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De koolstofbalans vanuit een 
atmosferisch perspectief 

invers modelleren van regionale, biosferische 
CO2 uitwisseling 

Nederlandse samenvatting  

1.1 Achtergrond 

Het klimaat warmt op, en een van de belangrijkste factoren daarin is de toename van 

de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (Solomon et al., 2007). Dit komt bijvoorbeeld 

vrij wanneer fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, worden verbrand. Gelukkig 

komt niet alle CO2 die daarbij wordt uitgestoten in de lucht terecht, waar het zorgt 

voor het broeikaseffect. Een substantieel deel van de CO2 wordt namelijk 

opgenomen in de oceanen en door de vegetatie op het land. Het systeem aarde zorgt 

op deze manier voor een bufferfunctie waardoor het tempo van klimaatverandering 

wordt afgeremd (bijvoorbeeld Canadell et al., 2007, Dolman et al., 2010). Om een 

goede voorspelling van de veranderingen in het klimaat te kunnen doen is het 

belangrijk om een goed begrip te hebben van deze opname van CO2. In het 

promotieonderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven hebben we een methode 

ontwikkeld en onderzocht om de locatie van de CO2 uitstoot en opname op het land 

beter te kunnen bepalen. Met deze methode kan onze kennis over de invloed van 

vegetatie op de CO2 concentratie in de lucht (en daarmee op de snelheid van 

klimaatverandering) worden gecontroleerd en verbeterd.  

De methode die in dit proefschrift wordt toegepast maakte gebruik van de reden 

waarom de opname en uitstoot van CO2 door de vegetatie belangrijk zijn, namelijk 

omdat ze de CO2 hoeveelheid in de lucht beïnvloeden. Ruimtelijke verschillen in de 

opname en uitstoot van CO2 veroorzaken variaties in de atmosferische CO2 

concentraties. Waarnemingen van deze variaties kunnen worden gebruikt om de 

fluxen van de biosfeer aan het aardoppervlak te bepalen. Deze methode, waarbij het 

gevolg (variaties in de CO2 concentratie in de atmosfeer) gebruikt wordt om de 

oorzaak (de opname en uitstoot van CO2 aan het landoppervlak) te bepalen, wordt 

invers modelleren genoemd. Om de waarnemingen in de atmosfeer aan de processen 

op het landoppervlak te koppelen wordt gebruik gemaakt van een atmosferisch 

transportmodel, waarmee de verandering in de concentratie en het transport daarvan 

door de lucht wordt gemodelleerd. Met andere woorden, met invers modelleren kan 

de verdeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, en de verandering daarvan in 

de tijd, worden gebruik om de oppervlakte fluxen te kwantificeren, door het gebruik 

van numerieke transport modellen. Inverse modellen verschaffen een onafhankelijke, 

zogenaamde top-down methode om de emissies van broeikasgassen te verifiëren op 

basis van atmosferische waarnemingen van broeikasgasconcentraties. 
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1.2 Dit proefschrift 

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een invers modelleersysteem op 

regionale schaal beschreven en wordt de werking ervan onderzocht. Daarbij laten we 

zien tot op welk niveau de regionale CO2 fluxen kunnen worden bepaald met een 

atmosferisch observatie- en modelleringsysteem op hoge resolutie. De 

hoofdonderzoeksvraag van dit proefschrift is: “Tot op welk niveau kunnen we de 

regionale CO2-fluxen bepalen met een atmosferisch observatie- en 

modelleersysteem op hoge resolutie?”. Deze vraag kan worden onderverdeeld in de 

volgden drie onderdelen: 

(1) de praktische aspecten, is het mogelijk om een stabiel en robuust 

modelleersysteem te ontwikkelen op de gewenste hoge resolutie; 

(2) de prestatie van een invers modelleersysteem op hoge resolutie. Wat kan worden 

bereikt en wat zijn de beperkingen bij het verhogen van de resolutie van een 

dergelijk systeem; 

(3) de toepassing van een invers modelleringsysteem op hoge resolutie om de 

koolstofbalans te bepalen. In deze studie wordt gefocust op Nederland als een 

proefgebied om deze vraag te beantwoorden. 

