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Bij de voorkant: Terra MODIS satellietfoto van 4 

september 2003. De grens tussen koude, polaire 

lucht en warme, subtropische lucht wordt het 

polaire front genoemd. 

De temperatuurtegenstellingen tussen deze twee 

luchtsoorten kunnen niet altijd maar groeien, en 

worden regelmatig opgeheven door grootschalige 

noord-zuid menging door depressies. Depressies 

zijn ooit begonnen als kleine golfvormige 

verstoringen op het polaire front die onder 

gunstige omstandigheden kunnen uitgroeien tot 

grote systemen, zoals op deze foto in de Straat 

van Denemarken tussen Groenland en IJsland. 

Deze systemen brengen de sneeuwval die nodig is 

om de ijskappen van IJsland, Svalbard en 

Groenland in stand te houden. Goed zichtbaar is 

Vatnajøkull ijskap in het zuidoosten van IJsland.  
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Voorwoord Voorwoord Voorwoord Voorwoord     
Het idee voor deze module is geboren in 2007. Dat was een belangrijk jaar voor 
klimaatwetenschap in het algemeen en onderzoek naar ijs (Glaciologie) in het bijzonder. 2007 en 
2008 werden samen uitgeroepen tot het vierde internationale pooljaar (Engels: International Polar 
Year, IPY). Bovendien publiceerde het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in het 
voorjaar van 2007 zijn vierde rapport (AR4) over de stand van het klimaatonderzoek. Een 
belangrijk deel van dat rapport is gewijd aan de poolgebieden en ijs in het klimaatsysteem, 
enerzijds als archief van het klimaat uit het verleden, anderzijds als indicator van door de mens 
veroorzaakte klimaatverandering tot nu toe. Daarnaast geeft het informatie over mogelijke 
scenario’s voor klimaat en zeespiegel in de toekomst. 

IJs heeft een grote invloed op het klimaat op Aarde en evenzo hebben het klimaat en de 
veranderingen daarin een grote invloed op de hoeveelheid ijs op Aarde. De hoofdvraag van deze 
module is: “Hoe is de interactie tussen ijs en klimaat?”. Het doel van deze module is dat de 
leerlingen het belang van ijs voor het klimaat op Aarde kunnen aangeven en dat zij kennis maken 
met oceanografisch en atmosferisch onderzoek. 

De titels van de hoofdstukken van de module en de vragen waarop zij een antwoord geven zijn: 

Hoofdstuk 1 IJs op Aarde: de cryosfeer 
o Wat zijn de eigenschappen van ijs?  
o Welke soorten ijs komen op Aarde voor? 

Hoofdstuk 2 De invloed van ijs op het klimaat 
o Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde? 

Hoofdstuk 3 IJs als klimaatarchief  
o Hoe gebruiken we ijs om het klimaat uit het verleden te reconstrueren? 

Hoofdstuk 4 IJs en klimaatverandering, de huidige situatie 
o  verandert het ijs door klimaatverandering? 
o Wat is het effect hiervan op de mondiale zeespiegel? 

Hoofdstuk 5 IJs en klimaatverandering, de toekomst 
o Wat zijn de voorspellingen voor de cryosfeer? 

De module is voorzien van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten (aangegeven met *) en 
reken en verdiepingsopdrachten (aangegeven met **). Daarnaast kunnen experimenten worden 
uitgevoerd die samenhangen met de module. Deze zijn in een apart document opgenomen.  

Achterin de module zijn twee lijsten opgenomen; een lijst met veelgebruikte afkortingen en een 
lijst met (Nederlandse of Engelse) veelgebruikte meteorologische begrippen. De eerste keer dat 
zo’n begrip in de tekst voorkomt, staat het begrip vet gedrukt.  
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Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) opname van de omgeving van de Ross 

ijsplaat in Antarctica. IJsberg B15 brak in maart 2000 af van de Ross ijsplaat en draaide vervolgens 

90°. Als gevolg hiervan blokkeerde zeeijs de toegang tot het grootste onderzoeksstation op 

Antarctica, het Amerikaans McMurdo, waar in de zomer meer dan 1500 mensen wonen 

(wetenschappers, ondersteunend personeel en technici). Er waren meerdere ijsbrekers voor nodig 

om McMurdo van nieuwe voorraden te voorzien. Het afbreken van grote tafelijsbergen van 

ijsplaten, de drijvende uiteinden van de Antarctische ijskap, is een natuurlijk verschijnsel. Deze 

ijsbergen voeren de sneeuw af die op de ijskap valt. Bron: NASA/MODIS 
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Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1. IJs op Aarde: De cryosfeer IJs op Aarde: De cryosfeer IJs op Aarde: De cryosfeer IJs op Aarde: De cryosfeer     

 Wat zijn de eigenschappen van ijs en welke soorten ijs komen we tegen op  Wat zijn de eigenschappen van ijs en welke soorten ijs komen we tegen op  Wat zijn de eigenschappen van ijs en welke soorten ijs komen we tegen op  Wat zijn de eigenschappen van ijs en welke soorten ijs komen we tegen op 

Aarde?Aarde?Aarde?Aarde?    

Opdracht 1.1* Wat weet je al over ijs? 

Schrijf op wat je al weet van ijs (in relatie tot begrippen als fase, dichtheid, smeltenergie, kristallen 
en moleculen). 

De cryosfeer 

IJs komt op Aarde vooral voor rond de polen en in het hooggebergte. Globaal kun je een 
onderscheid maken tussen zeeijs en landijs. Daarnaast is er ijs in de atmosfeer. Al het ijs op Aarde 
wordt samen de cryosfeer genoemd (van het Griekse woord κρύος dat ijs betekent). Tabel 1.1 
geeft een overzicht van oppervlak en volume van de verschillende componenten van de cryosfeer. 
In de laatste kolom staat de equivalente zeespiegelstijging, dus hoeveel de zeespiegel zou stijgen 
als al dat ijs smelt.  

Tabel 1.1 Oppervlak en volume van de componenten van de cryosfeer. Bron: IPCC, 2007. 

Als we kijken naar het totaal bedekt oppervlak zijn seizoenssneeuw, bevroren grond en zeeijs de 
belangrijkste componenten van de cryosfeer. Deze componenten ondervinden een zeer grote 
jaarlijkse gang (jaarlijkse opbouw, verplaatsing en afbraak van deze sneeuw- en ijsmassa’s). 
Deze jaarlijkse gang gaat gepaard met de uitwisseling van grote hoeveelheden energie en massa 
tussen aardoppervlak, atmosfeer en oceaan. Van meer permanente aard zijn permafrost en 
landijs. Als we kijken naar het volume en de potentiële bijdrage aan zeespiegelstijging domineert 
het landijs (gletsjers). De ijskappen van Groenland en Antarctica beslaan verreweg het grootste 
oppervlak aan landijs en hebben het grootste volume.  

Component Oppervlak 

(106 km2) 

IJsvolume 

(106 km3) 

Equivalente 

zeespiegelstijging 

(m) 

Zeeijs 19-27 0,019-0,025 ~0 

Seizoenssneeuw (NH) 2-45 0,0005-0,005 0,001-0,01 

Groenlandse ijskap 1,7 2,9 7,3 

Antarctische ijskap 12,3 24,7 56,6 

Valleigletsjers en ijskappen 0,5 0,05-0,13 0,15-0,37 

IJsplaten (m.n. afgebroken van 
Groenland en Antarctica) 

1,5 0,7 ~0 

Bevroren grond (alleen winter) 6-48 0,006-0,06 ~0 

Permafrost 23 0,011-0,037 0,03-0,10 
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Figuur 1.1 Oppervlakte van landijs, in duizenden km2. Let op de logaritmische schaal! (Svalbard is 

de naam van de eilandengroep waarvan Spitsbergen het grootste eiland is).  

Figuur 1.1 laat zien welk oppervlak aan landijs op verschillende plaatsen op Aarde voorkomt. 
Landijs bedekt ongeveer 10% van het totale landoppervlak. Uit figuur 1.1 is direct duidelijk dat de 
ijskappen van Groenland en Antarctica de grootste bijdrage hieraan hebben. Uit tabel 1.1 bleek al 
dat deze twee ijskappen ook de grootste bijdrage leveren aan het totale volume aan ijs op Aarde.  

Opdracht 1.2* Landijs 

In deze vraag vergelijk je de informatie uit tabel 1.1. met die uit figuur 1.1.  

a. Welke gebiedsdelen genoemd in figuur 1.1 corresponderen met de component ‘valleigletsjers 
en -ijskappen’ uit tabel 1.1? 

b. Tabel 1.1 geeft een zeker oppervlak voor ‘valleigletsjers en ijskappen’. Geef de grootte van dat 
oppervlak aan in figuur 1.1. Houd rekening met de logaritmische schaal!  

c. De staaf van het totale oppervlak aan landijs op Aarde (dat is de som van alle staafjes) kan in 
figuur 1.1 getekend worden zonder de horizontale as te verlengen. Verklaar hoe dat komt. 

Vooruitblik op de module 

In paragraaf 1.2 beginnen we met een korte beschrijving van de chemische en fysische 
eigenschappen van ijs. Daarna bespreken we de verschillende voorkomens van ijs (1.3). Daarbij 
richten we ons op die componenten van de cryosfeer die de sterkste interactie hebben met het 
klimaat op Aarde: zeeijs (bevroren zeewater), ijs in de atmosfeer (ijskristallen) en ijs op land 
(seizoenssneeuw en gletsjers). 

In het vervolg van de module ligt de nadruk op het landijs van Groenland en Antarctica. Deze 
ijskappen zijn namelijk groot genoeg om het mondiale klimaat te beïnvloeden (Hoofdstuk 2), en 
bovendien fungeren ze door hun grote dikte als betrouwbare klimaatarchieven (Hoofdstuk 3). Ook 
reageren ze verbazend snel op klimaatveranderingen (Hoofdstuk 4). Voor een laaggelegen land als 
Nederland is de stand van de zeespiegel natuurlijk belangrijk, ook daarom krijgen deze grote 
ijskappen in deze module extra aandacht.  

Iets minder aandacht wordt er besteed aan het zeeijs. Het meeste zeeijs komt voor op de 
Noordpool. Dit Arctische ijs is veel minder dik dan het landijs op Antarctica: maximaal 4 meter, 
dit is afhankelijk van de ouderdom van het ijs (één of meerdere jaren), de luchttemperatuur en de 
temperatuur van het water direct onder het ijs. Daardoor is het niet geschikt als klimaatarchief. 
Toch beïnvloedt dit Noordpoolijs het klimaat in belangrijke mate, via het albedo effect (de mate 
van terugkaatsing van de zonnestraling, meer hierover in H2). Als zeeijs smelt heeft dit geen 
invloed op de zeespiegel, dit in tegenstelling tot het smelten van landijs.  

Opdracht 1.3** Volume, massa en smeltwarmte van de cryosfeer  

a. Bereken de massa en de warmtecapaciteit van de atmosfeer. Bereken eerst de massa boven 
1 m2 aardoppervlak. Gebruik daarbij dat de druk gelijk is aan de kracht per oppervlakte en dat 
de luchtdruk aan het aardoppervlak 1,013·105 Pa bedraagt. 
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b. Bereken de massa en de warmtecapaciteit van de oceanen. Gebruik dat de gemiddelde diepte 
van de oceanen 3,8 km is en dat het totale oceaanoppervlak 3,62·108 km2 en de dichtheid van 
zeewater 1024 kg m-2 is. 

c. Bereken de energie die het kost om al het ijs op Aarde te smelten. Gebruik dat de dichtheid 
van gletsjerijs 900 kg m-2 is. Zoek de smeltwarmte op in BINAS. 

d. Met hoeveel graden kunnen we hiermee de atmosfeer en de oceaan opwarmen? 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Waar komt ijs op Aarde 

voor?’ 

Chemische en fysische eigenschappen van ijs 

In deze paragraaf worden verschillende eigenschappen van ijs behandeld. Je hebt ze nodig om de 
relatie tussen ijs en klimaat te kunnen begrijpen.  

Fasen 

IJs is de vaste vorm of fase van water. Water kent drie hoofdfasen: ijs (vast), water (vloeibaar) en 
waterdamp (gasvormig). De temperatuurschaal van Celsius is gebaseerd op de overgang tussen 
deze fasen: ijs smelt of wordt vloeibaar bij 0°C en water kookt bij 100°C. Deze smelt- en 
kookpunten gelden bij een druk van 1 atmosfeer. De luchtdruk op zeeniveau ligt rond deze waarde. 
Op grotere hoogte is de luchtdruk lager. Het smeltpunt ligt dan een klein beetje hoger en het 
kookpunt (veel) lager. Dat wordt weergegeven in een fasediagram (zie figuur 1.2).  

Naast de genoemde drie fasen kent de vaste toestand van water, ijs dus, meer dan tien 
verschillende ijsfasen, elk met hun eigen kristalstructuur en optredend bij verschillende drukken en 
temperaturen. Dat maakt het volledige fasediagram van water buitengewoon ingewikkeld. 

Figuur 1.2 Eenvoudig fasediagram van water. Pa staat voor pascal (1 Pa = 1 N/m2). Let op: de 

drukschaal is hier logaritmisch. Bron: IMAU. 

Opdracht 1.4* Het fasediagram en koken en bevriezen 

e. Hoe zie je uit het fasediagram van figuur 1.2 dat water bij druk van 1 atm = 105 Pa bij 0oC 
bevriest en bij 100oC kookt? 

f. Lees uit het diagram af bij welke temperatuur water onder een druk van 10 atm kookt. 
g. Beneden het vriespunt kan waterdamp alleen direct in ijs overgaan. Hoe blijkt dat uit het 

fasediagram? En hoe heet dat proces?  

 

sublimatie 

depositie 

(of rijpen) 

Vast 

(ijs) 

Vloeibaar (water) 

bevriezen condenseren 
verdampen smelt

en 
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Dichtheid 

Als er bij atmosferische druk (de standaard luchtdruk) ijs wordt gevormd neemt de dichtheid 8% 
af. De dichtheid van ijs is dus lager dan van vloeibaar water. Water is daarmee het enige niet-
metaal dat uitzet als het naar de vaste fase overgaat. Vloeibaar water heeft zijn hoogste dichtheid 
bij 4°C, namelijk 1000 kg m-3, terwijl ijs een dichtheid heeft van 917 kg m-3 bij 0°C. Dit opvallend 
gedrag komt door de ordening van de watermoleculen. Als de temperatuur beneden 4°C daalt, 
neemt de dichtheid af doordat watermoleculen door waterstofbruggen losse hexagonale (= 
zeshoekige) structuren vormen. Bij 0°C gaan deze hexagonale structuren aan elkaar zitten en 
vormen zo ijskristallen (zie figuur 1.3). Door deze hexagonale ijskristallen gebruiken de moleculen 
de ruimte tussen de watermoleculen minder efficiënt.  

 

Figuur 1.3 Watermoleculen in een ijskristal vormen een hexagonaal rooster, hier van twee 

verschillende hoeken bekeken. Een grijze stok stelt een waterstofatoom voor die een waterstofbrug 

tussen twee zuurstofatomen (rode ballen) vormt. De zeskantige vorm is ook herkenbaar in 

ijskristallen (zie 1.3.2). Door de gelaagde structuur kunnen ijskristallen onder druk gemakkelijk 

vervormen, hetgeen tot ijsstroming leidt (zie 1.3.5). Bron: IMAU. 

 

Opdracht 1.5* Dichtheid van ijs 

Beschrijf een proef waarmee je de dichtheid van ijs nauwkeurig kunt bepalen. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Wat zijn de belangrijkste 

fysische en chemische eigenschappen van water?’ 

Soorten ijs 

In deze paragraaf beschrijven we de soorten ijs die het meeste op Aarde voorkomen.  

Zeeijs 

Zeeijs wordt gevormd door het bevriezen van zeewater. Gedurende het bevriezingsproces en de 
vorming van ijskristallen wordt het zout uitgescheiden (Engels: brine rejection). Als dit zeeijs weer 
smelt is dit dus zoet water. Het zoutgehalte van het zeewater neemt toe bij de vorming van zeeijs 
en neemt weer af bij het smelten van zeeijs. Op deze manier beïnvloedt zeeijs de vorming van 
watermassa’s met verschillende zoutgehaltes in de oceaan. Deze verschillen in zoutgehalte spelen 
een belangrijke rol bij de thermohaliene circulatie, of THC. Deze oceaancirculatie wordt 
aangedreven door dichtheidsverschillen die het gevolg zijn van verschillen in temperatuur (thermo) 
en zoutgehalte (haliene) van het water (zie Appendix I).  

Omdat het zeeoppervlak door golven en stromingen altijd in beweging is, vormt zich zelden in één 
keer een mooie gladde ijsvloer. We kunnen in de vorming van zeeijs verschillende stadia 
onderscheiden: grease ice is een mengsel van ijskristallen en zeewater, en heeft het karakter van 
een olieachtige laag op het zeewater die de golven dempt. De volgende fase is de vorming van 
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pancake ice (zie figuur 1.4), waarbij ronde ijsschotsen met een diameter van enkele tientallen 
centimeters tot enkele meters zijn gevormd, die door onderlinge botsingen een opstaande rand 
hebben.  

Uiteindelijk vriezen deze schotsen aan elkaar vast, waardoor een aaneengesloten laag zeeijs 

ontstaat, pakijs genoemd (Engels: pack ice). Smalle kanalen van open water in het pakijs worden 
leads genoemd. Deze kunnen vervolgens onder de werking van wind, golven, getijden en 
stromingen het pakijs verder doen opbreken waardoor drijfijs (Engels: drift ice) ontstaat. Fast ice is 
zeeijs dat is vastgevroren aan land of aan ijsplaten. 

De totale zeeijsbedekking kan met satellieten worden waargenomen; vanaf 1972 zijn er tijdseries 
beschikbaar.  

Opdracht 1.6* De huidige zeeijsbedekking 

a Bekijk www.nsidc.org en kijk wat de zeeijsbedekking van dit moment is. 
b Ligt de zeeijsbedekking onder of boven het gemiddelde? 
c Hoe kun je in de mondiale zeeijsbedekking de invloed van de THC zien? 

Figuur 1.5 laat de maximum en minimum zeeijsbedekking (concentratie zeeijs tenminste 20%) 
zien op het NH en ZH gemiddeld over de jaren 1978-1991. Als je goed kijkt zie je dat in het 
Arctische bekken niet al het zeeijs in de zomer verdwijnt, maar dat een kern rondom de Noordpool 
de zomer ‘overleeft’. Dit meerjarig zeeijs is veel dikker (3-4 m) dan het ijs dat zich tijdens de 
winter opnieuw vormt. Op plaatsen waar schotsen over elkaar heen schuiven ontstaan drukrichels 
die tot 10m hoog kunnen zijn. Dit maakt reizen over het oppervlak van zeeijs tot een lastige 
onderneming. In termen van energieopslag en opbrengst vertegenwoordigt de uitbreiding van de 
zeeijsgordel naar de lagere breedtegraden in de winter en het omgekeerde proces in de zomer de 
belangrijkste seizoenscyclus in het klimaatsysteem. Het kwantificeren hiervan is lastig, en valt 
buiten de scope van deze module.  

 

Figuur 1.4 Pancake ice 

met daartussen grease 

ice. Foto: Wikipedia. 
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Figuur 1.6 Jaarlijkse gang van 

maandelijks gemiddelde zeeijs 

bedekking in het NH (groen). ZH 

(rood) en de som (blauw) voor de 

periode 1979-1999. Bron: IMAU. 

Figuur 1.5 Boven: 

februari maximum (links) 

en september minimum 

(rechts) zeeijsbedekking 

in het Noordpoolgebied. 

Beneden: maart 

minimum (links) en 

september maximum 

(rechts) zeeijsbedekking 

in het Zuidpoolgebied. 

Bron: IMAU. 
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De jaarlijkse gang (seizoenscyclus) van de zeeijs bedekking (Engels: sea ice cover) in het 
Noordpoolgebied heeft een andere fase en amplitude (maximale omvang) dan die in het 
Zuidpoolgebied (figuur 1.6).  

Het verschil in fase wordt uiteraard verklaard door het verschil in seizoen (de zomer op het 
noordelijk halfrond en zuidelijk halfrond zijn precies uit fase). Het verschil in amplitude wordt 
veroorzaakt door de andere land-zee verdeling. Op het noordelijk halfrond wordt uitbreiding van 
het zeeijs fysiek begrensd door de continenten. Op het zuidelijk halfrond kan het zeeijs zich verder 
uitbreiden. Daarnaast is het op het zuidelijke halfrond ook kouder. Door deze factoren bij elkaar op 
te tellen (zie figuur 1.6, global) krijg je een jaarlijkse gang in de mondiale zeeijs bedekking met 
een breed maximum gedurende de maanden juni tot en met november en een minimum in 
februari.  

Op het noordelijk halfrond transporteren zeestromingen langs de kust van Groenland en Canada 
zeeijs dat in het Arctisch bekken is gevormd ver naar het zuiden in de Atlantische Oceaan. Alleen 
ten westen van Europa is dit niet het geval door het warmtetransport van de THC (de warme 
Golfstroom). Op het zuidelijk halfrond ligt in het koudste gedeelte het continent Antarctica waar 
zich geen zeeijs kan vormen. Er vormt zich wel zeeijs om Antarctica heen. Dit ijs breidt zich 
betrekkelijk ver richting evenaar uit, en is gemiddeld dunner dan op het NH, typisch 0,5 tot 2 m. 
Als het zijn maximum uitbreiding heeft bereikt in september, dan heeft de zeeijsgordel het 
oppervlak van het Antarctisch continent effectief verdubbeld (zie figuur 1.5 rechtsonder). In de 
zomer kan dit zeeijs zich maar mondjesmaat handhaven. Alleen in de Weddell, Amundsen en 
Bellingshausen Zee komt zomerijs voor.  

Zeeijs isoleert de relatief warme oceaan van de koude atmosfeer. Dat heeft vooral in de winter 
(dan is de atmosfeer erg koud) een belangrijk klimatologisch effect. De oceaan is dan warmer dan 
de atmosfeer. Als er zeeijs ligt koelt de atmosfeer de oceaan minder sterk af. En de oceaan kan de 
atmosfeer nauwelijks opwarmen. Boven zeeijs is de lucht dus heel koud. Bestaand zeeijs naast 
open water bevordert daardoor het ontstaan van nieuw zeeijs. Hoe effectief zeeijs isoleert hangt af 
van de dikte van het zeeijs. Helaas zijn er maar weinig directe metingen van de dikte van zeeijs. In 
het Noordpoolgebied bestaan metingen van onderzeeboten, gemeten met naar boven kijkende 
SONAR (Sound Navigation And Ranging) en een handvol diktemetingen door middel van boringen. 
Dit is echter onvoldoende om een kaart van de zeeijsdikte te maken en al helemaal om te kijken of 
er een trend is in de dikte van het zeeijs.  

Rondom Antarctica zijn nog minder metingen van zeeijs beschikbaar. Inmiddels zijn de eerste 
pogingen om zeeijsdikte met behulp van satellieten in kaart te brengen succesvol verlopen. Ze 
richten zich op de bepaling van de hoogte van de freeboard, het deel van het ijs dat boven het 
zeewater uitsteekt. Omdat de dichtheid van het ijs en zeewater bij benadering bekend zijn kun je 
met behulp van de wet van Archimedes (zie Appendix II) berekenen hoeveel ijs zich onder water 
bevindt. De aanwezigheid van een laag sneeuw op het ijs compliceert deze methode, omdat 
sneeuw een lagere dichtheid heeft. De laatste decennia zijn sterke neerwaartse trends 
waargenomen in de zeeijsbedekking op het NH. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 4.  

 

Opdracht 1.7* Leidt smeltend zeeijs tot zeespiegelstijging? 

a Wat heeft een kleinere dichtheid, ijs of vloeibaar water? (gebruik eventueel je BINAS) 
b Als je een fles water invriest wat gebeurt er dan met de fles? 
c Als je een ijsblokje in een bekerglas met water legt en je laat het smelten, dan verandert er 

niets aan de waterhoogte. Hoe komt dat? 
d Wat is je conclusie: leidt smeltend zeeijs tot zeespiegelstijging? 
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Figuur 1.7 Zeeijs concentratie op: 

(a) 30 augustus 1974, (b) 30 

augustus 1975 en (c) 29 augustus 

1976. De Weddell Polynya is het 

gebied met open water bij de 

nulmeridiaan tussen 65° ZB and 70° 

ZB. Bron: Gordon (2006). 

Opdracht 1.8* Polynyas 

Polynyas zijn grote aaneengesloten 
stukken van open water in een 
gesloten zeeijsbedekking. Een 
Polynya wordt vaak open gehouden 
door sterke valwinden die van de 
ijskap afkomstig zijn.  
Dit is echter niet het geval voor de 
Weddell Polynya, een groot gebied 
van open water in de oostelijke 
Weddell Zee dat zich vormde in de 
winters van 1974, 1975 en 1976 
(zie figuur 1.7). De meest 
waarschijnlijke verklaring voor het 
ontstaan van de Weddell Polynya is 
de aanwezigheid van een 
onderzeese berg, Maud Rise, in 
combinatie met een afwijkende 
atmosfeer- en oceaancirculatie.  
a Hoe kunnen sterke valwinden 

zorgen voor het open houden 
van openingen in het ijs? 

b Hoe kan de aanwezigheid van 
een onderzeese berg het open 
water verklaren? 

Opdracht 1.9 De isolerende werking van zeeijs 

Figuur 1.8 laat verticale temperatuurprofielen zien in zeeijs (sea ice), diepe sneeuw (firn) en 
atmosfeer voor typische winteromstandigheden in de poolgebieden: op 10 meter hoogte een 
luchttemperatuur van -30°C en een windsnelheid van 4m s-1. Let op: de temperatuur staat in 
Kelvin. 
Op 10m boven zee wordt een temperatuur van -30°C gemeten. Het zeewater heeft een 
temperatuur van minimaal -1,8°C (de grafieklijnen van figuur 1.8 houden daar rechts op). 
a Lees de luchttemperatuur op 10m en op 50cm boven zee af in het geval van (1) open water en 

(2) als er een laag ijs over de oceaan ligt (Antarctic). Verklaar het verschil. 
De lijn in ‘Antarctic sea ice’ in figuur 1.8 heeft betrekking op een laag ijs die op het oceaanwater 
drijft. De bovenkant van het ijs is gesteld op hoogte z = 0m. 
b Lees uit de grafiek af: 
•••• Hoe dik het ijs is. 
•••• Hoe hoog de temperatuur is aan de onderkant en de bovenkant van het ijs. 
c Wat is je conclusie over de isolerende werking van het ijs? 
d De lijn ‘deep firn’ heeft betrekking op een dikke laag ineengedrukte sneeuw zonder water 

eronder. Isoleert dat beter of minder goed dan ‘antarctic sea ice’? Hoe kun je dat opmaken uit 
figuur 1.8? 
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IJs in de atmosfeer 

Als de temperatuur laag genoeg is (dat is in de 
hogere atmosfeer bijna altijd het geval) en als 
er voldoende vocht aanwezig is, kunnen zich in 
de atmosfeer ijskristallen vormen. Afhankelijk 
van de temperatuur en vochtigheid vormen 
zich veelal symmetrische ijskristallen (figuur 
1.9). De verschillende vormen zijn het gevolg 
van een delicate balans tussen vertakken van 
ijsafzetting op kleine verstoringen op het 
‘beginkristal’ of het vlak aangroeien van 
plaatjes. Dit levert respectievelijk complexe 
kristallen of simpele vormen op. Zie 
www.snowcrystals.com. 

IJskristallen vormen zich, net als 
regendruppels, in wolken. Door hun 
onregelmatige structuur zorgen ijskristallen 
voor een veel minder scherp gedefinieerde 
wolkengrens in ijswolken dan de 
waterdruppeltjes bij waterwolken.  

Als de ijskristallen vallen, komen ze vaak in 
warmere luchtlagen terecht waardoor ze gaan 
samenklonteren tot sneeuwvlokken. Als de 
lagere luchtlagen een temperatuur hebben die 
hoger is dan het smeltpunt, dan zullen 
sneeuwvlokken veranderen in regendruppels. 
Regen aan de grond is vaak het gevolg van 
sneeuwval in de hogere atmosfeer. Maar als de 
onderste luchtlagen koud genoeg zijn treedt 
sneeuwval aan het aardoppervlak op.  

Figuur 1.8 Verticale temperatuurprofielen in firn 

en zeeijs (onderste deel van de grafiek) en 

atmosfeer (bovenste deel van de grafiek) onder 

omgevingsomstandigheden (ambient conditions) 

zoals ze tijdens een winter in de poolgebieden 

voorkomen. Bron: IMAU. 

Figuur 1.9 Verschillende typen ijskristallen als een functie van temperatuur 

en luchtvochtigheid. Bron: Snowcrystals.com 
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Andere vormen van atmosferisch ijs zijn hagel en ijzel, bestaande uit onderkoelde 
waterdruppeltjes. Deze ijsvormen smelten meestal na relatief korte tijd weg. Ze leiden dus zelden 
tot de vorming van een permanente ijslaag en daarom zullen ze hier verder niet worden 
besproken. 

Opdracht 1.10* Wolken 

Figuur 1.10 is een foto van een Cumulonimbus wolk met 
aambeeld (incus).  
a Waar in deze wolk bevinden zich de ijskristallen en 

waar de waterdruppels? Motiveer je antwoord. 
b Onder welke omstandigheden wordt sneeuw in een 

wolk gevormd? 

Seizoenssneeuw 

Een sneeuwpakket is een onregelmatige stapeling van 
ijskristallen met een dichtheid die wordt bepaald door de 
hoeveelheid lucht tussen ijskristallen. Sneeuw is dus 
niets anders dan een mengsel van ijs en lucht! 
Versgevallen sneeuw bevat veel lucht en heeft daarom 
een lage dichtheid, typisch 100 kg m-3. Onder invloed 
van het bovenliggende gewicht en de langzame groei 
van ijskristallen neemt de dichtheid van de sneeuwlaag 
in de tijd toe. Daarom wordt een sneeuwlaag vanzelf 
dunner, zonder dat de totale massa sneeuw afneemt. 
Dit wordt inklinken genoemd.  

Sneeuw heeft een belangrijke invloed op het lokale 
klimaat. Zo reflecteert het witte oppervlak, net als zeeijs 
en landijs, 70-90% van de invallende zonnestraling en 
zorgt dus voor een koelend effect. Dit is een voorbeeld 
van een positieve terugkoppeling: als het kouder wordt 

valt er meer sneeuw in plaats van regen, wordt er meer zonnestraling weerkaatst en wordt het 
weer kouder enzovoort. Maar sneeuw fungeert ook als een isolerende deken die de warme 
ondergrond isoleert van de koude atmosfeer.  

Opdracht 1.11** Het isolerende sneeuwpakket 

a Bereken de dichtheid van sneeuw met 90, 
60 en 30% ijs. Verwaarloos de massa van 
de lucht; de dichtheid van ijs is 917 kg m-3. 

b Waarom wordt het 's nachts boven een 
sneeuwlaag kouder dan boven sneeuwvrije 
grond? Hint: bedenk waarom een 
dierenvacht zo goed isoleert. 

c Bereken ook het percentage ijs van 
versgevallen sneeuw (100 kg m-3) 

Op de meeste plaatsen verdwijnt het 
sneeuwdek dat zich in de winter heeft 
opgebouwd in de lente en zomer weer. Dit 
gebeurt het eerst in de gebieden waar het 
relatief warm is, dus op de lagere 
breedtegraden. In dat geval spreken we van 
seizoenssneeuw. Op de hogere breedtegraden 
is het dan nog steeds echt winter en daar valt 
dan nog steeds verse sneeuw. De totale 
sneeuwbedekking neemt dan dus al af terwijl 
de totale sneeuwmassa nog toeneemt. Dit kan 
je zien in figuur 1.11, waar de totale 
sneeuwmassa later piekt (in maart) dan de 

Figuur 1.10 Cumulonimbus Incus met 

verijsd aambeeld. Bron: IMAU 

Figuur 1.11 Maandelijks gemiddelde 

sneeuwbedekking en sneeuwmassa op het 

Noordelijk Halfrond. Bron: IMAU. 
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totale sneeuwbedekking (in februari).  

Omdat sneeuw goed isoleert zou je kunnen denken dat in het voorjaar, als de eerste smelt 
plaatsvindt, de onderste laag sneeuw koud blijft terwijl het ‘boven’ al aardig warm begint te 
worden. Maar dit blijkt niet het geval. Het smeltwater dringt door in de diepere sneeuwlagen. Die 
zijn nog koud, en daardoor herbevriest het water tot ijs. Hierbij komt warmte vrij waardoor het 
sneeuwpakket snel tot het smeltpunt opwarmt. 

