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Chapter 7    Samenvatting 
 
Dit proefschrift gaat over twee gerelateerde onderwerpen die van belang zijn bij het 
bestuderen van de planten en gewasgroei op land: 1) het afschatten van de productie en 
dus de CO2 opname van landbouwgewassen, en 2) patronen tussen de hoeveelheid 
bodemvocht enerzijds en de productiviteit van vegetatie op land anderzijds. Een van de 
unieke aspecten van dit werk is dat beide onderwerpen op grote schalen zijn bekeken 
waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van satellietdata. 
 
Landbouwgewassen nemen ongeveer 12% van het ijsvrije landoppervlak in beslag en 
vormen dus een belangrijk en dynamisch deel van de mondiale koolstofcyclus. Helaas is 
niet goed bekend hoeveel koolstof deze gewassen op mondiale schaal vastleggen. Door 
meetgegevens te vergelijken met modelgegevens heb ik allereerst laten zien dat de rol 
van deze gewassen in veel modellen wordt onderschat.  
 
De belangrijkste reden van deze onderschatting is dat veel van de zogenaamde 
lichtgebruiksmodellen geen rekening houden met het feit dat landbouwgewassen 
efficiënter zijn dan de natuurlijke gewassen waar ze van afstammen. Dit heeft vele 
oorzaken en ik heb laten zien dat er grote verschillen in de efficiëntie van verschillende 
gewassen zijn. Door deze afzonderlijk te bepalen voor verschillende gewastypes op basis 
van metingen en literatuur, en daarna deze gegevens te combineren met een nieuwe 
mondiale kaart van gewastypes  heb ik nauwkeurigere schattingen kunnen maken van 
de rol van landbouwgewassen in de mondiale koolstofcyclus. Mijn nieuwe schatting was 
11×1015 gram koolstof per jaar, dit getal ligt ongeveer halverwege de eerdere 
schattingen. 
 
Planten hebben water nodig om te groeien en droogtes beperken dus meestal 
plantengroei maar de exacte relaties tussen gebrek aan water en de invloed daarvan op 
planten is niet goed bekend. Door een nieuwe index die droogtes beter beschrijft te 
combineren met satellietdata van vegetatie productiviteit heb ik laten zien hoe 
verschillende gebieden reageren op droogte. Eerdere studies hebben laten zien dat op 
mondiale schaal droge jaren overeenkomen met jaren waarin de plantenwereld minder 
productief is, maar ik laat zien dat er belangrijke regionale verschillen zijn: in relatief 
droge gebieden neemt productiviteit weliswaar af met droogte maar in koudere streken 
neemt het vaak toe. Dit kan bijvoorbeeld doordat droogtes vaak voorkomen in periodes 
waarin het warm is en er veel zonlicht tot de aarde doordringt.  
 
Ik heb deze relaties verder onderzocht door gedetailleerd Australië te bestuderen, een 
continent waar droogtes een negatieve invloed hebben op planten. Hier bleek dat er 
gemiddeld een maand vertraging zat tussen de periodes van droogte en de reactie van 
de plantenwereld daarop. In extreem droge gebieden reageerde de vegetatie nog sneller. 
Door met een aantal statistische methodes de trends te bekijken kon ik daarnaast 
aantonen hoe Australië in de afgelopen jaren door drie fases van droge en natte 



 

periodes is gegaan. Dit onderzoek kan gebruikt worden om de vegetatieproductiviteit te 
voorspellen op basis van neerslagdata. 
 


