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Chapter 8

Samenvatting

8.1 Conclusies

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift kunnen
als volgt worden samengevat (de onderstaande onderwer-
pen betreffen achtereenvolgens de specifieke doelstellin-
gen zoals gedefinieerd in het inleidende hoofdstuk):

1. In hoofdstuk 2 worden verschillende
bodemvochtindicatoren getest op hun vermo-
gen om voorspellingen van piekafvoeren gebaseerd
op de zogeheten Curve Number methode voor 186
niet-gereguleerde Australische stroomgebieden te
verbeteren. De onderzochte bodemvochtindicatoren
waren gebaseerd op de grootte van gemeten neer-
slag, basisafvoer (verkregen door het scheiden van
de gemeten afvoer in basis- en snelle afvoeren met
behulp van een digitaal filter), TRMM-gebaseerde
neerslag en AMSR-E-gebaseerd oppervlakkig
bodemvochtgehalte. Het bleek dat de vijfdaagse
neerslagindex berekend op basis van de gemeten
neerslag, de bodemvochtindicator die standaard
aanbevolen wordt voor gebruik met het Curve
Number model, aanzienlijk slechter presteert dan
een neerslagindex gebaseerd op de gemeten neerslag
met een geoptimaliseerde vervalfactor. Bovendien
werd vastgesteld dat laatstgenoemde variabele
beter presteert dan de bodemvochtindicatoren
gebaseerd op AMSR-E oppervlaktebodemvocht en
TRMM neerslag, wat het belang van een dicht
neerslagmeetnetwerk benadrukt. De grootste
verbeteringen in piekafvoervoorspellingen werden
over het algemeen verkregen voor stroomgebieden
in relatief droge gebieden, mogelijk vanwege de
grotere variabiliteit in bodemvocht onder dergelijke
condities in vergelijking met vochtiger klimaten.

2. In hoofdstuk 3 wordt de mate van overeenstem-
ming tussen vier AVHRR-NDVI datasets (PAL,
GIMMS, LTDR V3 en FASIR), die veelvuldig ge-
bruikt worden als indicator van de mate van pro-
ductiviteit van de vegetatie in een gebied, on-
derzocht. Daarnaast werden deze vier datasets,
en NDVI-waarden gebaseerd op het modernere
MODIS satelliet-instrument, wereldwijd gevalideerd
ten opzichte van 11 764 hoge-resolutie (∼30 m)
NDVI afbeeldingen (20×20 km2) gebaseerd op de

Landsat-5 Thematic Mapper sensor, die voorzien is
van kalibratieapparatuur. De trends in de jaarli-
jkse NDVI-waarden waren positief voor alle conti-
nenten voor alle vier de onderzochte AVHRR-NDVI
datasets, waarbij de trends afgeleid van de PAL
dataset over het algemeen het meest uitgesproken
en die van de GIMMS dataset over het algemeen
het minst uitgesproken waren. Gelijk opgaande
trends voor de verschillende datasets werden gevon-
den voor 48 % van het totale landoppervlak, wat
als laag beschouwd dient te worden gezien het feit
dat elke dataset gebaseerd is op hetzelfde AVHRR
Global Area Coverage archief. De LTDR V3 en PAL
datasets vertoonden trends voor woestijngebieden
die verstoken waren van vegetatie en deze datasets
zijn derhalve niet goed gekalibreerd. De validatie
ten opzichte van NDVI gebaseerd op Landsat gaf
aan dat de LTDR V3 dataset het meest nauwkeurig
is in termen van absolute NDVI-waarden en dat de
GIMMS dataset het meest nauwkeurig is in ter-
men van temporele variaties in NDVI. De NDVI
afgeleid van het MODIS instrument presteert echter
beter dan alle andere onderzochte AVHRR-NDVI
datasets. Gezien de hoge onzekerheid die inher-
ent is aan de AVHRR-NDVI datasets is het on-
waarschijnlijk dat deze datasets gebruikt kunnen
worden om betrouwbare en accurate wereldwijde
informatie over veranderingen in landbedekking of
landgebruik te verkrijgen. Daarnaast hebben de
gegevens een grove ruimtelijke resolutie (0.05◦ voor
de LTDR V3 dataset en 0.08◦ voor de overige
AVHRR-NDVI datasets) en maken deze gebruik
van de zogenoemde ‘maximale waarde’ compositi-
etechniek, die bij voorkeur stukken grond met hoge
NDVI-waarden binnen een pixel selecteert. Ten
slotte bleek dat het nemen van het gemiddelde
van de vier AVHRR datasets resulteerde in NDVI-
waarden die beter overeenkwamen met de Landsat-
NDVI dataset dan elke AVHRR-NDVI dataset af-
zonderlijk, hetgeen suggereert dat de fouten in de
AVHRR-NDVI datasets in zekere mate onafhanke-
lijk van elkaar zijn.

