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Samenvatting 
Landgebruiksveranderingen en landbouw dragen in belangrijke mate bij tot de antropogene 

klimaatverandering. Om globale klimaatdoelstellingen te halen is het essentieel om te veranderen 

hoeveel en hoe mensen land gebruiken. Complexe simulatiemodellen zijn ontwikkeld om de impact 

van landgebruik op het klimaat in kaart te brengen. Globale klimaatevaluaties (bijvoorbeeld IPCC-

rapporten) die gebaseerd zijn op de resultaten van deze modellen houden echter geen rekening met 

de onzekerheden van landgebruiksvoorspellingen, wat tot onder- of overschattingen van de 

gevolgen van landgebruik kan leiden. Verder worden globale inschattingen van het potentieel van 

mitigerend landgebruik vaak gebaseerd op simplistische berekeningen die negeren dat de 

slaagkansen en het potentieel van een interventie locatie-afhankelijk zijn. Dit proefschrift gebruikt 

eerst een grote databank van landgebruiksprojecties om onzekerheden in de context van globale 

klimaatveranderingsevaluaties te analyseren. De resultaten tonen dat de voorspelde hoeveelheid en 

locatie van toekomstig landbouwland en bos sterk beïnvloed wordt door de modelkeuze en de 

invoerdata – een onzekerheid die grotendeels genegeerd wordt in huidige evaluaties maar invloed 

heeft op de uitkomst van klimaatprojecties. Vervolgens verkent dit proefschrift de casus van 

conservatielandbouw als een mitigerende landgebruiksmaatregel, en toont het dat de effecten van 

meer duurzame landbouw op het klimaat sterk variëren met de locatie van implementatie. Bijgevolg 

dienen toekomstige klimaatveranderingsevaluaties veel meer aandacht te spenderen aan de 

onzekerheden en lokale gevolgen van landgebruiksinterventies om zo realistischere trajecten om 

klimaatverandering aan te pakken te identificeren. 

 


