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Nederlandse samenvatting  
Volgens verschillende klimaatprojecties verschuift een deel van de neerslag in Nederland 
van de zomerperiode naar de winterperiode en neemt de potentiële verdamping 
(gedefinieerd als de som van potentiële transpiratie, bodemverdamping en 
interceptieverdamping) in de zomer toe, wat betekent dat droge periodes vaker 
voorkomen en extremer worden. Wat de effecten van deze meteorologische 
veranderingen zijn op de waterhuishouding van natuurgebieden op hoge zandgronden is 
onbekend vanwege het gebrek aan fundamentele kennis over de werkelijke verdamping 
van de verschillende begroeiingstypen, vooral in vroege successiestadia (vaak beschermde 
habitats, bijvoorbeeld Habitattype 2130 Grijze duinen van de Europese Habitatrichtlijn). 
Dit proefschrift biedt kwantitatieve inzichten in het verdampingsgedrag van droge 
duinvegetatie in vroege successiestadia (kaal zand, mos, gras en heide). Deze inzichten 
helpen bij duurzaam grondwaterbeheer en maken het mogelijk om de baten van 
natuurbescherming in termen van grondwateraanvulling te bepalen. 

Op basis van laboratoriumexperimenten, lysimetermetingen en modelsimulaties 
bleek dat bepaalde mossen en korstmossen minder verdampen dan een kale duinbodem. 
Dat is opmerkelijk, omdat algemeen wordt verondersteld dat meer vegetatie (d.w.z. meer 
biomassa) zal leiden tot meer verdamping. Deze vuistregel geldt dus niet voor mossen. 
Mossen verschillen fundamenteel van vasculaire planten omdat mossen geen 
huidmondjes en meestal geen actief watertransportmechanisme hebben. Bepaalde mossen 
schijnen slechtere waterretentie-eigenschappen te hebben dan kale grond. De effecten van 
mossen op verdamping in Nederland, gekwantificeerd in dit proefschrift, waren maximaal 
+62 mm/j tot −91 mm/j in vergelijking met dezelfde duinbodem zonder mos. Met een 
jaarlijkse neerslag van 820 mm/j zijn dergelijke verdampingsverschillen ongeveer gelijk 
aan +10% en −15% van de jaarlijkse grondwateraanvulling van een kale duinduinbodem. 
Het is daarom belangrijk effecten van mossen op de verdamping te simuleren in 
hydrologische modellen waarin droge duinen voorkomen. 

Op basis van veldmetingen hebben we de energie- en waterbalans opgesteld voor 
kaal zand, mos, gras en heide en modellen geparametriseerd om verdamping en 
energiefluxen te simuleren. De netto langgolvige straling was groter dan of vergelijkbaar 
met de latente warmteflux en werd slecht beschreven door de veel gebruikte FAO-56 
benadering om langgolvige straling te simuleren. We hebben een model ontwikkeld om 
het dagelijks verloop van de oppervlaktetemperatuur te beschrijven, wat de simulaties van 
langgolvige straling aanzienlijk verbeterde. Tijdens onze meetcampagne vond eind juli in 
2013 een droge periode plaats (met een herhalingstijd van 5 jaar). Van deze periode 
hebben we berekend wat het effect op de potentiële en werkelijke verdamping van gras en 
heide is geweest. Direct na de droge periode stierf een deel van de gras- en 
heidebegroeiing af waardoor tijdens de rest van het jaar zowel de potentiële verdamping 
daalde (met respectievelijk -37 mm en -61 mm) als de werkelijke verdamping 
(respectievelijk -29 mm en -29 mm). Zonder rekening te houden met de terugkoppelingen 
van droge perioden op verdamping, overschatten onze modellen dus de verdamping. 
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Op basis van veldmetingen en modelsimulaties hebben we berekend wat het effect is 
van bodem- en vegetatiesuccessie in grijze duinen op de verdamping. Startend met kaal 
zand, leidde 52 tot 76 jaar van successie, met waargenomen verandering in 
bodemeigenschappen en vegetatiebedekking, tot een toename van 94 mm/j in werkelijke 
verdamping. De toename van de werkelijke verdamping werd grotendeels veroorzaakt 
door bodemontwikkeling (een toename van de waterretentie) en in mindere mate door 
een toename van vaatplanten. Onze simulaties laten zien dat bodem- en vegetatiesuccessie 
van groot belang zijn voor de grondwateraanvulling. Projecties van grondwateraanvulling 
onder klimaatscenario's vereisen daarom een dynamisch vegetatie- en 
bodemontwikkelingsmodel om de gekoppelde interacties tussen klimaat, bodem, 
hydrologie en vegetatie te simuleren. Als we rekening houden met dit soort processen in 
klimaatprojecties, kan dit leiden tot contra-intuïtieve resultaten, zoals we hebben 
waargenomen voor duinhellingen met verschillende hellingshoek en oriëntatie: meer 
inkomende energie en neerslag leidt niet noodzakelijkerwijs tot een toename van de 
werkelijke verdamping, omdat dit soort extreme milieus minder vaatplanten herbergen en 
bodems hebben met een lager vochtleverend vermogen. 

Naast bovenstaande inzichten hebben we een lysimeter ontwikkeld om de werkelijke 
verdamping te meten. We hebben vervolgens een meetsysteem getest waarmee 
lysimetermetingen met behulp van thermische beelden ruimtelijk worden geëxtrapoleerd. 
Door de energiebalans en de oppervlaktetemperatuur van lysimeters te vergelijken met die 
van de ongestoorde omgeving, konden we de representativiteit van lysimetermetingen 
beoordelen en verschillen in verdamping kwantificeren als gevolg van ruimtelijke variaties 
in het bodemvochtgehalte. Voor zover wij weten, is dit het enige systeem waarmee de 
verdamping van een groot onverstoord afgebakend gebied (bijvoorbeeld 100 m × 100 m) 
op een dergelijke directe manier kan worden bepaald. Deze meetmethode kan worden 
aangepast aan de vereiste ruimtelijke schaal en kan de kloof overbruggen tussen 
puntmetingen en schattingen van de verdamping op veldschaal (bijvoorbeeld op basis van 
satellietbeelden of eddycorrelatiesystemen). 
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