Opdracht 1.12** Opwarmen van een sneeuwpak in de lente 

Gebruik je BINAS bij de volgende vragen. 
a Bereken de hoeveelheid energie die per vierkante meter nodig is om een sneeuwlaag van 1 m 

dik met een uniforme temperatuur van -10°C tot het smeltpunt op te warmen (zonder te 
smelten). De soortelijke warmte van lucht in de sneeuw mag worden verwaarloosd. Neem 
een sneeuwdichtheid van 350 kg m-3. 

b Bereken de energie die nodig is om deze hoeveelheid sneeuw ook te laten smelten. 

In plaats van smelten kan sneeuw ook sublimeren (de directe overgang van de vaste naar de 
gasvormige fase, zie figuur 1.2). Sublimatie is veel energie-intensiever dan smelt en daarom alleen 
belangrijk in gebieden waar het te koud is voor smelt of waar de lucht extreem droog is, 
bijvoorbeeld over de prairie van Noord Amerika. Als sneeuwdeeltjes door de wind worden 
opgewerveld (sneeuwdrift) kan er, in hele droge gebieden of in gebieden waar het te koud is voor 
smelt, sterke sublimatie optreden. Deze vorm van sublimatie is effectiever, omdat een groter 
oppervlak van de sneeuwdeeltjes aan de lucht wordt blootgesteld. Tegenovergesteld kan ijs aan 
het aardoppervlak ook ontstaan door depositie, d.w.z. de directe overgang van de gasfase 
(waterdamp) naar de vaste fase (ijs). Dit noemen we rijpvorming; het vertegenwoordigt een 
massatransport van water van de atmosfeer naar het aardoppervlak, hetzelfde als dauwvorming bij 
temperaturen boven nul. 

Opdracht 1.13** Sublimatie en ijzige winden op de prairie 

a Leg met een voorbeeld uit wat sublimeren is. 
De hoeveelheid energie, of warmte, die nodig is om 1 g ijs te sublimeren, is 2840 J. 
b Hoeveel zal 1 m3 lucht op zeeniveau hierdoor afkoelen? 
c Verklaar waarom de wind op de prairie zo ontzettend koud kan zijn. 

Landijs 

Op sommige plekken ‘overleeft’ een deel van de in de winter gevallen sneeuw de zomer. De 
meerjarige sneeuw die dit oplevert noemen we firn. Als de aangroei van het sneeuwpakket over 
een periode van meerdere jaren plaatsvindt, is er sprake van accumulatie of een positieve 
massabalans (meer over deze massabalans in paragraaf 4.5; ‘de oppervlakte-massabalans’). Door 
de groei van ijskristallen en de toenemende druk van het bovenliggende sneeuwpakket neemt de 
dichtheid van sneeuw met de diepte toe (figuur 1.12). In eerste instantie gebeurt dit door 
herschikking van de ijskristallen, waardoor ze effectiever worden gestapeld (settling). Vanaf een 
dichtheid van 550 kg m-3 is effectiever stapelen niet meer mogelijk. 

Vanaf die dichtheid van 550 kg m-3 worden de kristallen samengeperst. Ook vindt er massa-
uitwisseling plaats waardoor de symmetrische vorm verdwijnt en de dichtheid verder toeneemt 
(sintering). Dit proces gebeurt bij constante temperatuur en gaat sneller bij hogere temperatuur. 
Op een gegeven diepte worden de luchtkanaaltjes tussen de individuele ijskristallen afgesloten. Dit 
is het moment waarop gletsjerijs is gevormd. De ijsdichtheid is dan ongeveer 830 kg m-3. Verdere 
toename van de dichtheid vindt plaats door samendrukking van de luchtbelletjes totdat de 
maximale dichtheid van ongeveer 900 kg m-3 is bereikt. De aanwezigheid van luchtbelletjes 
onderscheidt gletsjerijs van bevroren water. 

Voor het vormen van gletsjerijs moet de druk hoog genoeg zijn om de belletjes af te sluiten en 
moet de sneeuwlaag dik genoeg zijn; dit kan alleen boven land gebeuren.  

Opdracht 1.14** Luchtvolume van gletsjerijs  

Gegeven zijn de dichtheden van gletsjerijs (830 kg m-3), bevroren water (917 kg m-3) en lucht (1,2 
kg m-3). 
a Als we 1 m3 gletsjerijs nemen, wat is dan het volume van de lucht die hierin zit? 
b Hoeveel procent is dat? 
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Figuur 1.12 Transformatie van sneeuw via firn naar gletsjerijs, met dominante processen en 

kritische waarden van de dichtheid. Rechts: ijsstructuur op verschillende dieptes. Bron: IMAU. 

In figuur 1.12 is langs de verticale as geen diepte aangegeven, omdat de diepte waarop gletsjerijs 
wordt gevormd in belangrijke mate afhangt van het lokale klimaat op de volgende twee manieren:  

1. Is er smelt of niet? Op plaatsen waar het in de zomer zo warm is dat er smelt plaatsvindt, is de 
diepte waarop gletsjerijs wordt gevormd soms maar 20 m. Op plaatsen waar het te koud is voor 
smelt wordt gletsjerijs gevormd op dieptes van meer dan 100 m, bijvoorbeeld in Antarctica (figuur 
1.13). 

2. Is het droog en warm of koel en droog? Ook in gebieden waar geen smelt plaatsvindt, varieert 
de diepte van de vorming van gletsjerijs sterk. Figuur 1.13 laat dit zien voor Antarctica. Sintering 
verloopt sneller bij een hoge temperatuur. In relatief warme gebieden verloopt sintering dus het 
snelst en is de diepte van het 830 kg m-3 niveau het kleinst (< 40 m). In koude gebieden is deze 
diepte van de vorming van gletsjerijs het grootst (> 130 m), hier is het te koud voor snelle 
sintering.  

In de droge sneeuwzone (de zone waar nooit smelt plaatsvindt, op Antarctica is dat bijna de hele 
ijskap, met uitzondering van de randen) is de combinatie van de hoeveelheid sneeuwval en de 
temperatuur dus bepalend voor de diepte waarop gletsjerijs wordt gevormd. Dit gegeven 
bemoeilijkt de interpretatie en datering van ijskernen (zie verder paragraaf 3.5, ‘dateren van 
ijskernen’).  
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Figuur 1.13 Diepte (in m) waarop in Antarctica gletsjerijs wordt gevormd. Dit betekent dat op deze 

diepte de kritische dichtheid van 830 kg m-3 is bereikt. In witte gebieden komt het gletsjerijs aan 

het oppervlak, en is de diepte dus 0 m. Bron: IMAU. 

Gletsjers en ijsstroming 

Gletsjers kunnen natuurlijk niet onbeperkt doorgroeien. Onder invloed van de zwaartekracht 
vervormt ijs: deformatie. Ook kan de onderkant van de gletsjer over de rotsbodem schuiven, dit 
wordt sliding genoemd. De ijsstroomsnelheid (de snelheid waarmee ijs wegstroomt van de plek 
waar die gevormd is) wordt bepaald door de som van deformatie en sliding. Als een gletsjer zich in 
een gebergte heeft gevormd zal hij bijvoorbeeld door een vallei naar beneden gaan stromen 
(valleigletsjer, Engels: valley glacier). Het stromen van ijs wordt mooi zichtbaar als een gletsjer 

Figuur 1.14 Tong van Malaspina 

gletsjer, een Piedmont gletsjer, 

de grootste gletsjer van Alaska 

(3880 km2). Beeld is afkomstig 

van de Landsat satelliet en ‘false-

colour’ ingekleurd.  

Bron: visibleearth.nasa.gov. 
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de gelegenheid krijgt om op een vlakte uit te stromen (een zgn. Piedmont gletsjer). Figuur 1.14 
laat een satellietopname zien van de Malaspina gletsjer, de beroemdste Piedmont gletsjer en 
tevens de grootste gletsjer van Alaska. Als een gletsjer zich op een platte bergtop of vlakte heeft 
gevormd spreken we van een ijskap (Engels: ice cap of ice sheet). Een ijskap vloeit zijwaarts, 
vergelijkbaar met stroop die op een pannenkoek wordt gegoten. Het dichtstbijzijnde voorbeeld is 
Vatnajøkull op IJsland, de grootste ijskap van Europa (figuur 1.15).  

Het deformatie en sliding gedrag van gletsjers en ijskappen is nog niet volledig begrepen. Dit is te 
wijten aan de problemen die het met zich meebrengt om apparatuur aan de basis van een 
honderden tot duizenden meters dik ijspakket aan te brengen. Berekende en gemeten 
stroomsnelheden van de Antarctische ijskap in figuur 1.16 laten ingewikkelde patronen zien die 
veel weg hebben van ijsrivieren (Engels: ice streams) met ieder een eigen stroomgebied (Engels: 

Figuur 1.15 MODIS 

opname van IJsland, 9 

september 2002. De 

grootste ijskap van 

IJsland en Europa, 

Vatnajøkull, in de 

zuidoosthoek van het 

eiland, heeft zich gevormd 

op de toppen van drie 

actieve vulkanen. De 

felgroen gekleurde meren 

en kustwateren zijn het 

gevolg van fijn glaciaal 

sediment dat via het 

smeltwater de zee 

bereikt.  

Bron:  

NASA, 

visibleearth.nasa.gov 

Figuur 1.16 Berekende 

ijsstroomsnelheid in 

Antarctica. De afkortingen 

refereren aan de namen van 

de ijsrivieren en de zwarte 

lijnen geven de begrenzing 

aan van de stroomgebieden. 

Bron: J. Bamber, Science, 

2002. 
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drainage basins). Deze ijsrivieren bereiken snelheden van één tot enkele kilometers per jaar en 
bevinden zich vlak naast gebieden waar bijna geen stroming plaatsvindt.  

De randen van Antarctica zijn ‘warmer’ dan het binnenland en hier treedt ook de snelste 
gletsjerstroming op, zie figuur 1.16. Een snelle stroming aan de rand heeft effect op het 
binnenland; veranderingen die aan de kust plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de oceaan opwarmt) 
kunnen relatief snel worden doorgegeven aan het binnenste van de enorme ijskap. Via dit 
mechanisme kunnen zelfs de grote ijskappen van Groenland en Antarctica relatief snel reageren op 
klimaatverandering, veel sneller dan tot voor kort werd aangenomen (zie hoofdstuk 4). 

Het deformeren van ijs leidt tot de vorming van gletsjerspleten. Gletsjerspleten zijn in de meeste 
gevallen vrijwel onzichtbaar door sneeuwbruggen en kunnen daarom een groot gevaar zijn voor 
het transport van mensen en goederen over gletsjers. Op het grensvlak van snel en langzaam 
stromend ijs (Engels: shear zone) zijn de spletengebieden vaak wel goed zichtbaar (zie figuur 
1.17). 

Opdracht 1.15* Soorten ijs 

c Wat is een gletsjer?  
d Wat is het verschil tussen een valleigletsjer en een ijskap? 
e Wat blijft langer liggen, gletsjerijs of zeeijs? Motiveer je antwoord.  

Opdracht 1.16* IJsstroomsnelheid 

a  Leg uit waarom de ijsstroomsnelheid op de begrenzing van de stroomgebieden vrijwel 0 is. 
b Waar in het binnenland van Antarctica zul je bedacht moeten zijn op ondergesneeuwde 

ijsspleten? Aanwijzing: let op de kleuren in figuur 1.16.  

IJsplaten 

In koude gebieden, zoals Antarctica, kunnen gletsjers zonder te smelten de zee in stromen, om 
vervolgens te gaan drijven (zie figuur 1.18). Als de omstandigheden gunstig zijn (bijvoorbeeld als 
de gletsjer in een baai stroomt) en de ijsaanvoer groot genoeg is, kan zich een vlakte van drijvend 
ijs vormen: ijsplaten (Engels: ice shelves). De grootste ijsplaten worden aangetroffen rond 
Antarctica. Dit zijn met name de Ross en Filchner-Ronne ijsplaten en de Amery en Larsen ijsplaten 
(figuur 1.16). De Lambert gletsjer (LAM in figuur 1.16), die de Amery ijsplaat voedt, is de grootste 

Figuur 1.17 Gletsjers stromen de Indische Oceaan in bij Wilkes Land, Antarctica. Duidelijk te 

zien zijn de spleten in het ijs. Bron: www.swisseduc.ch/glaciers/glossary/; foto: M. J.

Hambrey, 1994. 
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gletsjer ter wereld in termen van ijstransport. Langs ongeveer 50% van de kust van Antarctica 
treffen we ijsplaten aan. IJsplaten zijn zeer gevoelig voor kleine schommelingen in het klimaat en 
daardoor goede indicatoren van klimaatverandering (zie hoofdstuk 4).  

De locatie waar de gletsjer loslaat van de rotsbodem (Engels: bedrock) heet de grounding line. 
Als het uiteinde van de gletsjer de zee bereikt valt de wrijving aan de bodem weg. IJsplaten 
kunnen dan helemaal vrij uitstromen en hun dikte neemt af met de afstand van de grounding line. 
Een typische ijsplaatdikte bij de grounding line is 500-1500 m, terwijl 200m een typische waarde is 
aan de zeewaartse grens van een ijsplaat. Door het sterk gekromde profiel aan de onderkant van 
een ijsplaat stelt zich een circulatie in het zeewater onder de ijsplaat (zie figuur 1.18). Deze 
dichtheidsgedreven circulatie wordt in stand gehouden door afsmelting aan de onderkant van de 
ijsplaat, waardoor het zoutgehalte van het zeewater enigszins kleiner wordt en de dichtheid 
afneemt. Hierdoor stroomt het water langs de basis van de ijsplaat naar boven, daarmee de smelt 
versnellend en op grotere diepte warmer water van het continentale plat naar binnen trekkend. Dit 
mechanisme wordt ook wel de ‘ijspomp’ genoemd.  

De smelt aan de basis van de ijsplaat die optreedt en versterkt wordt door de ijspomp wordt ook 
wel basale smelt (basal melt) genoemd. Door deze ‘basal melt’ kan tot enkele tientallen meters ijs 
per jaar smelten. Dit mechanisme vormt daardoor een belangrijke (schattingen lopen op tot 30%) 
maar tot op heden slecht bekende component van massaverlies van de Antarctische ijskap. Het 
smeltpunt van ijs wordt lager met toenemende druk. Als het smeltpunt op geringere diepte door de 
lagere druk weer hoger wordt, kan tot typisch enkele cm per jaar herbevriezing aan de basis van 
de ijsplaat plaatsvinden (Engels: marine ice). Organisch materiaal dat zich in dit ijs bevindt leidde 
enkele jaren geleden tot de eerste signalering van ‘groene’ ijsbergen (zie figuur 1.18). 

Opdracht 1.17* IJspomp en groene ijsbergen 

h. Beschrijf in je eigen woorden hoe de ‘ijspomp’ bijdraagt aan het smelten van een ijsplaat. 
i. Waardoor ontstaat er ‘marine ice’ onder een ijsplaat (zie figuur 1.18)? 
j. Hoe kan er groen materiaal in het ‘marine ice’ komen? 
k. Waardoor kan een ijsberg kapseizen zodat het groene ijs boven komt? 

Opdracht 1.18** De hoogte van een ijsfront 

a Lees Appendix III, een bijzondere ijsplaat. Stel dat het front van de Ross ijsplaat 200m dik is, 
hoeveel meter verheft de ijsplaat zich dan boven de zeespiegel? Gegeven is de dichtheid van 
de ijsplaat (900 kg m-3) en zeewater (1028 kg m-3).  

Figuur 1.18 Schematische voorstelling van een ijsplaat (ice shelf) en de ijspomp onder 

ijsplaten. Bron: AWI. 
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b Hoe verandert het antwoord op de vorige opdracht als de bovenste 60m van de ijsplaat bestaat 
uit een firnlaag met een dichtheid van 600 kg m-3? Dit verschil noemen we de firncorrectie.  

IJsbergen 

IJsplaten worden gevoed door gletsjers die vanuit de ijskap de zee instromen. Het front van de 
ijsplaat verplaatst zich daarom steeds verder zeewaarts, totdat golven en getijden het voorste deel 
van de ijsplaat laten afbreken. Een tafelijsberg is geboren (zie bijvoorbeeld figuur 1.19). Het 
proces van ijsbergvorming wordt afkalven genoemd (Engels: calving). De Titanic is in aanvaring 
gekomen met een ijsberg die afkomstig moet zijn geweest van de Groenlandse ijskap. Alle grote 
ijsbergen krijgen een naam en worden systematisch met satellieten gevolgd. IJsbergen afkomstig 
van Antarctica worden soms jaren later voor de kust van Nieuw Zeeland gesignaleerd. 

Het afkalven van grote ijsbergen van de Antarctische ijskap, soms met het formaat van een 
Nederlandse provincie, krijgt in de media altijd veel aandacht. Er wordt dan vaak de suggestie 
gewekt dat dit afkalven het bewijs is dat de Antarctische ijskap verdwijnt. Maar naast basal 
melting is dit de enige wijze waarop de Antarctische ijskap een significante hoeveelheid massa 
kan kwijtraken en het is dus een volkomen normaal en natuurlijk verschijnsel. Dit geldt echter niet 
voor het opbreken van hele ijsplaten zoals dat recentelijk in het Antarctisch Schiereiland is 
waargenomen. Hier leer je meer over in hoofdstuk 4.  

 

Opdracht 1.19 Herhalingstijd van het afbreken van grote ijsbergen  

Figuur 1.19 laat een grote ijsberg zien, B-15 genaamd, net nadat deze van de Ross ijsplaat is 
losgebroken. Elk jaar stroomt 130 km3 ijs vanaf de Oost en West Antarctische ijskap de Ross 
ijsplaat in. 
a Hoe groot moet de ijssnelheid(km/jaar) aan het 500 km lange en 200m dikke ijsfront zijn om 

deze instroom te compenseren? 
b Eens in de hoeveel jaar levert dit een ijsberg op met het formaat zoals zichtbaar op figuur 

1.19? 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Welke soorten ijs zijn er en 

waar komen die op de Aarde voor?’ 

Opdracht 1.20 Beantwoording van de hoofdstukvraag 

Beantwoord nu de hoofdstukvraag van H1: wat zijn de eigenschappen van ijs en welke soorten ijs 
komen op de Aarde voor?  

Figuur 1.19 Een tafelijsberg 

met de naam B-15 en 

afmetingen ongeveer 50 x 300 

km brak maart 2000 af van de 

Ross ijsplaat. 

Bron: NASA, 

http://visibleearth.nasa.gov. 
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Nu we de wereld van ijs wat beter kennen gaan we in H2 kijken wat de invloed is van ijs op het 
klimaat. 
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Terra MODIS image van 14 november 2004. 

Krachtige winden lijken sneeuw van de 

Groenlandse ijskap te blazen, maar de lichte 

kleur kan ook worden veroorzaakt door 

schuimkoppen aan het zeeoppervlak. De 

krachtige winden worden Piteraqs genoemd, en 

kunnen veel schade aanrichten. Het Deense 

meteorologische Instituut (DMI) vaardigt 

speciale Piteraq waarschuwingen uit. Bron: 

NASA/MODIS 
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Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2. De invloed van ijs op het klimaatDe invloed van ijs op het klimaatDe invloed van ijs op het klimaatDe invloed van ijs op het klimaat    

Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde?Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde?Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde?Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde?    

2.1 Energiehuishouding van de Aarde 

De Aarde en de atmosfeer ontvangen energie vanuit de ruimte (de zon) en stralen ook energie 
naar de ruimte uit. Als ze evenveel energie opvangen als ze uitstralen, is de energiebalans nul en 
warmen ze niet op of koelen ze niet af. Als de energiebalans positief is, dan ontvangen de Aarde en 
atmosfeer meer dan ze aan de ruimte teruggeven en warmen ze op. Om te weten te komen of de 
energiebalans positief kan worden gaan we in deze paragraaf eerst antwoord geven op de vraag: 
‘waardoor wordt de energiebalans van het systeem Aarde-atmosfeer in grote lijnen bepaald?’ 

We kijken naar de energiehuishouding van het systeem Aarde-atmosfeer. Die energiehuishouding 
wordt bepaald door energiestromen. Een energiestroom of energieflux is de hoeveelheid energie 
die per seconde door een vierkante meter stroomt ten gevolge van straling, stroming of geleiding. 
Figuur 2.1 laat de verticale energiestromen zien in het systeem Aarde-atmosfeer, gemiddeld over 
het jaar en gemiddeld over de Aarde, uitgedrukt in W m-2. Er zijn drie belangrijke niveaus in deze 
figuur: de top van de atmosfeer (TOA), de atmosfeer en het aardoppervlak. De atmosfeer kan 
effectief zijn warmte kwijt aan de ruimte, omdat deze geen langgolvige straling terugzendt. Voor 
het aardoppervlak geldt dat minder omdat de atmosfeer erboven werkt als een deken (met gassen 
als bijvoorbeeld CH4 en CO2) die de langgolvige straling opneemt en terugstuurt. Dit noemen we 
het natuurlijke broeikaseffect. 

Opdracht 2.1* Energiebalans en stralingsbalans 

a Welke van de energiestromen in figuur 2.1 hebben betrekking op het natuurlijke 
broeikaseffect? 

b Toon aan de hand van figuur 2.1 aan dat er op de drie belangrijke niveaus (TOA, atmosfeer en 
aardoppervlak) een energie-evenwicht heerst (inkomende fluxen = uitgaande fluxen). Hoe 
zouden we het merken als dat evenwicht verstoord zou worden? 

c Op welk van de drie niveaus heerst stralingsbalans (inkomende straling = uitgaande 
straling)?  

Uit figuur 2.1 kun je afleiden dat aan de top van de atmosfeer (TOA) stralingsbalans heerst, maar 
dat dit niet geldt voor de atmosfeer zelf en ook niet voor het aardoppervlak. Dat komt doordat in 
de atmosfeer warmte niet alleen wordt getransporteerd door straling maar ook door turbulentie. 
De energie is daarbij gebonden aan materie door temperatuurverschillen in de lucht en 
faseverschillen van water(damp). Deze turbulente stromen zijn de voelbare warmtestroom (Engels: 
thermals of Sensible Heat Flux) en de latente warmtestroom (Engels: Evapotranspiration of Latent 
Heat Flux) (zie figuur 2.1). Bij deze laatste stroom wordt warmte opgenomen bij verdamping. Deze 
warmte komt pas weer vrij bij condensatie. Meer over turbulentie volgt in §2.8.  

In dit hoofdstuk behandelen we de invloed van ijs op het klimaat op een systematische manier: we 
beginnen met de invloed van ijs en sneeuw op de stralingshuishouding van de Aarde (§2.2-2.8). 
Vervolgens behandelen we de invloed van ijs op temperatuur (§2.9), wind (§2.10) en neerslag 
(§2.11)  
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Figuur 2.1 Energiefluxen in het systeem Aarde - atmosfeer, gemiddeld over het jaar en gemiddeld 

over het hele aardoppervlak (alle getallen in W m-2). Links: inkomende en uitgaande kortgolvige 

zonnestraling, rechts: langgolvige straling van en naar het aardoppervlak, midden: turbulente 

stromen van voelbare (thermals) en latente (evapotranspiraton of verdamping) warmte. Bron: IPCC 

(2007) naar Kiehl and Trenberth (1997). 

 

Figuur 2.1a, zelfde figuur als 2.1 met daarbij aangegeven wat kort- en langgolvige straling betreft 

en wat turbulentie. 

TOA 

Atmosfeer 

Aardoppervlak 

2. Langgolvige straling 1. Kortgolvige straling 

3. Turbulentie 



IJs en Klimaat De invloed van ijs op het klimaat 

  32 

Opdracht 2.2* Wat weet je al? 

Welke manieren ken je al waarop ijs het klimaat beïnvloedt? Schrijf deze manieren op en geef 
daarbij de betrokken energiestromen uit figuur 2.1 aan. 

Opdracht 2.3** Bijdrage van de warmteproductie in de Aarde aan de energiebalans? 

Als je de module De Bewegende Aarde hebt gedaan, dan weet je dat de Aarde zelf ook warmte 
produceert door het verval van radioactieve stoffen die in de Aarde aanwezig zijn. Met die 
warmteproductie hebben we in het bovenstaande geen rekening gehouden. Is dat terecht? Gebruik 
het gegeven dat de Aarde per kg gemiddeld 5·10-12 W produceert. Reken dat met behulp van 
gegevens die je in BINAS kunt vinden om naar een warmteflux aan het aardoppervlak. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag: ‘Waardoor wordt de energiebalans van het systeem Aarde-

atmosfeer in grote lijnen bepaald?’ 

2.2 Kortgolvige en langgolvige straling 

Voor de energiebalans van de Aarde is het onderscheid tussen kortgolvige en langgolvige straling 
van belang. In figuur 2.1 a zijn de kortgolvige en langgolvige straling nog duidelijker uitgelicht. 
Deze paragraaf behandelt de vragen: ‘Waar komen de kortgolvige en langgolvige straling die voor 
de Aarde van belang zijn vandaan? En uit welke golflengten bestaan die?’ Elk voorwerp zendt 
straling uit! Dat volgt uit het simpele feit dat het een temperatuur heeft. Al op een afstand kun je 
voelen of een theepot heet is. Ook zelf straal je ‘warmte’ uit. Aan de basis van de beschrijving van 
straling staat de zwarte straler. Dat is een voorwerp dat alle straling die erop valt absorbeert (dat 
bedoelen we met ‘zwart’).  

Een zwarte straler voldoet aan de wet van Planck (zie voor de wet van Planck ook Appendix IV). 
Voor een zwarte straler kunnen we de zogeheten Planck-krommen opstellen die afhankelijk is van 
de temperatuur, zie BINAS tabel 23. Voor de Zon is de temperatuur 5780 K en voor een luchtlaag 
in de hogere atmosfeer 255 K. In figuur 2.2 is de intensiteit van de uitgezonden straling 

vermenigvuldigd met de golflengte. Door de stralingsintensiteit Fλ vermenigvuldigd met de 

golflengte λ (in meters) te plotten langs de y-as en gebruik te maken van een logaritmische x-as 
kunnen we zonnestraling en aardse straling in één grafiek weergeven. Merk op dat beide krommen 
elkaar nauwelijks overlappen (< 0,4%). Op basis van golflengte kunnen we dus een onderscheid 
maken tussen straling die oorspronkelijk afkomstig is van de Zon (kortgolvige straling) en straling 
die afkomstig is van het aardoppervlak en/of de atmosfeer (langgolvige straling). 

Figuur 2.2 Planck-krommen voor kortgolvige (zonne)straling (5780 K) en langgolvige (aardse) 

straling (255 K) en definities van UV, zichtbaar en IR licht. NB let op: op de y-as staat λ maal de 

stralingsintensiteit!  
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Opdracht 2.4* de Aarde als straler 

l. Waarom zendt de Aarde alleen langgolvige warmtestraling uit? 
m. Waarom zendt de Zon vooral kortgolvige straling uit? 
n. Wat voor soort warmtestraling wordt uitgezonden door de wolken? 
o. Noem een verschijnsel op Aarde waarbij zichtbare warmtestraling wordt uitgezonden 

Opdracht 2.5* Langgolvig en kortgolvig? 

a Hoe groot is de golflengte bij de hoogste piek in figuur 2.2? Welke kleur is dat (gebruik tabel 
20 uit Binas; gebruik 1nm = 10-9m)? 

b De (onbewolkte) aardatmosfeer is redelijk transparant voor kortgolvige straling (het ‘visible’ 
deel). Hoe zie je dat terug in figuur 2.1? 

c De (onbewolkte) aardatmosfeer is ook een klein beetje transparant voor langgolvige straling. 
Hoe zie je dat in figuur 2.1? 

Kortgolvige en langgolvige straling moeten niet worden verward met golflengtegebieden als 
zichtbaar licht, ultraviolet (UV) en infrarood (IR). Die zijn gedefinieerd ten opzichte van de 
golflengten die wij met onze ogen kunnen waarnemen. Figuur 2.2 laat zien dat kortgolvige straling 
uit UV straling, zichtbaar licht en IR straling bestaat, terwijl langgolvige straling alleen uit IR 
straling bestaat. Met onze ogen kunnen we dus een deel van de kortgolvige straling waarnemen, 
alle langgolvige straling is voor ons onzichtbaar. 

De totale warmtestraling, de stralingsflux F(T), die door een zwarte straler (per seconde en per 
m-2) wordt uitgezonden (alle golflengten bij elkaar) blijkt alleen afhankelijk te zijn van de absolute 
temperatuur van de zwarte straler (wet van Stefan-Boltzmann, zie Appendix IV en VII):  

F(T) = constante ▪ T4 

De stralingsflux die wordt uitgezonden door een zwarte straler is dus evenredig met de vierde 
macht van de temperatuur van de straler. Een 2x zo hoge temperatuur gaat gepaard met een 24 = 
16x zo grote stralingsflux. Omdat de stralingskrommen (of het kortgolvige en langgolvige domein) 
van de zon en van de Aarde elkaar nauwelijks overlappen, kunnen we spreken over de kortgolvige 
en langgolvige stralingsfluxen (Engels: Shortwave radiation flux, SW, en Longwave radiation flux, 
LW).  

Opdracht 2.6** Stralingsflux van de Aarde 

a Bereken met de wet van Stefan-Boltzmann de stralingsflux die de Aarde uitzendt. Neem voor 
de temperatuur van de Aarde 255 K (in Opdracht 2.15 wordt duidelijk waarom we deze 255 K 
nemen). 

b Is dit kortgolvige of langgolvige straling? 

In een stralingsinstrument zoals weergegeven in figuur 2.3 zijn selectieve filters voor het 
meetgedeelte aangebracht die alleen langgolvige of kortgolvige straling doorlaten.  

 

 

Figuur 2.3 Sensor om de vier 

stralingsfluxen (en dus de netto 

stralingsflux) mee te meten: links de 

sensoren voor kortgolvige straling, 

rechts die voor langgolvige straling. 

Bron: IMAU. 
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Dit levert vier stralingsfluxen op: SW↑, SW↓, LW↑ en LW↓ (pijltje naar beneden is naar het 
aardoppervlak gericht, pijltje naar boven van het aardoppervlak af).  

De netto stralingsflux Rnet (Engels: net radiation) is gedefinieerd als de som van deze vier 
componenten: 

In de meteorologie geldt dat fluxen die naar het aardoppervlak toe zijn gericht positief zijn.  

De netto stralingsflux hangt niet alleen sterk af van locatie en tijd, maar ook van de hoogte in de 
atmosfeer. Stralingsinstrumenten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de stralingsbalans aan 
de top van de atmosfeer (TOA, met satellieten) of aan het aardoppervlak (bij meteorologische 
waarnemingsstations) te meten. In ieder geval moet altijd duidelijk worden aangegeven van welk 
hoogteniveau in de atmosfeer de stralingsbalans wordt besproken. 

Opdracht 2.7* Straling uit de ruimte 

Stel dat we de sensor in figuur 2.3 monteren op een satelliet die zich aan de TOA bevindt.  
a Beschrijf wat de twee naar boven gerichte sensoren meten als de satelliet zich aan de zonkant 

van de Aarde bevindt.  
b Geef een globale schatting van de waarde voor LW↓. 

Nu kun je antwoord geven op de vragen waar deze paragraaf over gaat: ‘Waar komen de 

kortgolvige en langgolvige straling die voor de Aarde van belang zijn vandaan? En uit welke 

golflengten bestaan die?’ 

2.3 De zonneconstante 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord: 
Wat is de SW↓ aan de top van de atmosfeer. 
Daarbij speelt de zonneconstante een 
belangrijke rol.  

Opdracht 2.8** De zonneconstante S0 

a Bereken de SW stralingsflux afkomstig van 
het zonoppervlak (T = 5780 K).  

b Bereken vervolgens de zonneconstante S0, 
dit is de SW stralingsflux die instantaan (op 
elk moment) invalt aan de TOA, als de 
gemiddelde afstand Aarde-Zon en de straal 
van de zon gegeven is. Gebruik de gegevens 
uit figuur 2.4, en de volgende formules: 

24bolA rπ= en 
2

cirkelA rπ= . 

c Verklaar het verschil met het jaargemiddelde 
van de invallende SW↓ aan de top van de 
atmosfeer (figuur 2.1) 

As het goed is kwam je bij opdracht 2.8 aan een 
zonneconstante S0, de instantane SW↓ flux aan 
de top van de atmosfeer (TOA), van 1372 W m-

2. Gemiddeld over het jaar en gemiddeld over de 
Aarde geeft dit een SW↓ aan de TOA van S0/4 = 
342 W m-2 (zie figuur 2.1).  

De SW↓ flux aan de top van de atmosfeer is niet 
uniform verdeeld over alle breedtegraden en 
over de tijd. De hoge breedtegraden, waar de 
zon schuin invalt, ontvangen minder 

Figuur 2.4 Gegevens over de zon en de 

Aarde 
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Figuur 2.5 Jaargemiddelde instraling aan de top van de 

atmosfeer (Insolation) als functie van breedtegraad. Rode 

lijn: bij de huidige stand van de aardas. Blauwe lijn: als de 

aardas loodrecht op het rotatievlak van de Aarde rond de 

zon zou staan. Gestippelde lijn: verschil. Bron: IMAU. 

stralingsenergie per eenheidsoppervlak 
dan de gebieden rond de evenaar. De 
jaargemiddelde inkomende kortgolvige 
stralingsflux aan de top van de 
atmosfeer is gegeven in figuur 2.5.  

