipitation recycling” en is bepaald met een recycling ratio. Met de recycling ratio kan 
worden vastgesteld welke componenten van het land-atmosfeer systeem van belang zijn voor de 
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hydrologische terugkoppeling tussen verdamping en de atmosferische vochthuishouding. Gebieden 
met een hoge recycling ratio zijn mogelijk gevoelig voor land-atmosfeer interacties en daarmee ook 
voor veranderingen in de hydrologische cyclus door een veranderend klimaat en/of verandering 
van landgebruik. 

In Hoofdstuk 2 zijn met lokale recycling ratio’s bepaald welke regio’s in Europa vatbaar zijn 
voor land-atmosfeer interacties op een maandelijkse tijdschaal. “ERA-40 heranalyse” is gebruikt als 
invoer voor het dynamische “precipitation recycling” model. De beschrijving van atmosferische 
processen in weermodellen verbetert steeds, waardoor de resultaten van de afgelopen jaren niet 
homogeen zijn. Bij zogenaamde heranalyses worden met de hedendaagse modellen nieuwe analyses 
van de atmosfeer gemaakt.  

De waterhuishouding in een gebied kan drastisch veranderen tijdens extreem natte of droge 
perioden. Echter, de meeste studies over “precipitation recycling” richten zich op maandelijkse of 
zelfs nog langere tijdsperioden. Hierdoor worden belangrijke land-atmosfeer interacties die op een 
kleine schaal optreden over het hoofd gezien. Het voordeel van het dynamisch “precipitation 
recycling” model is dat het ook gebruikt kan worden op een dagelijkse tijdschaal. In Hoofdstuk 3 is 
het model toegepast op een dagelijkse tijdschaal voor een meer realistische weergave van korte 
termijn terugkoppelingsprocessen voor de zomer van 2003 en 2006.  

Bodemvocht kenmerkt zich door een sterke ruimtelijke en temporele variabiliteit door o.a. 
de heterogeniteit in de bodemeigenschappen, vegetatie en topografie. Echter, metingen van 
bodemvocht zijn erg schaars en de bodemvocht variabiliteit gaat verloren wanneer bodemvocht uit 
een model gebruikt word, zoals ERA-40 (Hoofdstuk 2) en RACMO data (Hoofdstuk 3) die 
voortkomen uit het oplossen van een budgetvergelijking van bronnen en putten. Met de 
beschikbaarheid van remote sensing technieken kan op grote schaal bodemvocht geobserveerd 
worden met de kenmerkende ruimtelijke variabiliteit welke van belang zijn voor land-atmosfeer 
interacties.  

In Hoofdstuk 4 is het RACMO model gebruikt om de toepasbaarheid van satellietgebaseerde 
bodemvocht (AMSR-E) te testen en om te onderzoeken of de voorspellingen voor temperatuur en 
neerslag verbeterd zijn. Zoals verwacht is de AMSR-E bodemvocht veel dynamischer dan 
RACMO’s voorspelde bodemvocht. Daarnaast, zijn er ook veel andere systematische verschillen, 
zoals satelliet pixel versus model resolutie en het verschil in de penetratiediepte van AMSR-E 
bodemvocht en de diepte van de bovenste laag van het model. Voor een goede initialisatie is de 
AMSR-E bodemvocht geschaald tussen het verwelkingspunt en verzadigingspunt van RACMO 
zonder daarmee de dynamiek van het AMSR-E bodemvocht te verliezen. Om een vertikale 
bodemvocht profiel te krijgen is gebruikt gemaakt van een exponentiële filter. Dit betekent dat de 
dynamiek van het AMSR-E bodemvocht uitdooft naarmate het vertikale profiel dieper wordt.  

De aanpak, zoals hierboven beschreven, ziet er veelbelovend uit bij het verweven van de 
verschillende datasets in elkaar. Echter, deze aanpak werkt alleen in gebieden (i) zonder de 
aanwezigheid van dichte vegetatie, sneeuw en bevroren bodems waar satellietgebaseerde 
bodemvocht problematisch is (ii) waar de correlatie tussen de toplaag en de diepere lagen positief 
is. Om deze redenen zijn de resultaten van het herschalen en de exponentiële filter minder 
bruikbaar in Scandinavië en Rusland, waar sneeuw en de bevroren bodem van invloed zijn op de 
infiltratie van bodemvocht van de oppervlakte naar de onderliggende lagen.  

