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Chapter 8 

Samenvatting en verdere 

perspectieven voor onderzoek 

8.1  Samenvatting  

De laatste tien jaar heeft het Mediterrane gebied in Europe geleden onder 

periodes van grote droogte en hittegolven. Deze droogteperioden en 

hittegolven hebben een grote invloed op het functioneren van het 

maatschappelijk leven en op de natuur. Meestal worden deze bijzondere 

omstandigheden toegeschreven aan de aanwezigheid specifieke 

grootschalige circulatie patronen. Simulaties met meteorologische 

modellen suggereren echter dat bodemvocht ook een rol kan spelen bij 

het ontstaan en handhaven van deze weerscondities. 

Dit proefschrift poogt, ondanks de vaak gebrekkige beschikbaarheid van 

gegevens, juist die signalen te bepalen, die te herleiden zijn op de invloed 

van bodemvocht op de variaties van temperatuur in de onderste lagen van 

de atmosfeer. Deze terugkoppeling kan bestaan op verschillende 

tijdsschalen. Onze grootste aandacht gaat uit naar het begrijpen hoe 

landoppervlakteprocessen, specifiek bodemvocht,  bijdragen aan sub-

seizoenale, jaarlijkse en decadale klimaatvariabiliteit in Europa. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de statistiek van tijdseries van bodemvocht in de 

ERA-40 her-analyse. Dit is van belang om het “geheugen” van 

bodemvocht goed te kunnen bepalen en de mogelijke doorwerking van 

dat geheugen op de atmosfeer. Bovendien geeft deze analyse ons een 

eerste inzicht in, en ondersteuning voor onze verdere statistische 

analyses. Het geheugen van bodemvocht kent een karakteristiek 

tijdschaal van ongeveer 1-3 maanden. Bodemvocht kenmerkt zich hierbij 

als een “rode ruis” proces met niet-stationaire fluctuaties.  De fluctuaties 
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in het volatiliteit deel laten echter een “witte ruis” zien. Dit suggereert dat 

bodemvocht zich hier gedraagt als een lineair proces dat gemodelleerd 

kan worden met lineair statistische modellen. 

Hoofdstuk 3 bestudeert de invloed van bodemvocht, voorgesteld door de 

som van de neerslag in de late winter (jan-maart), op de jaarlijkse 

variabiliteit van zomer temperatuur en droogte. We vinden hierbij een 

statistisch significante relatie over Mediterraan Europa die 10-15% van 

de jaarlijkse variabiliteit in zomer temperatuur kan verklaren. Bij droogte 

vinden we een sterkere relatie, die 10-25% kan verklaren. Deze resultaten 

zijn in overeenstemming met model experimenten die voorspelbaarheid 

op seizoenschaal aantonen voor met name  zomertemperatuur en droogte 

in het Europese Mediterrane gebied. 

Hoofdstuk 4 bestudeert de mogelijke oorzaken van de aantoonbare 

variatie in zomertemperaturen op multidecadale tijdschaal (orde >10 

jaar). Men neemt aan dat deze variabiliteit een gevolg is van de 

Atlantische Multidecadale Oscillatie (AMO). In onze nieuwe, robuuste 

statische analyse vinden we echter dat de AMO variatie maar de helft van 

de waargenomen variatie in het Mediterrane gebied kan verklaren die 

doorgaans geheel aan de AMO wordt toegeschreven. De volledige 

grootte van het signaal kan enkel worden verklaard als een versterking 

van het originele signaal tegen de achtergrond van de algehele 

opwarming van de aarde. Deze versterking maakt het oorspronkelijke 

signaal groter met een factor twee. In Zuid Oost Europa, waar we de 

sterkste multidecadale variabiliteit aantreffen zien we deze algemene 

versterking niet, maar lijkt het erop dat lokale processen, zoals 

bodemvocht, een rol spelen.  Model experimenten hebben voor dit gebied 

ook laten zien dat bodemvocht een grote rol speelt bij de totstandkoming 

en handhaving van lage druk gebieden. Het mechanisme waarbij dit 

gebeurt is dat een uitdrogende bodem  tot hogere temperaturen leidt, die 

zo de uitdroging verder kunnen versterken. Onze analyse ondersteunt de 

analyse dat zo’n situatie geinitialiseerd kan worden door specifieke AMO 

periodes en dat deze zichtbaar wordt in de multidecadale frequenties van 

temperatuurfluctuaties. 