Aan de top van de atmosfeer 
ontvangen de polen ongeveer 40% (= 
180 W m-2) van de hoeveelheid aan de 
evenaar (>400 W m-2). Als de stand 
van de aardas loodrecht zou zijn 
geweest op het vlak dat wordt 
beschreven door de baan van de Aarde 
rond de zon, in plaats van een hoek te 
maken van 23.5°, zouden de polen 
helemaal geen zonnestraling 
ontvangen (blauwe lijn in figuur 2.5).  

In figuur 2.6 zie je de seizoenscyclus 
van SW↓ aan TOA. Je ziet dat er een 
groot verschil is in deze seizoenscyclus 
voor de verschillende breedtegraden. 

Opdracht 2.9* Ontstaan van 

seizoenen 

Bekijk het filmpje op:  
http://bit.ly/IJS2-9 
a Hoe ontstaan dag en nacht? 
b Hoe ontstaan de seizoenen? 

De seizoensvariatie aan de evenaar is 
klein en vertoont een karakteristiek 
dubbel maximum, waar de zonshoek 
varieert tussen de keerkringen. De 
poolgebieden hebben daarentegen een 
zeer uitgesproken seizoenscyclus. In 
de winter bijvoorbeeld komt de zon 
poolwaarts van de poolcirkel (> 66,5º) 
één of meerdere dagen niet eens 
boven de horizon. In de zomer heb je 
juist een aantal dagen dag en nacht 
zon. Hierdoor komt de daggemiddelde 
SW↓ straling in de zomer aan de pool 
hoger dan aan de evenaar. De 
dagelijkse cyclus (overdag warm en ’s 
nachts koud, deze dagelijkse cyclus 
staat niet in figuur 2.6) is in het 
poolgebied juist veel kleiner, en op de 
geografische pool zelfs afwezig. 

 

Figuur 2.6 Seizoenscyclus (gebaseerd op 

daggemiddelden) van SW↓↓↓↓ aan TOA voor geselecteerde 
breedtegraden. Insolation = instraling door de zon = 

SW↓↓↓↓. Bron: IMAU. 
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/
p TOATOA

SW SWα = ↑ ↓

Opdracht 2.10* Stralingsintensiteit op de Noordpool 

Bekijk figuur 2.6. Waarom is de stralingsintensiteit in juni op de Noordpool groter dan op de 
evenaar? Aanwijzing: let goed op wat in figuur 2.6 vertikaal is uitgezet. 

Op de korte termijn kunnen we de zonneconstante als constant beschouwen. Op de lange termijn, 
tienduizenden jaren, is die zeker niet constant. Onder invloed van (kleine) veranderingen in de 
baan die de Aarde om de zon maakt verandert de hoeveelheid kortgolvige straling die van de zon 
komt. Dit noemen we de astronomische cycli, of Milankovitch cycli (zie Appendix V, en meer over 
deze cycli in de NLT module klimaatverandering). Deze cycli spelen een belangrijke rol bij de 
verklaring van de ijstijden (zie H4). Omdat we in dit hoofdstuk kijken naar de huidige invloed van 
ijs op het klimaat nemen we aan dat de zonneconstante constant is.  

Nu kun je antwoord geven op de vragen waar deze paragraaf over gaat: ‘Wat is de 

zonneconstante, hoe bereken je de SW↓ aan de top van de atmosfeer en waardoor zijn er variaties 
in deze SW↓?’ 

2.4 Het planetair albedo 

In deze paragraaf definiëren we ‘albedo’ en gaan we na hoe het albedo van plaats tot plaats op 

Aarde verschilt. 

Kortgolvige straling (zonlicht) kan worden gereflecteerd door wolken, luchtmoleculen, aerosolen 
(deeltjes in de lucht) en het aardoppervlak. De fractie kortgolvige straling die wordt gereflecteerd 
noemen we het albedo (‘witheid’). We kunnen dus spreken van wolken-albedo, lucht-albedo, 
aerosolen-albedo en oppervlakte-albedo. Ongeveer 31% van de invallende zonnestraling aan de 
TOA wordt terug gereflecteerd naar de ruimte (figuur 2.1). Deze verhouding tussen de 
gereflecteerde en inkomende kortgolvige stralingsflux aan de top van de atmosfeer heet het 
planetair albedo αp waarvoor geldt: 

 

De belangrijkste componenten van het planetair albedo zijn de wolkenbedekking (gemiddeld over 
de Aarde ongeveer 60%) en in onbewolkte gebieden het oppervlakte-albedo. Figuur 2.7 illustreert 
dit aan de hand van een foto die is genomen door de bemanning van de Apollo 17 missie, op weg 
naar de maan. Je ziet de enorme witte oppervlaktes van wolken op het zuidelijk halfrond en het 
sneeuwoppervlak op Antarctica. Hoe witter het oppervlak, hoe meer zonnestraling gereflecteerd 
wordt en hoe hoger het albedo. De Antarctische ijskap is op deze foto onbewolkt. Zo op het oog is 
het oppervlakte-albedo van droge sneeuw even hoog als dat van de wolkentoppen (beide 
oppervlaktes zijn even wit). Figuur 2.8 laat de mondiale verdeling zien van jaargemiddelde 
waarden van bewolkingsgraad (boven), oppervlakte-albedo (midden) en planetair albedo (onder), 
zoals bepaald met satellieten. 

Opdracht 2.11* Wolkenbedekking 

Bekijk figuur 2.8a. 
a Hoe ontstaan wolken? 
b Hoe komt het dat er op gematigde breedte (o.a. bij Nederland) een rode band te zien is in 

figuur 2.8a? 
c Hoe ontstaan de vele wolken boven de evenaar? 
d Waarom zijn er op Antarctica zo weinig wolken? 
e Boven Afrika is in figuur 2.8a een “blauwe vlek” te zien, waarom daar? 

In figuur 2.8a zie je dat de bewolkingsgraad het laagst is in de subtropische woestijnen (< 5/10), 
en het hoogst boven zee op de gematigde breedten (depressiebanen) (zie Appendix VI voor de 
indeling van de wereld in klimaatgebieden). Hier bevindt zich het polaire front, de scheidslijn 
tussen koude polaire lucht en zachtere lucht op de gematigde breedten. Bij dit front botsen de 
koude en warmere lucht tegen elkaar, de koude lucht komt onder de warme lucht en de laatste 
wordt omhoog geduwd, met wolkenvorming tot gevolg. Boven het Arctische bekken is de 
bewolkingsgraad redelijk hoog, boven ijskappen is de bewolkingsgraad lager. Dit komt omdat de 
lucht boven de ijskappen van Groenland en Antarctica erg koud is, waardoor de vochtinhoud gering 
is en er dus weinig vocht in de lucht zit. Dat komt in een van de volgende paragrafen aan de orde. 
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De patronen in het oppervlakte-albedo (figuur 2.8b) worden gedomineerd door het verschil tussen 
water (albedo < 0,1) en droge sneeuw (albedo is 0,8). IJs en sneeuw kenmerken zich over het 
algemeen door een hoog albedo, maar de verschillen zijn groot voor de verschillende typen. Droge 
sneeuw die wordt aangetroffen in het binnenland van Groenland en Antarctica heeft het hoogste 
albedo, terwijl ijsoppervlakken waar zich vulkanisch as heeft verzameld, zoals in IJsland, even 
donker kunnen zijn als rotsen. Toch zal over het algemeen bij afnemende ijs- en sneeuwbedekking 
ook het albedo afnemen. 

Na Groenland en Antarctica volgen, in de hoogte van het albedo, het permanente zeeijs in het 
Noordpoolgebied, over het algemeen bedekt met een laag sneeuw, en woestijnen, toendra, bossen, 
tropische regenwouden en tenslotte water. Woestijnen hebben een betrekkelijk hoog albedo (0,3), 
tropische regenwouden hebben een lager albedo (0,1-0,2). De geleidelijke overgang tussen het 
hoge albedo bij de polen en het lagere albedo meer naar de evenaar in figuur 2.8b wordt 
veroorzaakt doordat verder weg van de polen het oppervlak slechts een deel van het jaar bedekt is 
met sneeuw (voornamelijk NH) en zeeijs.  

Figuur 2.7 Analoge foto van de Aarde, genomen door de bemanning van de Apollo 17 

missie op weg naar de maan op 9 december 1972. Dit was de eerste keer dat een 

bemande missie in de NH winter vertrok, zodat Antarctica naar de zon was gekeerd. 

Bovendien stond de zon precies achter het ruimtevaartuig, zodat de gehele schijf van de 

Aarde zichtbaar is. Bron: NASA. 
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Figuur 2.8 Satellietwaarnemingen van: a. gemiddelde bewolkingsgraad (boven; 0 betekent niet 

bewolkt, 10 helemaal bewolkt), b. oppervlakte-albedo (midden) en c. planetair albedo (onder). 

Bronnen: Gegevens: International Satellite Cloud Climatology Project (SCCP, bovenste figuur) and 

Earth Radiation Budget Experiment (ERBE, onderste figuur); Figuren: IMAU. 

a 

b 

c 
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Opdracht 2.12** Invloed van de warme Golfstroom (zie Appendix I) 

a Hoe kun je in figuur 2.8 b de invloed van de warme Golfstroom zien? 
b Hoe verklaar je de invloed van de warme Golfstroom op het oppervlakte albedo? 

In figuur 2.8c is het planetair albedo te zien. Dit planetaire albedo is het albedo aan de TOA en 
wordt voornamelijk bepaald door de gemiddelde bewolkingsgraad en het oppervlakte albedo. Daar 
waar wolken zijn doet het oppervlakte-albedo er niet toe, en daar waar weinig wolken zijn is het 
oppervlakte-albedo juist belangrijk.  

Opdracht 2.13* Planetair en oppervlakte-albedo 

a Bereken, gebruik makend van figuur 2.1, het gemiddelde planetair albedo en het gemiddelde 
oppervlakte-albedo.  

b Bepaal ook de netto straling Rnet voor TOA en aardoppervlak met figuur 2.1 en 2.8. 

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Wat verstaan we onder 

‘albedo’?’ en ‘Waarin verschilt het albedo aan de polen van het albedo in de gematigde en tropische 

zone?’ 

2.5 Stralingsevenwicht aan de top van de atmosfeer 

We hebben gezien dat er aan de TOA stralingsevenwicht is. Maar voor individuele breedtegraden is 
er geen stralingsevenwicht. Dat gaan we in deze paragraaf verder onderzoeken. 

De door het systeem Aarde-atmosfeer geabsorbeerde kortgolvige straling bedraagt: 

( ) 201 243
4

S
W mα −

Ρ− ∗ =  (zie §2.3 en opdracht 2.8) 

Hierbij staat αp voor het planetair albedo en S0 voor de zonneconstante (324 W m
-2). Voor een deel 

vindt deze absorptie plaats in de atmosfeer (door luchtmoleculen, stofdeeltjes en waterdruppeltjes: 
zie figuur 2.1: 77 W m-2) en voor een deel aan het aardoppervlak (30 W m-2). De geabsorbeerde 
energie wordt omgezet in warmte en wordt weer uitgezonden in de vorm van langgolvige straling 
door atmosfeer en aardoppervlak. 

Zoals figuur 2.1 laat zien, heerst er 
stralingsevenwicht aan de top van de 
atmosfeer. Dit betekent dat er aan de 
top van de atmosfeer geen andere 
processen dan straling actief zijn die 
verticaal warmte uitwisselen. Dit 
betekent tevens dat dezelfde 
hoeveelheid energie die binnenkomt 
(SW↓ = (1 - αp)) moet worden 
uitgestraald in de vorm van LW↑. Hieruit 
volgt volgens de Wet van Stefan 
Boltzmann een bepaalde effectieve 
stralingstemperatuur (temperatuur van 
de uitzender van LW straling), die je 
kunt berekenen (zie de Opdracht in 
Appendix VII).  

Weliswaar moet er gemiddeld over de 
gehele Aarde stralingsevenwicht heersen 
aan de TOA, dit geldt niet voor 
individuele breedtegraden. Figuur 2.9 
laat de verschillende componenten van 
de stralingsbalans aan de TOA zien als 
functie van de breedtegraad. Rond de 
evenaar absorbeert het systeem Aarde-
atmosfeer duidelijk meer SW straling 
dan het kwijtraakt aan LW. Dit is het 

Figuur 2.9 Jaargemiddelde stralingsfloxen aan TOA, als 

functie van de breedtegraad. Incoming SW = SW↓↓↓↓, lost 
LW = LWnet, absorbed SW = SWnet, Net = de netto 

stralingsflux Rnet. Zie formule van Rnet in paragraaf 2.2. 

Bron: IMAU. 
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gevolg van de aanwezigheid van dikke bewolking. Deze bewolking ontstaat doordat warme 
vochtige lucht opstijgt, afkoelt waardoor er waterdamp condenseert. Deze bewolking absorbeert de 
LW straling dicht bij het aardoppervlak, maar zendt deze pas hoog in de atmosfeer uit (dus bij lage 
temperatuur). Hier is de hoeveelheid LW die kan worden uitgestraald minder omdat het kouder is. 
Dit beperkt dus het LW stralingsverlies en zorgt voor opwarming van de atmosfeer op de lage 
breedtegraden. 

Opdracht 2.14* Jaargemiddelde stralingsfluxen aan de TOA. 

Bekijk figuur 2.9 
a Welke curve, die in deze figuur als positief staat aangegeven, moet eigenlijk negatief zijn? 
b Ga na dat absorbed SW en lost LW samen ‘Net’ opleveren. Waarom is dat zo?  
c Hoe zie je in figuur 2.9 dat het verlies aan langgolvige straling (lost LW) groter is op het NH 

dan op het ZH? Waarom zou dat zo zijn? 

In de poolgebieden is de situatie omgekeerd: hier verliest het systeem Aarde-atmosfeer meer LW 
straling dan het aan SW straling absorbeert, wat leidt tot afkoeling. Blijkbaar is het effect van het 
hogere albedo, en dus beperking van de absorptie van SW, hier dominant over de lagere 
temperatuur (hetgeen de emissie van LW vermindert). De positieve stralingsbalans rond de 
evenaar en de negatieve stralingsbalans in de poolgebieden onderhouden het temperatuurcontrast 
tussen beide streken. Stromingen in de atmosfeer en de oceaan proberen dit verschil continu glad 
te strijken, zodat het temperatuurverschil niet almaar zal blijven toenemen.  

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe kan het voorkomen 

dat er stralingsevenwicht heerst aan de TOA van de Aarde als geheel, maar niet aan de TOA op een 

bepaalde breedtegraad?’ en ‘Wat is de betekenis van deze bevinding voor de warmtestroom van de 

evenaar naar de polen?’ 

2.6 Stralingsabsorptie en emissie in de atmosfeer 

In de vorige paragraaf hebben we gekeken naar het stralingsevenwicht aan de top van de 
atmosfeer. In deze paragraaf gaan we na hoe het transport van straling in de atmosfeer, tussen de 
TOA en het aardoppervlak, verloopt.  

Transport van kortgolvige straling in de atmosfeer kan op twee manieren verlopen: de straling gaat 
(evt. na diverse reflecties) door de atmosfeer heen naar het aardoppervlak of de straling wordt in 
de atmosfeer geabsorbeerd (en evt. als langgolvige straling weer uitgezonden). De absorptie is 
afhankelijk van de golflengte van de straling. Om te zien welke golflengten worden geabsorbeerd 
keren we terug naar de Planck-
krommen (zie §2.2). Als we een 
spectrometer, een apparaat dat 
stralingsintensiteit als functie van 
de golflengte kan meten, naar de 
top van de atmosfeer brengen 
(bijvoorbeeld aan boord van een 
satelliet) en vervolgens naar de 
zon richten, krijgen we een 
kortgolvig spectrum zoals 
weergegeven in figuur 2.10. De 
Planck-kromme die hier het best 
bij past geeft ons bij benadering de 
stralingstemperatuur van de zon, 
in dit geval 5900 K. Wij werken 
met 5780 K omdat dit 
correspondeert met de TOA 
inkomende straling van 342 W m-2 
(zie § 2.3). Als we de spectrometer 
op zeeniveau naar de zon richten, 
dan zien we dat kortgolvige 
straling in vele golflengtegebieden 
geabsorbeerd wordt door ozon 

Figuur 2.10 Kortgolvig spectrum aan de top van de atmosfeer 

(wit) en op zeeniveau (grijs). De Planck-kromme van 5900 K 

is weergegeven als een stippellijn. NB: dit is een Planck-

kromme zoals in BINAS tabel 23. Bron: Salby, 1996: 

Fundamentals of Atmospheric Dynamics. 
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(O3), waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2). Ozon, voornamelijk geconcentreerd in de ozonlaag op 
ongeveer 25 km hoogte, absorbeert bijna alle straling met golflengten < 370nm (dit is voor 
mensen schadelijke UV-straling). Waar een ‘gat in de ozonlaag’ zit, wordt deze UV-straling minder 
uitgefilterd wat voor mensen een grotere kans geeft om huidkanker te krijgen.  

Opdracht 2.15* Planck-krommen 

p. Vergelijk het zonnespectrum van figuur 2.10 met de Planck-krommen uit BINAS tabel 23. Waar 
ligt de in figuur 2.10 getekende kromme van 5900 K ongeveer in de BINAS-grafiek? 

q. Welke straling (geef golflengtegebied) wordt het meeste geabsorbeerd in de atmosfeer? 
r. Welke componenten van lucht veroorzaken absorptie in het zichtbare licht? 
s. Zal de toename van CO2 een belangrijk effect hebben op de absorptie van SW? Leg uit! 

We kunnen onze spectrometer aan boord van de satelliet ook naar de Aarde toe richten. In de 
afwezigheid van wolken zal het gemeten langgolvige spectrum lijken op dat van figuur 2.11. Ter 
oriëntatie zijn ook enkele Planck-krommen ingetekend van 175 K tot 300 K, typisch voor het 
temperatuurbereik in de atmosfeer. 

Opdracht 2.16* Stralingstransport in de atmosfeer 

a Noem 3 molecuulsoorten die straling absorberen. 
b Ozon absorbeert de gevaarlijke golflengtes van zonnestraling. Emitteert ozon dezelfde 

golflengtes? Leg je antwoord uit. 

Het feit dat langgolvige straling in de atmosfeer wordt geabsorbeerd en geëmitteerd bij dezelfde 
golflengten compliceert de interpretatie van de metingen aanzienlijk. De curve in figuur 2.11 laat 
zien dat langgolvige straling met golflengten tussen 8 en 14 µm grotendeels afkomstig is van een 
oppervlak dat straalt met een temperatuur van ongeveer 295 K. Deze temperatuur hoort bij het 
aardoppervlak; deze langgolvige straling heeft dus ongehinderd de top van de atmosfeer kunnen 
bereiken. Dit golflengte-interval noemen we daarom het atmosferisch raam (Engels: atmospheric 
window, zie ook figuur 2.1). De typische uitstulping tussen 9,5 – 10,5 µm wordt veroorzaakt door 
de aanwezigheid van ozon hoog in de atmosfeer waar een temperatuur heerst van -33°C.  

Tussen 14 en 18 µm is de straling afkomstig van luchtlagen met een temperatuur van 215 K, 
representatief voor een hoogte van ongeveer 10 km in de atmosfeer. Deze straling is eerst 
geabsorbeerd in de atmosfeer, en blijkbaar vanaf grote hoogte weer geëmitteerd. In dit geval is 
CO2 verantwoordelijk voor de absorptie. Waterdamp en O3 absorberen ook actief in het langgolvige 
spectrum.  

Figuur 2.11 Langgolvig spectrum aan de top van de atmosfeer, met enkele ingetekende 

Planck-krommen van 175 – 300 K. NB: golflengte (zie bovenste schaal) neemt toe van 

rechts naar links. Wave number is het golfgetal 2ππππ/λλλλ. Bron: Liou, 1980: An introduction 
to atmospheric radiation.  
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a 

b 

c 

Figuur 2.12 Mondiale verdeling van a. jaargemiddelde SWnet (boven), b. LWnet (midden) en c. Rnet 

(onder) aan het aardoppervlak, in W m-2. NB: de richting omlaag is positief genomen. De LWnet 

(plaatje b) is negatief, dus omhoog gericht! Bronnen: Gegevens: Earth Radiation Budget 

Experiment (ERBE). Figuren: IMAU 
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Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe verloopt het transport 

van straling in de atmosfeer tussen de TOA en het aardoppervlak?’ 

2.7 Straling aan het aardoppervlak 

Via stralingsevenwicht aan de top van de atmosfeer (paragraaf 2.5) en absorptie en emissie in de 
atmosfeer (2.6) zijn we nu aangekomen bij wat er overblijft aan straling aan het aardoppervlak. 
Hier spelen sneeuw en ijs een belangrijke rol.  

Volgens figuur 2.1 bedraagt SWnet gemiddeld over het jaar en het aardoppervlak 168 W m
-2. Figuur 

2.12 laat de mondiale verdeling van jaargemiddelde SWnet, LWnet en Rnet aan het aardoppervlak 
zien, zoals afgeleid uit satellietmetingen.  

De hoeveelheid kortgolvige straling die het oppervlak bereikt (figuur 2.12a) hangt af van de 
breedtegraad (die bepaalt hoeveel SW↓ er binnenkomt in de TOA) en de bewolkingsgraad (die in 
belangrijke mate bepaalt hoeveel SW het aardoppervlak bereikt). Het oppervlakte-albedo bepaalt 
hoeveel van die straling wordt geabsorbeerd. De grootste absorptie vindt plaats in de subtropen 
(> 200 W m-2), waar door de lage bewolkingsgraad en grote oppervlakte aan oceanen het planetair 
albedo laag is. In woestijngebieden is SWnet lager, 130-170 W m

-2, en dit neemt verder af in de 
westenwindgordels rond 40-60° NB en ZB (50-90 W m-2) en boven het zeeijs op het NH en ZH (30-
50 W m-2). In de droge sneeuwzones van Groenland en Antarctica tenslotte bedraagt de SW 
absorptie minder dan 30 W m-2, hetgeen betekent dat van de invallende straling aan de top van de 
atmosfeer, die op deze breedtegraad ongeveer 200 W m-2 bedraagt, slechts 10-15% ten goede 
komt aan de opwarming van het aardoppervlak. Wat opvalt, is dat de verdeling SWnet zonaal (oost-
west) redelijk uniform is. Tegelijkertijd is er sprake van een sterkere afname van evenaar naar 
poolgebieden (in de meridionale richting) dan verwacht zou worden aan de hand van figuur 2.9. Dit 
wordt veroorzaakt door de sterke toename van het oppervlakte-albedo dichter bij de polen.  

De ruimtelijke verdeling van de netto langgolvige straling LWnet aan het aardoppervlak (figuur 
2.12b) is niet zo gemakkelijk te verklaren. Hiertoe moeten we eerst een globaal model 
introduceren van langgolvige straling in de atmosfeer (figuur 2.13). Als we de temperatuur van een 
oppervlak kennen, kunnen we met de Wet van Stefan Boltzmann (zie Appendix VII) de LW straling 
uitrekenen voor een zwarte straler. Daarnaast moeten we weten hoe goed een oppervlak 
langgolvige straling absorbeert en weer uitzendt, dit heet de emissiviteit ε  (Griekse letter epsilon). 
Wolken en het aardoppervlak hebben een emissiviteit van rond de 1, een heldere hemel heeft een 
lagere emissiviteit van rond de 0,7 (dit komt doordat er in een heldere hemel minder vocht zit dus 
minder watermassa, en water zendt effectief langgolvige straling uit). 

 

Figuur 2.13 Globaal model 

van de langgolvige 

stralingsbalans aan het 

aardoppervlak. ε  ε  ε  ε  (Griekse 
letter epsilon) is de 

emissiviteit, de mate 

waarin een oppervlak 

langgolvige straling 

absorbeert en weer 

uitzendt. σ is de constante 

uit de wet van Stefan 

Boltzmann, zie Appendix 

VII. Bron: IMAU.    
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Voor de meeste natuurlijke oppervlakken en voor wolken geldt in goede benadering ε = 1, dat wil 
zeggen dat ze in het langgolvige spectrum een zwarte straler zijn. De uitgezonden LW straling is 
dan alleen nog een functie van de temperatuur van de straler. Dit is echter geen goede benadering 
voor een heldere atmosfeer. Omdat de straling van een heldere atmosfeer afkomstig is van 
verschillende hoogten waar het over het algemeen kouder is dan in de onderste luchtlagen, is de 
effectieve emissiviteit lager dan 1. Als we de luchttemperatuur op 2 meter (T2m) kiezen als een 
(gemakkelijk te meten) maat voor de atmosfeertemperatuur, volgt uit metingen dat ε voor heldere 
lucht ongeveer 0,7 is (figuur 2.13). 

Opdracht 2.17* Model van de langgolvige stralingsbalans 

t. Hoe zie je met het model van figuur 2.13 dat het aardoppervlak afkoelt in een heldere nacht? 
u. Hoe zie je met dit model dat het aardoppervlak niet afkoelt in een bewolkte nacht? 
v. Wat zegt dit model over het opwarmen of afkoelen overdag? Geef uitleg! 

Opdracht 2.18* Wat verandert er als de emissiviteit van het aardoppervlak niet 1 is? 

Bekijk figuur 2.1 
a Wat verandert er als de Aarde in het LW-gebied geen zwarte straler zou zijn? 
b Bereken de emissiviteit als het aardoppervlak gemiddeld over een jaar 351 W m-2 uitstraalt 

(surface radiation). 
c Hoeveel kortgolvige straling wordt er dan geabsorbeerd door het oppervlak? 

Vaak is het verschil tussen T2m en de oppervlaktetemperatuur (surface temperature, Ts) niet meer 
dan een of enkele graden. Voor lage bewolking zal de temperatuur van de wolkenbasis (cloud 
temperature, Tc) ook niet zeer sterk afwijken van Ts. Energieverlies door LWnet is dus vooral 
effectief als er weinig wolken aanwezig zijn. Uit eigen ervaring weten we dat wolken een sterke 
afkoeling voorkomen (bewolkte nachten zijn in het algemeen warmer dan heldere nachten). 

Opdracht 2.19** Wolken en de stralingsbalans 

a Wat is de emissiviteit van wolken (bij benadering)? 
b Wat is de emissiviteit van de atmosfeer als de lucht helder is? 
De oppervlaktetemperatuur Ts is 283 K en de temperatuur van de atmosfeer (zonder wolken) is 
255 K, de lucht is helder. 
c Bereken hoeveel langgolvige straling er in de atmosfeer wordt geabsorbeerd die afkomstig is 

van de Aarde. 
d In welke richting(en) zendt de atmosfeer zijn straling uit? 
e Bereken hoeveel langgolvige straling de atmosfeer naar het aardoppervlak straalt. 
f Wat gebeurt er daardoor met het aardoppervlak? 
g Hoe heet dit effect? 
h Maak een tekening van de stralingsbalans als er geen wolken zijn. 
i Wat gebeurt er met Ts als er helemaal geen atmosfeer is? 
j Wat gebeurt er met Ts als er lage wolken aanwezig zijn? 
k Wat zorgt voor meer opwarming; lage of hoge wolken? Waarom? 

Als we directe metingen van LW↓, LW↑ en LWnet in Antarctica uitzetten tegen de temperatuur van 
de lucht nabij het oppervlak, herkennen we direct de tweedeling tussen bewolkte en onbewolkte 
data (figuur 2.14). Omdat de luchttemperatuur op 2m hoogte maar weinig afwijkt van de 
oppervlaktetemperatuur, volgt de uitgaande langgolvige straling LW↑ uit de wet van Stefan 
Boltzmann (Appendix VII) en geeft het een goed gedefinieerde functie van T2m (smalle band in 
figuur 2.14). De inkomende langgolvige straling LW↓ vertoont een brede band vanwege de 

bovengrens (bewolkte condities, ε ≈ 1) en ondergrens (heldere condities, ε ≈ 0,7). De som (LWnet) 
is ongeveer nul voor bewolkte condities onder alle temperatuuromstandigheden, en negatief voor 
onbewolkte omstandigheden. 

Met de kennis van de LW stralingsbalans aan het oppervlak kunnen we nu figuur 2.12b 
interpreteren in termen van bewolkingsgraad en oppervlaktetemperatuur. Ten eerste valt op dat 
LWnet overal negatief is. Dit is te begrijpen omdat onder normale omstandigheden de temperatuur 
van het aardoppervlak in combinatie met de hoge emissiviteit altijd meer LW naar boven uitstraalt 
dan de atmosfeer naar beneden. Gemiddeld over de Aarde en het jaar bedraagt LWnet -66 W m

-2 
(figuur 2.1), maar de verdeling over de Aarde is zeer heterogeen. Woestijnen kenmerken zich door 
een hoge oppervlaktetemperatuur (veel uitstraling door LW↑) en weinig wolken (lage terugstraling 
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door LW↓) waardoor een effectieve 
koeling via LWnet optreedt van 
typisch -100 W m-2. Woestijnen 
zijn als zodanig duidelijk in figuur 
2.12b te herkennen. In de tropen 
daarentegen, waar lage en dikke 
wolken veelvuldig aanwezig zijn, is 
LWnet slechts een kleine afkoelende 
term. Door SWnet en LWnet bij 
elkaar op te tellen krijgen we de 
totale netto straling Rnet aan het 
aardoppervlak (figuur 2.12c). De 
grootste waarden (> 150 W m-2) 
worden gevonden boven de 
subtropische oceanen, waar een 
combinatie wordt aangetroffen van 
weinig bewolking en een laag 
oppervlakte-albedo (zeewater). 
Omdat het zeeoppervlak niet 
extreem warm wordt, is het verlies 
door LWnet beperkt. Gematigde 
waarden (50-100 W m-2) vinden 
we boven de subtropische 
woestijnen; woestijnzand heeft een 
hoger albedo dan zeewater en 
absorbeert minder SW, en verliest 
door de hoge temperatuur ook 
meer energie in de vorm van LW. 

De poolgebieden en vooral de 
grote ijskappen van Groenland en 
Antarctica springen eruit met een 

negatieve netto straling Rnet. Dat betekent dat het (sneeuw)oppervlak van het zeeijs in het 
Noordpoolgebied en de ijskappen op jaarbasis meer langgolvige straling uitzendt (negatieve LWnet) 
dan kortgolvige straling absorbeert (positieve SWnet), ondanks de lage oppervlaktetemperatuur. Dit 
komt mede doordat de lage bewolkingsgraad boven de ijskappen en de koude atmosfeer ook de 
LW↓ klein maken. Ook boven het zeeijs in het Noordpoolgebied is de netto stralingsbalans negatief, 
terwijl hier de bewolkingsgraad beduidend hoger is. Om dit te begrijpen, bespreken we in §2.7 de 
energiebalans van het aardoppervlak. 

Opdracht 2.20* figuur 2.12 revisited 

a Waarom is de waarde in figuur 2.12b boven Noord-Afrika zo negatief? 
b Laat met een berekening zien dat Rnet klopt voor Antarctica. 
c Waar is LWnet het grootst? Motiveer je antwoord.  

De mondiale verdeling van straling zoals weergegeven in figuur 2.13 wordt met behulp van 
satellieten gemeten. Om het oppervlaktestralingsveld te herleiden uit satellietmetingen vanuit de 
ruimte moet een correctie voor de atmosfeer worden toegepast. Dit maakt de resultaten zoals in 
figuur 2.13 getoond nogal onzeker. Het stralingstekort in de poolgebieden is dan ook lang 
toegeschreven aan meet-, en/of modelfouten.  

Validatiemetingen die in situ (ter plekke) aan het oppervlak worden uitgevoerd zijn zeer belangrijk 
om bovengenoemde resultaten te bevestigen of verwerpen. Helaas heeft het lang geduurd voordat 
de eerste betrouwbare stralingsmetingen boven de ijskappen en het zeeijs gedurende het hele jaar 
konden worden uitgevoerd. Recent bevestigden directe stralingsmetingen met behulp van 
Automatische Weer Stations (AWS) dat de hoeveelheid kortgolvige straling die wordt geabsorbeerd 
in de zomer onvoldoende is om het langgolvige stralingsverlies te compenseren. Deze metingen 
laten jaarlijks gemiddelde stralingstekorten zien die, afhankelijk van de locatie, variëren tussen -10 
tot -25 W m-2 (zie figuur 2.15), en bevestigen dus de satellietmetingen.  

Figuur 2.14 Langgolvige stralingsfluxen gemeten nabij het 

oppervlak in Antarctica. LWout= LW↑↑↑↑, asl = above sea level. 
Bron: IMAU. 
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Figuur 2.15 Gemeten SWnet en LWnet stralingsfluxen voor 1998-2001 met behulp van een 

Automatisch Weer Station (AWS) in Antarctica (zie voor de werking van het AWS Intermezzo op de 

volgende bladzijde). asl = above sea level. Bron: IMAU. 

