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Nederlandse samenvatting  
Wetenschappelijke studies wijzen uit dat klimaatverandering – o.a. door veranderingen in 
temperatuur en neerslag – een groot effect heeft op de verspreiding van soorten, 
waaronder planten. Naar verwachting zal het klimaat ook in de nabije toekomst verder 
veranderen. Het is onduidelijk wat voor effect dit zal hebben op de toekomstige 
verspreiding van planten.  

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die de effecten van het klimaat op de 
verspreiding van de vegetatie voorspellen. Deze modellen variëren van heel simpel tot erg 
complex. De simpele modellen voorspellen het voorkomen van soorten aan de hand van 
milieukarakteristieken, zonder een oorzakelijk verband tussen de abiotiek (bodem 
vochtigheid, nutriënten beschikbaarheid, zuurgraad etc.) en aan- of afwezigheid van de 
soort. De complexe modellen daarentegen beschrijven in detail hoe planten reageren op 
de verschillende milieucondities, maar maken het onmogelijk om deze processen voor 
veel soorten in detail te beschrijven. Om de gevolgen van een veranderend klimaat goed 
in kaart te kunnen brengen zijn beide type modellen ongeschikt: de simpele modellen 
bevatten te weinig biologische relaties, de complexe modellen kunnen niet 
geparametriseerd worden voor veel soorten. Een model dat de gevolgen van een 
veranderend klimaat betrouwbaar kan voorspellen gebruikt idealiter de sterke kanten van 
beide benaderingen.  

Recente ontwikkelingen in de ecologie laten zien dat ‘plantkenmerken’ mogelijk de 
brug kunnen slaan tussen simpele modellen en complexe modellen. Plantkarakteristieken 
zijn morfologische, fysiologische of fenologische kenmerken van een plant en laten zien 
hoe een plant is aangepast aan de plek waar deze plant groeit. Voorbeelden zijn 
planthoogte, worteldiepte, bladoppervlak, houtdichtheid. Het voordeel van 
planteneigenschappen is dat ze (vaak) eenvoudig te meten zijn en tegelijkertijd veel zeggen 
hoe een plant aangepast is aan haar omgeving. Recente onderzoeken wijzen uit dat er een 
sterk verband is tussen de abiotiek en de kenmerken van soorten op die plek. 

In dit proefschrift onderzoeken we of het mogelijk is om een nieuw vegetatiemodel te 
ontwikkelen waarbij plantkarakteristieken een centrale plaats innemen. Het idee van het 
model is simpel: de abiotische condities bepalen welke eigenschappen een plant moet 
hebben om daar te overleven. Elke soort die die eigenschappen heeft, kan daar vervolgens 
potentieel voorkomen. Vergelijk: een bedrijf stelt een functieprofiel op voor een bepaalde 
vacature. De kans dat iemand deze baan krijgt hangt af van de mate waarin hij/zij aan de 
functie-eisen voldoet. Het nieuwe model voorspelt niet het voorkomen van individuele 
soorten, maar van vegetatietypen (combinaties van soorten die vaker dan gemiddeld met 
elkaar voorkomen) en is toegepast in Nederland. Omdat plantkarakteristieken nog niet 
eerder gebruikt zijn in een vegetatiemodel is er veel onbekend. Dit proefschrift heeft vier 
belangrijke stappen onderzocht die nodig zijn voor de ontwikkeling van een dergelijk 
model. In hoofdstuk 2 staat de vraag centraal welke en hoeveel planteneigenschappen je 
nodig hebt om de verschillende vegetatietypen zo goed mogelijk van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Hoofdstuk 2 laat zien dat ieder vegetatietype gemiddeld andere 
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plantkarakteristieken heeft waardoor ze van elkaar onderscheiden kunnen worden. 
Vegetatietypen worden het beste van elkaar onderscheiden wanneer een combinatie van 
karakteristieken gebruikt wordt die indicatief is voor de verschillende stressoren op die 
plek.  

In hoofdstuk 3 is bepaald in welke mate een aantal van de kenmerken die in hoofdstuk 
2 gebruikt zijn, voorspeld kunnen worden door een combinatie van twee abiotische 
factoren: nutriëntenbeschikbaarheid en verstoring. Dit is gedaan met behulp van een 
geavanceerde statistische techniek (structural equation modeling; SEM) waarmee oorzaak-
effect relaties statistisch gemodelleerd worden. Hierdoor is het mogelijk om het relatieve 
belang van de twee abiotische factoren te bepalen, evenals de mate waarin 
plantenkenmerken elkaar beïnvloeden. De SEM laat zien dat bijna alle plantenkenmerken 
door zowel verstoring als nutriëntenbeschikbaarheid beïnvloed worden. Verder bepalen 
de plantenkenmerken die representatief zijn voor de bouw van de plant in grote mate de 
waarde van andere kenmerken.  

De inzichten die in hoofdstuk 2 en 3 verkregen zijn, zijn gecombineerd in een nieuw 
type vegetatiemodel. Het model bestaat uit twee stappen: in stap 1 worden vier 
plantenkenmerken voorspeld op basis van vier belangrijke standplaatscondities. In stap 2 
wordt vervolgens berekend hoeveel kans een vegetatietype heeft om daar voor te komen. 
Hoofdstuk 4 toont aan dat op landschapsschaal de modelvoorspellingen sterk 
overeenkomen met observaties. Omdat vegetatietypen voorspeld worden met een ‘kans 
van voorkomen’ is het mogelijk dat het voorspelde vegetatietype afwijkt van het 
vegetatietype dat geobserveerd is.  

In het model dat in hoofdstuk 4 ontwikkeld is, is tijd niet expliciet meegenomen. Om 
te onderzoeken in hoeverre het model in de toekomst ook dynamisch gemaakt kan 
worden (dat is tijd expliciet), is als eerste stap in die richting onderzocht hoe plant 
karakteristieken veranderen tijdens/door successie. Hoofdstuk 5 toont aan dat de 
veranderingen in kenmerken van de vegetatie verklaard kunnen worden door een 
universele reactie op veranderende lichtbeschikbaarheid en een specifieke respons die 
afhankelijk is van de initiële abiotische condities.  

Dit proefschrift toont aan dat plantenkenmerken succesvol gebruikt kunnen worden 
om de verspreiding van vegetatietypen te voorspellen. Het model heeft een hoge 
voorspellingskracht wanneer i) plantenkenmerken gebruikt worden die functioneel van 
elkaar verschillen, ii) een plantenkenmerk door meerdere abiotische drivers voorspeld 
wordt, iii) de manier waarop plantenkenmerken intern gecoördineerd worden voorspeld 
kan worden, iv) een beperkt aantal vegetatietypen van elkaar onderscheiden wordt (10-
20). Dit proefschrift laat zien dat een vegetatiemodel gebaseerd op plantkenmerken een 
veelbelovende oplossing biedt voor de problemen van conventionele 
vegetatiedistributiemodellen. Als zodanig draagt het bij aan de ontwikkeling van een 
nieuw type vegetatiemodel dat met meer vertrouwen gebruikt kan worden in een 
veranderend klimaat.  