1.3 Algemene conclusies 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het inverse modelleersysteem op 

hoge resolutie een goede, toepasselijke en bruikbare methode is om ons begrip van 

het gedrag van de CO2 fluxen te verifiëren. Voor bijvoorbeeld de Nederlandse 

situatie hebben we aangetoond dat met een state-of-the-art biosfeer model de opname 

van CO2 wordt onderschat. Verder hebben we aangetoond dat wanneer in het 

modelleersysteem verschillende complementaire waarnemingen worden 

gecombineerd dit niet alleen de CO2 fluxen kan bepalen, maar dat het ook kan helpen 

om fouten in de meteorologische modellen op te sporen. Het regionale 

modelleersysteem op een hoge resolutie zoals ontwikkeld in dit project, en het 

gebruik van verschillende complementaire waarnemingen van  atmosferische 

eigenschappen en van de energiestromen van het oppervlak naar de atmosfeer, kan 

worden gebruikt als een prototype verificatiesysteem voor de regionale biosferische 

CO2 uitwisseling. 

Het inverse modelleersysteem kan de a priori CO2 fluxen bepalen op het niveau van 

ongeveer 100 kilometer. We hebben laten zien dat op een fijner niveau het 

onderscheid tussen de fluxen van bijvoorbeeld verschillende landgebruikklassen niet 

realistisch meer is. Het systeem is daarom in staat om aan te geven dat er fouten 

zitten in onze a priori schattingen, maar het kan niet de exacte locatie van de foute 

schatting aangeven noch deze verbeteren. Het regionale modelleersysteem geeft dus 

geen directe informatie over de processen die de CO2 fluxen bepalen. Wel geeft het 

de mogelijkheid om te checken of de huidige kennis tot op een bepaald niveau 

correct is, en of de emissies zoals gerapporteerd door verschillende landen binnen 

bepaalde grenzen kloppen. 
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1.4 De praktische mogelijkheden van een modelleersysteem op 
hoge resolutie 

De eerste deelvraag behelst de praktische aspecten en de vraag of het mogelijk is 

om een stabiel en robuust modelleersysteem te maken op de gewenste hoge resolutie. 

Over het algemeen is het antwoord op deze deelvraag positief. In dit project hebben 

we een modelleersysteem ontwikkeld en toegepast dat in staat was om een inversie te 

doen voor een volledig jaar op hoge resolutie. We hebben dit systeem intensief getest 

en de resultaten zijn over het algemeen vrij bemoedigend. 

1.4.1 Continue modelleren op de gewenste schaal met een goede signaal-

ruis verhouding 

Door het hoge detailniveau van de modellering was het niet mogelijk om het model 

voor de gehele wereld, noch om het met een lange inslingertijd te draaien. Daarom 

was een van de onderzoeksvragen of het mogelijk was om een dergelijk begrensd 

model voor langere tijd te laten lopen zonder divergentie van de simulatie resultaten 

van de waarnemingen. Onze bevinding was dat continue, geneste simulaties zonder 

herstart inderdaad mogelijk zijn. De randvoorwaarden van het model worden bepaald 

door de resultaten van grootschaliger modellen (ECMWF voor de meteorologie en 

Carbontracker voor de CO2), hierdoor wordt voorkomen dat de resultaten gaan 

divergeren (zie hoofdstuk 3). Voor deze aanpak zijn betrouwbare 

achtergrondwaardes nodig om de CO2 in- en uitvoer op hoge temporele resolutie aan 

de randen van het regionale model voor te schrijven. In Europa zijn deze beschikbaar 

vanuit bijvoorbeeld Carbon Tracker (zoals gebruikt in deze studie; Peters et al., 

2010) en LMDZ (Chevallier et al., 2010). 

De regionale schaal in de orde van grootte van 10-100km is een geschikte schaal om 

de CO2 fluxen te bepalen (hoofdstuk 3, 5 en 6). De invloed van de variatie (dagelijks 

en synoptisch) van het achtergrond signaal bleek niet groter te zijn dan het signaal 

van de fluxen in het domein waarvoor de optimalisatie wordt gedaan. Daarnaast 

hebben we aangetoond dat het gesimuleerde signaal op de observatie locatie niet 

alleen wordt beïnvloed door de fluxen van de landgebruiktypes nabij deze locatie, 

maar ook door het signaal van fluxen van andere landgebruiktypes in de regio. 

Hiermee worden de bevindingen van bijvoorbeeld Gerbig et al. (2003) en Lauvaux et 

al. (2009) bevestigd, die ook aantoonden dat de locale schaal een belangrijke invloed 

heeft op de variaties die worden waargenomen in de atmosfeer. Geconcludeerd kan 

worden dat de atmosferische observaties inderdaad kunnen worden gebruikt om de 

fluxen te bepalen op de schaal waar deze studie zich op richt. 

