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Dutch Summary

Intensivering van stikstofdepositie heeft ecosysteemdiensten in de afgelopen tientallen jaren

wereldwijd negatief beı̈nvloed. Stikstofdepositie leidt tot verandering van de vegetatiesamen-

stelling, vaak vermindering van biodiversiteit, verzuring van de bodem en uiteindelijk kan

het tot bossterfte leiden. Een gunstig effect van de toegevoegde voedingstoffen is echter een

verhoging van de productiviteit in ecosystemen die gelimiteerd zijn door stikstof, waardoor

zij meer koolstof vastleggen. Hoewel er veel kennis van dit stimulerend effect van stikstofde-

positie op de koolstofopslag in de biomassa is, blijken de onderliggende processen toch niet

goed begrepen. Dit komt gedeeltelijk door de grote ruimtelijke en temporele variabiliteit van

koolstof-stikstof-interacties, maar ook door onzekerheden over de invloed van de fosforcyclus

en een gebrek aan beschikbare meetgegevens in het algemeen, maar in het bijzonder onder de grond.

Mijn proefschrift gaat over het effect van stikstofdepositie op de koolstofopslag, kwantitatief

en kwalitatief. Ik heb mijn onderzoek gedaan in de vorm van vier afzonderlijke, elkaar aanvullende

studies, waarin ik data-analyse, modelleren en literatuuronderzoek gecombinereerd heb. Mijn

studies tonen aan dat boreale bossen wel sterk door de stikstofcyclus beı̈nvloed zijn. In een

grote set meetgegevens vond ik een significante correlatie tussen stikstofdepositie en maximale

productiviteit. Dit toont aan dat een gentegreerde beschrijving van de stikstofcyclus nodig is om de

koolstofcyclus goed te kunnen simuleren. Ondanks dit blijkt het absolute effect van stikstofdeposi-

tie op de koolstofopslag in deze bossen beperkt, voornamelijk omdat de stikstofdepositie in deze

gebieden klein is.

Ik heb ook de invloed van fosfor op het stikstofdepositie-effect onderzocht, omdat er in de

toekomst een toenemende fosforlimitatie wordt verwacht door de toenemende onbalans tussen

stikstof- en fosfor-beschikbaarheid voor ecosystemen. Mijn modelstudie liet echter zien dat dit

maar beperkt het geval was, omdat stijgende temperaturen en grotere stikstofbeschikbaarheid

onverwachts een positieve invloed op de fosformineralisatie had, die de verwachte onbalans com-

penseert. Bovendien bleek dat de invloed van stikstofdepositie op de koolstofopslag in de toekomst

zal toenemen door een voortdurende vraag naar stikstof door CO2–fertilisatie. Mijn studie toont in

aan welke gebieden verdere kennis nodig is op het gebied van koolstof-stikstof-fosfor modelleren,

zoals de kwantificatie van dynamische stikstoffixatie en stikstof-fosforinteracties.

Mijn proefschrift is afgerond met een literatuuronderzoek waarin ik de onderliggende pro-

cessen van het stikstofdepositie-effect op de koolstofopslag dieper onderzoek. Terwijl de algemene

gedachte is dat stikstof vooral via fotosynthese invloed heeft op plantengroei, en daardoor ook

modelrepresentaties, blijken meetgegevens dat echter niet helemaal te bevestigen, tenminste niet in

volgroeide bomen. Het blijkt waarschijnlijker dat processen onder de grond verantwoordelijk zijn

voor hogere biomassa met stikstoftoevoeging, zoals de verminderde investering in mycorrhizae,

wat met voldoende stikstofbeschikbaarheid mogelijk is. Mijn proefschrift draagt bij aan de ken-

nis van globale stikstofdepositie-effecten op de koolstofopslag, door modelgebaseerde opschaling

van koolstof-stikstof- en ook koolstof-stikstof-fosforinteracties, door analyse van stikstofdepositie-
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effecten op ecosysteem-koolstofuitwisseling, en vooral door te laten zien in welke gebieden de

modelopschalingen beperkt zijn door een gebrek aan directe procesmetingen.
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