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7 Samenvatting (Dutch) 
	

	

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van het onderzoek dat 
is gedaan met betrekking tot dit proefschrift. Het doel van dit 
proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in de 
patronen van tropische ontbossing, de dynamiek van 
branden en de interactie van deze twee. Meer kennis en het 
hebben van consistente gegevens over ontbossing is 
essentieel voor onderzoek naar de mondiale koolstof cyclus, 
de mogelijkheden tot het verminderen van ontbossing en om 
meer begrip te krijgen over de rol van de mens en klimaat op 
de dynamiek in branden.	
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De Zuid-Amerikaanse ‘Arc of Deforestation’ is een van de meest bekende ontbossings- 
en bosbrand gebieden in de wereld. In mijne eerste studie (Hoofdstuk 2) heb ik met 
behulp van satellietobservaties jaarlijkse ontbossing in kaart gebracht voor Zuid-Amerika 
van 1990 tot 2010. Het satellietproduct heet ‘vegetation optical depth’ (VOD) en kan iets 
zeggen over de vegetatiedichtheid en vegetatie-watergehalte. Het voordeel van de 
dataset is dat deze beschikbaar is voor een relatief lange tijdsperiode (1988-2011), maar 
het nadeel is dat de observaties relatief grof zijn (0.25 graad, dat komt overeen met vakjes 
van ongeveer 25x25 km2). Ik heb een algoritme ontwikkeld om van deze 
satellietobservaties gegevens over de jaarlijkse ontbossing voor heel Zuid Amerika te 
krijgen. Dit is voor het eerst dat er jaarlijkse ontbossingsgegevens beschikbaar zijn voor 
zo’n lange tijdsperiode en voor zo’n groot gebied. Deze VOD-gebaseerde 
ontbossingsgegevens komen relatief goed overeen met bestaande hoge resolutie datasets.  
Op basis van mijn resultaten kunnen eerdere onderzoeksresultaten dat sinds 2005 
ontbossing in Brazilië is afgenomen bevestigd worden. Dit komt waarschijnlijk door 
strengere wetgeving. In gebieden buiten Brazilië is ontbossing daarentegen over de 
onderzoeksperiode toegenomen. Landen waar ontbossing het meest is gestegen zijn 
Argentinië, Bolivia, Chili en Paraguay waar trends tot 4 % per jaar zijn geobserveerd.  

Mijn tweede studie (Hoofdstuk 3) gaat ook over ontbossing, maar dan gerelateerd aan 
bosbranden. Het studiegebied was de Amazone, waar relatief weinig bekend is over brand 
uitstoot voor 1997, het jaar waarvoor de eerste satelliet gebaseerde brand uitstoot 
gegevens beschikbaar zijn. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van zichtbaarheid gegevens 
verkregen van weerstations verspreid over de Amazone, hiertoe behoort ook de eerder 
genoemde ‘Arc of Deforestation’. Deze zichtbaarheid gegevens zijn beschikbaar van 1973 
tot 2014 en worden beïnvloed door luchtvervuiling, neerslag, mist, maar ook door rook 
vrijgekomen bij bosbranden. Door de data te filteren kon ik de zichtbaarheid linken aan 
satellietgegevens over branden en hierdoor kon ik een geschiedenis van branden sinds 
1973 in dit gebied reconstrueren.  De resultaten laten zien dat van 1973 tot 1987 relatief 
weinig branden voorkwamen in dit gebied en dat de uitstoot snel steeg over de jaren 90. 
Dit patroon kwam vrij goed overeen met de ontbossingdataset uit de eerste studie 
(Hoofdstuk 2) en geeft ons inzichten over de oorzaak van deze branden. We kunnen 
concluderen dat naast natuurlijke branden, een groot deel gedreven wordt door 
ontbossing en land degradatie. In een vergelijking met een veelgebruikte dataset 
ontwikkeld door de Food and Agriculture Organization (FAO) waarbij ontbossing is 
geschat op basis van landen statistieken laat ik zien dat mijn schattingen tot de jaren 90 
substantieel lager zijn dan door de FAO wordt aangenomen. Mijn dataset van belang zijn 
in globale vegetatie modellen, maar ook gebruikt worden als randvoorwaarde voor 
atmosferische modellen. 