3. In hoofdstuk 4 worden de mogelijke effecten van
boshergroei op rivierafvoerkarakteristieken onder-
zocht met gegevens voor 12 middelgrote (23–
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346 km2) stroomgebieden op het tropische eiland
Puerto Rico. Langdurige metingen van neerslag
en potentiële verdamping werden gebruikt om een
eenvoudig conceptueel neerslag-afvoermodel (HBV-
Light) te sturen, wat resulteerde in gesimuleerde
afvoer die rekening houdt met de effecten van
klimaatschommelingen alsmede wateropslag in de
bodem tussen opeenvolgende jaren. Voor elk
stroomgebied werden gesimuleerde en gemeten ti-
jdreeksen van vier afvoerkarakteristieken berekend:
(1) het jaarlijkse 95ste percentiel (dat wil zeggen
het percentage van de tijd dat dit afvoerniveau niet
overschreden wordt) van de dagelijks afvoer (indi-
catief voor piekafvoeren); (2) de gemiddelde jaarli-
jkse afvoer (indicatief voor de totale afvoer); (3) het
jaarlijkse vijfde percentiel van de dagelijkse afvoer
(indicatief voor de basisafvoer); en (4) de gemid-
delde jaarlijkse afvoer gedurende het droge seizoen
(januari–maart). Verder werden trends in de afwijk-
ing tussen gesimuleerde en gemeten waarden voor de
verschillende afvoerkarakteristieken berekend, welke
de verandering in de waargenomen afvoerkarakter-
istieken representeren die niet het gevolg zijn van
de effecten van klimaatvariabiliteit of wateropslag
in de bodem. Er werd echter geen duidelijke re-
latie gevonden tussen veranderingen in de respec-
tievelijke afvoerkarakteristieken en veranderingen in
het areaal per stroomgebied aan bos of stedelijk ge-
bied. Dit is in overeenstemming met voorgaande
studies op meso- en macroschaal van (sub)tropische
stroomgebieden, die over het algemeen geen signif-
icante afvoerveranderingen vonden die konden wor-
den toegeschreven aan veranderingen in bosareaal.
Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van een
duidelijke relatie in de hier onderzochte stroomge-
bieden zijn: (1) fouten in de gemeten tijdreeksen,
met name in de neerslagmetingen; (2) veranderin-
gen in het bosareaal die vooral plaatsvonden in de
minder regenachtige laaglanden van de onderzochte
stroomgebieden, wat een minder uitgesproken effect
op de afvoer heeft dan wanneer dezelfde verander-
ing in bosareaal plaats zou vinden in de nattere
hooggelegen delen van de stroomgebieden; en (3)
verschillen tussen de stroomgebieden in termen van
de afvoerrespons op boshergroei, als gevolg van ver-
schillen in de gebruikte vegetatieclassificeringen op
verschillende tijdstippen (1951, 1978, 1991 en 2000)
en daarmee in de karakterisering van het landge-
bruik met de tijd), of als gevolg van verschillen in
geomorfologie, geologie en/of bodems tussen de on-
derzochte stroomgebieden.

4. In hoofdstuk 5 zijn de relaties tussen 18 fysiografis-
che karakteristieken (met betrekking tot bodems,
topografie, klimaat en landbedekking) en twee be-
langrijke basisafvoer-karakteristieken geanalyseerd
met behulp van een gevarieerde dataset bestaande
uit 3520 niet-gereguleerde stroomgebieden wereld-
wijd. Eerdere studies gebruikten doorgaans < 200