De signaal-ruis verhouding is tevens onderzocht om vast te stellen of variatie in de 

atmosferische CO2 concentratie kan worden gebruikt om de biosferische fluxen te 

bepalen. Zelfs in een heterogene omgeving zoals in Nederland, met een substantiële 

fossiele brandstofflux die is verspreid over het gebied, vonden we dat de variatie 

veroorzaakt door biosferische fluxen groter is dan de variatie door fossiele brandstof 

fluxen (hoofdstuk 3). Verder hebben we de verhouding bestudeerd tussen de invloed 

van de onzekerheid van de CO2 fluxen op de atmosferische CO2 concentratie 

(oftewel het signaal) en de afwijking tussen model en data als gevolg van 

onzekerheden in het modelleersysteem (oftewel de ruis). Het signaal bleek 

gemiddeld 11,7 ppm te zijn. We hebben vastgesteld dat de ruis veroorzaakt door 

fouten in de simulatie van de dagelijkse grenslaag in deze studie ongeveer 1,7 ppm is 

(hoofdstuk 3). De onderzochte representatiefout bleek in de orde van 0,2 ppm op 
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10km resolutie in de studie voor zuid Frankrijk (hoofdstuk 4). Ondanks de transport 

fouten in de orde van enkele ppm’s, is de signaal-ruis verhouding substantieel 

gedurende de dag, door de relatief grote invloed van de onzekerheid in de CO2 fluxen 

op de atmosferische concentraties. Dit geeft aan dat er potentie bestaat voor 

inversies. 

1.4.2 Moeilijkheden met stabiele grenslagen 

De nachtelijke grenslaag is zeer moeilijk te simuleren. Deze moeilijkheid wordt niet 

opgelost door op een kleinere schaal te modelleren. In de simulatie voor mei en juni 

2008 vonden we dat de nachtelijke grenslaaghoogte systematisch wordt onderschat 

(hoofdstuk 3). Omdat de CO2 gradiënt in de stabiele grenslaag sterk is, is de inversie 

erg gevoelig voor een incorrecte modellering van de nachtelijke grenslaag. Tot nu toe 

is er geen betrouwbare correctie voor de bias in de nachtelijke 

grenslaagberekeningen beschikbaar (bijvoorbeeld Steeneveld et al., 2008; Gerbig et 

al., 2008; Law et al., 2008). Daarom moesten de nachtelijke CO2 observaties worden 

uitgesloten van de inversies. Omdat in de winter stabiele condities vaker gedurende 

de dag voorkomen, maakt dit de inversies voor de winterperiode mogelijk minder 

betrouwbaar (hoofdstuk 6). 

1.4.3 Effectief gebruik van complementaire observaties op hoge resolutie 

Het gebruik van complementaire observaties op hoge resolutie wordt met het 

modelleersysteem mogelijk gemaakt. Het belangrijkste hierin is dat in de inversies 

tijdseries van de middag atmosferische CO2 concentratie observaties zijn 

opgenomen. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de inter-dagelijkse 

variabiliteit om de CO2 fluxen te bepalen (hoofdstuk 6). Om het mogelijk te maken 

om de observaties in de grenslaag boven het land met dit detailniveau op te nemen is 

het essentieel om de variaties die worden veroorzaakt door mesoschaal circulaties te 

resolveren (e.g. Perez-Landa et al., 2007; Ahmadov et al., 2007; Rivier et al., 2010; 

Broquet et al., 2011). Dit is in deze studie gedaan door de toepassing van een 

modelleersysteem op hoge resolutie. Dit systeem hebben we grondig getest in de 

studies die in dit proefschrift worden gepresenteerd, en in de 

modelvergelijkingsstudie van Sarrat et al. (2007). 

Verder hebben we data van vliegtuigobservaties, scintillometers, eddy correlatie 

metingen, radiosondes en van torens met metingen op verschillende hoogtes gebruikt 

om het systeem verder te bepalen (hoofdstuk 3). Door het gebruik van het hoge 

resolutie modelleersysteem was het mogelijk de resultaten van de inversies en de 

waargenomen fluxen met het vliegtuig direct met elkaar te vergelijken (hoofdstuk 6). 

Dit verschaft een sterke validatie voor de inversietechniek (bijvoorbeeld Lauvaux et 

al., 2009), die alleen mogelijk is wanneer de schaal van de inversie gedetailleerd 

genoeg is.  

De combinatie van de gedetailleerde meteorologische data en het atmosferische 

model onthulde een mismatch tussen de gesimuleerde en geobserveerde energie 

fluxen óf tussen de gesimuleerde en geobserveerde grenslaagdiepte (hoofdstuk 3). 