Gezien het feit dat bodemvocht van invloed kan zijn op de temperatuur en neerslag, kan een 
nieuwe bodemvocht regime relevant zijn voor het versterken van hittegolven of overstromingen. In 
Hoofdstuk 5 is onderzocht in welke mate bodemvocht en de daarbij horende land-atmosfeer 
interacties van invloed is geweest op de hittegolf van 2003 en de overstromingen in 2005 in 
Centraal-Europa. 
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7.2.2. Bodemvocht-atmosfeer interactie  
 

Uit de resultaten van Hoofdstuk 2 is gebleken dat “precipitation recycling” sterk gerelateerd 
is aan verdamping en atmosferische vochttransport (Hoofdstuk 2). Voor West- en Centraal-Europa 
is de recycling ratio negatief gecorreleerd met de neerslag, wat betekent dat de meeste neerslag 
afkomstig is van advectieve bronnen, voornamelijk van water dat uit de oceaan is verdampt. Dit 
betekent ook dat “precipitation recycling” wordt geminimaliseerd in de winter met een lage 
verdamping en een toename van atmosferisch vochttransport. In de zomer, wanneer het 
atmosferisch vochttransport verminderd is, vormt de lokale verdamping van het landoppervlak een 
belangrijke bron voor neerslagvorming. De luchtdeeltjes hebben een langere tijd om de regio te 
doorkruisen en vocht op te nemen afkomstig van verdamping uit bodems die voldoende vocht 
bevatten (vochtopname uit bodem). Verder landinwaarts is een ander mechanisme de oorzaak voor 
“precipitation recycling”. Voor de Balkan is de recycling ratio positief gecorreleerd met de 
neerslag. Dit komt omdat convectie de meest dominante vorm van neerslag is en de verdamping 
geen beperkende factor (vochtopname uit neerslag) vormt.  

Hoewel met het dynamisch “precipitation recycling” model niet het mechanisme achter deze 
terugkoppeling onderzocht kan worden, is voor de Balkan de volgende hypothese gesteld: 
Bodemvocht zorgt voor een hoge verdamping wat leidt tot een hoge luchtvochtigheid, toename van 
de bewolkingsgraad, en een toename in neerslag wanneer er genoeg energie beschikbaar is. Deze 
terugkoppeling kan zich in principe elke dag opnieuw herhalen. Het omgekeerde effect op de 
neerslag kan het geval zijn bij droge bodems met verdamping als een beperkte factor. Bij het 
verstrekken van de dagen wordt meer en meer vocht uit de bodem verwijderd wat het proces van 
uitdroging versterkt, zoals werd waargenomen in Centraal-Europa in de zomer van 2003 
(Hoofdstuk 3). Een positieve terugkoppeling zoals hier werkt stabiliserend en zorgt ervoor dat het 
klimaatsysteem in een aanhoudende droge staat of in een aanhoudende natte staat blijft totdat een 
andere circulatie de cyclus doorbreekt.  

Het mechanisme achter de terugkoppeling in West- en Centraal-Europa was niet zo 
eenvoudig af te leiden. Hoewel de totale neerslag gering is, draagt de verdamping bij aan 
neerslagvorming. In Hoofdstuk 3 is daarom een negatieve terugkoppeling voorgesteld waarbij niet 
de latente maar de voelbare warmtestroom bijdraagt aan wolkenvorming. Uit de literatuur blijkt 
dat een diepe grenslaag nodig is om wolken en convectieve neerslag te vormen. Echter, voor dit 
gedeelte van Europa is de hoofdbron voor vocht, verdamping uit de oceaan, nooit ver weg. 
Daarom is niet volledig vertrouwd op lokale terugkoppeling alleen, maar dat vocht voor neerslag in 
droge perioden een oceanische bron heeft, meestal gepaard met een koufront. In dat geval kan 
neerslagvorming het resultaat zijn van atmosferische instabiliteit mede veroorzaakt door de bodem, 
mits die nog genoeg vocht voor verdamping bevat (Hoofdstuk 3). 