 

In Hoofdstuk 6 ondernemen we een poging de richting van de interactie 

tussen bodemvocht en neerslag en temperatuur te bepalen. We gebruiken 
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hiervoor dagelijkse waarnemingen van bodemvocht afkomstig van 

satellietwaarnemingen. De bodemvocht data set is gebaseerd op AMSR-

E metingen. Helaas missen in  deze data set vele waarneming als gevolg 

van, onder andere, problemen met de satelliet. Die ontbrekende data 

moeten we ook berekenen en daarvoor is een “thin-spline smoother” 

ontwikkeld die in drie dimensies (lengte, breedte, tijd) de ontbrekende 

data kan berekenen. Hoofdstuk 6 berekent dan de richting van de 

interactie tussen bodemvocht en neerslag. We gebruiken hiervoor een 

niet-parametrische methode, die gebaseerd is op de spectrale omvorming 

van een wavelet. Dit geeft ons een beschrijving van de zogenoemde 

“Granger Causality” in het tijd-frequentie domein. De wederzijdse 

afhankelijkheid van bodemvocht en neerslag kan zo ontrafeld worden in 

twee aparte richtingen en we kunnen de grootte van die causaliteit dan 

berekenen. We vinden een duidelijk signaal van het bodemvocht op de 

zomer neerslag. Het bodemvochtgeheugen speelt hierbij een belangrijke 

rol om het signaal door te geven op tijdschalen van 1-2 maanden. Deze 

resultaten laten voor het eerst zien hoe bodemvocht-neerslag interacties 

zich in de realiteit afspelen. 

8.2  Perspectief voor verder onderzoek 

Het klimaatsysteem kent vele interacties. Model studies hebben laten 

zien dat juist de interacties tussen het land en de atmosfeer spelen een 

belangrijke rol in een veranderend klimaat. Er bestaan echter grote 

verschillen tussen die modellen en het blijkt vaak moeilijk precies aan te 

geven wat de oorzaak is van de gevonden verschillen. Als voorbeeld, het 

Global Land-Atmosphere Coupling Experiment (GLACE-II) heeft met 

realistische initialisatie van bodemvocht niet kunnen aantonen dat er een 

significante relatie bestond tussen bodemvocht en neerslag in Europa. 

Helaas is bewijs voor dat soort relaties moeilijk te krijgen als gevolg van 

gebrekkige waarnemingsreeksen.   Zouden die datasets er wel komen, 

dan kunnen ze als  “benchmarks” van modellen gebruikt worden. Hoe het 

ook zij, zowel model als op waarneming gebaseerde studies hebben zo 

hun beperkingen en voorlopig valt de meeste voortgang te boeken door 

ze allebei, liefst in samenhang, te gebruiken.  
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Er is de laatste veel vooruitgang geboekt bij het berekenen van 

bodemvocht en verdamping met behulp van satellietwaarnemingen. Dit 

heeft het mogelijk gemaakt om onze statische analyses te maken. Helaas 

is deze analyse niet altijd even eenduidig, omdat bodemvocht en neerslag 

elkaar wederzijds beïnvloeden. Correlatie, of coherentie analyse zijn 

daarbij van weinig nut, omdat ze geen onderscheid maken in de richting 

van beïnvloeding. Gelukkig kunnen we wel dankzij de nieuwe 

satellietwaarnemingen  een strategie uitstippelen voor een statische 

aanpak. Als het lukt om de richting te bepalen van de interacties krijgen 

we immers meer zicht op de processen van die beïnvloeding dan 

voorheen.  Het door ons gebruikte concept van “Granger Causality” is 

hierbij een uitstekend hulpmiddel. 