We vonden dat deze discrepantie niet was beperkt tot het modelleersysteem RAMS-

Leaf3, maar dat het ook aanwezig was in het atmosferische model WRF. We hebben 

deze mismatch verder onderzocht en het gepubliceerd als Steeneveld et al. (2011). 

Het was nog niet mogelijk om de mismatch te verhelpen, maar desalniettemin toont 

dit wel de kracht van het modelleersysteem aan om fouten die eerder niet waren 

ontdekt aan het licht te brengen. Hiermee worden de validatie mogelijkheden met het 
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systeem bevestigd. Daarnaast was ook een fout specifiek voor RAMS gevonden door 

de gedetailleerde analyse van het atmosferische model. We hebben de oplossing voor 

deze onjuistheid in het model, die moet worden gerepareerd om massa balans fouten 

te voorkomen, gepubliceerd als Meesters et al. (2008). 

1.4.4 Inversies toepasbaar op de regionale schaal 

Om inversies op de regionale schaal uit te voeren, hebben we het Ensemble Kalman 

Filter succesvol geïmplementeerd. We hebben hierin verschillende state-of-the-art 

inverse methodes om de CO2 flux te bepalen toegepast, en deze intensief getest in 

een pseudo-data omgeving. Het grootste deel van deze methodes voldeed om de CO2 

balans geïntegreerd over het totale domein vast te stellen. Uitzondering hierop was 

de inversie waarbij NEE werd geschaald met een lineaire vermenigvuldigingsfactor 

per landgebruik type, die niet goed presteerde. De inversies waarbij de parameters 

van het biosfeer model worden geoptimaliseerd per land gebruikt klasse (de 

parameter inversie), en de inversies waarbij respiratie en GPP worden 

geoptimaliseerd per pixel (de βRGpixel inversie) gaven de beste resultaten. Deze 

twee methodes zijn geselecteerd voor de toepassing in onze prototype simulatie voor 

Nederland. 

1.4.5 Concluderende praktische overwegingen 

Concluderend, hebben we in dit project een stabiel en robuust genest 

modelleringsysteem ontwikkeld voor de regionale schaal. Het heeft een acceptabele 

signaal-ruis verhouding voor atmosferische CO2 concentraties en het atmosferische 

signaal kan worden gebruikt om de CO2 fluxen op een hoge ruimtelijke en tijdelijke 

resolutie te bepalen. De prestatie van de nachtelijke atmosferisch simulaties is nog 

niet goed genoeg om volledige tijdseries van CO2 observaties te kunnen gebruiken in 

de inversies. Daarom geeft het modelleersysteem de mogelijkheid om inter-

dagelijkse variatie te gebruiken om de CO2 fluxen te bepalen. We hebben aangetoond 

dat een aantal van de geselecteerde inversiemethodes correct werken wanneer ze 

worden toegepast op de regionale schaal, en dat een directe vergelijking met 

observaties van verschillende oppervlaktefluxen en atmosferische parameters 

mogelijk is.  

1.5 Voordelen en beperkingen van modelleren op hoge resolutie 

Ten tweede is de prestatie van het invers modelleersysteem op hoge resolutie 

systematisch onderzocht. Hier geven we een samenvatting van wat kan worden 

bereikt en wat de beperkingen zijn wanneer naar inversies op een hogere resolutie 

wordt gegaan. 

1.5.1 Reductie van de representatiefout 

Bij inversies op lage resoluties wordt het afgeraden om gebruik te maken van 

observaties in de buurt van sterke veranderingen van het CO2 veld, bijvoorbeeld 

veroorzaakt door de rand van de circulatie van de zeebries, omdat op lage resoluties 

de representatiefout aanzienlijk kan zijn (bijvoorbeeld Gerbig et al. 2003a, b; Lin et 

al., 2004; Van der Molen and Dolman, 2007; Corbin et al., 2008; Patra et al., 2008). 

Op hoge resoluties kunnen mesoschaal circulaties, zoals die van de zeebries, beter 

worden gesimuleerd. Ook de verschillen in de hoogte van de grenslaag, veroorzaakt 

door contrasten in het landgebruik, kunnen worden weergegeven wanneer op een 

hoge resolutie wordt gemodelleerd. Daarom maakt hoge resolutie modellering het 
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mogelijk om observaties in de grenslaag, dicht bij scherpe overgangen in de 

landbedekking op een betrouwbaarder manier te gebruiken (hoofdstuk 4). Ook verder 

van mesoschaal circulaties kan de representatiefout substantieel worden verkleind 

van ongeveer 1,5 ppm op 100km resolutie naar slechts 0,4 ppm op 10 km resolutie. 