Opdracht 2.21* Wat compenseert dit stralingsverlies? 

Beredeneer door welke processen het stralingsverlies aan het oppervlak van zeeijs en de ijskappen 
gecompenseerd wordt.  

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe komt het dat LWnet 

aan het aardoppervlak op vrijwel het hele aardoppervlak negatief is?’ In figuur 2.12c zie je dat het 

aardoppervlak gemiddeld aan totale straling (Rnet) meer energie opneemt dan afstaat. Waarom 

moet dit verschil gecompenseerd worden? Welke processen zouden daarvoor kunnen zorgen? (De 

volgende paragraaf geeft hiervoor een oplossing) 

2.8 Oppervlakte-energiebalans 

In paragraaf 2.6 hebben we gewerkt met straling aan het aardoppervlak. In figuur 2.1 hebben we 
al gezien dat niet alleen straling een rol speelt maar ook turbulente fluxen. Daar komt nog de 
bodemwarmtestroom bij. In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag; ‘Wat zijn de 
bijdragen van turbulentie en van de bodemwarmtestroom aan de stralingsbalans?’ 

Zoals figuur 2.1 liet zien, heerst er stralingsevenwicht aan de top van de atmosfeer. Dit betekent 
dat er aan de top van de atmosfeer geen andere processen dan straling actief zijn die verticaal 
warmte uitwisselen. Maar in de atmosfeer zelf en aan het aardoppervlak heerst géén 
stralingsevenwicht. Daar is nog een ander proces actief dat effectief verticaal energie uitwisselt 
tussen aardoppervlak en atmosfeer en in de atmosfeer zelf: turbulentie. Turbulentie kan worden 
voorgesteld als wervels in de lucht die vertikaal impuls (wrijving!), warmte en vocht uitwisselen, de 
zogenaamde turbulente fluxen. De uitwisseling van warmte tussen aardoppervlak en atmosfeer 
gebeurt op twee manieren: de directe manier (turbulente voelbare warmteflux, Engels: 
Sensible Heat Flux, de SHF) en de indirecte manier (turbulente latente warmteflux, Engels: 
Latent Heat Flux, LHF). De laatste representeert verdamping/sublimatie van vocht/ijs wat energie 
kost. Deze warmte wordt bij condensatie pas aan de atmosfeer afgegeven, vandaar het gebruik 
van het woord latent, dat ‘beschikbaar’ betekent. 

Tot slot is er nog een proces dat warmte van en naar het aardoppervlak kan voeren en dat is de 
bodemwarmtestroom. Deze flux van warmte beschrijft moleculaire geleiding langs een 
temperatuurgradiënt in de bodem en wordt vaak aangeduid met G (Engels: Ground heat flux). 
Deze flux is gemiddeld over het jaar nul (omdat anders de bodem zou blijven opwarmen of 
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afkoelen, wat niet het geval is). Daarom is deze flux niet terug te vinden in figuur 2.1. Maar dat wil 
niet zeggen dat deze flux onbelangrijk is, integendeel: op tijdschalen korter dan een jaar 
(dagelijkse gang, seizoenscyclus) levert G een belangrijke bijdrage aan de oppervlakte 
energiebalans. 

Opdracht 2.22* Stralingsbalans met turbulente fluxen en bodemwarmtestroom 

a Geef voor de volgende processen aan of je er warmte voor nodig hebt of dat er warmte bij vrij 
komt: condensatie; verdamping; rijpen; sublimatie. 

b Is stralingsbalans aan het aardoppervlak volgens figuur 2.1 nul? En de energiebalans? 
c Waarom wordt de bodemwarmtestroom niet meegenomen in deze figuur? 

In formulevorm luidt de oppervlakte-energiebalans (figuur 2.16, fluxen zijn positief gedefinieerd als 
ze naar het oppervlak zijn toe gericht): 

Figuur 2.1 laat zien dat 
gemiddeld over het jaar en 
het aardoppervlak de 
latente warmteflux 
(verdamping) de 
belangrijkste verliesterm 
van energie is aan het 
aardoppervlak: - 78 W m-2 
vergeleken met – 66 W m-2 
voor LWnet en - 24 W m

-2 
voor de voelbare 
warmteflux. Maar in de 
vorige paragraaf hebben 
we laten zien dat de 
oppervlaktestralingsbalans 
in de poolgebieden sterk 
afwijkt van het 
wereldgemiddelde: in 
plaats van positief, is Rnet 

in de poolgebieden negatief, hetgeen betekent dat de rest van de oppervlakte-energiebalans ook 
sterk moet afwijken. In de poolgebieden zijn we zijn dus op zoek naar een energiebron in plaats 
van een energieverlies om de stralingsbalans te compenseren! 

We maken daarbij onderscheid tussen twee gevallen: boven zeeijs en boven ijskappen. 

Energiebron bij het zeeijs 

De oceaan is nooit kouder dan –1,8˚C (het vriespunt van zeewater). Daarom wordt het 
zeeijsoppervlak door warmtegeleiding van het warme zeewater opgewarmd en zendt het relatief 
veel langgolvige straling uit. Het oppervlak van zeeijs absorbeert weinig kortgolvige straling 
vanwege het hoge albedo van ijs. Zeeijs zendt netto dus meer langgolvige straling uit dan dat het 
absorbeert aan kortgolvige straling. Dit verklaart het stralingstekort boven zeeijs. 

Figuur 2.16 Grafische voorstelling van de oppervlakte-energiebalans. 

M = smelt. 
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Opdracht 2.23** Energiebalans van zeeijs 

De warmtegeleiding door een vast medium (zoals zeeijs) wordt beschreven door  

waarin k de warmtegeleidingcoëfficiënt is en dT/dz de verticale temperatuurgradiënt door het 
medium. Voor ijs geldt k = 2,1 W m-1 K-1. 
a Als verder is gegeven dat het stralingsverlies aan het zeeijsoppervlak gedurende de winter -30 

W m-2 bedraagt, hoe groot moet G dan zijn aan het ijsoppervlak als we de turbulente fluxen 
mogen verwaarlozen? 

b Als ook nog is gegeven dat de oppervlaktetemperatuur van het zeeijs in de winter -30°C 
bedraagt, hoe dik is het zeeijs dan? 

Stralingstekort boven ijskappen 

We weten dat het oppervlak van de ijskappen netto meer LW straling uitzendt dan het aan SW 
straling absorbeert. Gemiddeld over het jaar moet het warmtetransport vanuit het diepere 
sneeuwpakket nul zijn, anders zou de firnkolom steeds blijven afkoelen en dat is niet het geval. 
Waar komt die energie dan vandaan? 

Hieronder volgen enkele mogelijke bijdragen: 

Geothermische Warmteflux  

De hoeveelheid warmte die vanuit het binnenste van de Aarde het oppervlak bereikt, de 
geotherme warmteflux, is typisch maar 50 mW m-2. Dit is veel te klein om van invloed te zijn 
voor de oppervlakte-energiebalans. Bovendien zijn ijskappen en gletsjers honderden meters tot 
kilometers dik, en isoleren dus het aardoppervlak van deze warmtebron. Deze geotherme geoflux 
beïnvloedt overigens wel de temperatuur aan de basis van ijskappen, die zo hoog kan worden dat 
het ijs daar smelt (zie de subglaciale meren, H3). 

Depositie (= rijpvorming) 

Een volgende mogelijke warmtebron om het stralingsverlies te compenseren is depositie van 
waterdamp uit de atmosfeer. Bij de overgang van damp naar de vaste fase (rijpvorming) komt 
immers warmte vrij. Maar de waterdampconcentratie van de koude poollucht is heel laag. Het 
proces van rijpvorming kan het stralingstekort niet compenseren.  

Opdracht 2.24** Rijpvorming als warmtebron 

a Bereken hoeveel warmte per vierkante meter en seconde vrijkomt als 1 mm rijp met een 
dichtheid van 100 kg m-3 wordt gedeponeerd gedurende een nacht die 12 uur duurt. Neem als 
sublimatiewarmte 2,83·106 J kg-1. 

b Vergelijk je antwoord op a met een stralingsverlies van 40 W m-2. Hint: in de poollucht zit zo 
weinig vocht dat er per dag maximaal 1 mm rijp geproduceerd kan worden.  

- Turbulente voelbare warmteflux 

De enige bron die nog overblijft in de oppervlakte-energiebalans, is de energie uit lucht zelf. Zoals 
we in de paragraaf over seizoenssneeuw zagen (§1.3) is stilstaande lucht een slechte geleider van 
warmte. Door geleiding kan er dus geen aanzienlijke hoeveelheid warmte van de lucht naar het 
aardoppervlak gaan. Het moet daarom de turbulente voelbare warmteflux (SHF, zie ook figuur 
2.16) zijn die ervoor zorgt dat het stralingstekort aan het oppervlak wordt gecompenseerd. 
Berekening van SHF, zie figuur 2.17, laat zien dat dit inderdaad het geval is. Volgens figuur 2.17 
wordt het stralingstekort in de winter bijna geheel gecompenseerd door SHF, terwijl LHF dan klein 
is. In de zomer wordt Rnet positief door de absorptie van SW, en dit stralingsoverschot wordt 
voornamelijk gecompenseerd door sublimatie (negatieve LHF). De bodemwarmtestroom G (zie 
figuur 2.16 G = ground heat flux of ook wel subsurface heat flux in figuur 2.17) is in individuele 
maanden significant, maar gemiddeld over het jaar is deze term klein, zoals eerder besproken.  
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Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Wat zijn de bijdragen van 

turbulentie en van de bodemwarmtestroom aan de energiebalans?’ 

We hebben nu alle onderdelen van de oppervlakte-energiebalans besproken. Er zijn 

echter nog drie specifieke elementen van het klimaat in de poolgebieden die het directe 

gevolg zijn van de energie-uitwisseling aan het aardoppervlak; de temperatuurinversie, 

de invloed van ijs op de winden en op de neerslagverdeling. In de drie laatste paragrafen 

van dit hoofdstuk gaan we die bekijken.  

2.9 Oppervlakte-temperatuurinversie 

Een belangrijke eigenschap in de poolgebieden is temperatuurinversie, een toename van de 
temperatuur met de hoogte (meestal is er sprake van afname van temperatuur met de hoogte). In 
deze paragraaf geven we antwoord op de vraag; hoe ontstaat een temperatuurinversie en hoe 
wordt deze in stand gehouden? 

Om warmte van de lucht naar het oppervlak van een ijskap te transporteren, moet allereerst de 
lucht boven de ijskap een hogere temperatuur hebben dan het oppervlak van de ijskap. Hoe 
ontstaat dat tempatuursverschil en hoe blijft het in stand? 

Door het stralingstekort aan het ijsoppervlak daalt de temperatuur van het ijs onder de 
temperatuur van de lucht. Daardoor wordt voelbare warmte aan de lucht boven het ijsoppervlak 
onttrokken via de SHF. Hierdoor koelen de onderste luchtlagen in de poolgebieden af. Normaal 
neemt de temperatuur af met de hoogte, maar op deze plaats neemt de temperatuur dus toe met 
de hoogte. Er vormt zich een temperatuurinversie; inversie betekent ‘omkering’. De sterkte van 
de inversie is gedefinieerd als het verschil tussen de temperatuur dicht bij het aardoppervlak en de 
maximale temperatuur in het profiel. 

Figuur 2.18 laat temperatuurprofielen zien zoals gemeten met radiosondes op twee Antarctische 
stations tijdens de winter. Ook is schematisch het ijskapprofiel ingetekend. Het station op een 
hoogte van 3500m bovenop de ijskap (Vostok) laat een uitgesproken temperatuurinversie zien 
tussen 3,5 en 4 km hoogte die wel 40°C sterk kan worden. Het kuststation (Mawson) heeft 
nauwelijks een temperatuurinversie, het gevolg van meer bewolking en daarom een veel kleiner 
LW stralingstekort. 

Figuur 2.17 Maandgemiddelde energiebalans componenten berekend voor een AWS in Antarctica op 

1100m hoogte, waar geen smelt plaatsvindt (M=0). De subsurface heat flux is gelijk aan G uit figuur 

2.19, de ground heat flux. Bron: IMAU. 
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Figuur 2.19 Wintergemiddelde sterkte van oppervlakte-temperatuurinversie op het NH in graden. 

Bron: IMAU. 

Figuur 2.18 Verticale 

temperatuurprofielen boven 

twee Antarctische stations 

tijdens de winter (juli).  

Bron: IMAU. 
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Temperatuurinversies komen regelmatig voor over de gehele Aarde, bijvoorbeeld tijdens heldere 
nachten met een flink stralingstekort, maar nergens zo uitgesproken en persistent als in de 
poolgebieden. 

Figuur 2.19 laat de gemiddelde inversiesterkte zien op het NH in de wintermaanden (december, 
januari en februari). De inversie is het sterkst boven het zeeijs in het Arctisch bekken en boven 
Groenland, waar het stralingstekort het grootst is. Ook boven de continenten Azië en Noord 
Amerika komen redelijk grote waarden voor. Deze gebieden zijn gedurende de winter bedekt met 
sneeuw.  

Aan het einde van §2.4 zagen we wat de rol was van de warme Golfstroom (onderdeel van de THC, 
zie ook Appendix I). Ook in figuur 2.19 zien we de warme Golfstroom die de noordelijke Atlantische 
Oceaan ijsvrij houdt, zelfs in hartje winter. Dit leidt ertoe dat het oceaanoppervlak warmer is dan 
de bovenliggende atmosfeer, dat wil zeggen dat de inversiesterkte negatief is en het 
warmtetransport van zee naar atmosfeer gericht is in plaats van andersom. De opwarming van de 
atmosfeer door de oceaan houdt het winterklimaat in noordwest Europa zeer mild in vergelijking 
met dezelfde breedtegraden in Noord Amerika en Azië. 

Figuur 2.20 laat de gemiddelde inversiesterkte op het ZH zien voor de wintermaanden juni, juli en 
augustus. Wat opvalt, is dat de waarden veel groter zijn dan op het NH. Zoals we eerder zagen in 
figuur 2.18 zijn inversiesterkten van > 30 K op het Antarctisch Plateau heel gewoon. Duidelijk is 
ook uit deze figuur af te leiden hoe belangrijk de isolerende rol is van zeeijs, waarboven 
inversiesterkten van 10-20 K worden waargenomen. Boven de Ross en Filchner-Ronne ijsplaten is 
de inversiesterkte > 25 K, hetgeen opmerkelijk mag heten gezien het feit dat deze ijsplaten bijna 
op zeeniveau liggen. Maar merk ook op hoe ver deze ijsplaten naar het zuiden liggen, waar lage 
temperaturen heersen en waardoor de bewolkingsgraad beperkt is en het stralingstekort relatief 
groot. 

Figuur 2.20 Wintergemiddelde sterkte van oppervlakte-temperatuurinversie op het ZH in graden. 

Let op bij de vergelijking van de twee figuren! Blauw in figuur 2.19 komt overeen met groen in 

figuur 2.20! Bron: IMAU. 
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Een belangrijke constatering is verder dat 
boven de rand van de ijskap de inversie relatief 
zwak is, <10 graden. Dit is te verklaren doordat 
aan de rand van het continent bewolking het 
stralingstekort beperkt, maar ook omdat koude 
valwinden (katabatische winden, zie 
volgende paragraaf) de onderste luchtlagen 
goed mengen. 

Opdracht 2.25* Inversie 

a Hoe ontstaat een temperatuurinversie? 
b Wat is het gevolg van een 

temperatuurinversie? 
c Bekijk figuur 2.21. Welke lijn stelt een 

temperatuurinversie voor?  
d Wat stelt de lijn AB voor als de zwarte lijn 

de normale temperatuurverdeling is?  

Nu kun je antwoord geven op de vraag 

waarover deze paragraaf gaat: ‘Wat is een 

temperatuurinversie en hoe ontstaat deze?’ 

2.10 Katabatische winden  

In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag; ‘Wat veroorzaakt de katabische winden die 
boven ijskappen voorkomen?’  

Boven ijskappen waait het vrijwel altijd, soms zelfs heel hard. Hoe komt dit? De koude luchtlaag 
vlak boven het ijsoppervlak is zwaarder (heeft een grotere dichtheid) dan lucht op gelijke hoogte in 
de vrije atmosfeer. De koude lucht wil waar mogelijk naar beneden stromen. Boven de ijskappen 
stroomt de koude lucht die zich onder de inversie bevindt van het midden van de ijskap naar de 

randen en deze koude valwind noemen we de katabatische wind, van het Griekse κατα−βαινο, 
wat ‘naar beneden bewegen’ betekent. Omdat de afkoeling vrijwel het hele jaar doorgaat, zijn de 
katabatische winden zeer persistent. Omdat de richting van de luchtstroming wordt bepaald door 
de topografie en deze nauwelijks verandert, is ook de windrichting zeer constant. Dit wordt 
uitgedrukt door middel van de directionele constantheid. Deze winden zijn te zien in figuur 2.22. 

Opdracht 2.26** Directionele 

constantheid 

De formule hieronder is de formule voor 
directionele constantheid van de wind. 
 
 
Hierbij is u de gemiddelde windsnelheid 

in oost-west richting en v de gemiddelde 

windsnelheid in noord-zuid richting, V  is 

de gemiddelde windsnelheid. 
Op de steppen van Trans-Kargizië waait 
het gedurende de periode januari tot en 
met juni met 10m s-1 uit het westen, in 
de maanden juli tot en met september 
met 8m s-1 uit het zuiden en in de 
resterende maanden met 12m s-1 uit het 
noorden.  
Bereken de directionele constantheid van 
de wind. (hint: gebruik het gemiddelde 
per component). 

Noord-zuid gerichte valleien in de 
ijstopografie van Antarctica kanaliseren 

2 2 1/2( ) /dc u v V= +

Figuur 2.21 Temperatuurinversie 

Figuur 2.22 Jaargemiddelde 10m windvector op 

Antarctica (pijlen) en directionele constantheid 

(kleuren). Bron: IMAU. 
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de katabatische winden, waardoor ze nog sterker worden. Cape Denison, aan de voet van de ijskap 
in Commonwealth Bay, is daarom voor zover bekend de plek op Aarde met de hoogste gemiddelde 
windsnelheid nabij het aardoppervlak (zie Appendix IX).  

De directionele constantheid is een handige manier om dominante windsystemen te onderscheiden. 
Figuur 2.23 laat windsnelheid en richting (pijlen) en directionele constantheid (kleuren) zien van de 
wind op Aarde, 10m boven het aardoppervlak. Duidelijk te zien zijn de bekende persistente 
windsystemen op Aarde: westenwindgordels op de gematigde breedten en de passaatwinden in de 
subtropen (zie GB52 180 B en D, GB53 194 B en D) en de katabatische winden boven de ijskappen 
van Groenland en Antarctica. De sterkste winden nabij het oppervlak van de Aarde worden 
gemeten aan de kust van Antarctica. Cape Denison heeft op 10m hoogte een jaargemiddelde 
windsnelheid van ongeveer 18m s-1, windkracht 8 (zie Appendix IX). 

Opdracht 2.27* Katabatische winden 

a Waarom zijn er geen katabatische winden boven het zeeijs van het Noordpoolgebied?  
b Waarom stromen katabatische winden niet langs de vallijn van de topografie naar beneden, 

maar wijken ze af naar links (Antarctica) en naar rechts (Groenland)? 

 

Figuur 2.23 Jaargemiddelde windvector op 10m hoogte en directionele constantheid (kleuren). 

Bron: IMAU. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe ontstaan katabische 

winden en waar komen ze voor?’  

2.11 Invloed van ijs op de neerslagverdeling 

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we de vraag ‘Wat is de invloed van ijs op 
de neerslagverdeling?’  

In het voorgaande hebben we gezien hoe ijs via de stralingsbalans de temperatuur van de onderste 
lagen van de atmosfeer verlaagt. Op termijn koelen niet alleen de onderste lagen af maar alle 
lagen in de atmosfeer. En dit heeft weer grote gevolgen voor de hoeveelheid waterdamp in de lucht 
via de relatie van Clausius Clapeyron (zie Appendix X Clausius Clapeyron). Koude lucht bevat bij 
verzadiging aanzienlijk minder waterdamp dan warme lucht, en dat komt tot uiting in de 
wereldwijde verdeling van vocht in de atmosfeer. Figuur 2.24 laat de totale hoeveelheid vocht in de 
atmosfeerkolom zien, de som van gasvormig water en vloeibaar water, in kg m-2. Als al dit vocht 
zou uitregenen, is dit de hoeveelheid neerslag (of diepte van het gevallen waterlaagje) in mm. Dit 
wordt ook wel precipitable water genoemd, dat wil zeggen de hoeveelheid water die potentieel 
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beschikbaar is voor neerslag. Het temperatuureffect is duidelijk te zien: in de koude poolgebieden 
en boven hoge bergen bevat de atmosfeer veel minder vocht dan in de tropen. 

Opdracht 2.28* Meten van neerslag 

Laat zien dat de eenheid die vaak wordt gebruikt om de hoeveelheid gevallen neerslag aan te 
geven, mm, overeenkomt met 1 kg m-2. 

 

 

 

Opdracht 2.29** Specifieke vochtigheid (q) nabij het aardoppervlak 

De specifieke luchtvochtigheid is de massa waterdamp per massa lucht (g kg-1).  
a Denk je dat de lucht in de poolgebieden over het algemeen heel droog of bijna verzadigd 

(verzadigd � relatieve luchtvochtigheid = 100%) zal zijn? 
b Bereken de specifieke vochtigheid in g water per kg lucht voor typische condities in de tropen, 

de gematigde breedten en de poolgebieden: Tropen: T = 30°C, RH = 90%, p = 1000 hPa; 
Gematigde breedten: T = 15°C, RH = 70%, p = 1000 hPa; Polen: T = -10°C, RH = 70%, p = 
1000 hPa. Gebruik de formule en de figuur uit Appendix X. 

Figuur 2.25 laat de zonaal gemiddelde verdeling 
van de totale neerslag zien, opgedeeld in 
neerslagtypen. Neerslag wordt gevormd als 
lucht opstijgt (convectie), daardoor afkoelt en 
de aanwezige waterdamp gaat condenseren. 
Convectie kan op verschillende manieren 
worden bewerkstelligd: spontane convectie 
en geforceerde convectie. Spontane 
convectie treedt op als de zon het 
aardoppervlak sterk verwarmt, waardoor 
luchtpakketjes een lagere dichtheid krijgen en 
zullen opstijgen. Dit gebeurt veel in de tropen. 

Deze stijging kan ook op afstand van het 
aardoppervlak in stand worden gehouden door 
condensatie, die zorgt voor verdere lokale 
opwarming van de lucht. Dit komt doordat er 
bij condensatie warmte vrijkomt (zie Opdracht 
2.22). Geforceerde convectie treedt op als lucht 
wordt gedwongen op te stijgen, zoals bij bergen 
(orografische convectie) of als koude lucht 
onder warmere lucht schuift (frontale 
convectie). 

Figuur 2.24 Jaargemiddelde van de totale hoeveelheid vocht in de atmosfeer (in de 

meteorologie aangeduid als precipitable water), in kg m-2. Bron: IMAU. 

Figuur 2.25 Zonaal gemiddelde jaarlijkse 

neerslag (blauwe lijn), fractie gevormd door 

spontane convectie (groene lijn) en 

sneeuwfractie (rode lijn). Bron: IMAU. 
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De lage temperaturen in de poolgebieden hebben een grote invloed op de aard van de neerslag en 
van de convectie. Ten eerste zal naarmate de temperatuur daalt een steeds grotere fractie van de 
neerslag vallen in de vorm van sneeuw (figuur 2.25). Op het ZH valt zuidelijk van 70° vrijwel alle 
neerslag in de vorm van sneeuw, maar op het NH valt zelfs op de geografische noordpool nog een 
deel van de neerslag in de vorm van regen. De voornaamste reden is dat het zeeijs op de 
noordpool zich op zeeniveau bevindt, terwijl het landijsoppervlak van Antarctica zich op enige 
hoogte in de atmosfeer bevindt en dus kouder is. 

Een tweede belangrijk verschil tussen de Poolgebieden en de lagere breedtegraden is dat alle 
neerslag in de Poolgebieden door geforceerde convectie wordt gevormd (figuur 2.25). Dit komt 
door de afwezigheid van sterke instraling en absorptie aan het aardoppervlak, zoals die boven de 
evenaar optreedt. Frontale en topografische convectie zorgen wel voor de vorming van neerslag en 
kunnen voor grote neerslagverschillen zorgen over korte afstanden. Dit is nauw verbonden met de 
massabalans van ijskappen, en zal verder worden besproken in hoofdstuk 4.  

Opdracht 2.30* Sneeuwval in Nederland 

a Klopt de totale hoeveelheid neerslag in figuur 2.25 met de gemeten neerslag op de 
breedtegraad van Nederland?  

b Klopt de sneeuwfractie in figuur 2.25 met de gemeten neerslag op de breedtegraad van 
Nederland? 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Wat is de invloed van ijs op 
de neerslagverdeling?’ 

Opdracht 2.31* Beantwoording van de hoofdvraag van H2. 

Ter afronding van dit hoofdstuk beantwoord je de hoofdstukvraag: ‘Hoe beïnvloedt de 
aanwezigheid van ijs het klimaat op Aarde?’ 

We hebben in H1 gekeken naar de verschillende verschijningsvormen van ijs op Aarde en in H2 
naar wat de invloed is van het ijs op het klimaat. Maar hoe is deze relatie in het verleden geweest? 
En hoe zal deze in de toekomst zijn? Daarvoor moeten we eerst weten hoe we het ijs als 
klimaatarchief kunnen gebruiken (H3). Daarna gaan we kijken wat de invloed is van 
klimaatverandering op het ijs en de mondiale zeespiegel (H4 en H5).  
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Opslag voor ijskernen op Dome C, Antarctica, waar van 1996 tot 2004 de 

EPICA ijskern werd geboord die, zoals later bleek, tot 800,000 jaar 

teruggaat in de tijd. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om nog 

ouder ijs te vinden in de buurt van Dome A. De verwachting is dat, indien 

een onverstoorde stratigrafie wordt aangetroffen, het ijs hier tot 1.5 

miljoen jaar oud kan zijn. De eerste resultaten worden niet verwacht voor 

2012. Bron: IMAU. 



IJs en Klimaat IJs als klimaatarchief 

  58 

Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3. IJs als klimaatarchiefIJs als klimaatarchiefIJs als klimaatarchiefIJs als klimaatarchief    

Hoe gebruiken we ijs om het klimaat uit het verleden te reconstrueren?Hoe gebruiken we ijs om het klimaat uit het verleden te reconstrueren?Hoe gebruiken we ijs om het klimaat uit het verleden te reconstrueren?Hoe gebruiken we ijs om het klimaat uit het verleden te reconstrueren?    

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 bespraken we de invloed van ijs op het actuele klimaat boven ijskappen en zeeijs. 
Om meer te weten over de relatie tussen ijs en het klimaat op Aarde moeten we verder terug gaan 
in de tijd. Dat kan, want het ijs van de ijskappen is ook nog eens een belangrijk archief. De 
hoofdstukvraag is: welke gegevens over het vroegere klimaat op Aarde kunnen we uit het 
ijsarchief halen, en hoe doen we dat? 

De belangrijkste techniek om informatie over het vroegere klimaat uit gletsjers te halen is het 
boren van ijskernen. We gaan kijken welke verschillende ijskernen er bestaan, hoe we aan zo’n 
kern komen en wat de bekendste diepe boringen zijn. Bij een ijsboring geldt dat hoe dieper je 
boort, des te langer geleden zijn de ijskristallen die je tegenkomt als sneeuw gevallen. We kunnen 
daarmee nagaan hoe oud het ijs is dat we aanboren. In de ijslagen zijn bepaalde eigenschappen 
van de atmosfeer opgeslagen, bijvoorbeeld de stofconcentratie. Een dergelijke eigenschap kan, na 
de datering, als functie van de tijd worden gereconstrueerd. Dit wordt in het laatste deel van dit 
hoofdstuk uitgewerkt. Eerst wordt er gekeken hoe ijskernen worden gedateerd.  

Opdracht 3.1* Zeeijs als klimaatarchief? 

Waarom is het ijs rond de Noordpool niet te gebruiken als klimaatarchief? 

In hoofdstuk 1 werd beschreven dat op enige diepte de luchtkanaaltjes tussen de individuele 
ijskristallen worden afgesloten, waarmee gletsjerijs is ontstaan. De luchtbelletjes staan vanaf dat 
moment niet meer in contact met de atmosfeer. Ze bevatten dus een monster van de atmosfeer 
ten tijde van de afsluiting. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment het klimaatarchief is 
gestart. Door de lucht op verschillende dieptes uit de belletjes te halen en te analyseren, kan een 
tijdreeks van de chemische samenstelling van de atmosfeer worden gemaakt. Deze eigenschap 
maakt ijskernen uniek. Andere archieven, bijvoorbeeld sedimenten, geven geen informatie over de 
chemische samenstelling van de atmosfeer. Daarom worden gletsjers beschouwd als de meest 
gedetailleerde klimaatarchieven op Aarde.  

Maar niet alleen de luchtbelletjes van dit gletsjerijs, ook het ijs zelf bevat belangrijke informatie. 
Uit de isotopensamenstelling van het ijs kan de temperatuur ten tijde van de vorming van het 
ijskristal worden afgeleid. Tegenwoordig zijn de analysetechnieken zo verfijnd, dat zelfs de 
isotopensamenstelling van de minieme hoeveelheid sporengassen in de luchtbelletjes kan worden 
gemeten. Dit kan ons iets vertellen over de herkomst van deze gassen. 

Opdracht 3.2* Samenstelling van de atmosfeer in het verleden. 

a Noem twee redenen waarom wij willen weten hoe de samenstelling van de atmosfeer in het 
verleden was. 

b En waarom zouden we iets willen weten van stof in de lucht van vroeger? 
c Wat is het voordeel van ijskernen ten opzichte van sedimenten? En het nadeel? 
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IJskernen als klimaatarchief hebben ook een belangrijk nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld 
sedimentkernen die in de oceaanbodem zijn geboord: het oudste ijs dat deel uitmaakt van een 
continue chronologie is hoogstwaarschijnlijk niet ouder dan 1.5 miljoen jaar (zie §3.4), terwijl 
sedimentkernen vele tientallen miljoenen jaren terug kunnen gaan in de tijd. Bovendien worden 
ijskernen geboord op plaatsen (ijskappen, gletsjers in het hooggebergte en in de poolgebieden) die 
niet bepaald representatief zijn voor grote gebieden op Aarde. Het is dus zaak om de informatie die 
wordt gewonnen uit ijskernen te combineren met informatie uit andere bronnen om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van het verleden klimaat op Aarde. 

Opdracht 3.3* Het oudste ijs op Aarde 

Het oudste ijs dat op Aarde is gevonden (uit Beacon Valley, Antarctica) ligt begraven onder een 
dikke laag morenen en is waarschijnlijk acht miljoen jaar oud. Waarom kan dit ijs niet worden 
gebruikt voor klimaatreconstructie? 

De reden dat ijs niet ouder is dan 1,5 miljoen jaar is dat ijs onderaan de ijskap smelt. Onder 
invloed van de geotherme warmteflux (de warmte die uit het binnenste van de Aarde door de 
aardkorst naar het aardoppervlak stroomt, gemiddeld ongeveer 0,05 W m-2) warmt de ijskap van 
onder af een beetje op. De temperatuur in de ijskap neemt daarom toe met de diepte. De koude 
atmosfeer zorgt er bij dunne ijskappen voor dat er weinig smelt plaatsvindt. Maar de dikke 
ijskappen van Groenland en Antarctica isoleren de rotsbodem van de koude atmosfeer. Op die 
plaatsen waar de ijskap het dikst is, vindt onderin smelt plaats en verdwijnt dus het oudste ijs. 
Deze smelt is ervoor verantwoordelijk dat het diepste ijs een eindige leeftijd heeft. 

Smelt aan de basis van een ijskap kan zorgen voor de vorming van subglaciale meren, waarvan 
Lake Vostok het bekendste voorbeeld is (zie figuur 3.1). Deze locatie komt verderop in dit 
hoofdstuk nog uitgebreid aan de orde.  

Opdracht 3.4* Subglaciale meren 

a Zoek op internet op wat subglaciale meren zijn. 
b Hoe ontstaan ze? 
c Waar ontstaan ze? 

3.2 Boren in ijs 

Deze paragraaf beantwoordt de vraag hoe wetenschappers in het ijs boren en welke verschillende 
materialen ze daarbij gebruiken. IJs kan op verschillende manieren worden bemonsterd. De meest 
gebruikte manier is aan de hand van ijskernen. Maar soms wordt er eerst een snowpit gegraven. 
Snowpits zijn 1-3 m diepe kuilen waarin langs één of meer van de wanden sneeuwmonsters 
worden genomen voor analyse (figuur 3.2). Omdat de bovenste lagen van het firnpakket vaak een 

 Figuur 3.1 Subglaciale meren met hun afwateringssysteem onder de ijskap 

van Antarctica. Bron: National Science Foundation, USA. 