De toepassing van deze concepten is echter niet makkelijk noch 

eenduidig. Het gebruik van dagelijkse waarnemingen leidt er toe dat de 

tijdreeksen niet meer stationair zijn omdat er dan in de reeksen seizoen 

en andere variaties op treden. Door middel van spectrale ontbinding in 

factoren van een wavelet matrix, is het ons gelukt in Hoofdstuk 6 de 

richting van de interacties te bepalen. Helaas is de nauwkeurigheid van 

die methode beperkt door het aantal realisaties dat we kunnen maken, en 

is de methode dan ook beperkt tot zogenaamde op grids gebaseerde 

datasets (zoals afkomstig uit meteorlogische of klimaat modellen).  Voor 

waarnemingen met enkel één realisatie, zoals bijvoorbeeld van flux 

meetmasten (Fluxnet) hebben we parametrische methoden nodig. Om de 

niet stationaire eigenschappen van land atmosfeer interacties te kunnen 

bepalen kunnen we mogelijk  “adaptive” VAR (Vector AutoRegression ) 

technieken met Kalman filters toepassen. 

Voor het bepalen van bodemvocht atmosfeer interacties blijven 

parametrische technieken  een grote uitdaging. Immers, de dagelijkse 

variaties in bodemvocht laten zich kenmerken als rode ruis, en dit leidt 

tot grote problemen in niet-gebalanceerde varianties van de data reeksen. 

Dit kan op zijn beurt leiden tot model fouten en de variabele met de 

grotere variantie kan dan onterecht worden aangewezen als de 

veroorzaker van het effect. Er is meer onderzoek nodig naar VAR 

methoden die niet gevoelig zijn voor dit probleem. Dit lijkt een 

veelbelovende onderzoeksrichting. 
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Waarnemingen blijven noodzakelijk voor modelvalidatie. Echter, zoals 

we hebben laten zien in Hoofdstuk 4, kan analyse van datareeksen ook 

leiden tot verkeerde conclusies. In hoofdstuk 4 hebben we de oorzaken 

bestudeerd van de multidecadale variatie in zomertemperatuur in Zuid 

Europa. Hoewel, algemeen wordt aangenomen dat deze een gevolg is van 

de AMO, hebben we laten zien dat slechts de helft van de variatie daar 

echt op kan worden herleid. De andere helft van dat signaal is een 

versterking die optreedt als gevolg van de algehele opwarming van de 

aarde. Het lijkt er dus op dat de datareeks “vervuild” is en dan kan een 

empirische analyse tot overschatting van de relatie komen. Dit fenomeen 

kan vaker optreden in complexe (klimaat) situaties waarbij meerdere 

positieve terugkoppelingen op elkaar inwerken. 

De versterking in Mediterraan Europa vindt vermoedelijke zijn 

oorsprong in positieve terugkoppelingen als gevolg van de opwarming 

van de aarde. Het is nog onvoldoende bekend of bodemvocht hierbij een 

rol speelt. Maar, er is ondersteuning voor deze vanuit modelstudies, die 

suggereren dat een dergelijke respons van uitdroging versterkt wordt 

door grootschalige lage drukgebieden die op hun beurt weer in stand 

worden gehouden door hogere landtemperaturen. Mocht dit het geval 

blijken te zijn dan is onze kennis over bodemvocht klimaatvariabiliteit 

weer een stap verder. Statistische analyse van tijdreeksen, hoe waardevol 

ook, kan nooit alleen het gehele beeld van variabiliteit verklaren. Hierbij 

zijn modelstudies, die precies de processen kunnen identificeren die 

bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de versterking van signalen zoals 

van de AMO, evenzeer noodzakelijk.  
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