1.5.2 Prestaties van de regionale inversies 

De prestaties van de inversies zijn bestudeerd met zowel pseudo-data als met echte 

data. Bij het laatste is gebruik gemaakt van onafhankelijke CO2 flux schattingen die 

beschikbaar waren om de resultaten van de inversies mee te controleren. Twee 

inversiemethodes, de parameterinversie en de βRGpixel inversie, gaven de beste 

prestaties in de pseudo-data studie (hoofdstuk 5) en zijn geselecteerd voor de echte 

data studie. De resultaten van de pseudo-data studie suggereerden dat deze twee 

methodes het beste passen bij het gebruik op de regionale schaal. 

Ook in de studie met echte data presteerden deze twee methodes goed, en gaven 

consistente resultaten. Hoewel de absolute waardes van de fluxen geoptimaliseerd 

met de parameter inversie en de βRGpixel inversie verschillen, was de correctie van 

prior naar posterior altijd in dezelfde richting voor vrijwel alle landgebruikklassen en 

seizoenen. Daarbij komt dat voor het grootste deel van het jaar, de posterior 

schattingen veel dichter bij de onafhankelijk met vliegtuigen waargenomen CO2 

fluxen liggen (hoofdstuk 6). Dit bevestigt dat de inversies ook onder echte 

omstandigheden in staat zijn om verbeteringen aan te brengen in de schattingen van 

de geïntegreerde CO2 flux over een gebied van enkele honderden kilometers 

vergeleken met de prior schattingen. Dit is vergelijkbaar met de schaal die in de 

meeste inversie modellen is gevonden als geschikt (bijvoorbeeld Carouge et al., 

2010; Schuh et al., 2009; Gerbig et al., 2006; Ahmadov et al., 2009). 

Het onderzoek in dit proefschrift toont ook een aantal belangrijke beperkingen van 

de inversies, en gaf aan dat er soms uitdagende vereisten bestaan om de inversies 

goed te laten werken. De inversie vereist een zekere hoeveelheid kennis over de 

structuur van de fluxen. Bijvoorbeeld, in de echte data studie hebben we gevonden 

dat de inversie slechter presteerde in het voorjaar, dan in de zomer en de herfst 

(hoofdstuk 6). Dit was waarschijnlijk te wijten aan de snelle veranderingen van de 

LAI (Leaf Area Index; maat voor dichtheid van de vegetatie) tijdens het voorjaar, die 

niet adequaat zijn weergegeven door de maandelijkse LAI data. De pseudo-data 

studie (hoofdstuk 5) liet zien dat als de prior structuur niet correct is, de inversie 

moeilijkheden heeft om correct met deze foutenbron om te gaan en dat de 

onzekerheden weergegeven in de resultaten van de inversie onrealistisch klein zijn. 

In deze studie, komt het verschil in de structuur van de respiratie tussen de prior 

(gebaseerd op 5PM; Groenendijk et al., 2009) en de pseudo-waarheid (gebaseerd op 

FACEM; Pieterse et al., 2007) niet overeen met de landgebruikklassen, wat een 

realistische situatie is (bijvoorbeeld Chevallier et al., 2011). De aggregatiefout die in 

grootschalige inversies belangrijk was bevonden (bijvoorbeeld Kaminski et al., 

2001), speelt dus ook in hoge resolutie inversies een rol, al is hij nu gerelateerd aan 

fouten in de prior structuur op veel kleinere schalen (hoofdstuk 5).  

Ondanks fouten in de structuur van de prior velden, presteerden de geselecteerde 

inversies goed om de gemiddelde flux over het inversiegebied te bepalen. Dit kon 

zelfs worden bereikt in de pseudo-data studie waar we de inversie de moeilijke taak 

hadden gegeven om de fluxen te bepalen in een omgeving waar de structuur van de 

prior heel anders was dan die van de pseudo-waarheid (hoofdstuk 5). Zowel de prior 

als de pseudo-waarheid waren in deze studie gebaseerd op state-of-the-art, maar 
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verschillende modellen, wat aangeeft dat een dergelijke mismatch in de structuur 

realistisch is en geregeld kan voorkomen. Geïntegreerd over een paar honderd 

kilometer is het dus mogelijk om de schatting van de fluxen te verbeteren, zelfs met 

een moeilijk structuurverschil. Opgemerkt moet worden dat deze geïntegreerde 

schaal veel gedetailleerder is dan de continentale schaal. 