IJs en Klimaat IJs als klimaatarchief 

  60 

relatief lage dichtheid hebben, is het moeilijk deze met een boor te bemonsteren zonder het 
materiaal samen te drukken. Door een snowpit te graven en te bemonsteren kan de boring op een 
dieper niveau beginnen waar de firn wel stevig genoeg is.  

 

Figuur 3.2 Sampelen van een snowpit in Antarctica. Bron: IMAU. 

Vervolgens worden er drie soorten ijskernen onderscheiden: ondiepe, middeldiepe en diepe 
ijskernen (Engels: shallow, medium deep, deep ice cores). In hoofdstuk 1, figuur 1.12, zagen we al 
dat ijs pas op enige diepte ontstaat. Eerst heb je nog sneeuw en dan firn. Kernen die de onderkant 
van de firn (en dus het echte ijs) niet bereiken heten formeel firnkernen maar voor het gemak 
spreken we in dit hoofdstuk alleen van ijskernen.  

Hoe ver een ijskern teruggaat in de tijd is afhankelijk van twee factoren: de lengte van de kern en 
de dikte van de jaarlagen als functie van de diepte.  

Het verschil tussen ondiep, middeldiep en diep, zoals dat hieronder gegeven wordt, is alleen 
gemaakt op grond van de lengte van de kern. Dit komt omdat de boortechnieken die gebruikt 
worden drastisch veranderen met toenemende diepte, vanwege de veranderende eigenschappen 
van ijs op grotere diepte.  

Hieronder staat per soort boring uitgelegd hoe deze plaatsvindt en hoe de kernen gebruikt worden 
voor onderzoek. 

3.2.1 Ondiepe ijskernen 

Ondiepe kernen variëren in lengte van 3 tot 30 meter, en kunnen met de hand worden geboord of 
met een standaard boormachine die is gekoppeld aan een ijsboor. Voor ondiepe kernen is 
betrekkelijk weinig gereedschap nodig. Het kan met een sneeuwscooter of helikopter worden 
getransporteerd. Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd meerdere kernen te boren, zodat een 
inzicht ontstaat in de ruimtelijke variabiliteit. Vaak worden enkele ondiepe kernen geboord rondom 
de plek van een (middel)diepe boring, om te kunnen bepalen hoe representatief de (middel)diepe 
boring is voor een groter gebied. Ook is deze techniek aantrekkelijk om een snelle boring te doen 
op plekken waar het niet mogelijk is voor langere tijd te blijven, bijvoorbeeld vanwege de slechte 
weersomstandigheden zoals sneeuwval, lage temperaturen of sterke wind (figuur 3.3). 
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Figuur 3.3 Boren van een ondiepe kern in zuidoost Groenland, waar elk jaar meer dan 10 m sneeuw 

valt! Foto: Jason Box, Ohio State University. 

3.2.2 Middeldiepe ijskernen 

Middeldiepe kernen variëren in lengte van 30 tot 300 meter, en kunnen alleen met een 
mechanische ijsboor worden geboord. Vaak zijn deze boringen diep genoeg om de ijshorizon te 
bereiken, zodat ook luchtbelletjes kunnen worden gesampled. Afhankelijk van de laagdikte 
bereiken deze boringen ijs dat enkele tientallen tot enkele honderden jaren oud is. Omdat deze 
boringen één tot meerdere dagen duren, wordt de boor vaak in een tent opgesteld. Dit maakt het 
ook mogelijk ter plekke analyses aan het ijs te doen, bijvoorbeeld het meten van de elektrische 
geleiding (zie § 3.4) of het bepalen van de dichtheid door weging en meten van de lengte. Hierna 
worden de kernen op maat gezaagd, gelabeld, verpakt en in een vriescontainer verzonden voor 
analyse in een laboratorium elders. 

Opdracht 3.5** Bepalen van dichtheid in ijskernen 

Op Groenland wordt een ijskern geboord (diameter 10 cm). De onderzoekers hebben de ijskern 
gewogen en gemeten. De kern weegt 13,0 kg en is 2,0 m lang. 
a Bereken de dichtheid van deze ijskern. 
b Vergelijk deze waarde voor de dichtheid van ijs met de waarde uit je BINAS. 
c Bedenk wat de oorzaken van dit verschil kunnen zijn. 

3.2.3 Diepe ijskernen 

Diepe kernen variëren in lengte van 300 tot meer dan 3000 meter. Bij diepe ijskernen wil men 
vaak een gletsjer in zijn geheel doorboren, tot aan de rotsbodem. In het geval van de grote 
ijskappen van Groenland en Antarctica betekent dit soms een diepte van enkele kilometers. Door 
de grote druk op deze diepte deformeert het ijs snel. Zonder maatregelen zou het boorgat zich 
weer sluiten. Om dit tegen te gaan, moet er in het boorgat een tegendruk worden opgebouwd die 
minstens even groot is als die van het omringende ijs zelf. Daartoe wordt het boorgat gevuld met 
een boorvloeistof (Engels: drilling liquid). Deze vloeistof moet zwaarder zijn dan ijs, mag zelfs bij 
zeer lage temperaturen (tot -60°C) niet bevriezen, moet inert zijn (dat wil zeggen geen chemische 
reacties aangaan met stoffen in de ijskern) en moeilijk verdampen. Een belangrijk bestanddeel van 
sommige boorvloeistoffen zijn CFK’s. Uiteraard mag deze vloeistof niet in de poreuze firnlaag 
weglekken; hiertoe wordt het boorgat voorzien van een vloeistofdichte wand (Engels: casing) tot 
iets beneden de ijshorizon (dat is de diepte waar de firn overgaat in het vaste ijs).  

Opdracht 3.6* Diepe ijskernen 

a Waardoor sluit een gat op grote diepte snel? 
b Waarom moet de boorvloeistof een hogere dichtheid hebben dan ijs? 

Om de boorinstallatie, de kilometerslange kabel, lier, electronica en boorpersoneel te herbergen 
wordt meestal een grote tent gebouwd of een sleuf in de firn uitgefreesd (figuur 3.4, Engels: drill 
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trench). Hier vinden ook de eerste analyses van de kern plaats, waarna de kernen worden 
ingepakt. De opbouw van dit geheel duurt ongeveer 1 seizoen, dan wordt er gemiddeld 3 seizoenen 
geboord en de afbouw duurt ook weer 1 seizoen. Het werk wordt gedaan in ploegendiensten. In 
het begin wordt er ongeveer 15 meter per dag geboord, naarmate de diepte toeneemt wordt er 
minder geboord per dag.  

 

 

Figuur 3.4 Impressie van de EPICA boorkampen op Dome C (boven) en Kohnen station (onder). 

Bron: Alfred Wegener Instituut, Bremerhaven. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘hoe boren wetenschappers 
in het ijs en welke materialen gebruiken ze daarbij?’ 

3.3 Bekende diepe boringen 

In deze paragraaf behandelen we de bekendste ijskernen die tot nu toe zijn geboord. De 
wetenschappelijke resultaten die zijn verkregen uit deze kernen worden behandeld in paragraaf 3.5 
en 3.6.  

Op welke plekken op een gletsjer moeten we boren om ijskernen te krijgen die geschikt zijn als 

klimaatarchief? 

In het gebied waar het sneeuwt en waar de gletsjer aangroeit wordt de gletsjer steeds dikker. In 
het gebied aan de rand van de gletsjer, waar de gletsjer jaarlijks smelt, wordt hij steeds dunner. Er 
ontstaat dus een hoogteverschil, en door dit hoogteverschil gaat het ijs stromen van het 
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accumulatiegebied (groei gebied) naar het ablatiegebied (gebied waar ijs verdwijnt) (meer 
hierover in §4.5 en figuur 4.9). In een gletsjer is dus een neer- en zijwaartse ijsstroming. Alleen bij 
het hoogste punt van een ijskap (Engels: dome) beweegt het ijs zich niet zijwaarts maar alleen 
vertikaal. Dit hoogste punt is dus de beste plek om te boren. Hier heb je namelijk ook op grotere 
diepte nog steeds geen last van ijs dat afkomstig is van een locatie stroomopwaarts (volg de 
gestippelde lijnen in figuur 4.9). Bijkomend voordeel van een boring op een dome is dat er relatief 
weinig neerslag valt zodat de kern dus ver terug gaat in de tijd. Bovendien staat er weinig wind en 
vindt er weinig sublimatie plaats zodat de sneeuwlagen zich onverstoord kunnen opbouwen.  

Opdracht 3.7* De juiste plaats voor een boring? 

a Waarom zal een kern die op een plek is geboord waar de accumulatiesnelheid klein is verder 
terug gaan in de tijd? 

b Waarom is er weinig neerslag op een dome? Zie figuur 4.14. 
c Waarom staat er weinig wind op een dome? Gebruik figuur 2.22. 
d Waarom vindt er weinig sublimatie plaats op een dome? 

Als niet op een dome kan worden geboord, dan kiest men meestal voor een rug in de topografie, 
zodat de ijsstroming in goede benadering 2-dimensionaal is en er kan worden gecorrigeerd voor 
het stroomafwaartse transport op enige diepte. Figuur 3.5 laat de bekendste boorlocaties in 
Antarctica zien, figuur 3.7 die op Groenland. Een belangrijk nadeel van deze plekken is natuurlijk 

dat ze ver verwijderd zijn van de bewoonde wereld, en dat de lage temperaturen het werken 
bemoeilijkt. Het transport van boor, boorvloeistof, boorpersoneel en alle andere benodigdheden 
voor het boorkamp naar de plaats van de boring duurt vele weken, en maakt dat diepe boringen 
duur zijn, minstens enkele tientallen miljoenen euro’s. 

Figuur 3.5 Locaties van diepe boringen in Antarctica. Bron: National Ice Core 

Laboratory, USA. 
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3.3.1 Antarctica 

De Vostok ijskern is met 3623 meter de langste ijskern ooit. In januari 1998 werd deze boring 
gestopt uit vrees voor vervuiling van Lake Vostok. De Vostok ijskern gaat meer dan 400 000 jaar 
terug in de tijd, en gold lange tijd als icoon van paleo-klimatologisch onderzoek. Dit omdat de 
afwisseling van ijstijden en interglacialen (zie Appendix V) in de kern zeer regelmatig verloopt. Ook 
werd voor het eerst duidelijk dat de CO2 concentratie en temperatuur op deze lange tijdschalen 
nauw met elkaar zijn verbonden. Nadeel van de Vostok ijskern is het feit dat deze ijskern niet op 
een dome noch op een rug is geboord. Hierdoor is de datering niet eenduidig waardoor de 
interpretatie wordt bemoeilijkt. 

In 1996 ging het European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) van start. Doel was om 
twee diepe ijskernen te boren, één op Dome C om het oudste ijs boven te halen, één in Dronning 
Maud Land om via de Atlantische Oceaan een verbinding te leggen met gegevens van ijskernen die 
op Groenland zijn geboord. Beide doelen werden bereikt: het ijs onder Dome C, 3260 m diep, bleek 
zelfs 860 000 jaar oud te zijn en omvatte 9 glaciale cycli, ruim twee maal zoveel als de Vostok 
ijskern. De ijskern op Dronning Maud Land (de EDML kern) bleek verrassend goed te koppelen aan 
de Groenlandse ijskernen (zie figuur 3.6). 

Ongeveer tegelijkertijd met EPICA werd op Dome F door Japanse wetenschappers een ijskern 
geboord tot een diepte van 3035 m, waar het ijs 720 000 jaar oud bleek te zijn. De gegevens van 
Dome F en Dome C lieten zeer vergelijkbare resultaten zien.  

In Antarctica is de jacht naar de oudste ijschronologie, mogelijk 1,5 miljoen jaar, in volle gang.  
Deze datering van 1,5 miljoen jaar is berekend met behulp van ijsstroommodellen. De Chinezen 
achten hun kansen het grootst en plannen een boring op het hoogste punt van de ijskap, Dome A, 
meer dan 4000 m boven de zeespiegel. Er zijn echter aanwijzingen dat de ijschronologie bij Dome 
A verstoord is en dat de bruikbare lengte van de ijskern dus niet groot is. Een consortium van 
Europese en Noord Amerikaanse onderzoeksinstituten zoekt daarom in dezelfde omgeving naar een 
meer geschikte plek om te boren. De eerste resultaten van deze boringen worden niet voor 2012 
verwacht. 

Figuur 3.6 Nature artikel 

over de EPICA Dome C 

ijskern in juni 2004. 
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3.3.2 Groenland 

Zo mogelijk nog beroemder dan de 
Antarctische ijskernen zijn de Groenlandse 
ijskernen die begin jaren negentig werden 
geboord door Amerikaanse (GISP2) en 
Europese (GRIP) teams op ongeveer 
dezelfde plek, namelijk de top van de 
Groenlandse ijskap (Summit). De 
Amerikanen gebruikten een grotere 
doorsnede van de kern, 12 cm in plaats van 
10 cm. In eerste instantie wilden ze 
hiermee meer ijs omhoog halen, maar er 
moest hierdoor ook een zwaardere 
installatie worden gebouwd, het hele proces 
verliep langzamer en de publicaties kwamen 
hierdoor ook later. Het Europese team 
bereikte op 12 augustus 1992 als eerste de 
rotsbodem. Op 1 juli 1993 bereikte GISP2 
de bodem, op een boordiepte van 3053 m. 
Beide datareeksen blijken dicht bij de 
bodem verstoord te zijn, zodat de bruikbare 
lengte ongeveer 100.000 jaar beslaat.  

De meer recente NorthGRIP (NGRIP) kern 
gaat 123.000 jaar terug in de tijd. Deze 
kernen kregen veel aandacht omdat ze voor 
het eerst lieten zien dat gedurende de 
laatste ijstijd zeer snelle klimaatfluctuaties 
plaats hebben gevonden in het Noord 
Atlantische gebied (zie §3.5). 

Er staan alweer enkele nieuwe diepe 
boringen op stapel: het North Greenland 
Eemian Project (NEEM) zal ten 
noordwesten van NGRIP een diepe ijskern 

boren die tot doel heeft het oudste ijs van Groenland naar boven te halen, met daarin een volledige 
dekking van het vorige interglaciaal (het Eemien). Er bestaat namelijk nog veel onduidelijk over de 
grootte van de Groenlandse ijskap in het Eemien. Uit onderzoek aan oceaansedimenten blijkt dat 
het klimaat tijdens het Eemien enkele graden warmer was dan tijdens ons huidige interglaciaal. Het 
Eemien kan dus dienen als analogie van een toekomstig warmer klimaat. 

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Waar op Antarctica en 

Groenland zijn er diepe ijskernen geboord, waarom daar en wat zijn de belangrijkste resultaten van 

de onderzoeken aan deze diepe ijskernen?’ 

3.4 Dateren van ijskernen 

In deze paragraaf beantwoorden we de vraag welke manieren worden gebruikt om de diepte van 
het ijs te koppelen aan de ouderdom; het dateren van de ijskern. Een juiste datering is zeer 
belangrijk, omdat het de tijdsreeksen van variabelen zijn die door wetenschappers worden 
geïnterpreteerd, en die worden gecorreleerd aan tijdsreeksen van andere onderzoeken.  

Er zijn verschillende manieren om een ijskern te dateren. Een veelgebruikte manier is datering met 
behulp van elektrische geleiding. Van een ijskern kan de elektrische geleiding worden gemeten 
(zie figuur 3.8). Daar waar de geleiding heel goed is (de pieken in het diagram van figuur 3.8) 
zitten ionen in karakteristieke stoflagen. Deze stoflagen die door grote vulkaanuitbarstingen zijn 
gedeponeerd, worden gedetecteerd en gedateerd met behulp van een vulkanische chronologie. In 
figuur 3.8 zie je hoe dit in het veld gebeurt, met de boorinstallatie in een tent en de meting van 
geleiding in een klein laboratorium dat is uitgegraven in de sneeuw. Het meetresultaat is te zien 
aan de pieken die zijn geïdentificeerd. De chronologie van de meeste vulkaanuitbarstingen is goed 
bekend. Zo is in de boring van figuur 3.8 de jongste piek in elektrische geleiding terug te leiden tot 

Figuur 3.7 Locaties van diepe boringen op Groenland. 

Bron: National Ice Core Laboratory, USA. 
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de uitbarsting van Tambora in 1815. Het identificeren van een vulkaan is mogelijk via de 
samenstelling van de as of door de bijzondere vorm van een piek, bijvoorbeeld de dubbele piek van 
Tambora. Nadelen van deze dateringsmethode zijn dat het soms moeilijk is te reconstrueren welke 
piek bij welke vulkaan hoort, en dat de methode niet heel ver terug gaat in de tijd.  

Opdracht 3.8* Lokale massabalans uit een firnkern 

a Wat stellen de pieken in figuur 3.8 voor? 
b Gebruik figuur 3.8 om uit te rekenen hoeveel neerslag er op deze plek valt, als is gegeven dat 

de kern in het jaar 2000 is geboord. De x-as geeft de hoeveelheid water aan die de kern bevat. 
c Welk klimaat heerst hier? 
d Is deze kern aan de kust of in het binnenland van Antarctica geboord? 
e Zijn er variaties in accumulatie geweest in de afgelopen 2400 jaar? 

Een andere, eenvoudige, manier van dateren is het tellen van jaarlagen, analoog aan jaarringen 
van een boom. Figuur 3.9 beslaat een één meter lange sectie van de GISP2 ijskern, afkomstig van 
een diepte van 1837 m. Deze sectie is ongeveer 16.250 jaar oud en beslaat een periode van 38 
jaar aan het einde van de vorige ijstijd. De zichtbare jaarlagen zijn een gevolg van de verschillende 
dichtheden van zomer en wintersneeuw, wat resulteert in een verschillende hoeveelheid en 
verdeling van de luchtbelletjes. 

 

Figuur 3.9 Foto van de sectie van de GISP2 ijskern tussen 1837 en 1838 m diepte, bron United 

States Geological Survey. 

Soms bestaat er onduidelijkheid over een jaarlaag. In dat geval kan chemische analyse uitkomst 
bieden. Met behulp van Continuous Flow Analysis (CFA) kan vaak ook een jaarlijkse cyclus in veel 
van deze componenten worden waargenomen. Bij CFA wordt een deel van de kern gesmolten en 
wordt het resulterende stroompje water continue geanalyseerd op een groot aantal chemische 
componenten (zoals NH4+, NO2, SO4

2-, zie figuur 3.10) in het ijs (dus niet in de luchtbelletjes!). Dit 
verschaft meestal voldoende aanvullende informatie om te beslissen of een bepaalde laag wel of 
geen jaarovergang vertegenwoordigt. Figuur 3.10 geeft een voorbeeld van CFA langs de NorthGRIP 
ijskern.  

Figuur 3.8 Boring 

van een firnkern 

in Antarctica, 

meting van de 

elektrische 

geleiding en 

datering van de 

vulkaanhorizons 

ter bepaling van 

de lokale 

accumulatie. Mwe 

= meter water 

equivalent. Bron: 

IMAU. 
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Figuur 3.10 Voorbeeld van Continuous Flow Analysis van de NorthGrip ijskern, op een diepte van 

1464-1465 m. Bovenste kolom geeft zichtbare stratigrafie. Bron: Nature. 

Het tellen van de jaarlagen is mogelijk bij de meeste kernen op Groenland. Voor veel Antarctische 
ijskernen zijn vanwege de geringe accumulatiesnelheid zomer-winter verschillen te gering om 
jaarlagen te detecteren. In dat geval moet een dateringsmodel uitkomst bieden, waar alle 
beschikbare informatie wordt verzameld om zo te bepalen wat de ouderdom is van de verschillende 
delen van de kern.  

In het jongere deel van de kern wordt de tijdas gesynchroniseerd met de concentratie van inerte 
gassen (CH4 bijvoorbeeld) van Groenlandse ijskernen; de concentratie van deze goed gemengde 
gassen is immers overal op Aarde ongeveer gelijk en veranderingen in de concentratie moeten dus 
op het noordelijk en zuidelijk halfrond zeker in hetzelfde jaar hebben plaatsgevonden.  

Voor ijs ouder dan 120 000 jaar werkt deze techniek niet meer omdat de Groenlandse ijskernen 
niet verder in de tijd teruggaan. Bovendien begint op deze diepte het dynamisch dunner worden 
van de ijslaagjes (Engels: dynamic thinning) een rol te spelen. Dit is het effect dat onder een dome 
de ijslagen horizontaal uit worden gerekt omdat het ijs naar de zijkanten wegstroomt en massa 
behouden moet blijven. Dit betekent dat de laagjes op grotere diepte steeds dunner worden. 
IJsstroommodellen en aannamen over de relatie tussen temperatuur en neerslag moeten hier 
uitkomst bieden, maar kunnen niet voorkomen dat de onzekerheden in de datering van het oudere 
Antarctische ijs al snel enkele duizenden jaren bedraagt. Deze alleroudste delen van kernen 
kunnen dus alleen nog op een kwalitatieve manier informatie verschaffen over klimaatverandering. 

Tot nu toe hebben we het gehad over het dateren van het ijs zelf. Bij het reconstrueren van de 
atmosferische compositie wordt informatie echter niet alleen uit het ijs gehaald, maar ook uit de 
luchtbelletjes in het ijs. Maar de luchtbelletjes hebben een andere leeftijd dan het omringende ijs. 
Dit verschil in leeftijd tussen het ijs en de luchtbelletjes, ook wel delta age genoemd, komt voort 
uit het feit dat het enige tijd duurt voordat de luchtbelletjes compleet van de atmosfeer zijn 
afgesloten. Zolang de belletjes nog niet afgesloten zijn kan hun samenstelling veranderen door 
uitwisseling met de atmosfeer. 

De diepte waarop de luchtbelletjes compleet worden afgesloten van de atmosfeer is bij de firn-ijs 
overgang (Engels: pore close-off depth). In paragraaf 1.3.4 zagen we dat de diepte van deze firn-
ijs overgang afhankelijk is van het lokale klimaat (sneeuwval, temperatuur, wind). In het 
binnenland van Antarctica kan de delta age oplopen tot enkele duizenden jaren. Voor het huidige 
klimaat kunnen we de delta age berekenen door de diepte van de firn-ijs overgang te delen door 
de lokale (constant veronderstelde) accumulatiesnelheid (zie figuur 3.11). Dit geeft: 

Delta age = diepte firn-ijs overgang (m) / lokale accumulatiesnelheid (m/s) 
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Opdracht 3.9* Delta age 

a Waarom wordt er bij delta age de diepte van de firn-ijs overgang genomen en niet een andere 
diepte?  

b Waarom moet er gedeeld worden door de lokale accumulatiesnelheid? 

Op Antarctica varieert onder de huidige klimaatomstandigheden de delta age dus van 20 tot meer 
dan 2000 jaar. Het probleem is nu dat we niet weten hoe groot de delta age was in het verleden, 
omdat we de gedetailleerde klimaatinformatie uit vroeger tijden niet hebben.  

Opdracht 3.10* figuur 3.11 

a Waar is het ijs op de firn-ijs overgang het oudst, en waarom ligt het daar?  
b Wat gebeurt er met de delta age als de accumulatiesnelheid erg hoog is? 
c Waarom liggen de gebieden met de laagste delta age voornamelijk aan de randen van 

Antarctica? 

Figuur 3.11 Leeftijd van het ijs op de firn-ijs overgang (delta age) voor het huidige klimaat, in jaren. 

De gestippelde lijnen zijn hoogtelijnen. Bron: IMAU. 

Door het probleem van de delta age kon lang niet met zekerheid worden gesteld of bij een 
overgang van ijstijd naar interglaciaal eerst de temperatuur of eerst de concentratie van 
broeikasgassen ging stijgen. Inmiddels is de datering zodanig verfijnd (met behulp van 
dateringsmodellen met veel ijkpunten) dat met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat 
veranderingen in temperatuur voorliepen op veranderingen in de concentratie van broeikasgassen.  

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Welke manieren worden 

gebruikt om de diepte van het ijs te koppelen aan de ouderdom?’ en ‘Door welke processen die zich 

in het ijs voltrekken wordt de datering bemoeilijkt?’  

3.5 De isotopen-thermometer 

In deze paragraaf vind je antwoord op de vraag hoe men de (gemiddelde) temperatuur die heerste 
op het moment dat het ijs gevormd werd kan reconstrueren.  
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In ijs zijn isotopen (zie Appendix XII over isotopen) van waterstof en zuurstof in een bepaalde 
verhouding aanwezig. De verhouding hangt sterk af van de temperatuur die tijdens de depositie 
van het ijs in de atmosfeer heerste. We gebruiken deze isotopische samenstelling als lokale 
indicator, of proxy, van de temperatuur.  

In de hydrologie en glaciologie is men vooral geïnteresseerd in de isotopen van waterstof en 
zuurstof. In de natuur komt 99,99% van de waterstof voor als 1H. Daarnaast is er één stabiele (2H 
deuterium) en één radioactieve isotoop (3H tritium) van waterstof. Ook zuurstof heeft verschillende 
isotopen; 99,8% van de zuurstof bestaat uit 16O. Verder zijn er nog drie stabiele en vijf 
radioactieve zuurstofisotopen. De belangrijkste isotopen zijn weergegeven in Tabel 3.1.  

Analyse van waterisotopen richt zich op de verhoudingen waarin deze isotopen voorkomen in een 
monster, in ons geval ijs uit een kern. Daarbij wordt het oceaanwater, de bron van de meeste 
sneeuwval op de ijskappen, als uitgangspunt genomen. Dit oceaanwater bestaat voor het 
allergrootste deel uit H2

16O, met kleine fracties HD16O en H2
18O. Op basis hiervan heeft met een 

wereldwijde waterstandaard gedefinieerd (het VSMOW: Vienna Standard Mean Ocean Water) met 
vaste verhoudingen 18O/16O (2005,2 x 10-6) en D/H (155,76 x 10-6). Vervolgend drukt men de 

afwijking van deze wereldwijde standaard uit als de δ waarde in ‰ (promille = een deel per 
duizend, tienden van procenten): 

( ) ( )

18 16

18

18 16

/ /
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/ /
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Opdracht 3.11** Rekenen met de δδδδ waarde 

a Bereken de fractie HD16O in oceaanwater (gebruik Tabel 3.1).  
b Leg uit waarom de fractie D2O geen rol speelt in het VSMOW. 
c Bereken de δ18Ο waarde in twee gevallen; als de fractie 18Ο = 0,200% en als de fractie 18Ο = 

0,208%. 

Afwijkingen van de standaardwaarde worden veroorzaakt door isotopenfractionering. 
Isotopenfractionering vindt plaats tijdens faseovergangen, bijvoorbeeld bij verdamping aan het 
oceaanoppervlak, of bij condensatie van waterdamp waarna het als neerslag weer op het 
aardoppervlak valt. 

Bij een faseovergang is de temperatuur van het water, en dus de gemiddelde kinetische energie Uk 
van de watermoleculen, constant. Vanwege Uk = ½ m·v

2 hebben moleculen met een grotere massa 
een kleinere gemiddelde snelheid. Moleculen met zware isotopen ontsnappen minder gemakkelijk 
uit de vloeistof dan die met lichtere isotopen. Daardoor bevat waterdamp in de atmosfeer relatief 
meer lichte isotopen (negatieve δ-waarde) in vergelijking met het oceaanwater waaruit het 
afkomstig is. Als de damp weer condenseert zullen de zwaardere isotopen in de neerslag weer 
oververtegenwoordigd zijn. Daardoor is de δ-waarde van de neerslag ongeveer nul, zolang het 
water op ongeveer dezelfde plaats neervalt als waar het was verdampt. 

Element Isotoop Voorkomen (%) 

Waterstof 1H 99,985 

 2H (ofwel D) 0,015 

Zuurstof 16O 99,759 

 17O 0,037 

 18O 0,204 

Tabel 3.1 Voorkomens van isotopen van water; 2H 

wordt ook wel aangeduid met deuterium (D). 
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Als daarentegen waterdamp uit de subtropen 
poolwaarts wordt getransporteerd, daalt de 
omgevings-temperatuur met continue 
condensatie tot gevolg. Het gevolg is dat de 
waterdamp in de lucht isotopisch steeds lichter 
wordt (isotopen destillatie), hetgeen zich uit 
in een steeds negatievere δ-waarde. De laagste 
waarden worden in de poolgebieden bereikt, als 
de laatste resten waterdamp condenseren en 
als sneeuw op de ijskappen valt. De δ-waarde 
wordt dus in belangrijke mate bepaald door het 
temperatuurverschil tussen het brongebied van 
het vocht, meestal in de subtropen (dit is 
berekend aan de hand trajectoriën 

modellen) en de atmosfeer boven de 
ijskappen.  

Opdracht 3.12* δδδδ-waarde van waterdamp 

vs. neerslag 

a Leg uit waarom de δ-waarde negatief is in 
de atmosfeer. 

Er bevindt zich waterdamp en neerslag in een 
wolk. Het verschil in δ-waarde van 
dampvorming en vloeibaar water in de wolk is 
10‰. De neerslag heeft volgens figuur 3.12 in 
de zomer een δ-waarde van -15‰.  
b Wat is de δ-waarde van de waterdamp in 

de wolk?  

In het algemeen is de temperatuur van de oceaan in het brongebied (de tropen en subtropen) door 
het jaar heen relatief constant. Daarom kan de δ-waarde worden gezien als een maat voor de 
lokale temperatuur op de ijskap.  

Er bestaat dan ook een goede lineaire correlatie tussen lokaal gemiddelde temperatuur en δ-
waarde op beide ijskappen (figuur 3.13): de isotopenthermometer. De isotopenthermometer 
kan worden gebaseerd op de δ-waarde van zowel zuurstof als waterstof. Omdat de verschillende 
punten in figuur 3.13 afkomstig zijn van verschillende locaties (c.q. hoogtes) van de ijskappen, 
geeft dit het ruimtelijke verband tussen δ-waarde en jaargemiddelde temperatuur. Een belangrijke 
vraag is of het ruimtelijke verband ook mag worden toegepast om temperatuurveranderingen op 
één plaats in de tijd te reconstrueren, zoals we dat met ijskernen willen doen. 

Figuur 3.12 Schematisch diagram van 

isotopenfractionering met daarin gegeven de 

luchttemperatuur en de δδδδ-waarde van de zuurstof 
in de neerslag. Bron: IMAU. 
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3.5.1 Van een ruimtelijk verband naar een 

verband naar tijd (en dus diepte) 

De eerste indicatie dat het mogelijk is om ook 
temperatuur-veranderingen in de tijd te reconstrueren 

kwam van ondiepe firnkernen: als de δ-waarde als 
functie van de diepte wordt geplot, is duidelijk de 
seizoenscyclus van de temperatuur te zien, met lage 
waarden in de winter en hogere waarden in de zomer 
(figuur 3.14). Dit komt weer omdat het 
temperatuurverschil tussen zomer en winter in het 
brongebied veel kleiner is dan dit seizoensverschil in 
de poolgebieden. Iedere periode uit figuur 3.14 is een 
jaar. Hiermee kun je dit signaal dus gebruiken om de 
kern te dateren en de lokale accumulatiesnelheid te 
bepalen (zie Opdracht 3.13). Uitgebreide modelstudies 
en vergelijkingen met andere methoden hebben 
aangetoond dat het voor Antarctica onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan is om de ruimtelijke variaties 

in δ-waarden ook te gebruiken in de tijd (anders 
gezegd: om het ruimtelijke verband ook toe te passen 
als temporeel verband), hetgeen de basis heeft gelegd 
voor het gebruik van diepe ijskernen voor 
temperatuurreconstructie. Groenland is 
problematischer, omdat daar de seizoenscyclus van 
neerslag in het verleden anders is geweest. 

Opdracht 3.13* Interpretatie van het δδδδ-signaal 

a Bepaal uit figuur 3.14 de ouderdom van de firn en 
de lokale accumulatiesnelheid, aannemend dat de 
dichtheid langs de firnkern constant is met een 
waarde van 400 kg m-3.  

b Wat valt op aan de amplitude van het signaal? 
Probeer het originele signaal te tekenen.  

c Hoe beïnvloedt de seizoenscyclus van neerslag het 
signaal?  

d Hoe kan dit foutief worden geïnterpreteerd? 

Figuur 3.13 De isotopen-thermometer (gemeten aan het oppervlak) op 

Groenland en Antarctica. Bron:  Journal of Geophysical Research. 

Figuur 3.14 δδδδ-waarde van zuurstof langs 
een 9 m lange kern geboord op Groenland. 

Bron: IMAU. 
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Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe kun je de 

(gemiddelde) temperatuur bepalen met behulp van de isotopensamenstelling van het ijs?’ en 

‘Welke problemen zijn er om van een ruimtelijk verband naar een tijdsverband over te stappen?’ 

3.6 De atmosferische samenstelling 

De vragen van deze paragraaf zijn ‘Hoe kan men de samenstelling van de atmosfeer in het 
verleden afleiden uit ijskernen?’ en ‘Hoe hangen die veranderingen samen met klimaat?’ 