stroomgebieden en veelal meer regionale fysiografis-
che datasets, wat in het algemeen resulteerde in
minder betrouwbare relaties tussen afvoerkarak-
eristieken en terreinvariabelen met bovendien een
beperkte toepasbaarheid elders. De in de huidige
studie gebruikte basisafvoer-karakteristieken waren:
(1) de basisafvoerindex (BFI), gedefinieerd als de
verhouding tussen de gemiddelde basisafvoer en de
totale afvoer; en (2) de basisafvoer-vervalconstante
(k), gedefinieerd als de vervalsnelheid (recessie) van
de basisafvoer. Beide basisafvoer-karakteristieken
bleken goed gerelateerd te zijn aan een aantal
gebiedskarakteristieken, waaronder de gemiddelde
jaarlijkse potentiële verdamping, de gemiddelde
stroomgebiedshoogte, de gemiddelde helling van het
oppervlak, de fractie ingenomen door oppervlakte-
water (meren, moerassen, e.d.) en de gemiddelde
zandfractie van de bodem. De relaties waren door-
gaans sterk niet-lineair en heteroscedastisch (dat
wil zeggen, met variabele spreiding). Ensembles
van kunstmatige neurale netwerken werden vervol-
gens getraind om waarden van de twee basisafvoer-
karakteristieken voor alle stroomgebieden te schat-
ten uit combinaties van fysiografische variabelen.
Gemiddelde training R2 waarden van 0.73 en 0.62
werden verkregen voor respectievelijk BFI en k,
wat suggereert dat ensembles van kunstmatige neu-
rale netwerken een goed alternatief kunnen bieden
voor de doorgaans gebruikte multivariabele lineaire
regressietechnieken. Daarnaast werden wereldwi-
jde kaarten van beide basisafvoer-karakteristieken
geproduceerd door globale fysiografische data als
invoer te gebruiken voor de getrainde neurale
netwerken. Deze kaarten bieden unieke mogelijkhe-
den voor macro-hydrologische studies, waaronder
het diagnosticeren en parametriseren van macro-
hydrologische modellen, het beheer van watervoor-
raden, het classificeren van stroomgebieden en het
schatten van de aanvulsnelheid van het grondwater
(zie tevens hieronder).

5. In hoofdstuk 6 zijn wereldwijde kaarten van vijf be-
langrijke afvoerkarakteristieken geproduceerd met
behulp van de methodologie ontwikkeld in hoofd-
stuk 5 en afvoer- en fysiografische gegevens voor
3320 niet gereguleerde stroomgebieden uit de hele
wereld. De bestudeerde afvoerkarakteristieken
waren: (1) de gemiddelde jaarlijkse afvoer (indi-
catief voor de totale afvoer); (2) het jaarlijkse eerste
percentiel van de dagelijks afvoer (indicatief voor de
basisafvoer); (3) het jaarlijkse 99ste percentiel van
de dagelijks afvoer (indicatief voor de piekafvoer);
(4) de BFI; en (5) de k. Het bleek dat de wereld-
wijde patronen van de nieuwe kaarten aanzienlijk
verschilden van gelijksoortige kaarten gebaseerd op
twee veelgebruikte macro-hydrologische modellen
(Noah en PCR-GLOBWB). Vervolgens werd het
HBV-Light neerslag-afvoermodel gekalibreerd met
behulp van waarden van de afvoerkarakteristieken
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afgeleid uit de nieuwe kaarten voor 200 onafhankeli-
jke stroomgebieden. Dit resulteerde in een aanzien-
lijke verbetering in de gesimuleerde afvoerkarak-
teristieken vergeleken met waarden gebaseerd op
het ongekalibreerde HBV-Light model. Deze ver-
beteringen in afvoerkarakteristieken leidden vervol-
gens tot verbeteringen in de meeste traditionele
modelprestatieindicatoren berekend op basis van
dagelijkse gemeten en gesimuleerde afvoertijdreek-
sen, zoals de Nash-Sutcliffe efficiëntie. Deze bevin-
dingen tonen aan dat de nieuwe kaarten van de afvo-
erkarakteristieken kunnen worden gebruikt om de
parametrisering en/of structuur van hydrologische
modellen op wereldschaal verder te verbeteren.

8.2 Aanbevelingen

Een terugkerend kenmerk van de verschillende hoofd-
stukken van dit proefschrift is het gebruik van grote
observationele datasets om tot robuustere conclusies te
komen. Zoals uitgebreider besproken in het inleidende
hoofdstuk, komen zulke grote observationele datasets
steeds meer beschikbaar als gevolg van recente ontwikke-
lingen in satelliettechnologie (‘remote sensing’), comput-
errekenkracht en gegevensverbreiding. In elk van de
hoofdstukken zou het gebruik van slechts een gedeelte
van de dataset ongetwijfeld hebben geleid tot heel an-
dere conclusies (zie bijvoorbeeld de discussiesectie van
hoofdstuk 4 over het effect van boshergroei op rivier-
afvoeren in Puerto Rico). Op wereldschaal is het ge-
bruik van deze grote observationele datasets een conditio
sine qua non wanneer men probeert te begrijpen hoe de
hydrologische kringloop zal reageren op de wereldwijde
klimaatverandering en door de mens veroorzaakte veran-
deringen in landbedekking en -gebruik of landdegradatie
(Jones, 2005; Andréassian et al., 2007; Peña-Arancibia,
2013; Gupta et al., 2013). Bovendien zal het gebruik
van alle beschikbare gegevens (inclusief ‘uitschieters’)
waarschijnlijk een evenwichtiger beeld presenteren aan
potentiële eindgebruikers (Andréassian et al., 2007).