Op een kleiner aggregatieniveau bleek de informatie die met de inversie op regionale 

schaal kon worden verkregen, zeer beperkt. De schattingen op het niveau van 

landgebruiktypes bleken over het algemeen niet betrouwbaar (hoofdstuk 5). Dit 

wordt, behalve door de moeilijkheden veroorzaakt door de incorrecte prior 

structuren, ook veroorzaakt door de hoge correlatie tussen het atmosferische CO2 

signaal van de verschillende landgebruiktypes. Ook een goede scheiding tussen 

respiratie en GPP door de inversie is moeilijk te verkrijgen vanwege de sterke 

anticorrelatie van de twee signalen gedurende de dag (hoofdstuk 3). Dit ‘aliassen’ is 

een bekend probleem (bijvoorbeeld Carvalhais et al., 2008). Aangezien tijdens de 

nacht respiratie de enige biosfeer CO2 flux is en fotosynthese dan afwezig is, kan een 

mogelijke verbetering in de nachtelijke atmosferische modellering helpen om dit 

probleem op te lossen. Op dit moment zijn dergelijke verbeteringen echter nog niet 

beschikbaar. 

1.6 Toepassing van het inversie model voor Nederland 

Tot slot hebben we het modelleersysteem op hoge resolutie toegepast om de biosfeer 

component van de CO2 balans beter te bepalen. In deze studie is Nederland als 

testregio gebruikt, om de schatting van de CO2 balans te verbeteren in vergelijking 

met de prior schatting. De inversies lieten dat gedurende het voorjaar, de zomer en de 

herfst Nederland een netto opnamegebied is voor CO2. De CO2 fluxen zijn negatiever 

(meer opname) volgens de inversies dan door de priors werd gesuggereerd 

(hoofdstuk 6). Deze proef levert een voorbeeld van de kracht van het inversie 

systeem dat is in deze studie is ontwikkeld om de CO2 balans te valideren. 

Een ander opmerkelijk resultaat is het grote verschil tussen de posterior opname in 

twee verschillende landbouw landgebruik categorieën. In de eerst is de netto CO2 

opname relatief beperkt, terwijl in de tweede de opname relatief hoog is. Dit resultaat 

moet wel voorzichtig behandeld worden, omdat het dit onderscheid op een 

gedetailleerder niveau is dan het niveau waarop de inversies betrouwbaar zijn 

gebleken. Dit resultaat kan mogelijk wel helpen om de prior onderschatting van de 

netto CO2 opname te verklaren. De tweede klasse met landbouw bevat veel maïs, 

waarvan bekend is dat deze een hoge CO2 opname heeft (e.g. Verma et al. 2005). De 

dataset die is gebruikt op de parameters van 5PM te optimaliseren voor de gematigde 

breedtegraden bevatte geen data voor maïs. Dit kan een verklaring zijn waarom het 

biosfeer model de opname onderschatte. In ieder geval heeft de confrontatie van de 

biosfeer fluxen met complementaire atmosferische CO2 observaties in het regionale 

inverse modelleersysteem een verschil in de schatting van de CO2 flux 

geïdentificeerd, en zorgt het daarmee voor een verfijning van de CO2 flux schatting. 

1.7 Aanbevelingen en toekomstig werk 

Op basis van de onderzoeken die zijn gepresenteerd in dit proefschrift kan een aantal 

aanbevelingen worden gedaan. Op het gebied van de praktische overwegingen 

hebben we laten zien dat het modelleersysteem in principe goed toepasbaar is. 
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Desondanks heeft het een belangrijke tekortkoming, aangezien het niet in staat is om 

de nachtelijke grenslaag goed te simuleren. Een verbetering van de simulatie van de 

stabiele grenslaag zou de mogelijkheden om de oppervlaktefluxen te bepalen sterk 

verbeteren, aangezien het daarmee mogelijk zou worden om CO2 

concentratiemetingen van de volledige dagelijkse cyclus te gebruiken. Hiermee zal 

de scheiding tussen respiratie en GPP sterk verbeteren. 

Helaas is uit eerdere studies duidelijk geworden dat de problemen met het 

modelleren van de grenslaag erg moeilijk te verhelpen zijn. Zoals we in hoofdstuk 3 

hebben laten zien, is de methode om complementaire oppervlakte en atmosferische 

data te combineren niet alleen mogelijk voor CO2, maar kan ze ook worden toegepast 

voor andere gesimuleerde oppervlakte fluxen, de energiebalans en de processen in de 

grenslaag. In dit promotieonderzoek zijn reeds twee substantiële tekortkomingen van 

de huidige meteorologische modellen onthult: een fout in de massa balans in RAMS 

(Meesters et al., 2008) en een mismatch tussen de gemodelleerde en geobserveerde 

oppervlakte energieflux - grenslaagdiepte relatie (Steeneveld et al., 2011). Een 

verdere systematische verificatie van meteorologische modellen, gebaseerd op 

oppervlakte flux en grenslaag observaties wordt dan ook sterk aangeraden. Een 

intensieve check op de hoge resolutie meteorologische modellen die in gebruik zijn 

voor Nederland met de grote dataset die vanuit het BSIK project hier beschikbaar is, 

kan helpen om incorrecte parametrisatie te identificeren. Dit kan belangrijke 

aanwijzingen opleveren om de moeilijkheden met het modelleren van de (stabiele) 

grenslaag op te lossen. 