De grootste bijdrage die ijskernen hebben geleverd aan het vakgebied van de paleoklimatologie 
is de reconstructie van de atmosferische samenstelling van de afgelopen 800 000 jaar, die door 
geen enkele andere proxy in zoveel detail kan worden gereconstrueerd. Daarbij hebben de 
wetenschappers zich wel eerst de vraag gesteld: hoe betrouwbaar is ijs als archief van 
atmosferische samenstelling? Om die vraag te beantwoorden gebruiken we resultaten van de 
ijskern van Law Dome, die tussen 1987 en 1993 is geboord. Law Dome bevindt zich aan de kust 
van Oost Antarctica, op 1390 m boven zeeniveau (figuur 3.5). 

Law Dome heeft alle goede eigenschappen van een ijskern uit het binnenland (geen smelt, 1-
dimensionale ijsstroming), maar is gelegen aan de kust, waardoor de accumulatiesnelheid veel 
hoger is, ongeveer een meter sneeuw per jaar. Natuurlijk gaat de kern hierdoor veel minder ver 
terug in de tijd, maar de resolutie over de afgelopen duizenden jaren is zeer goed en de datering 
uitermate nauwkeurig, omdat jaarlagen kunnen worden geteld. Figuur 3.15 combineert de 
resultaten van de Law Dome ijskern met metingen van sporengassen die de laatste 35 jaar direct 
in de atmosfeer zijn gedaan bij Cape Grim op Tasmanië. Beide tijdreeksen sluiten perfect op elkaar 
aan, wat aantoont dat de lucht uit luchtbelletjes in ijskernen dezelfde chemische samenstelling 
heeft als de atmosfeer ten tijde van de afsluiting. 

Figuur 3.16 laat tijdreeksen zien van de EPICA Dome C ijskern van de broeikasgassen 
stikstofmonoxide (lachgas, N2O), kooldioxide (CO2) en methaan (CH4). De reeksen gaan 650 000 
jaar terug in de tijd, en worden vergeleken met de temperatuur-proxy δD van het ijs. Daarnaast zie 

Figuur 3.15 Reconstructie van N2O, CO2 en CH4 concentratie uit de Law 

Dome ijskern, vanaf 1750 (het begin van de industriële revolutie) tot nu. 

Symbolen zijn verschillende ijskernen, blauwe lijn zijn directe metingen 

in de atmosfeer van Cape Grim in Tasmanië. Bron: IPCC 2007. 
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je in de figuur de tijdreeks van de δ18O van sedimentkernen uit de oceaanbodem, Engels: Benthic 
record). Het gaat om een stacked record, waarbij waarnemingen uit meerdere sedimentkernen zijn 
gemiddeld. Deze δ18O-waarden zijn een proxy voor de diepe oceaan-temperatuur. Dit signaal is 
opgeslagen in de skeletjes van kleine zeedieren die na hun dood naar de zeebodem zinken en deel 
gaan uitmaken van het sedimentpakket. De δ18O-waarden van de sedimentkernen leveren 
informatie die vergelijkbaar is met die van de ijskernen. Het verschil is dat het informatie over de 
temperatuur in de diepe oceaan betreft.  

Figuur 3.16 Reconstructie van N2O, CO2, CH4 (methaan) en δD uit de EPICA Dome C ijskern, en van 

δ18O uit sedimentkernen uit de Atlantische Oceaan, van 650 000 jaar BP tot nu. Rechtsboven in de 

grafiek staan de concentraties aan N2O (315 ppb), CH4 (1750 ppb) en CO2 (370 ppm) in 2004. Bron: 

Nature. 

In figuur 3.16 komen twee dingen duidelijk naar voren: het cyclische patroon van de δ18O proxy 
(1) en de goede correlatie met de EPICA dome C resultaten (2).  

(1) Cyclische patroon: Vooral de afgelopen 400 000 jaar was er een uitgesproken 100 000 jarige 
cyclus waarin lange ijstijden (of glacialen) met geleidelijke afkoeling abrupt overgingen in kortere 
interglacialen (grijze banden). Vóór 400 000 jaar geleden is de amplitude kleiner en het signaal 
minder uitgesproken. Ons huidige interglaciaal (Holoceen, grijze band aan de rechterkant in het 
figuur) kenmerkt zich door zijn zeer constante temperatuur (δD). 

De 100 000 jaar cyclus is te linken aan de eccentriciteit cyclus van Milankovitch, de 40 000 jaar 
cyclus is te linken aan de obliquiteit cyclus (zie Appendix V). 

(2) Goede correlaties: tussen temperatuur (δD), CO2, CH4 en δ
18O uit de diepzee. De vraag is altijd 

of eerst de temperatuur of eerst de broeikasgas-concentratie ging stijgen aan het einde van een 
ijstijd. Tot voor kort was het probleem van de delta-age (zie §3.4) te groot. Tegenwoordig is men 
redelijk zeker dat temperatuur leidt met een paar honderd jaar, en dat positieve terugkoppelingen 
zorgen voor de snelle stijging. De vraag wat de stabilisatie van broeikasgassen in een interglaciaal 
(zoals in het huidige Holoceen) nu bewerkstelligt is nog altijd niet beantwoord.  

Als je goed kijkt zijn er ook verschillen waar te nemen, met name tussen de 
temperatuurreconstructies van de ijskern en sedimentkernen in het deel ouder dan 400 000 jaar. 
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Natuurlijk komen de kernen van verschillende plaatsen, en kunnen de verschillen ook 
daadwerkelijk klimaatverschillen zijn. Maar omdat het vooral het oudere ijs betreft lijkt een deel 
van de verschillen voort te komen uit problemen met de datering, een probleem dat vooralsnog 
een meer gedetailleerde vergelijking tussen ijskernen en sedimentkernen in de weg staat. 

Het dateringsprobleem is minder groot als we ons beperken tot de laatste 125 000 jaar. Voor die 
periode beschikken we over de NGRIP ijskern uit Groenland, die zeer nauwkeurig is gedateerd door 
het tellen van jaarlagen. Vervolgens kunnen we de concentraties van mondiaal goed gemengde 
gassen als methaan en kooldioxide gebruiken om de Antarctische kernen met deze kern te 
synchroniseren (figuur 3.17). Dit stelt ons in staat om gebeurtenissen op de beide halfronden in 
detail te vergelijken. 

Wat opvalt in figuur 3.17 is dat er op Groenland gedurende de laatste ijstijd (die duurde van 
ongeveer 110 000 jaar geleden tot 10 000 jaar geleden) zeer sterke en snelle temperatuur-
veranderingen plaatsvonden. Deze snelle temperatuurveranderingen worden Dansgaard-Oescher 
events genoemd (DO events, naar twee beroemde ijskern-wetenschappers). Ze zijn genummerd 
van DO1 tot 25.  

Figuur 3.17 Vergelijking van EPICA ijskernen uit Antarctica (a) en NGRIP uit Groenland (b). 

Afkortingen: MIS: Marine Isotope Stage; EDML = EPICA Dronning Maud Land; EDC: EPICA Dome C. 

Het onderste gedeelte (c) geeft stofconcentratie in Antarctica. DO = Danschgaard Oescher events. 

Bron: Nature. 

Uit onderzoek aan ijskernen en sedimentboringen van de diepe oceaan is gereconstrueerd dat deze 
DO-events bestaan uit een zeer snelle opwarming van het noord Atlantische gebied van typisch 10 
°C binnen enkele jaren, gevolgd door een graduele afkoeling en uiteindelijk een versnelde 
terugkeer naar ijstijd condities (let op, je leest deze figuur van rechts naar links, dus van oud naar 
jonger). Deze snelle veranderingen worden veroorzaakt door fluctuaties in de thermohaliene 

circulatie (THC, zie Appendix I) in het noord Atlantische gebied, die heden ten dage de warme 
golfstroom aandrijft. Gedurende de ijstijd bevond de THC zich op lagere breedtegraden, maar 
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breidde zich incidenteel uit naar het noorden, tegelijkertijd versterkend, resulterend in een snelle 
opwarming in Groenland.  

Een andere proxy in ijskernen is de concentratie van stof. Figuur 3.17 laat zien dat de 
stofconcentraties op het hoogtepunt van de laatste ijstijd tot honderd keer hoger waren dan nu. 
Deze verhoogde stofconcentraties worden voor een deel verklaard door het stormachtiger 
ijstijdenklimaat, waardoor meer stof werd opgewerveld in de brongebieden Australië, Zuid Amerika 
en Zuid Afrika, en vervolgens gedeponeerd op Antarctica. Een belangrijke verklaring is ook de 
zeespiegel die in het laatste glaciale maximum 120 meter lager lag (er lagen immers enorme 
ijskappen boven Noord Amerika en Scandinavië). Hierdoor lag een groter deel van het continentale 
plat boven water en was dus een groter deel blootgesteld aan de atmosfeer.  

Uit onderzoek blijkt dat veranderingen op het Noordelijk Halfrond zich via oceaanstromingen in de 
Atlantische Oceaan ook op het Zuidelijk Halfrond manifesteren. Het blijkt dat de warmste warme 
fases op Antarctica gelinkt kunnen worden aan de langste DO events op het noordelijk halfrond. 
Ook is het duidelijk dat het in Antarctica opwarmt als het in het Noord-Atlantische gebied nog koud 
is, en dat het zuiden afkoelt zodra het in het Noord-Atlantische gebied warmer gaat worden.  

Deze zogenaamde ‘wip’ (Engels: see-saw) was 
al eerder als mechanisme voorgesteld en is 
recentelijk experimenteel bevestigd door een 
gedetailleerde vergelijking van de NGRIP en 
EPICA Dronning Maud Land (EDML) ijskernen 
(figuur 3.18). Deze figuur laat inderdaad zien 
dat de temperatuurveranderingen in de 
zuidelijke Atlantische oceaan groter werden 
naarmate de koude perioden in de noordelijke 
Atlantische oceaan langer duurden.  

Deze relatie kan verklaard worden door de 
stromingen in de Atlantische Oceaan; een 
sterke THC leidt tot een toename van het 
warmtetransport vanuit de zuidelijke oceaan. 
Als er gedurende een langere tijd een minder 
sterke THC is zal het transport van warmte 
vanuit de zuidelijke oceaan afnemen en blijft 
het daar warmer. De duur van een periode van 
een minder sterke THC bepaalt daarmee de 
hoeveelheid warmte die in het zuidelijke 
oceanische warmte reservoir bewaard wordt. 
Een zwakke THC op het Noordelijk Halfrond 
leidt zo tot een langzame opwarming van de 

Atlantische Oceaan op het Zuidelijk Halfrond en vice versa. In ons huidige klimaat kan de THC zich 
vanwege de hogere temperaturen niet verder naar het zuiden handhaven. Hierdoor komen dit 
soort snelle schommelingen niet meer voor.  

Het onderzoek aan stofconcentraties in de ijskernen is een mooi voorbeeld van hoe ijskernen ons 
helpen met het doorgronden van het klimaatsysteem.  

Niet alleen helpt het ijskernonderzoek ons met reconstructie en begrip van het paleoklimaat, ook 
biedt het een historisch kader voor de huidige antropogene (door de mens veroorzaakte) 
klimaatverandering. De moderne concentraties van N2O, CO2 en CH4 (figuur 3.16, sterretjes rechts 
boven) zijn tientallen procenten hoger dan ze op enig ander moment in de afgelopen 650 000 jaar 
zijn geweest. En het is niet alleen de hoeveelheid die opvallend is, maar meer nog de snelheid van 
verandering, i.e. de afgeleide van de tijdseries (figuur 3.19).  

Uitgedrukt in stralingsforcering (de bijdrage van het gas aan het versterkte broeikaseffect) zien 
we dat de huidige verstoring door broeikasgassen bijna vier keer groter is dan op enig moment in 
de afgelopen 650 000 jaar. Het is te danken aan ijskernen dat we dit met zoveel stelligheid kunnen 
zeggen. Wat antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering mogelijk betekent voor 

Figuur 3.18 De noord-zuid koppeling gedurende 

de laatste ijstijd: de duur van koude perioden in 

de noord Atlantische oceaan bepaalt de stijging 

van temperatuur in de zuidelijke Atlantische 

oceaan. Bron: Nature. 
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de massahuishouding van de cryosfeer en de daaruit volgende zeespiegelstijging is het onderwerp 
van hoofdstuk 4. 

Opdracht 3.14* Temperatuurverschil  

a Hoe groot is het temperatuur-verschil 
geweest op Antarctica tussen het 
einde van de vorige ijstijd en de 
huidige periode? Maak hierbij gebruik 
van figuur 3.17. 

b Als de historische relatie tussen 
temperatuur en CO2 standhoudt in de 
toekomst, welke temperatuurstijging 
kunnen we dan verwachten?  

c Bereken hetzelfde als bij b. maar dan 
voor CH4. 

Nu kun je antwoord geven op de vragen 

waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe kan 

men de samenstelling van de atmosfeer 

in het verleden afleiden uit ijskernen?’ en 

‘Hoe vallen die veranderingen in 

samenstelling van de atmosfeer samen 

met klimaat?’ 

Opdracht 3.15* Beantwoording van 

de hoofdvraag van H3. 

Ter afronding van dit hoofdstuk 
beantwoord je de hoofdstukvraag: ‘Hoe 
gebruiken we ijs om het klimaat uit het 
verleden te reconstrueren?’ 

Figuur 3.19 Snelheid van verandering in de 

concentratie van de drie belangrijkste broeikasgassen, 

uitgedrukt als totale stralingsforcering. Pijl geeft 

maximum aan van afgelopen 650 000 jaar. Bron: IPCC 

2007. 
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Front van Helheim gletsjer, zuidoost Groenland, in mei 2005. Deze gletsjer is ongeveer drie km breed, 

het gletsjerfront meer dan 50 m hoog. Deze gletsjer is, waarschijnlijk onder invloed van toegenomen 

smeltwaterflux, sneller gaan stromen, van 5 km per jaar in 2000 tot 10 km per jaar in 2005. Daarna is 

de ijsstroomsnelheid weer afgenomen tot 7 km per jaar. Doordat de gletsjer sneller is gaan stromen, is 

hij ook dunner geworden. Dit is te zien aan de trimlijnen op de rotswand in de achtergrond. Foto: 

Gordon Hamilton, University of Maine. 
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Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4. IJs en klimaatverandering, het hedenIJs en klimaatverandering, het hedenIJs en klimaatverandering, het hedenIJs en klimaatverandering, het heden    

Hoe verandert het ijs door klimaatverandering en wat is het effect hiervan op Hoe verandert het ijs door klimaatverandering en wat is het effect hiervan op Hoe verandert het ijs door klimaatverandering en wat is het effect hiervan op Hoe verandert het ijs door klimaatverandering en wat is het effect hiervan op 

de mondiale zeespiegel?de mondiale zeespiegel?de mondiale zeespiegel?de mondiale zeespiegel?    

4.1 Inleiding 

Deze paragraaf gaat over de vraag ‘zijn er aanwijzingen dat de recente mondiale stijging van 
temperatuur door menselijk handelen wordt veroorzaakt?’ 

In 2007 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, zie http://www.ipcc.ch/) zijn 
4e rapport uitgebracht (Assessment Report 4, of AR4). Het IPCC, een organisatie die valt onder de 
Verenigde Naties, vat wetenschappelijke bevindingen over de klimaatverandering van duizenden 
wetenschappers over de hele wereld samen en publiceert die om de zes jaar in een rapport. In het 
rapport van Working Group 1, The Physical Science Basis, wordt de laatste stand van zaken in het 
wetenschappelijke klimaatonderzoek (tot en met april 2006) samengevat. Hierin is ruim aandacht 
voor veranderingen in de cryosfeer, omdat deze als bewijs kunnen dienen voor antropogene 
(door de mens veroorzaakte) klimaatverandering. 

Het is overduidelijk dat de mens de samenstelling van de atmosfeer verandert. De toename in de 
concentraties van CO2, CH4 en N2O kunnen via isotopenanalyse worden herleid tot het verbranden 

Figuur 4.1 Atmosferische concentraties van belangrijke broeikas-gassen 

over de laatste 2000 jaar. Eenheden zijn parts per million (ppm) of parts 

per billion (ppb). Dit geeft het aantal moleculen van het desbetreffende gas 

per aantal luchtmoleculen aan. Bron: IPCC, 2007. 
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van fossiele brandstoffen, het houden van vee en het veranderend landgebruik. Bovendien is uit 
ijskernonderzoek (Hoofdstuk 3) duidelijk geworden dat de snelheid waarmee de concentraties van 
deze drie belangrijke broeikasgassen op dit moment toeneemt ongekend is voor de afgelopen 650 
000 jaar.  

Figuur 4.1 demonstreert dit aan de hand van de drie bovengenoemde stoffen voor de laatste 2000 
jaar. 

Hoewel de toename sinds de industriële revolutie zonder wetenschappelijke twijfel te herleiden is 
tot menselijke activiteiten, zijn de gevolgen van deze stijgingen niet zo eenduidig. De temperatuur 
op Aarde is gestegen, maar niet uniform (gelijkmatig) in de tijd en in de ruimte. Neerslagpatronen 
zijn veranderd, maar ook hier geldt dat de natuurlijke variabiliteit zo groot is, dat het moeilijk is 
het antropogene klimaateffect te isoleren. 

De beschikbaarheid van indirecte aanwijzingen zijn dan ook belangrijk in het klimaatdebat. Een 
bekend voorbeeld is het korter en dunner worden van gletsjers over de gehele wereld (figuur 4.2). 
Hetzelfde geldt voor de dramatische veranderingen in de zeeijsbedekking in het Noordpoolgebied 
die zich in de afgelopen jaren hebben voltrokken. Ook in de grote ijskappen zijn de laatste jaren 
tekenen van snelle en onverwachte veranderingen.  

In dit hoofdstuk bespreken we de componenten van de cryosfeer en de veranderingen daarin 
zoveel mogelijk in dezelfde volgorde als in hoofdstuk 1. 

  

Figuur 4.2 Reconstructie van lengteveranderingen van de Unterer Grindelwald gletsjer, Zwitserland, 

aan de hand van historische documenten. Bron: IMAU. 

Opdracht 4.1* Veranderingen in de cryosfeer 

a Wat was de cryosfeer ook alweer? 
b Schrijf op wat je al weet van veranderingen in de cryosfeer in de laatste decennia.  
c Wat zijn de belangrijkste waarnemingstechnieken voor veranderingen in de cryosfeer? 

Opdracht 4.2* Menselijk handelen 

a Welk menselijk handelen kan de recente mondiale stijging van de temperatuur hebben 
veroorzaakt? 

b Welke aanwijzingen zijn er dat de recente mondiale stijging van temperatuur samenhangt met 
de gevolgen van menselijk handelingen? 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Zijn er aanwijzingen dat de 

recente mondiale stijging van temperatuur door menselijk handelen wordt veroorzaakt?’ 



IJs en Klimaat IJs en klimaatverandering, het heden 

  80 

4.2 Veranderingen in temperatuur 

Deze paragraaf gaat over de vraag ‘welke aanwijzingen zijn er dat de Aarde opwarmt?’  

Er woedt een maatschappelijke discussie of de mens het klimaat op Aarde verandert (het IPCC 
noemt het een waarschijnlijkheid van 90%). Maar wat weten we nu? Wat zijn de harde gegevens? 
Er is in ieder geval een duidelijke en meetbare toename in de concentratie van broeikasgassen.  

De variabele waarin de verandering in het klimaat het duidelijkst tot uiting komt is de temperatuur. 
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de oppervlaktetemperatuur (Engels: surface 
temperature), die een functie is van de oppervlakte energiebalans, en de luchttemperatuur op 
standaard meethoogte (2 m, Engels: 2 m or near-surface temperature). Als men het over 
klimaatverandering heeft, spreekt men vrijwel altijd over de 2 m luchttemperatuur, omdat dit de 
meting is die beschikbaar is. De mondiale temperatuurstijging over de afgelopen 150 jaar (begin 
instrumentele record) was ongeveer 0,7 °C (figuur 4.3), wat zich vertaalt in een trend van 0,045 
°C per decade (10 jaar). Die stijging is in de afgelopen vijftig jaar merkbaar versneld. Als we alleen 
de laatste 25 jaar beschouwen, dan is de opwarming zelfs 0,18 °C per decade, bijna een 
verviervoudiging van de langjarige trend. Alle trends zijn significant (voor 95% zeker). In het IPCC 
AR4 is duidelijk aangetoond dat de gebruikte tijdseries afdoende zijn gehomogeniseerd, dat wil 
zeggen dat effecten van meetfouten, slechte ruimtelijke dekking en de toenemende verstedelijking 
rondom waarnemingsstations voldoende zijn gecorrigeerd.  

 

 

Figuur 4.3 Synthese van wereldgemiddelde jaartemperatuur, 1850 tot 2006, met lineaire fits voor 

de laatste 150, 100, 50 en 25 jaar. Bron: IPCC, 2007. 

Opdracht 4.3* Temperatuurstijging 

a Kijk in figuur 4.3 of het klopt dat de temperatuur in de afgelopen 150 jaar met 0,7 graden is 
gestegen. 

b Bereken met behulp van de gegevens in de tekst hoeveel de temperatuur is gestegen in de 
afgelopen 25 jaar.  

c Klopt dit met figuur 4.3? 
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Figuur 4.4 laat de temperatuurstijging zien over de periode 1979-2005. Deze periode is gekozen 
omdat sinds 1979 satellietgegevens beschikbaar zijn die een veel betere dekking over het 
aardoppervlak mogelijk maken. De grijze gebieden hebben nog steeds te weinig gegevens voor een 
betrouwbare schatting van de temperatuurtrend. Het beeld nabij het oppervlak (links) laat duidelijk 
zien dat de temperatuurstijging niet uniform over de Aarde is verdeeld. De grootste opwarming 
heeft plaatsgevonden boven de continenten op het NH nabij het aardoppervlak, met opwarming 
van 0,5 tot 0,7°C per decade. Als we de hele troposfeer bekijken (rechter plaatje), zoals gemeten 
met radiosondes en satellieten, dan is de opwarming veel uniformer. Blijkbaar spelen 
terugkoppelingseffecten dichtbij het aardoppervlak een versterkende rol in de temperatuurstijging.  

 

Figuur 4.4 Trend in 2 m luchttemperatuur (links) en gemiddeld over de Troposfeer (rechts) in °C per 

decade over de periode 1979-2005. Bron: IPCC, 2007. 

Opvallend is dat de opwarming op het ZH en boven Antarctica geringer is. Een sluitende verklaring 
hiervoor is nog niet gegeven, maar de Zuidelijke Oceaan speelt hierin waarschijnlijk een zeer 
belangrijke rol als buffer voor de warmte. De Zuidelijke Oceaan kan namelijk ononderbroken rond 
Antarctica bewegen. Dit resulteert in een goede vertikale menging die ervoor zorgt dat de 
opwarming beperkt blijft. Er is een klein deel waar opwarming wel duidelijk zichtbaar is; het 
noordelijke deel van het Antarctische Schiereiland. Deze opwarming is waarschijnlijk het gevolg 
van de afnemende zeeijsbedekking ten westen van het schiereiland.  

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘welke aanwijzingen er zijn 

dat de Aarde opwarmt?’  

4.3 Veranderingen in zeeijs 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord ‘welke veranderingen in zeeijs zijn recent 
waargenomen?’  

De zeeijsbedekking op het NH is sinds het begin van de satellietwaarnemingen (1973) in snel 
tempo afgenomen. Figuur 4.5 laat de trend zien in het totale zeeijsoppervlak aan het einde van de 
zomer. Als de laatste drie (2005 tot en met 2007) jaren niet worden meegerekend, bedraagt de 
afname ongeveer 9% per decade (10 jaar). Dit zou dus leiden tot een Arctische Oceaan die ijsvrij 
is aan het eind van de eeuw. Maar de afname lijkt in de laatste jaren te versnellen, met als 
absoluut dieptepunt de zeer lage zeeijsbedekking aan het eind van de zomer in 2007. Figuur 4.5 
laat ook de voorspelling zien van het IPCC. Deze berekening is gebaseerd op 13 gekoppelde 
oceaan-atmosfeer modellen. De voorspelde afname van de zeeijsbedekking blijft achter bij de 
waarnemingen (observations in figuur 4.5), die zelfs geheel buiten de standaarddeviatie van de 
modellen (standard deviation of models in figuur 4.5) vallen. Dit geeft aan dat de modellen 
essentiële componenten van de zeeijs massabalans niet goed beschrijven. 
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De mate van zeeijsbedekking wordt niet alleen beïnvloed door de hoeveelheid die in de winter 
bevriest en in de zomer smelt, maar ook door de richting en persistentie van het zeeijs-transport 
door wind en zeestromingen. Omdat geen enkel model in staat is gebleken de waargenomen 
afname te voorspellen, is het ook moeilijk om de verantwoordelijke processen te isoleren. Factoren 
die in 2007 waarschijnlijk een rol hebben gespeeld, zijn de ongewoon zonnige condities, waardoor 
meer ijs smolt, en de persistente circulatie die het ijs via de noordelijke Atlantische oceaan uit het 
Arctisch bekken transporteerde. De beruchte Noordwest passage (de passage die loopt van de 
Atlantische Oceaan boven langs Canada naar de Stille Oceaan) was in 2007 voor het eerst in de 
bekende geschiedenis geheel vrij van ijs (figuur 4.6). Natuurlijk was door dit extreme minimum het 
zeeijs in het voorjaar van 2008 op vele plaatsen dunner dan normaal. Het ligt dus in de lijn der 
verwachtingen dat ook in de jaren na 2008 de minimum bedekking laag zal worden. Hoe laag 
hangt af van de zomercondities in die jaren. Je kunt dit voor ieder moment bekijken op de site 
www.nsidc.org. In 2008 en 2009 heeft de zeeijsbedekking zich enigszins hersteld van het minimum 
in 2007, maar de afname op de langere termijn blijft bestaan. 

Opdracht 4.4* Gevolgen smelten zeeijs op NH 

Noem 3 economische gevolgen van het smelten van zeeijs. 

Figuur 4.5 Waargenomen (rood) en door het IPCC voorspelde (blauw) 

zeeijsbedekking op het NH in september. De blauwe band is de standaarddeviatie 

van de modellen. Bron: NSIDC. 



IJs en klimaatverandering, het heden IJs en Klimaat 

83 

Figuur 4.6 Minimum zeeijsbedekking in 2005 (groene lijn), in 2007 (rode lijn) en mediane waarde 

voor 1979-2000 (gele lijn). Bron: NSIDC. 

Met deze snelle afname van de zeeijsbedekking op het NH is het des te opmerkelijker dat er geen 
significante trend is waargenomen in de zeeijs bedekking op het ZH. Wel is dit consistent met het 
feit dat ook de temperatuurstijging op het ZH beperkter is dan elders. 

Opdracht 4.5* Planetair albedo revisited 

a Hoeveel nam het zeeijsoppervlak af van 1979-2000 tot 2007? Vergelijk hiervoor september 
2007 met het gemiddelde van 1979-2000. 

b Wat is het albedo van zeeijs en wat is het albedo van open water? 
c Leg uit of de albedoverandering door afname van het zeeijsoppervlak groot genoeg zal zijn om 

het albedo van de gehele Aarde substantieel te beïnvloeden. 
d Zal de invloed van de afname van het zeeijs op het planetair albedo groter of juist kleiner zijn 

dan op het oppervlakte albedo? (bestudeer nog even §2.4 over het planetair albedo) 

Nu kun je aangeven welke veranderingen in zeeijs recent zijn waargenomen en welke gevolgen die 

voor het klimaat kan hebben.  

4.4 Veranderingen in kleine valleigletsjers en de kleinere ijskappen 

Deze paragraaf gaat over de vraag of en hoe snel de omvang van gletsjers en kleinere ijskappen 
afneemt. 

Los van kortdurende lokale uitbreidingen worden valleigletsjers overal ter wereld korter en dunner. 
Vanuit de ruimte is vaak goed te zien hoe valleigletsjers nog maar een gedeelte van hun maximale 
volume innemen. Ook de vorming van gletsjermeren wijst vaak op terugtrekking. Figuur 4.7 laat 
een voorbeeld zien van terugtrekking van gletsjers en de vorming van gletsjermeren in de 
Himalaya. Het verdwijnen van gletsjers in dit gebied is des te dramatischer omdat ze ongeveer 
10% van de regionale watervoorziening verzorgen. 
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Figuur 4.7 Gletsjers en gletsjermeren in de Bhutan-Himalaya, 2002. Bron: NSIDC. 

Opdracht 4.6* Terugtrekking van gletsjers 

a Hoe weten de wetenschappers dat de gletsjer niet zijn maximale volume inneemt in figuur 4.7? 
b Waarom wijst het vormen van gletsjermeren op terugtrekking van gletsjers? 

Bergketens op de gematigde breedten zoals de Himalaya, de Alpen, de Rocky Mountains, de 
Cascaden en de Andes laten een sterk verlies aan ijsmassa zien. In de periode 1550 tot 1850 was 
het vooral op het NH kouder dan nu. Daarna werd het warmer met als gevolg dat overal ter wereld 
de gletsjers in versneld tempo kleiner zijn geworden of helemaal verdwenen. Dit geldt ook voor 
tropische gletsjers in Afrika (Kilimanjaro), Indonesië en Zuid Amerika. In tegenstelling tot het 
totale oppervlak dat wordt ingenomen door gletsjers, is het totale volume van kleine gletsjers en 
ijskappen niet goed bekend. Omdat van de meeste gletsjers niet bekend is hoe dik ze zijn is er 
geen consensus over het totale volume van gletsjers en ijskappen buiten Groenland en Antarctica. 
Als gevolg hiervan lopen schattingen van het totale volume uiteen van 50 000 tot 130 000 km3 (zie 
hoofdstuk 1, Tabel 1.1). 

De laatste inventarisatie van het massaverlies van gletsjers is gedaan in het kader van het IPCC 
rapport in 2007. Figuur 4.8 laat het resultaat zien, opgedeeld naar de regio’s op Aarde waar 
valleigletsjers voornamelijk voorkomen. 

Opdracht 4.7 Een cumulatieve grafiek 

Cumulatief betekent bij elkaar opgeteld. Dus de cumulatieve specifieke massabalans van 
bijvoorbeeld 1961 wordt verkregen door de specifieke massabalans van 1960 op te tellen bij de 
specifieke massabalans van 1961. 
Waarom zou je een cumulatieve grafiek maken en niet gewoon een grafiek van een specifieke 
massabalans? 
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Figuur 4.8  Cumulatieve specifieke massabalans voor valleigletsjers in verschillende delen van de 

wereld (a) en bijdrage aan zeespiegelstijging (b) (SLE = sea level equivalent). Bron: IPCC, 2007. De 

tijdelijke toename van Europa bij a wordt veroorzaakt door het groter worden van gletsjers in 

Noorwegen. Deze toename van gletsjers in Noorwegen is halverwege de jaren negentig in een 

afname veranderd.  

De gemiddelde negatieve massabalans-anomalie is het grootst in Patagonië, waar gletsjers tussen 
1960 en 2003 gemiddeld 840 kg m-2 ijs per jaar hebben verloren, hetgeen overeenkomt met 
ongeveer een meter per jaar. De gletsjers in Patagonië worden gevoed door enorme hoeveelheden 
sneeuwval (tot 17 000 mm per jaar) en het is daarom waarschijnlijk dat een afname in sneeuwval 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de negatieve massabalans. Soortgelijke 
massaverliezen zijn waargenomen in het noordwesten van Noord Amerika. In Azië en vooral in 
Europa zijn de verliezen minder dramatisch.  

We hebben het nog niet gehad over een ander meetbaar gevolg van klimaatverandering: 
zeespiegelstijging. Dit hebben we niet behandeld bij het zeeijs, omdat een afname van zeeijs niet 
zal lijden tot een zeespiegelstijging (zie 1.3.1). Maar een afname van landijs zal wel gevolgen 
hebben voor de zeespiegel. Als de massaverliezen per m-2 worden vertaald naar totale 
massaverliezen en vervolgens naar bijdrage aan zeespiegelstijging, dan voert Alaska de ranglijst 
aan. Maar ook Arctische gletsjers (inclusief Svalbard) hebben al significant bijgedragen aan 
zeespiegelstijging. 

Opdracht 4.8** Procentueel massaverlies 

Hoeveel % hebben kleine gletsjers aan massa verloren tussen 1960 en 2003? Gebruik figuur 4.8 
en Tabel 1.1 om dit uit te rekenen. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe snel is de omvang van 

gletsjers en kleinere ijskappen recent afgenomen?’ 