In hoofdstuk 2 bleek dat de bodemvochtindicatoren
gebaseerd op TRMM neerslag en AMSR-E oppervlak-
tebodemvochtgehalte slecht presteerden in vergelijking
met een bodemvochtindicator gebaseerd op gemeten
neerslag. Wellicht kunnen betere resultaten verkre-
gen worden met neerslag gebaseerd op de opvolger van
TRMM, de Global Precipitation Measurement (GPM)
missie (Smith et al., 2004) die begin 2014 zal wor-
den gelanceerd. De GPM missie zal neerslaggegevens
leveren met een aanzienlijk verbeterde nauwkeurigheid,
ruimtelijke dekking en resolutie, en zal een gemiddelde
terugkeertijd van minder dan drie uur hebben in veel re-
gio’s van de wereld. Verdere verbeteringen in het schat-
ten van de vochtstatus van de bodem kunnen worden
verwacht door het gebruik van oppervlaktebodemvocht-
gegevens afkomstig van de recent gelanceerde Euro-
pean Space Agency (ESA) Soil Moisture Ocean Salin-

ity (SMOS) missie (Kerr et al., 2001) of van de Na-
tional Aeronautics and Space Administration (NASA)
Soil Moisture Active/Passive (SMAP) missie (Entekhabi
et al., 2010), die in 2015 zal worden gelanceerd. Verder is
de ontwikkeling van oppervlaktebodemvochtproducten
gebaseerd op gegevens van meerdere sensoren tegelijk-
ertijd (bijvoorbeeld Liu et al., 2011; Dorigo et al., 2012)
bijzonder veelbelovend.

De nieuwe op metingen gebaseerde kaarten van
diverse belangrijke afvoerkarakteristieken ontwikkeld
in de hoofdstukken 5 en 6 zullen kosteloos ter
beschikking worden gesteld voor downloading en zullen
naar verwachting nuttig blijken voor een verscheiden-
heid aan macro-hydrologische toepassingen. Onder de
mogelijke toepassingen valt de wereldwijde diagnose
van macro-hydrologische modellen, zoals eerder aange-
toond in hoofdstuk 6 waar de nieuwe kaarten werden
vergeleken met gelijksoortige kaarten afkomstig van twee
macroschaalmodellen (Noah en PCR-GLOBWB). De
nieuwe kaarten bieden verder unieke mogelijkheden voor
het parametriseren van dergelijke macro-hydrologische
modellen, inclusief zogenoemde ‘hyperresolutie’ mod-
ellen die worden verwacht in de nabije toekomst (Wood
et al., 2011). De kaarten van de afvoerkarakteristieken
kunnen ook worden gebruikt voor het beheer van water-
voorraden en voor het vergelijken van het afvoergedrag
van verschillende stroomgebieden (bijvoorbeeld Wagener
et al., 2007). Daarnaast biedt de wereldwijde afvo-
erkaart wellicht mogelijkheden voor het corrigeren van
fouten in neerslaggegevens in bergachtige en/of vochtige
gebieden door topografische afwijkingen in het meet-
netwerk, onderschattingen wegens sneeuw, of interpo-
latiefouten (Adam et al., 2006). Bovendien kunnen de
wereldwijde afvoer- en BFI kaarten worden gecombi-
neerd om de grondwateraanvulling over de hele wereld
te schatten (bijvoorbeeld Szilagyi et al., 2003).

De methodiek beschreven in hoofdstukken 5 en 6 om
wereldwijde kaarten van diverse belangrijke afvoerkarak-
teristieken te produceren bleek zeer efficiënt en flexi-
bel en kan ook worden gebruikt om globale kaarten van
andere belangrijke afvoerkarakteristieken te produceren.
Zo zou de toevoeging van een afvoerkarakteristiek die
is gerelateerd aan de seizoenale gang van de afvoer be-
langrijk kunnen zijn om de periode waarin de sneeuw
smelt in bergachtige en/of subarctische stroomgebieden
te voorspellen. De methodiek kan wellicht ook gebruikt
worden om wereldwijde kaarten van andere belangrijke
biofysische, hydrologische of klimatologische variabelen
te produceren.