Wat betreft de prestatie van het inverse modelleersysteem op hoge resolutie, hebben 

de parameter inversie en de βRGpixel de beste resultaten geleverd in de pseudodata 

studie. Op basis van deze resultaten lijken deze twee inversie methodes het meest 

geschikt voor deze regionale schaal. Het gebruik van hoge resolutie modellering 

wordt vooral aanbevolen voor gebieden met een sterke ruimtelijke variatie in het 

landschap, en nabij atmosferische mesoschaal circulaties. Door de resolutie te 

vergroten kan de representatiefout sterk worden gereduceerd, en zijn de 

atmosferische observaties nabij mesoschaal circulaties te gebruiken met een grotere 

betrouwbaarheid voor het schatten van de CO2-fluxen. Het wordt aangeraden om dit 

soort inversies te gebruiken als een zoom van de grootschalige modellen, zoals in dit 

project Carbontracker Europe. Het prototype-modelleersysteem ontwikkeld in dit 

proefschrift kan in toekomstig onderzoek worden toegepast om CO2-fluxen verder te 

verifiëren. 

Het wordt echter aanbevolen om de beperkingen van de inversies in gedachten te 

houden. De eerste beperking is dat in de inversies de CO2 fluxen worden 

geoptimaliseerd op basis van een geaggregeerd atmosferische signaal, waardoor het 

vermogen van de inversie wordt verminderd om een onderscheid te maken tussen 

twee flux signalen, met name als hun geobserveerde signalen een vergelijkbare 

patroon hebben in de tijd. Daarom zal een vorm van aggregatie vereist zijn over de 

posterior resultaten. De studies in dit proefschrift laten zijn dat de resultaten op een 

grovere schaal dan 100km betrouwbaar zijn, maar dat het posterior detail op een 

kleiner niveau niet altijd betrouwbaar is. Dit kwam in ieder geval deels door het 

aliassen. Van het verder verhogen van de ruimtelijke resolutie van de observaties dan 

in de voorliggende studie is gebruikt, wordt vanwege de aggregatie van het signaal in 

de atmosfeer op dit moment niet verwacht dat het voor een sterke verbetering van het 

detail in de resultaten zal zorgen. 
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De tweede beperking is dat het vermogen van de inversie om fluxen correct te 

optimaliseren bepaald wordt door de keuze van de onbekenden en de achterliggende 

prior flux structuren. Indien de onbekenden de redenen voor de mismatch tussen de 

observaties en de simulaties niet correct dekken, ontbreekt het de inversie aan 

flexibiliteit om de flux schattingen correct aan te passen. Dit kan resulteren in een te 

lage posterior onzekerheid. Daarom is een redelijk goede prior schatting van de 

temporele en ruimtelijke structuur van de fluxen vereist om tot betrouwbare 

resultaten te komen. Wanneer de prior structuur niet accuraat is zou dit theoretisch in 

de keuze van de onbekenden moeten zijn opgenomen, zodat het kan worden 

aangepast in de inversie. Dit is een extra uitdaging aan de hoge resolutie, door de 

extra kleinschalige variabiliteit die op dit schaalniveau wordt toegevoegd. 

Wanneer de (structuur van de) prior sterk afwijkt van de waarheid, bleken de 

inversies in staat om aan te geven dat er aanpassingen in het fluxveld nodig waren, 

maar ze waren niet in staat om betrouwbare gedetailleerde informatie over de 

aanpassing te geven. De inversies, en vooral de niet-lineaire, presteren het beste om 

de prior te verbeteren wanneer de waarheid niet te ver van de prior is verwijderd. 