4.5 De oppervlakte-massabalans 

Om te kunnen rekenen aan de invloed van een veranderend klimaat op grote ijskappen ga je 
werken met de oppervlakte-massabalans. De vraag die we in deze paragraaf gaan beantwoorden 
is: ‘hoe kunnen we de aangroei en afname van de hoeveelheid sneeuw/ijs beschrijven?’  
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Er kan aangroei zijn (accumulatie) bijvoorbeeld door sneeuwval. Aan de andere kant kan er 
sneeuw of ijs verdwijnen (ablatie), bijvoorbeeld door smelten of sublimatie. Dit smelten kan het 
gevolg zijn van ijsstroming waardoor een deel van de gletsjer in een omgeving met hogere 
temperatuur komt: valleigletsjers stromen omlaag; ijskappen stromen uit naar gebieden dichter bij 
de evenaar bij de relatief warme oceaan. In deze gebieden kan tijdens de zomer de firn gaan 
smelten. Ook verliest een ijskap massa door het afkalven van ijsbergen en basale smelt.  

4.5.1 De specifieke oppervlakte-massabalans 

In deze subparagraaf kijken we alléén naar processen die spelen aan de oppervlakte van de 
gletsjer.  

De specifieke oppervlakte-massabalans (Engels: specific surface mass balance, SSMB) is gelijk 
aan de jaarsom van accumulatie en ablatie op 1 m2 van het gletsjeroppervlak, met als eenheid kg 
m-2  jaar-1. Dit levert de volgende integraal op (zie Appendix XIII voor uitleg over integralen): 

De componenten van SSMB zijn: 

Voor de accumulatie (positief): 

Ps: de hoeveelheid vaste neerslag (sneeuw, hagel of ijzel, geen regen); 

Voor de ablatie (negatief): 

SU: de sublimatie van het sneeuw/ijsoppervlak; 

SUds: de sublimatie van sneeuwdrift; 

ERds: de erosie door sneeuwdrift; 

ME: de hoeveelheid smelt. 

Opdracht 4.9* Accumulatie en ablatie 

a  Hoe vindt accumulatie plaats? Welke term van de integraal staat dus voor accumulatie? 
b Leid uit de andere vier termen van de integraal af op welke vier manieren ablatie kan 

plaatsvinden. 

Als er op een punt aan het gletsjeroppervlak jaarlijks meer massa verdwijnt (ablatie) dan er 
bijkomt (accumulatie) dan is SSMB negatief en bevinden we ons in het ‘ablatiegebied’ (Engels: 
ablation zone). Als er op een punt aan het gletsjeroppervlak jaarlijks meer massa bijkomt dan er 
verdwijnt dan is de SSMB positief en bevinden we ons in het ‘accumulatiegebied’ (Engels: 
accumulation zone). De denkbeeldige lijn die accumulatie- en ablatiegebied scheidt heet de 
evenwichtslijn (Engels: equilibrium line). Hier is de specifieke oppervlakte-massabalans dus nul. 
Figuur 4.9 laat de ligging van de verschillende gletsjerzones zien. In het accumulatiegebied zou 
zonder ijsstroming de gletsjer steeds dikker worden en in het ablatiegebied steeds dunner. Het 
hoogteverschil dat daardoor ontstaat, zorgt ervoor dat het ijs gaat stromen van het accumulatie 
naar het ablatiegebied. 

Figuur 4.9 Definities van de verschillende zones van een valleigletsjer (links) en een ijskap (rechts). 

De onderbroken lijnen geven schematisch de ijsstroming weer. Bron: IMAU. 

Het gebruik van het woord massabalans is in deze context enigszins misleidend, omdat de som van 
de massafluxen in accumulatie en ablatiegebied niet nul is en er dus in letterlijke zin geen balans is 
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aan het oppervlak. Dit is alleen zo op de evenwichtslijn. Om dit te illustreren laten we metingen 
zien van hoogteveranderingen van het ijsoppervlak zoals die zijn gemeten in Antarctica (figuur 
4.10). 

 

Opdracht 4.10* Sneeuwhoogte 

Bekijk figuur 4.10. Hoe kan de sneeuwhoogte kleiner worden als de hoeveelheid sneeuw niet 
verandert? 

In Antarctica stijgt van jaar tot jaar het oppervlak; er is dus sprake van een positieve 
massabalans of accumulatie. Het laagste station, dat het dichtst bij de kust is gelegen, ontvangt 
typisch 1,2 m sneeuw per jaar. Met een sneeuwdichtheid van 350 kg m-3 komt dit overeen met een 
jaarlijkse neerslagsom van 420 kg m-2.  

Opdracht 4.11* Neerslag per vierkante meter 

a Laat zien dat 1,2 m sneeuw overeenkomt met een massa van 420 kg m-2, neem voor de 
dichtheid ρ = 350 kg m-3. 

b Laat zien dat deze sneeuwneerslag overeenkomt met 420 mm water. 
c Zoek, ter vergelijking, de gemiddelde hoeveelheid neerslag in Nederland op. 

Boven op de ijskap, op 2800 m hoogte, valt maar 20 cm sneeuw per jaar, of 70 mm water. Hier 
heerst dus een koud woestijnklimaat (zie voor klimaten Appendix VI). Opmerkelijk is dat de 
accumulatie niet monotoon afneemt met de hoogte: van de twee stations op tussenliggende 
hoogtes ontvangt het hoger gelegen station meer neerslag dan het lage station. Dit heeft te maken 
met topografische beïnvloeding van neerslagpatronen. Dit en de afname van neerslag in de 
koudere gebieden is al besproken in hoofdstuk 2.  

Als ablatie sterk genoeg is, kan het gehele firnpakket verdwijnen en komt het gletsjerijs aan het 
oppervlak. Gletsjerijs is donkerder dan firn en daarom vaak gemakkelijk te herkennen in 
satellietfoto’s, zie bijvoorbeeld figuur 1.14 en figuur 1.16. Een belangrijk deel van de Groenlandse 
ijskap eindigt ook op land, zodat totale accumulatie deels wordt gebalanceerd door afsmelting van 
(ongeveer 1/3) en deels door het afkalven van ijsbergen (ongeveer 2/3). In tegenstelling tot de 
Antarctische ijskap heeft de Groenlandse ijskap dus een duidelijk gedefinieerd ablatiegebied; het 
gebied waar de ablatie groter is dan de accumulatie (figuur 4.11). Alleen bij de fjorden op 
Groenland reikt het ijs tot aan de zee.  

Figuur 4.10 Waargenomen 

hoogteveranderingen van het 

sneeuwoppervlak over een periode 

van vier jaar op vier plaatsen in 

Antarctica. NB: dit zijn geen absolute 

hoogteveranderingen, maar relatieve 

veranderingen ten opzichte van het 

ankerpunt van de sensor, in dit geval 

diep in de sneeuw. asl betekent 

above sea level, aantal meters boven 

zeeniveau. Bron: IMAU. 
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In het deel van Groenland dat is 
weergegeven in figuur 4.11 is de 
ablatiezone ongeveer 100 km breed en 
ligt de evenwichtslijn op 1500 m boven 
zeeniveau (above sea level = asl). We 
kunnen de volgende vier zones 
onderscheiden in figuur 4.11: 

1. Aan de uiterste rand van de ijskap 
komt het oude gletsjerijs in de zomer 
aan het oppervlak, zichtbaar als een 
grijze band (ablatiegebied). 

2. De band met lichtblauw ijs is 
smeltwater dat is herbevroren in het 
koude sneeuwpakket (Engels: 
superimposed ice) (rond de 
evenwichtslijn en in het 
accumulatiegebied). 

3. Het witte oppervlak is de 
sneeuwzone, waarvan het lagere deel 
’s zomers smelt ondervindt, de 
percolatiezone (Engels: percolation 
zone) (accumulatiegebied). 

4. Het hogere deel van de sneeuwzone 
ondervindt geen smelt en heet de 
droge sneeuw zone (Engels: dry 
snow zone). Op deze figuur is de 
droge sneeuw zone niet zichtbaar. 

Figuur 4.11 is de situatie aan het eind 
van het smeltseizoen, wanneer de grens 
tussen superimposed ice en gletsjerijs 
een redelijke indicatie van de 
evenwichtslijn is, vooropgesteld 
natuurlijk dat dit een gemiddeld 
(representatief) massabalansjaar was.  

Het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) doet metingen van de massabalans 
op Groenland. Afgaand op figuur 4.11 liggen twee van de drie IMAU automatische weerstations (S5 
en S6) in het ablatiegebied en ligt S9 vlakbij de evenwichtslijn. Figuur 4.12 laat de metingen van 
de relatieve hoogteveranderingen van het oppervlak zien zoals gemeten op de drie stations. In de 
winter valt er sneeuw op het oppervlak en in de zomer smelt dit weer weg. Daarbij smelt 

Figuur 4.11 MODIS satellietopname van zuidwest 

Groenland (23 augustus 2006), met ingetekend 250 m 

hoogtecontouren en de locaties van drie IMAU 

weerstations (S5, S6 en S9). Bron: NASA/MODIS en 

IMAU. 

Figuur 4.12 Gemeten veranderingen van het 

sneeuw/ijsoppervlak over een periode van drie 

jaar op drie plaatsen in zuidwest Groenland (zie 

ook vorige figuur). NB: dit zijn geen absolute 

hoogte-veranderingen, maar veranderingen ten 

opzichte van het ankerpunt van de sensor, in dit 

geval diep in het ijs. De sensoren bewegen mee 

met het stromende ijs. Bron: IMAU. 



IJs en klimaatverandering, het heden IJs en Klimaat 

89 

vervolgens op S5 en S6 ook nog een laag gletsjerijs weg, op S5 meer dan vier meter per jaar. 
Deze metingen bevestigen dat S5 en S6 in het ablatiegebied liggen en S9 op de evenwichtslijn. 
Opmerkelijk is dat zich bij S5 nauwelijks een sneeuwpak opbouwt in de winter. Hier waait de 
sneeuw in diepe gletsjerspleten die veel voorkomen aan de rand van de ijskap. 

Opdracht 4.12* Absolute en relatieve hoogteveranderingen 

Schets hoe Figuren 4.10 (Antarctica) en 4.12 (Groenland) er uit zouden zien als niet de relatieve 
(ten opzichte van het ankerpunt van de sensor) maar absolute hoogteveranderingen (ten opzichte 
van gemiddeld zeeniveau) zouden zijn weergegeven, ervan uitgaande dat de ijskappen in balans 
zijn met het huidige klimaat.  

De SSMB wordt vaak gepresenteerd als functie van de hoogte. Figuur 4.13 laat de SSMB zien als 
functie van de hoogte boven zeeniveau voor gletsjers in verschillende klimaatgordels. De hoogte 
van de evenwichtslijn wordt bepaald door de temperatuur en de hoeveelheid vaste neerslag. Hoe 
warmer en droger het klimaat, hoe hoger de evenwichtlijn boven zeeniveau zal liggen. Figuur 4.13 
laat goed zien hoezeer de massahuishouding van gletsjers kan verschillen. In Antarctica is er geen 
duidelijk gedefinieerd ablatiegebied en daarom ook geen evenwichtslijn. Soms wordt deze bij de 
zeewaartse grens van de ijsplaat gelegd (figuur 4.9). Merk ook op hoe klein de accumulatie wordt 
hoger op de Antarctische ijskap. Groenland heeft wel een goed gedefinieerde evenwichtslijn, die 
gemiddeld op 800 m hoogte ligt en ablatie die in de laagste gebieden enkele meters per jaar 
bedraagt. 

Opdracht 4.13* Evenwichtslijn in Groenland 

Figuur 4.11 lijkt te suggereren dat de evenwichtslijn in Groenland veel hoger ligt, rond 1500 m, 
dan de 800 m van figuur 4.13. Verklaar dit verschil. 

Als een gletsjer in evenwicht is met het klimaat, zal het massatransport door ijsstroming de massa-
onbalans tussen accumulatie- en ablatiegebied precies compenseren, waardoor de absolute hoogte 
van het ijsoppervlak niet verandert. Maar er is altijd wel sprake van een tijdelijke imbalans, 
waardoor een gletsjer zich tijdelijk uitbreidt en/of terugtrekt. Door de hoeveelheid water die aan de 
gletsjer wordt toegevoegd of onttrokken, zal de zeespiegel respectievelijk dalen of stijgen. 

Figuur 4.13 SSMB hoogteprofielen voor 

gletsjers in verschillende klimaatgordels: 

Nigardsbreen (Noorwegen), Peyto gletsjer 

(Canada), Hintereisferner (Oostenrijk), 

Tuyuksu and Abramov glacier (Centraal 

Azië), Devon ijskap (Canada). M.w.e. staat 

voor meter water equivalent. Bron: IMAU. 
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Opdracht 4.14** Smelten van de west Groenlandse ijskap 

Bekijk figuur 4.11. We benaderen de west-Groenlandse ijskap als een wigvormige gletsjer die 
jaarlijks 200 m westwaarts beweegt. Het ablatiegebied strekt zich uit van de ijsrand op 500 m 
boven de zeespiegel tot de evenwichtslijn 100 km ijs-inwaarts op 1500 m boven de zeespiegel.  
a Als we verder aannemen dat afsmelting een lineaire functie van de hoogte is, hoeveel ijs moet 

er dan jaarlijks afsmelten op 500 m boven de zeespiegel voor de ijskap om in balans te zijn? 
(Hint: Maak een tekening!) 

b Klopt dit met de metingen uit figuur 4.13? 

4.5.2 4.5.2 De gesommeerde oppervlakte-massabalans 

Om de massabalans van een ijskap te bepalen moet de SSMB over de gehele ijskap worden 
opgeteld (geïntegreerd). Dit is een lastige opdracht. Zoals we eerder zagen, is de lokale 
accumulatie een functie van sneeuwval, sublimatie, erosie en smelt. Normale regenmeters voldoen 
niet om sneeuwval mee te meten, omdat de sneeuw er gedeeltelijk overheen waait. De andere 
componenten van de oppervlaktemassabalans zijn evenmin gemakkelijk direct te meten. De som 
van de componenten van de SSMB kan vaak wel direct worden gemeten, bijvoorbeeld met staken 
(ondiep verankerde aluminium palen) of ijskernen. Het grote voordeel van een ijskern boven een 
staak is dat het een gemiddelde accumulatie geeft over een lange periode. Wel is het boren van 
een ijskern veel werk voor één enkele accumulatiemeting! 

In het algemeen is de ruimtelijke variabiliteit in neerslag groot, veel groter dan in temperatuur of 
luchtdruk. In Nederland bijvoorbeeld komt dat omdat buiencomplexen klein kunnen zijn zodat er 
zeer grillige neerslagpatronen ontstaan. In Nederland heeft het KNMI 325 neerslagstations; deze 
dichtheid wordt nodig geacht om een betrouwbare interpolatie te kunnen maken naar gebieden 
zonder waarnemingen.  

Figuur 4.14 laat het resultaat zien van bijna 2000 lokale accumulatiemetingen die met behulp van 
staken en kernen in Antarctica zijn bepaald. Hoewel de dekking redelijk lijkt, is Antarctica zo groot 
dat er delen met een oppervlakte groter dan Nederland zijn waar helemaal nog geen meting is. 
Voor eenzelfde meetdichtheid als in Nederland (1 meting per 125 km2) zijn op Antarctica 100 000 
metingen nodig, 50 keer zoveel als in de periode 1957-2005 zijn uitgevoerd. Dit is duidelijk geen 
realistisch doel en we moeten een slimmere methode verzinnen om een continu SSMB veld over de 
ijskappen te krijgen.  

De beste manier om de waarnemingen op een fysisch verantwoorde manier te interpoleren is met 
behulp van een meteorologisch computermodel dat de atmosfeer en neerslag in Antarctica 
nabootst. Deze modellen zijn vergelijkbaar met de mondiale modellen waarmee de 
weersverwachting wordt berekend. Alleen zijn ze aangepast om het regionale klimaat boven de 
ijskappen goed te simuleren. De uitkomst van dit werk is ook in figuur 4.14 opgenomen. In 
gebieden met voldoende waarnemingen bootst het model deze waarnemingen waarheidsgetrouw 
na. 

Opdracht 4.15* Vergelijking van het model en de SSMB metingen 

a Wat valt je op als je met behulp van figuur 4.14 de SSMB waarnemingen en het model 
vergelijkt in de kuststrook? 

b Wat zou een verklaring kunnen zijn voor je antwoord bij vraag a? 
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Figuur 4.14 Kaart van SSMB in Antarctica, in mm water equivalent of kg m-2 per jaar, met de kaart 

van Nederlandse neerslagstations op schaal. Cirkels: waarnemingen, achtergrondkleur: 

modelsimulatie. In sommige gebieden (witte kleur) is de sublimatie of de erosie door driftsneeuw 

groter dan de sneeuwval, zodat de SSMB negatief wordt (ablatie). Bron: IMAU. 

Een groot voordeel van het gebruik van een model is dat alle componenten van de SSMB 
individueel worden uitgerekend, zodat er per gebied kan worden bekeken welke componenten van 
de massabalans het belangrijkst zijn. Zo is smelt verantwoordelijk voor de negatieve SSMB op de 
noordelijke ijsplaten van het Antarctisch Schiereiland. Dit heeft grote gevolgen heeft voor de 
stabiliteit van deze ijsplaten. 

Nu kun je antwoord geven op de vraag waarover deze paragraaf gaat: ‘Hoe kunnen we de aangroei 

en afname van grote hoeveelheden sneeuw en of ijs beschrijven?’ Hiermee hebben we handvaten 

gekregen om te kwantificeren wat het effect is van de stijgende temperatuur op de grote 

ijskappen.  

4.6 Massabalans van grote ijskappen 

Deze paragraaf gaat over de vraag of en hoe snel de grote ijskappen van Groenland en Antarctica 
afsmelten. Daartoe gaan we naar de massabalans van die ijskappen kijken. Vanwege hun omvang 
is het moeilijk om een precieze schatting te maken van hun massabalans en veranderingen daarin. 
Toch is dit belangrijk, aangezien hun potentiële bijdrage aan zeespiegelstijging groter is dan die 
van de kleine ijskappen en gletsjers. Er zijn verschillende methoden om de massabalans van 
ijskappen te bepalen. We zullen er hier drie behandelen. 

4.6.1 De dh/dt methode 

De dh/dt methode gebruikt hoogteveranderingen die met radar en/of laser vanuit satellieten 
worden gemeten. Figuur 4.15 laat recente hoogteveranderingen in Antarctica zien zoals gemeten 
met de radar aan boord van de ERS2 satelliet (1995-2003). Typische waarden voor de 
hoogteveranderingen in Oost Antarctica bedragen -10 tot +15 cm per jaar terwijl in het kustgebied 
van West Antarctica sterke dalingen (< -1 m per jaar) worden gemeten. Aan de ruimtelijke 
patronen in figuur 4.15 is te zien dat er sterke dalingen zijn in bassin GH. Aangenomen wordt dat 
deze patronen worden veroorzaakt door ijsdynamica; gletsjers die sneller zijn gaan stromen en 
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daardoor dunner worden. De hoogteveranderingen in Oost Antarctica worden veroorzaakt door 
korte-termijn veranderingen in de sneeuwval.  

Figuur 4.15 ERS-2 gemeten hoogteveranderingen in cm per jaar, 1995-2003 met ijsbassin grenzen, 

die de stroomgebieden van de ijskap begrenzen. Bron: C. Davis. 

Om massaveranderingen te herleiden uit hoogteveranderingen moet een bepaalde dichtheid 
worden aangenomen van het materiaal waarvan de dikte is veranderd. Hierin schuilt een grote 
onzekerheid: als de hoogteverandering is veroorzaakt door toegenomen sneeuwval, dan moet de 
dichtheid van sneeuw worden gekozen, typisch 300 kg m-3. Als daarentegen veranderingen in 
ijsstroming de hoogteverandering hebben veroorzaakt, dan moet de dichtheid van ijs worden 
gebruikt, 900 kg m-3. Vaak zal het echter een combinatie van deze twee oorzaken zijn, en ligt de te 
gebruiken dichtheid tussen deze twee waarden in. 

Opdracht 4.16* Massaverandering 

Op een vierkante kilometer van Antarctica valt er in een week gedurende 3 dagen sneeuw en 
gedurende 4 dagen is het droog. Er valt 1 m sneeuw per 6 uur. In deze week verliest dit deel van 
Antarctica door ijsstroming 0,5 cm ijs per uur (er mag aangenomen dat de afname constant is). 
a Bereken de hoogtetoename of afname per week. 
b Bereken de totale massatoename of afname per m2 in deze week. De dichtheid van sneeuw is 

350 kg m-3 en de dichtheid van ijs staat in je BINAS. 

Figuur 4.16 laat dh/dt metingen zien voor Groenland. Het dikker worden in het binnenland kan 
wijzen op toegenomen sneeuwval, het dunner worden aan de randen op toegenomen afsmelting, 
beiden effecten die worden verwacht in een warmer klimaat. Aan de randen schiet de resolutie 
duidelijk tekort en meer dan een kwalitatieve interpretatie kan aan deze gegevens niet worden 
ontleend. Bijkomende problemen zijn dat de tijdseries kort zijn, de satelliet niet poolwaarts komt 
van 82° en dat radarmetingen niet nauwkeurig zijn als de helling van het ijsoppervlak te groot 
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wordt, zoals aan de randen van de ijskappen het geval is. Deze problemen treden niet op bij laser-
hoogtemetingen zoals door de IceSat satelliet (satelliet die speciaal ontworpen is voor glaciologisch 
onderzoek) worden gedaan. Helaas speelt de ‘track separation’ (de satelliet komt eens in de zoveel 
tijd over dezelfde plek, maar het spoor ernaast ligt kilometers verderop) hier weer een belangrijke 
rol, zodat de dekking verre van volledig is. De onzekerheden in de dh/dt methode zijn daarom te 
groot om een kwantitatieve schatting te maken van de absolute massaverandering.  

4.6.2 Massabalans van de grote ijskappen: 

GRACE 

Een andere manier om massaveranderingen te meten 
is met de Gravity Recovery And Climate Experiment 
(GRACE) satellieten (zie ook 
http://www.csr.utexas.edu/grace/gallery/animations/

measurement/). Deze satellieten meten het 
zwaartekrachtveld (zie Appendix XIV) van de Aarde. 
Het meetprincipe is dat de afstand tussen de twee 
satellieten, die ongeveer 220 km achter elkaar aan 
vliegen, een maat is voor de massa die zich onder de 
satellieten bevindt (figuur 4.17). Als de voorste 
satelliet over een massaconcentratie vliegt zal hij 
versnellen en neemt de afstand, die met een 
nauwkeurigheid van een paar mm wordt gemeten, 
tussen de satellieten toe. Veranderingen in de massa 
die worden gemeten tussen de twee overpasses 
moeten zijn veroorzaakt doordat in de tussentijd 
massa is verdwenen of geaccumuleerd. Op deze wijze 
kunnen ook massaveranderingen van ijskappen 
worden gemeten. 

De GRACE missie is gestart in 2002, en de voorlopige 
data bevestigen de patronen die met andere methoden 
worden gevonden, i.e. een massaverlies in West 
Antarctica, een massawinst in Oost Antarctica, 
Groenland dat dikker wordt in het midden en dunner 
aan de randen. Problemen met de GRACE data zijn 
echter dat het oplossend vermogen beperkt is (typisch 
200 km), de tijdseries nog kort en dat verschillende 
grote correcties moeten worden toegepast op de 
gegevens.  

De GRACE meet namelijk niet alleen massaveranderingen van ijskappen maar ook van het 
gesteente daaronder. En daar gaat het ‘mis’. Nadat de ijskappen kleiner zijn geworden na het 
laatste glaciale maximum 20 000 jaar geleden, komt de korst omhoog (Engels: postglacial 
rebound) en stroomt vloeibaar gesteente terug in de aardmantel. Wat hier een rol speelt is het 
visco-elastisch gedrag van gesteente. Meer daarover in H6 van de NLT module ‘De Bewegende 

Figuur 4.16 ERS-2 gemeten 

hoogteveranderingen in cm per jaar, 

1995-2003 met ijsbassin grenzen, die de 

stroomgebieden van de ijskap begrenzen. 

Bron: Science, 2005.  

Figuur 4.17 Meetprincipe van GRACE. 

Twee individuele satellieten vliegen op 

een onderlinge afstand van ongeveer 

220 km en meten op een miljoenste 

meter nauwkeurig de onderlinge afstand 

die een maat is voor massaverstoringen 

onder de satelliet. Bron: NASA. 
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Aarde’. De hoogteveranderingen die hiermee gepaard gaan liggen in de orde-grootte van 1 cm per 
jaar. Dit lijken kleine correcties maar in sommige gebieden zijn ze wel degelijk heel erg belangrijk. 
GRACE laat dan wel een toename zien van massa, maar deze toename is dan niet te wijten aan 
een toename van de hoeveelheid ijs, maar aan een toename van mantel- en korstmateriaal. 

4.6.3 Massabalans van de grote ijskappen: massabudget methode 

De meest voor de hand liggende methode om de massabalans van grote ijskappen te bepalen is 
om de inkomende en uitgaande massafluxen te vergelijken. De belangrijkste inkomende massaflux 
(rode gestreepte lijn in figuur 4.18) is sneeuwval in het accumulatiegebied van de ijskap, met 
kleine bijdragen van andere soorten vaste neerslag (ijzel, hagel, regen die in de sneeuw bevriest) 
en depositie (rijpvorming). De belangrijkste uitgaande massafluxen (blauwe gestippelde lijnen in 
figuur 4.18) zijn smelt in het ablatiegebied van de ijskap en het vervolgens wegstromen van het 
smeltwater (Engels: runoff) en het afbreken van ijsbergen op plaatsen waar gletsjers de zee 
bereiken (Engels: calving). Een ander belangrijk maar slecht bekend massaverlies vindt plaats door 
afsmelting aan de onderkant van ijsplaten (Engels: basal melting). Figuur 4.18 herhaalt nog eens 
de verschillende zones van ijskappen. De linkerzijde van de figuur is representatief voor Antarctica, 
waar de temperatuur te laag is voor significante smelt zodat de ijskap de zee kan bereiken (Engels: 
maritime periphery) en massaverlies plaatsvindt door het afbreken van ijsbergen en smelt aan de 
onderkant van ijsplaten. De rechterzijde is meer representatief voor Groenland, waar temperaturen 
in de lagere delen hoog genoeg zijn voor afsmelting en het massabalansprofiel een goed 
gedefiniëerde hoogte van de evenwichtlijn kent. Door de sterke afsmelting aan de randen eindigt 
de ijskap op veel plaatsen op het land. 

Om de inkomende massaflux te bepalen moet de lokale accumulatie (Specifieke Oppervlakte 
Massabalans, SSMB, zie §4.5) over de gehele ijskap worden bepaald en vervolgens opgeteld 
(gesommeerd of geïntegreerd). Dit kan met een combinatie van waarnemingen en 
atmosfeermodellen worden bereikt. 

 

Figuur 4.18 Definitie van massabalans-zones voor de grote ijskappen. Linkergedeelte is 

representatief voor Antarctica, rechtergedeelte voor Groenland. Bron: IMAU. 

Om de uitgaande ijsflux (verticale blauwe gestippelde lijn in figuur 4.18) te berekenen is een 
combinatie van technieken nodig: ijssnelheid, ijsdikte en een firnmodel. Omdat het bepalen van 
basal melting praktisch gezien moeilijk is, wordt gekozen om de ijsflux te kwantificeren op de 
plaats waar de ijskap begint te drijven (Engels: grounding line). Langs deze lijn moet dus overal de 
ijsstroomsnelheid en ijsdikte worden bepaald om zodoende de ijsflux in kg m-2 jaar-1 uit te 
rekenen. Met behulp van een techniek die ‘speckle tracking’ heet kan met satellietopnamen de 
stroomsnelheid van het ijs worden bepaald. Op twee verschillende opnamen van hetzelfde gebied, 
die enkele weken na elkaar zijn genomen, kunnen kleine verstoringen van het sneeuwoppervlak 
(bijvoorbeeld gletsjerspleten) worden gevolgd en zodoende kan het snelheidsveld worden bepaald. 
Dit is inmiddels gedaan voor vrijwel alle gletsjers aan de kust van Groenland en Antarctica. Het 
resultaat voor Antarctica is te zien in figuur 4.19, voor Groenland in figuur 4.20. 
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Helaas is nog maar van een kleine minderheid van de gletsjers de exacte dikte bekend op de 
grounding line. Dit komt omdat ijsdikte niet met behulp van satellieten kan worden bepaald, maar 
moet worden afgeleid uit radarmetingen die met vliegtuigen zijn gedaan. Maar als we aannemen 
dat het ijs drijft op de grounding line, kunnen we de dikte ook afleiden uit de hoogte van het 
ijsoppervlak. De aanname dat het ijs drijft om dikte uit hoogte te kunnen bepalen wordt het 
‘floatation criterium’ genoemd. Hiervoor moeten we echter wel over informatie beschikken over de 
dikte en dichtheid van de firnlaag die op het ijs ligt. Deze zogenaamde firncorrectie kan het best 
worden bepaald aan de hand van een gekoppeld firn-atmosfeermodel (zie §1.3, Opdracht 1.18 en 
de opdracht hieronder). 

Opdracht 4.17** Belangrijkheid van de firncorrectie voor de ijsflux 

Om de ijsflux te bepalen hebben we op de grounding line een hoogte boven zeeniveau gemeten 
van 200 m. Bij deze opdracht ga je bepalen of de firncorrectie belangrijk is. Gebruik voor zeewater 
een dichtheid van 1028 kg m-3 en voor gletsjerijs een dichtheid van 900 kg m-3. 
a Bereken de dikte van de ijslaag als je mag aannemen dat deze drijft. 
Door middel van een ijskern hebben we bepaald dat de firnlaag 70 m dik is en een gemiddelde 
dichtheid heeft van 600 kg m-3.  
b Bereken opnieuw de dikte van de ijslaag. 
c Is de aanwezigheid van de firnlaag van wezenlijk belang voor de uitkomst van vraag a & b? 

Geef een verklaring voor je antwoord.  

Nu alle fluxen zijn berekend en de firncorrectie is toegepast kan per gletsjerbassin de massabalans 
worden berekend. Het resultaat voor Antarctica is opgenomen in figuur 4.19, de rode en blauwe 
bollen. Duidelijk is te zien dat in sommige gebieden de ijsflux groter is dan de accumulatie, i.e. 
deze gebieden verliezen ijs en dragen bij aan zeespiegelstijging. Het totale verlies bedraagt 
ongeveer 150 km3 per jaar; dit vertegenwoordigt een significante fractie van de hedendaagse 
zeespiegelstijging. Voor Groenland ligt de zaak lastiger, omdat daar niet alleen de ijsflux, maar ook 
de smelt in het ablatiegebied moet worden berekend. Dit vergroot de onzekerheid nog eens 
aanzienlijk. Toch kan met zekerheid worden gesteld dat ook de Groenlandse ijskap massa verliest, 
vooral in het zuidoosten (figuur 4.20). 

Figuur 4.19 IJssnelheid in 

Antarctica (paarstinten), 

bepaald met behulp van 

‘speckle tracking’. De rode en 

blauwe bollen geven per 

ijsbassin de massa-imbalans 

aan, zoals bepaald met de 

massa-budget methode. 

 



IJs en Klimaat IJs en klimaatverandering, het heden 

  96 

Figuur 4.20 IJssnelheid in Groenland (paarstinten, 

schaal onderaan), bepaald met behulp van ‘speckle 

tracking’. De rode bollen geven per ijsbassin de 

massa-imbalans aan, zoals bepaald met de massa-

budget methode en met dezelfde schaal als in figuur 

4.19. Bron: Science, 2005. 

 

Het massaverlies dat is geconstateerd voor de 
Groenlandse ijskap bedroeg in 2005 ongeveer 150 
km3, dus evenveel als in Antarctica met een even 
grote bijdrage aan hedendaagse 
zeespiegelstijging, ongeveer 15%.  

Uit de metingen en berekeningen tot nu toe blijkt 
dus duidelijk dat de ijskappen van zowel 
Antarctica als Groenland te maken hebben met 
massaverlies. Een belangrijke vraag is nu: Hoe 
wordt dit massaverlies veroorzaakt, wat zijn de 
gevolgen, en hoe kan het eigenlijk dat de 
ijskappen ondanks hun grote formaat toch in staat 
lijken te zijn snel te reageren op 
klimaatveranderingen? Dat is het onderwerp van 
de volgende paragrafen. 

Nu kun je antwoord geven op de vragen waarover 

deze paragraaf gaat: ‘Wat zijn manieren waarop je 

de massabalans van gletsjers en ijskappen kunt 

bepalen?’ En ‘Smelten de grote ijskappen van 

Groenland en Antarctica? Zo ja, hoe snel dan?’ 

4.7 Opbreken van ijsplaten en ijsstroming 

Deze paragraaf gaat over twee zichzelf versterkende processen bij het afsmelten van ijs: 
opbrekende ijsplaten in Antarctica en smelt en ijsstroming in Groenland. ‘Wat is het effect van 
veranderingen in het klimaat op de opbrekende ijsplaten in Antarctica en op de randen van de 

gletsjers in Groenland?’ 