Nu we weten dat land-atmosfeer interacties en terugkoppelingen onder speciale voorwaarden 
voorkomen in Europa (Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3), een realistische representatie van 
bodemvocht in klimaatmodellen is erg belangrijk voor de weersvoorspelling. Uit de resultaten van 
Hoofdstuk 4 is gebleken dat de temperaturen in West-, Centraal-, Oost-Europa en op de Balkan 
overschat worden in de modelsimulaties uitgevoerd met RACMO’s bodemvocht. Dit suggereert 
een te droog regime in Europa (droge bias). De toename van bodemvocht door het gebruik van 
AMSR-E data resulteerde in veel betere zomerse temperaturen vergeleken met observaties in 
West-Europa, vooral in de droge zomer van 2003. Volgens de bevindingen van Hoofdstuk 2 en 
Hoofdstuk 3 zou meer bodemvocht kunnen resulteren in hogere recycling ratio’s en meer neerslag, 
maar er zijn nauwelijks verschillen in de neerslag waargenomen.   
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Het gebruik van het AMSR-E bodemvocht resulteerde nog steeds in een overschatting van de 
temperaturen in Oost-Europa en de Balkan. Dit gebied is erg gevoelig voor bodemvocht-neerslag 
terugkoppeling (Hoofdstukken 2, 3 en 4) en daarom is een goede representatie van de toestand van 
de bodem erg belangrijk voor dit gebied. Met zowel RACMO bodemvocht als met AMSR-E 
bodemvocht, welke beide een te droog regime simuleren, kan de “precipitation recycling” 
onderschat worden. In Hoofdstuk 4 is gebleken dat een verandering van het bodemvocht regime in 
het model meer effect heeft in een droog jaar, wat vergelijkbaar is met de bevindingen van 
Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3, waar “precipitation recycling” wordt versterkt in droge perioden. 

In hittegolven, vaak geassocieerd met een hogedrukgebied, zal een hoog bodemvochtgehalte 
de extreme temperaturen temperen. In de bevindingen van Hoofdstuk 5 is aangetoond dat een 
hoog bodemvochtgehalte ook een negatieve terugkoppeling op de neerslag kan bewerkstelligen 
door een verplaatsing van grootschalige synoptische systemen. In een hogedrukgebied kunnen 
positieve bodemvocht anomalieën voor een vochttoename zorgen in de onderste lagen van de 
atmosfeer en daarmee een toename van de druk aan het oppervlak wat voor meer subsidentie 
(dalende luchtbeweging) en divergentie (uit elkaar stromen van lucht) aan het oppervlak kan 
leiden. Het gevolg kan zijn een toename van het atmosferisch vochttransport in het 
hogedrukgebied, vooral aan de randen. Deze toename van atmosferisch vochttransport kan andere 
synoptische systemen op het continent blokkeren (hogedrukblokkade) en neerslagfronten 
verplaatsen. In het geval van een hittegolf, kan het het atmosferisch vochttransport van de oceaan 
naar het continent blokkeren met een versterking van de hittegolf tot gevolg. 

Volgens hetzelfde maar omgekeerde principe zullen droge bodemvocht anomalieën leiden tot 
convergentie (samenstromen van lucht) aan het oppervlak en het potentieel voor een thermisch 
lagedrukgebied scheppen, waarbij “precipitation recycling” een bijdrage kan zijn als trigger 
mechanisme voor neerslagvorming (Hoofdstuk 3). Een belangrijke aantekening hierbij is dat onze 
bevindingen over de grootschalige non-lokale bodemvocht-neerslag terugkoppeling gedaan zijn met 
het RACMO model en gebaseerd zijn op oppervlakte parameters alleen. 
In dit proefschrift is het belang van bodemvocht-atmosfeer interacties aangetoond. Op basis van 
klimaatscenario’s is een afname van bodemvocht te verwachten als gevolg van een afname van de 
neerslag, vooral in Centraal-Europa. In deze condities, zoals in de zomer van 2003, zullen 
bodemvocht-atmosfeer interacties van cruciaal belang zijn voor het reguleren van de temperatuur 
en de neerslag. 
 

  
 