Daarom wordt een iteratief gebruik van de inversie methode aangeraden. Als eerste 

stap kan ze gebruikt worden om een indicatie te geven of een grote aanpassing van 

de flux schattingen nodig is, oftewel, het kan gebieden met een slecht begrip van de 

CO2 fluxen identificeren. Als tweede stap is een handmatige aanpassing van de prior, 

en van zijn fout-covariantie matrix aan te raden, waarbij de focus ligt op de 

eigenschappen in de gebieden waar de vorige prior slecht presteerde. Hierbij kan 

gedacht worden aan verbeteringen in de formules die de biosfeer en heterotrofe 

processen beschrijven, verbeteringen in structuur van het flux veld en zijn 

covariantie structuur met bijvoorbeeld extra satelliet data en geo-statistische 

methoden, en aan verbeteringen van de empirische relaties gebaseerd op extra 

bottom-up (niet atmosferische data). Als derde stap is het aan te raden om de inversie 

te herhalen met de nieuwe prior. Dit iteratieve proces moet mogelijk meerdere keren 

herhaald worden. Het moet worden benadrukt dat de data die in de handmatige stap 

worden gebruikt totaal onafhankelijk en complementair moeten zijn van de 

atmosferische data die in de inversies worden gebruikt. 

Een dergelijke hybride van geautomatiseerde optimalisatie en gefocuste handmatige 

optimalisatie, gebaseerd op complementaire informatie, geeft de inversie de kans om 

zijn volledige kracht te benutten: (1) als indicatiemiddel om aan te geven waar 

verbeteringen nodig zijn en (2) als fine-tuner om de fluxen die reeds vrij goed 

bekend zijn op hoge resolutie nog verder te bepalen. Op deze manier kunnen de 

processen achter de CO2 fluxen worden verbeterd in de handmatige stap, met meer 

flexibiliteit dan als ze automatisch zouden worden geoptimaliseerd. Dit geeft de 

mogelijkheid om het begrip van de koolstofbalans beter te begrijpen, wat uiteindelijk 

tot verbeteringen in het voorspellen van klimaatverandering kan leiden.  

Wanneer de aanpassingen van de prior naar de posterior relatief klein zijn, en -

belangrijk- in lijn met de prior onzekerheden, kan dit aangeven dat de posterior flux 

schattingen op een betrouwbare manier naar de waarheid zijn geconvergeerd. Om dit 

te controleren, is het aan te raden om een additionele inversie uit te voeren voor een 

ander moment en/of een ander gebied, of om complementaire, eerder ongebruikte 

data te gebruiken, zoals vliegtuig metingen.  

Om een beter begrip van de koolstofbalans te ontwikkelen, moeten in mijn ogen 

investeringen in top-down en bottom-up studies niet afzonderlijk worden gedaan, 
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maar zouden ze elkaar moeten versterken. Om slechts fluxen te controleren, en te 

kunnen aangeven of ze correct of incorrect zijn (binnen een bepaalde marge) is de 

eerste stap van de bovenstaande iteratie voldoende. Echter, om ons begrip te 

vergroten van de koolstofbalans, is de toepassing van de volledige hybride van 

geautomatiseerde en gefocuste handmatige optimalisatie aan te raden. 

De toepassing van een invers modelleersysteem op hoge resolutie in Nederland kan 

worden beschouwd als een voorbeeld van de eerste stap van de iteratie. Hiermee 

werd aangetoond dat de netto CO2 opname in de regio waarschijnlijk hoger is dan 

prior is berekend. Desalniettemin bleek het modelleersysteem niet in staat om directe 

betrouwbare informatie over de processen die de koolstofcyclus bepalen te kunnen 

leveren. De posterior resultaten waren soms ver buiten de prior onzekerheid, wat 

aangeeft dat het fluxsysteem nog niet goed begrepen is. De inversie suggereerde een 

veel hogere opname door de landbouwgewassen dan oorspronkelijk was verwacht. 

Daarom is het aan te raden om aan een verbetering van de prior schatting te werken, 

met name aan het schema voor de landbouwgewassen, en om een gedetailleerder 

onderscheid te maken tussen verschillende soorten van gewassen en gewas rotaties in 

deze regio. 

Samenvattend, het regionale inverse modelleersysteem ontwikkeld en getest in dit 

promotieonderzoek verschaft een onafhankelijke check op onze kennis over de CO2 

fluxen. Voor een beter gebruik van de kleinschalige variatie in de regionale inversies 

wordt aangeraden om te investeren in een verbetering van de beschrijving van de 

CO2 flux processen, de structuur van de priors en de formulering van de onbekenden. 

Tot slot, wordt aangeraden om de inversie te gebruiken als indicatie waar 

verbeteringen nodig zijn, of als fine-tuner om de fluxen beter te bepalen, afhankelijk 

van de kwaliteit van de prior structuur en de onbekenden. 