In mijn derde studie (Hoofdstuk 4) heb ik een dataset ontwikkeld met gegevens over 
brand uitstoot op een mondiale schaal van 1750 tot en met 2015. Hiervoor heb ik 
verschillende databronnen gecombineerd, inclusief de datasets ontwikkeld tijdens de 
eerdere twee studies (Hoofdstuk 2 en 3). Branden beïnvloeden de samenstelling in de 
atmosfeer en klimaat, waarbij satellietgegevens de meest precieze schattingen geven op 
een mondiale schaal. Deze satellietgegevens zijn alleen beschikbaar vanaf 1997. Voor die 
tijd moet men terugvallen op andere databronnen, bijvoorbeeld houtskool datasets, 
observaties van brand gerelateerde gassen, zwarte koolstof uit ijskernen en sneeuw en 
zichtbaarheid observaties (Hoofdstuk 3). Elk van deze databronnen heeft zijn voor- en 
nadelen. In deze studie heb ik de satelliet geobserveerde brand uitstoot voor de meest 
recente tijd gecombineerd met houtskool gegevens uit de boreale en gematigde gebieden, 
zichtbaarheid gegevens uit de tropische bosgebieden en uitkomsten van brandmodellen 
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voor de andere gebieden. Hierbij was het doel om voor elke regio de meest geschikte 
dataset te gebruiken. De resultaten laten zien dat de mondiale uitstoot door branden 
relatief constant was met waardes die varieerden tussen de 1.8 en 2.3 Pg C per jaar. De 
koolstofuitstoot steeg licht over de gehele tijdsperiode en lieten een piek zijn tijden de 
jaren 90 waarna ze weer lager warden. Dit signaal is, met name voor het begin van de 
tijdserie, vergelijkbaar met het signaal van Afrika, het gebied met de relatief de meeste 
uitstoot (58% van alle uitstoot). In Afrika is alleen vanaf 1950 een daling in uitstoot 
zichtbaar, wat het gevolg is van de ontwikkeling van landbouwgebieden uit meer 
brandgevoelige savanne gebieden. Deze daling wordt, met name tijdens de jaren 90, 
gecompenseerd door uitstoot in ontbossingsgebieden in Zuid Amerika en Azië. De door 
mij ontwikkelde dataset is het meest geschikt voor mondiale analyses en zal worden 
gebruikt in de toekomstige klimaatsimulaties door het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). In vergelijking met de dataset die gebruikt is in vorige simulaties, 
laat ik zien dat branduitstoot constanter was over tijd met relatief weinig verschil tussen 
huidige uitstoot en die in 1750.  

In mijn laatste studie (Hoofdstuk 5), heb ik onderzocht hoe de opname van CO2 door de 
land en oceanen is veranderd door de tijd. Sinds 1958 wordt de atmosferische 
concentratie van koolstof gemeten en daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de uitstoot 
gerelateerd aan het verbranden van fossiele brandstoffen en koolstof die vrijkomt door 
landgebruiksveranderingen eindigt in de atmosfeer, maar dat de rest wordt opgenomen 
door de oceaan en het land. In de mondiale koolstof cyclus is daarentegen relatief veel 
onzekerheid over de uitstoot gerelateerd aan landgebruiksveranderingen en daardoor is 
er ook onzekerheid over de opname van koolstof door het land en de oceaan. Op basis van 
bestaande datasets met gegevens over uitstoot gerelateerd aan 
landgebruiksveranderingen hebben eerdere studies laten zien dat de land en oceaan door 
de tijd minder goed in staat zijn om koolstof op te nemen. Ik heb de bestaande datasets 
geüpdatet met uitstoot op basis van zichtbaarheidgegevens in de Amazone en Zuidoost 
Azië (Hoofdstuk 3 en 4); twee regio’s waar tegenwoordig de meeste uitstoot wordt 
geobserveerd als gevolg van landgebruiksveranderingen. Deze nieuwe dataset heeft 
lagere uitstoot over de eerste jaren sinds atmosferische observaties startten, maar dat de 
uitstoot sneller steeg. Op basis van trends in de opname van koolstof door het land en de 
oceaan laat ik zien dat deze over tijd beter in staat zijn om koolstof op te nemen, wat dus 
de eerder gevonden resultaten tegenspreekt. De methode die ik gebruikt heb kan niet de 
onderliggende mechanismen identificeren, maar mogelijke verklaringenf hiervoor zijn 
onder andere een stijgende biologische activiteit in de oceanen, maar ook een stijgende 
opname door het land bijvoorbeeld door hogere concentraties stikstof, veranderingen in 
straling waardoor fotosynthese snelheid verandert en CO2 fertilisatie.  

Dit proefschrift laat zien hoe nieuwe en soms ongewone datasets ontwikkeld kunnen 
worden om ons begrip over de geschiedenis van mondiale brand uitstoot en zelfs het 
functioneren van de mondiale koolstof cyclus te vergroten. Dit proefschrift heeft 
ontbrekende kennis op deze gebieden opgevuld, maar heeft ook laten zien dat er nog 
steeds onzekerheden zijn en er dus nog genoeg onbekende gebieden zijn om te 
ontdekken. 