4.7.1 Opbreken van ijsplaten in Antarctica 

In hoofdstuk 1 hebben we besproken hoe ijsplaten worden gevormd. IJsplaten zijn de drijvende 
uiteinden van de ijskap en de geboortegrond van grote tafelijsbergen. Al in 1978 werd er in een 
artikel in Nature op gewezen dat er in Antarctica  geen ijsplaten bestaan noordelijk van de -5°C 
isotherm, hetgeen een sterk verband suggereerde tussen temperatuur (smelt) en de 
levensvatbaarheid van ijsplaten. Bij een zuidwaartse migratie van deze isotherm komen dus steeds 
meer ijsplaten in de gevarenzone terecht. In 1986 werd waargenomen dat kleine ijsplaten aan de 
westkust van het schiereiland zich aan het terugtrekken waren, hetgeen werd toegeschreven aan 
toegenomen smelt. 

Omdat ze op zeeniveau zijn gelegen, zijn ijsplaten ook (bijna) de enige plaatsen in Antarctica waar 
significante smelt plaatsvindt. Figuur 4.21 laat de gemodelleerde jaarlijkse smelt (in kg m-2 per 
jaar) zien. De ijsplaten van het Antarctisch Schiereiland liggen zo ver naar het noorden dat de 
temperaturen er aanmerkelijk hoger zijn dan elders in Antarctica. Hier vindt dan ook de grootste 
smelt plaats, tot 600 kg m-2 per jaar, genoeg om de SSMB negatief te maken. Dit betekent dat de 
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ijsplaten dunner zullen worden. Ook andere ijsplaten op Antarctica ondervinden smelt, maar 
aanmerkelijk minder dan op het Antarctisch Schiereiland.  

Figuur 4.21 Gemodelleerde jaarlijkse smeltflux in Antarctica, in kg m-2 per jaar of mm water 

equivalent per jaar. Let op de niet-lineaire schaal. Bron: IMAU. 

Het smeltwater zelf versterkt nog eens het proces van opbreken van de ijsplaten. In deze 
smeltwaterhypothese wordt het smeltwater aan het oppervlak van ijsplaten verbonden met het 
opbreken ervan. Ondanks het feit dat de smeltflux op Antarctica betrekkelijk gering is vergeleken 
met Groenland (waar tot 5000 mm afsmelt) is het genoeg om spleten in de ijsplaat volledig te 
vullen met water. Aangezien water zwaarder is dan ijs, zullen door de waterdruk de spleten dieper 
worden en uiteindelijk de ijsplaat in zijn geheel doorklieven. De verticale fragmenten van de 
ijsplaat duwen elkaar vervolgens opzij en kapseizen, waardoor een grote ijsplaat in zijn geheel 
binnen zeer korte tijd kan opbreken. Dit proces is al decennia aan de gang in het Antarctisch 
Schiereiland. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de 3000 km2 grote Larsen B 
ijsplaat, in de zomer van 2002, in een tijdsbestek van vijf weken (figuur 4.22). Te zien is dat 
precies dat deel van de ijsplaat waar zich smeltwatermeren hebben gevormd (de donkere vlekken 
op de figuur linksboven) is opgebroken, hetgeen de smeltwaterhypothese bevestigt. 

Net als bij zeeijs geldt dat het opbreken van een drijvende ijsplaat geen invloed heeft op de 
zeespiegel (zie onderaan §4.4). Maar gletsjers die voorheen de ijsplaat instroomden, en daar 
enigszins door werden afgeremd (Engels: buttressing effect) konden na het verdwijnen van de 
ijsplaat hun snelheid tot 8 x vergroten. Tot voor kort dachten wetenschappers nog dat het voor de 
grootte van een ijskap niet uitmaakte of je aan de rand van de gletsjer ijsplaten had liggen of 
water. Ze dachten dat de lokale massabalans van de gletsjer een grotere rol speelde en dat 
processen in de verdere omgeving geen invloed hadden. Maar de recente ontwikkelingen hebben 
dit beeld sterk veranderd.  

Figuur 4.23 laat de verandering in stroomsnelheid zien van Hektoria gletsjer, één van de gletsjers 
die tot voorheen in Larsen B uitmondde. Deze gletsjer heeft zijn snelheid binnen korte tijd 
verdubbeld (omdat er nu aan de rand water ligt en geen ijsplaten) waardoor extra landijs de zee in 
stroomt. Dit maakt de massabalans van deze gebieden nu negatief wat zichtbaar is als een rode 
bol in het noordelijke Antarctisch Schiereiland in figuur 4.14. Dit voorbeeld geeft aan dat 
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veranderingen die plaatsvinden op zeeniveau een belangrijke invloed hebben op de ijsstroming in 
het binnenland. Hieruit blijkt ook weer dat het niet alleen de lokale massabalans is die een rol 
speelt maar meer nog de omgevingsfactoren. Dit gegeven ligt, samen met het warmer worden van 
de oceaan, ten grondslag aan de imbalans die aan de Amundsen Zee kust van West Antarctica 
wordt gemeten. Ook hier zijn gletsjers sneller gaan stromen en daardoor dunner geworden, zoals 
zichtbaar is in de dh/dt metingen (figuur 4.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.23 Snelheidsverandering 

(in m per dag) van Hektoria 

gletsjer na het opbreken van 

Larsen B ijsplaat. Bron: Annals of 

Glaciology. 

Figuur 4.22 Opbreken van 3000 

km2 van Larsen B ijsplaat in de 

Antarctische zomer van 

2001/02. Foto’s beslaan een 

gebied van ongeveer 100 bij 

100 km. Bron: NSIDC. 
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4.7.2 Smelt en ijsstroming in 

Groenland 

Niet alleen in Antarctica, ook in 
Groenland zijn in bepaalde gebieden in 
de laatste 10 jaar spectaculaire 
veranderingen in de stroomsnelheid en 
dikte van gletsjers die in zee eindigen 
waargenomen. Dit geldt in het 
bijzonder voor gletsjers in zuidoost 
Groenland (zie foto op de voorkant van 
dit hoofdstuk). Het mechanisme dat 
hier een rol speelt is waarschijnlijk 
anders dan in Antarctica, omdat 
Groenlandse gletsjers niet in ijsplaten 
uitstromen. De Groenlandse ijskap 
verliest ongeveer 1/3de van de 
jaarlijkse accumulatie door afsmelting. 
Recent is waargenomen dat de 
stroomsnelheid van gletsjers op 
Groenland toeneemt als aan het 
oppervlak de smeltwaterproductie 
toeneemt. Het mechanisme dat 
hiervoor verantwoordelijk is, is het door 
verticale scheuren (moulins) 
doordringen van smeltwater naar de 
bodem van het ijs (figuur 4.24).  

Hier fungeert het smeltwater als 
smeermiddel voor de beweging van het 
ijs over de bodem. Deze beweging zal 
veranderen van voornamelijk 
deformatie naar voornamelijk sliding 
(zie hoofdstuk 1). Dit proces is 
schematisch uitgebeeld in figuur 4.25.  

Het was al langer bekend dat dit proces 
actief is bij kleinere valleigletsjers, maar nu blijkt dat hele sectoren van de Groenlandse ijskap 
sneller gaan bewegen op het moment dat de smeltwaterproductie aan het ijsoppervlak toeneemt. 
Door het sneller gaan stromen van deze grote gletsjers is de massabalans van deze sectoren van 
de ijskap significant negatief geworden (figuur 4.20). Zowel de rol van het opbreken van ijsplaten 
voor de stroomsnelheid van gletsjers in Antarctica als de rol van smeltwater voor de 

Figuur 4.24 Moulin in Groenland. Foto: R. Braithwaite 

Figuur 4.25 Schematische voorstelling van de rol van smeltwater in het glijgedrag van 

gletsjers. Bron: IMAU. 
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stroomsnelheid van Groenlandse gletsjers zijn voorbeelden van teleconnecties, i.e. beïnvloeding 
door veranderingen op afstand. 

Tot nu toe hebben we in dit hoofdstuk de gemeten temperatuur besproken. Daarna hebben we 
gekeken wat het effect is van deze temperatuurverandering op de zeeijsbedekking (afname, heeft 
geen effect op zeespiegel, wel op albedo), daarna op kleine gletsjers en ijskappen (smelten ook af, 
door geringe volume niet veel impact op zeespiegel) en in deze laatste paragraaf het effect op de 
grotere ijskappen (extra smelt, versnellen van ijsstroming). In de laatste drie paragrafen gaan we 
kijken naar de recente stijging van de zeespiegel, en welke elementen van de cryosfeer bijdragen 
aan deze zeespiegelstijging. Daarna kijken we naar de toekomstverwachtingen, en naar de lessen 
die we kunnen leren uit het geologisch verleden.  

Nu kun je duidelijk aangeven wat het effect is van veranderingen in het klimaat op de ijsplaten in 

Antarctica en op de randen van de gletsjers in Groenland. Daarmee kun je dus antwoord geven op 

de vraag van deze paragraaf: ‘Wat is het effect van veranderingen in het klimaat op de opbrekende 

ijsplaten in Antarctica en op de randen van de gletsjers in Groenland?’ 

4.8 Recente stijging van de wereldwijde zeespiegel 

In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de vraag ‘wat is de recente stijging van de 
wereldwijde zeespiegel en wat kunnen we zeggen over de toekomstige stand van de zeespiegel? 

Dit doen we met de kennis die we tot nu toe in de module hebben opgedaan.  

Het in volume afnemen van landijs (valleigletsjers en ijskappen) leidt tot een stijging van de 
zeespiegel (zie ook Tabel 1.1). Uit directe metingen is gereconstrueerd dat gedurende de 20ste  
eeuw de zeespiegel wereldwijd is gestegen met ongeveer 15 cm (zie figuur 4.26). Sinds 1993 
wordt het zeeniveau ook gemeten met behulp van satellieten (groene lijn in figuur 4.26). Volgens 
die metingen is in de afgelopen 15 jaar de zeespiegel met ongeveer 3 mm per jaar gestegen, een 
verdubbeling dus ten opzichte van de 20e eeuw. Met behulp van mondiale atmosfeer- en 
oceaanmodellen maakt het IPCC ook voorspellingen van een toekomstige zeespiegelstijging. In 
haar laatste rapport (2007) voorspelt het IPCC in 2100 een zeespiegelstijging van 22 tot 50 cm 
(figuur 4.26). In dit rapport maakt het IPCC expliciet het voorbehoud dat in deze schatting geen 
rekening is gehouden met niet-lineaire ijsdynamische effecten in Groenland en Antarctica omdat 
deze nog te slecht zijn begrepen. 

De zeespiegel stijgt door thermische expansie (uitzetten van water onder invloed van hogere 
temperaturen, zie Appendix XV) en door het smelten van landijs. In de recente inventarisatie van 
het IPCC wordt getracht de individuele bijdragen van de diverse componenten aan de recente 
zeespiegelstijging te kwantificeren. Belangrijk daarin is vooral om te verklaren waarom de stijging 
nu versnelt en of dat is toe te schrijven aan menselijke activiteiten. Het resultaat is samengevat in 
figuur 4.27. Hierin wordt een onderscheid aangebracht tussen de periode 1961-2003 (blauw, 1,8 

Figuur 4.26 Waargenomen 

en verwachte zeespiegel-

stijging. Bron: IPCC 2007. 
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mm per jaar) en 1993-2003 (bruin, 3,1 mm per jaar). Vooral voor de vroegere periode lukt het 
niet om de som van de componenten in overeenstemming te krijgen met de waarnemingen. 
Duidelijk is wel dat in de periode 1961-2003 de bijdragen van thermische expansie en het smelten 
van gletsjers en ijskappen de dominante bijdragen zijn aan zeespiegelstijging, terwijl de bijdrage 
van Groenland en Antarctica is toegenomen in de latere periode, maar samen nog steeds minder 
belangrijk is dan de kleine gletsjers en ijskappen. 

 

Figuur 4.27 Componenten van waargenomen zeespiegelstijging voor de periode 1960-2003 (blauw) 

en 1993-2003 (bruin). ‘Glaciers and ice caps’ zijn de kleinere ijskappen buiten Groenland en 

Antarctica. De onzekerheidsmarge wordt aangegeven door de breedte van de balkjes. Bron: IPCC 

2007.   

Opdracht 4.18** Zeespiegelstijging 

a Schrijf een uitdrukking op voor een zeespiegelstijging dz als functie van een 
volumeverandering in landijs dVice als functie van de dichtheid van ijs, (neem daarvoor 917 kg 
m-3), de dichtheid van zeewater (neem daarvoor 1028 kg m-2) en het oppervlak van de 
wereldoceaan (362 ·106 km2). Denk eraan dat er geen massa verloren gaat. 

b Klopt de berekening voor elk van de drie landijscomponenten van de cryosfeer (Groenland, 
Antarctica en kleine ijskappen en gletsjers) in Tabel 1.1? 

c Verklaar de eventueel optredende verschillen. 

Nu kun je een antwoord geven op de vraag van deze paragraaf: ‘wat is de recente stijging van de 
wereldwijde zeespiegel en wat kunnen we zeggen over de toekomstige zeespiegel?’ 

Opdracht 4.19 Beantwoording van de hoofdvraag van H4 

Ter afronding van dit hoofdstuk beantwoord je de hoofdvraag van dit hoofdstuk: Hoe verandert het 
ijs door klimaatverandering en wat is het effect hiervan op de mondiale zeespiegelstijging? 



IJs en Klimaat IJs en klimaatverandering, de toekomst 

  102 

Hoofdstuk 5.Hoofdstuk 5.Hoofdstuk 5.Hoofdstuk 5. IJs en klimaatverandering, de toekomstIJs en klimaatverandering, de toekomstIJs en klimaatverandering, de toekomstIJs en klimaatverandering, de toekomst    

Hoe zal de aanwezigheid van ijs op Aarde zich in de nabije toekomst Hoe zal de aanwezigheid van ijs op Aarde zich in de nabije toekomst Hoe zal de aanwezigheid van ijs op Aarde zich in de nabije toekomst Hoe zal de aanwezigheid van ijs op Aarde zich in de nabije toekomst 

ontwikkelen en wat zijn de gevolgen daarvan voor het klimaat?ontwikkelen en wat zijn de gevolgen daarvan voor het klimaat?ontwikkelen en wat zijn de gevolgen daarvan voor het klimaat?ontwikkelen en wat zijn de gevolgen daarvan voor het klimaat?    

De voorspellingen van het IPCC worden continu 
kritisch geëvalueerd. Al vlak na het uitkomen 
van het vierde Assessment Report (AR4) bleek 
dat de projecties van het IPCC tamelijk 
conservatief waren, zowel voor de voorspelde 
stijging van de CO2 concentratie, als voor de 
temperatuurstijging en zeespiegelstijging 
(figuur 5.1). De zeer snelle industriële 
ontwikkelingen in sommige delen van de 
wereld (voornamelijk Azië en Zuid Amerika) 
leiden tot een snellere toename van de CO2 
uitstoot (bovenste grafiek van figuur 5.1).  

Opdracht 5.1* Bijdrage opkomende 

landen? 

a Wat betekent het voor de lijnen zoals 
aangegeven in figuur 5.1 dat het 
energiegebruik van opkomende landen als 
China, India en Brazilië erg snel toeneemt?  

In de atlas (GB 217E) staan vier verwachte 
ontwikkelingen volgens verschillende 
toekomstscenario’s (mondiale markt, regionale 
markt, mondiale samenwerking of regionale 
samenwerking). 
b Wat zal het effect zijn van ieder scenario op 

de cryosfeer? 

Het gevolg van de conservatieve projectie (vrij 
lage schattingen) van het IPCC is dat de 
gemeten temperatuur waarschijnlijk de 
bovenste grens volgt van de 
onzekerheidsmarge die het IPCC heeft 
toegekend aan haar voorspellingen (middelste 
grafiek van figuur 5.1). Deze verwachte hogere 
gemiddelde temperatuur zal weer invloed 
hebben op de zeespiegelstijging via 
thermische expansie en op het afsmelten 
van landijs. Ook de zeespiegelstijging volgt dan 
het extreemste scenario van het IPCC 
(onderste grafiek van figuur 5.1).  

Figuur 5.1 Waargenomen en verwachte CO2 

concentratie (bovenste grafiek), 2 m 

wereldgemiddelde temperatuur (temperatuur op 

2 meter boven het aardoppervlak, middelste 

grafiek) en zeespiegelstijging (onderste grafiek), 

met verschillende IPCC scenario’s ingetekend. 

Bron: Science 2007. 
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Opdracht 5.2* Ontwikkelingen sinds het uitkomen van het IPCC rapport 

Bekijk op http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html het IPCC AR4 WG1 
rapport. WG1 staat voor werkgroep 1, de werkgroep waar deze module op aansluit. 
a Leg uit wat werkgroep 1 doet, en wat het verband is met het werk van werkgroep 2 en 3. Je 

kunt deze informatie vinden via de link en dan het kopje ‘preface’. 
Op http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-projections-of.html staan de 
voorspellingen voor het toekomstige klimaat van werkgroep 1. 
b Maak een samenvatting op basis van de ‘Summary for policymakers’ van wat er gezegd wordt 

over de crysofeer. Eventueel kun je dit uitbreiden met informatie uit het hele rapport 
In 2009 is er ter voorbereiding van overleg in Kopenhagen een update verschenen. Zie 
http://www.copenhagendiagnosis.com/.  
c Zoek in deze update ook op wat er over de crysfeer wordt gezegd. Gebruik daarvoor in ieder 

geval de summary, als je nog uitgebreider onderzoek wilt doen kun je het hele rapport 
doornemen.  

d Geef aan in welke opzichten de visies van het IPCC uit 2007 en het Kopenhagen rapport uit 
2009 afwijken. Probeer waar mogelijk ook aan te geven hoe de afwijkingen gemotiveerd 
worden. 

Opdracht 5.3** Slotdiscussie 

a Leg uit hoe menselijk handelen kan bijdragen aan het afsmelten van ijskappen. 
b Noem enkele terugkoppelingsmechanismen die het afsmelten zouden kunnen versnellen of juist 

afremmen. Geef ook aan hoe de mechanismes werken. 
c Wat zijn argumenten voor de vrees dat er binnen afzienbare tijd een ‘turning point’ komt? 
d Kan/moet de mensheid nu maatregelen nemen om het afsmelten van de ijskappen te stoppen? 

Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet? 
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Meteorologische variabelen en eenhedenMeteorologische variabelen en eenhedenMeteorologische variabelen en eenhedenMeteorologische variabelen en eenheden    
α Albedo (dimensieloos) 
αp Planetair albedo (dimensieloos) 
dc Directionele constantheid van de wind (dimensieloos) 
e Waterdampdruk (Pa) 
es Verzadigings waterdampdruk (Pa) 
ERds Erosie door driftende sneeuw (kg m-2 jaar-1) 
Fλ Golflengte-afhankelijke stralingsintensiteit (W m-3) 
F Stralingsintensiteit (W m-2) 
g Zwaartekrachtversnelling (~ 9.81 m s-2) 
G Bodem warmtestroom (W m-2) 
h Hoogte of dikte (m) 
hasl Hoogte boven zeeniveau (m) 
k Warmtegeleidingscoëfficient (W m-1 K-1) 
λ Golflengte (m) 
LHF Turbulente flux van latente warmte (W m-2) 
LW↓ Naar beneden gerichte langgolvige stralingsflux (W m-2) 
LW↑ Naar boven gerichte langgolvige stralingsflux (W m-2) 
LWnet Netto langgolvige stralingsflux = LW↓ + LW↑ (W m-2) 
m Massa (kg) 
M, ME Smeltflux (kg m-2 jaar-1) 
p luchtdruk (Pa) 
Ps Vaste neerslag (kg m-2 jaar-1) 
q Specifieke vochtigheid (kg H2O per kg lucht ) 
ρi Dichtheid van gletsjerijs (900 kg m-3) 
ρa Dichtheid van lucht (1.3 kg m-3 standaard p en T) 
ρsw Dichtheid van zeewater (1028 kg m-3) 
RH Relatieve vochtigheid (%) 
Rnet Netto stralingsflux = SWnet + LWnet (W m

-2) 
σ Constante van Stefan Boltzmann (5.67 x 10-8 W m-2 K-4) 
S0 Zonneconstante (1372 W m-2) 
SHF Turbulente flux van voelbare warmte (W m-2) 
SSMB Specifieke oppervlakte massabalans (kg m-2 jaar-1) 
SU Sublimatie (kg m-2 jaar-1) 
SUds Sublimatie van driftende sneeuw (kg m-2 jaar-1) 
SW↓ Naar beneden gerichte kortgolvige stralingsflux (W m-2) 
SW↑ Naar boven gerichte kortgolvige stralingsflux (W m-2) 
SWnet Netto kortgolvige stralingsflux = SW↓ + SW↑ (W m-2) 
τeff Effectieve transmissiviteit voor langgolvige straling (dim.loos) 
T Temperatuur (K) 
T2m Luchttemperatuur op 2 m hoogte (K) 
Tc Temperatuur van wolkenbasis (K) 
Te Effectieve stralingstemperatuur (K) 
Ts Oppervlaktetemperatuur (K) 
V Volume (m3) 
v10m Windsnelheid op 10 m hoogte (m s-1) 
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Lijst van afkortingenLijst van afkortingenLijst van afkortingenLijst van afkortingen    
AR4  IPCC fourth Assessment Report 

AWS  Automatisch WeerStation 

IMAU  Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

KNMI  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

MODIS  MODerate resolution Imaging Spectrometer 

NASA  National Aeronautic and Space Administration 

NH  Noordelijk Halfrond 

NSIDC  National Snow and Ice Data Center 

SSMB  Specifieke oppervlakte MassaBalans 

TAR  IPCC Third Assessment Report 

TOA  Top van de Atmosfeer 

WBGU  German Advisory Council on Global Change 

ZH, SH  Zuidelijk Halfrond 

TOA  Top Of the Atmosphere 

THC  ThermoHaliene Circulatie 

SW  ShortWave radiation flux 

LW  LongWave radiation flux 

SHF  Sensible Heat Flux 

LHF  Latent Heat Flux 
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BegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijst    
Ablatie = afname van de hoeveelheid ijs. 

Accumulatie = toename van de hoeveelheid ijs. 

Accumulatiegebied = gebied aan het gletsjeroppervlak waar jaarlijks meer massa bijkomt dan er 
verdwijnt, er is een positieve specifieke oppervlakte massabalans.  

Accumulatiesnelheid = de netto hoeveelheid sneeuw die er per jaar gevallen is. 

Albedo = de verhouding tussen de gereflecteerde en inkomende kortgolvige stralingsflux. 

Antropogeen = door de mens veroorzaakt. 

Arctisch ijs = ijs in het Noordpoolgebied. 

Basale smelt = de smelt aan de onderkant van de ijsplaten, één van de drie natuurlijke manieren 
waarop een ijskap massa kwijt kan raken (de andere manieren zijn het afkalven of afbreken van 
ijsbergen en smelt aan het oppervlak).  

Bodemwarmtestroom G = de flux van warmte door moleculaire geleiding langs een 
temperatuurgradiënt in de bodem, ijs of sneeuw. 

Boorvloeistof (Engels: drilling liquid) = omdat ijs op grotere diepte snel deformeert zou het 
boorgat zonder maatregelen snel sluiten. Om dit tegen te gaan, moet er in het boorgat druk 
worden opgebouwd die minstens even groot is als die van het omringende ijs zelf. Dit gebeurt met 
een boorvloeistof (Engels: drilling liquid). Deze vloeistof moet zwaarder zijn dan ijs, mag zelfs bij 
zeer lage temperaturen (tot -60°C) niet bevriezen, moet inert zijn en moeilijk verdampen.  

Convectie = opstijgen van lucht. 

Convectie, spontane = treedt op als de zon het aardoppervlak sterk verwarmt, waardoor 
luchtpakketjes een lagere dichtheid krijgen en zullen opstijgen. Dit gebeurt veel in de tropen. 

Convectie, geforceerd = Geforceerde convectie treedt op als lucht wordt gedwongen op te 
stijgen, zoals bij bergen (orografische convectie) of als koude lucht onder warmere lucht 
doorschuift (frontale convectie). 

Cryosfeer = verzamelnaam van al het ijs op Aarde. 

Dansgaard-Oescher events = (DO events) = snelle temperatuurveranderingen waargenomen in 
Groenlandse ijskernen, genoemd naar twee beroemde ijskern-wetenschappers.  

Deformatie = vervorming. 

Delta age = het verschil in leeftijd tussen de luchtbelletjes en het omringende ijs. Dit verschil 
komt voort uit het feit dat het enige tijd duurt voordat de luchtbelletjes compleet van de atmosfeer 
zijn afgesloten (dit betekent dat de leeftijd van de lucht die wordt ingesloten lager is dan die van 
het omliggende ijs). Delta age = diepte firn-ijs overgang (m) / lokale accumulatiesnelheid (m/s). 

Effectieve transmissiviteit τeff = de hoeveelheid langgolvige straling die effectief is doorgekomen 
(naar de atmosfeer) nadat je alle stappen van emissie en absorptie hebt gehad (doorstralen).  

Emissiviteit = hoe effectief langgolvige straling wordt uitgezonden.  

Energiebalans = som van alle inkomende en uitgaande energiefluxen. 
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Evenwichtslijn = de denkbeeldige lijn die accumulatie- en ablatiegebied scheidt. Hier is de 
specifieke oppervlakte-massabalans dus nul. 

Evenwichts stralings temperatuur Te = is de temperatuur van het lichaam dat de straling 
uitzendt. 

Firn = meerjarige sneeuw.  

Firncorrectie = een correctie die je toe moet passen omdat een gletsjer niet volledig uit ijs 
bestaat maar de bovenste (tientallen) meters uit firn met een lagere dichtheid.  

Frontale convectie = zie convectie. 

Geotherme warmteflux = de hoeveelheid warmte die vanuit het binnenste van de Aarde het 
oppervlak bereikt, typisch 50 mW m-2 = 0,05 W m-2. 

Glaciologie = studie van ijs op Aarde. 

Gletsjerspleten = spleten of langwerpige openingen in de gletsjer, ontstaan door deformatie van 
ijs. 

Grounding line = de locatie waar de gletsjer loslaat van de rotsbodem. 

Hydrologie = de wetenschap van de hydrologische cyclus. 

IJsplaten = drijvende extenties (uiteinden) van een gletsjer.  

Insolation = instraling van de zon. 

Integraal = een sommatie over kleine intervallen, zie Appendix XIII. 

Isotopen = verschillende vormen van een element; een element kan namelijk twee of meer 
massagetallen hebben omdat zich verschillende aantallen neutronen in de kern bevinden. Omdat 
neutronen geen lading dragen, maakt hun aantal geen verschil voor de lading van het molecuul. 

Isotopen destillatie = het isotopisch steeds lichter worden van de waterdamp in de lucht van de 
evenaar naar de poolgebieden. 

Isotopenfractionering = het veranderen van de isotopen verhouding.  

Isotopenthermometer = doordat er een goede lineaire correlatie bestaat tussen lokaal 
gemiddelde temperatuur en δ-waarde op beide ijskappen (zie figuur 3.13) kun je de isotopen 
verhouding als temperatuurproxy gebruiken. 

Isotroop = in alle richtingen even groot. 

Jaarlijkse gang = seizoenscyclus (van de zeeijs bedekking).  

Katabatische winden = valwinden. 

Meteorologie = de wetenschap van het weer. 

Milankovitch cycli = Dit zijn variaties in de vorm van de aardbaan (soms cirkelvormig, soms 
elliptisch), de hoek van de aardas (soms meer, soms minder scheef) en de richting van de aardas 
(soms naar de zon toe gericht, soms er van af). Omdat de cycli invloed hebben op de hoeveelheid 
zonnestraling die verschillende delen van de Aarde in ieder seizoen bereikt, worden ze gezien als 
gangmakers voor de ijstijden.  

Monochromatisch licht = licht met één bepaalde golflengte λ. 

Moulins = verticale scheuren, waardoor smeltwater naar de bodem van de gletsjer stroomt.  

Orografische convectie = zie convectie. 

Paleoklimatologie = de wetenschap van de klimaten uit het verleden.  

Perihelion = de plek waar de Aarde in zijn baan rond de zon het dichtst bij de zon is. 

Permafrost = altijd bevroren ondergrond. 

Planckse kromme = een grafiek van stralingsintensiteit als functie van golflengte. 
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Planetair albedo α = de verhouding tussen de gereflecteerde en inkomende kortgolvige 

stralingsflux aan de top van de atmosfeer.  

Precipitable water = de hoeveelheid water die potentieel beschikbaar is voor neerslag. 

Proxy = indicator van een variabele, bijvoorbeeld temperatuur.  

Rijpvorming = ijs aan het aardoppervlak ontstaan door depositie, d.w.z. de directe overgang van 
de gasfase (waterdamp) naar de vaste fase (ijs).  

Sintering = als een aggregaat van deeltjes wordt vervormd door hoge druk krijg je verbindingen 
tussen die deeltjes en worden ze groter, de luchtruimte tussen de deeltjes wordt kleiner en de 
dichtheid neemt toe. 

Sliding = het over de rotsbodem schuiven van de onderkant van de gletsjer. 

Sneeuwbruggen = bruggen van sneeuw die onderliggende gletsjerspleten bedekken; zijn veelal 
vrijwel onzichtbaar en kunnen daarom een groot gevaar zijn voor het transport van mensen en 
goederen over gletsjers. 

Sneeuwdrift = sneeuw die door de wind is opgewerveld. 

Soortelijke warmte = De soortelijke warmte is een grootheid die de hoeveelheid warmte 
beschrijft die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmaat massa met één graad te 
verhogen. De soortelijke warmte kan uitgedrukt worden in J kg-1 K-1 en is dan de benodigde 
hoeveelheid energie (in J) om één kg stof één graad in temperatuur te doen stijgen. 

Specifieke oppervlakte-massabalans (Engels: specific surface mass balance, SSMB) = de 
jaarsom van accumulatie en ablatie op 1 m2 van het gletsjeroppervlak, met als eenheid kg m-2 
jaar-1. 

Spectrometer = een apparaat dat stralingsintensiteit als functie van de golflengte meet. 

Spectrum = een grafiek van stralingsintensiteit als functie van golflengte noemen) ook wel een of 
Planckse kromme. 

Straling, kortgolvig = straling uitgezonden door de Zon. 

Straling, langgolvige = straling uitgezonden door de atmosfeer of het aardoppervlak.  

Stralingsbalans = er is sprake van stralingsbalans als geldt inkomende straling = uitgaande 
straling.  

Stralingsflux = totale hoeveelheid stralingsenergie die per seconde door een m2 stroomt. 

Stralingsforcering = de bijdrage van een gas aan het broeikaseffect. 

Sublimeren = de directe overgang van de vaste naar de gasvormige fase. 

Subtropen = gebieden tussen de 23 en 35 graden NB en ZB. Deze term wordt ook gebruikt voor 
hogere breedtegraden, bijvoorbeeld het Middellands Zeegebied, in het geval van een indeling in 
fysisch geografische zones (zie GB 182). In de tekst wordt deze indeling niet gehandhaafd. 

Temperatuurinversie = omkering van de normale temperatuursafname met de hoogte (tot 
temperatuurstoename met de hoogte). 

Thermische expansie = uitzetten van water onder invloed van hogere temperaturen, zie ook 
Appendix XV. 

Thermohaliene circulatie (Appendix I) = diepzeestromingen in de oceanen die ontstaan onder 
invloed van verschillen in zoutgehalte en temperatuur/afzinken van water met een hoge dichtheid. 

Track separation = feit dat het spoor van een satelliet niet overlapt met het daarnaast gelegen 
spoor.  

Trajectoriën modellen = modellen van de banen van de luchtdeeltjes. 

Troposfeer = De onderste laag van de atmosfeer waar vrijwel alle weersverschijnselen optreden. 
Boven de poolgebieden reikt de troposfeer tot ongeveer 8 kilometer hoogte, in ons land tot zo'n 10 
kilometer hoogte en bij de evenaar tot 18 kilometer hoogte. In de troposfeer neemt de 
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temperatuur af met de hoogte, gemiddeld tussen ongeveer 0,6 en 1,0 graden per 100 meter 
stijging. De troposfeer bevat ongeveer 80% van de totale luchtmassa van de hele atmosfeer. Aan 
de bovenzijde wordt de troposfeer begrensd door de tropopauze. Daarboven bevindt zich de 
stratosfeer.  

Turbulentie = transport van warmte door de atmosfeer, niet door straling maar door turbulente 
stromingen. Deze stromingen kunnen worden voorgesteld als wervels in de lucht die vertikaal 
impuls (wrijving!), warmte en vocht uitwisselen, de zogenaamde turbulente fluxen. De 
uitwisseling van warmte tussen aardoppervlak en atmosfeer gebeurt op twee manieren: de directe 
manier (turbulente voelbare warmteflux, Engels: Sensible Heat Flux, de SHF) en de indirecte 
manier (turbulente latente warmteflux, ook wel verdamping, Engels: Latent Heat Flux, LHF). 

Valleigletsjer = een gletsjer die zich in een gebergte heeft gevormd en die door de vallei naar 
beneden stroomt. 

Warmtecapaciteit = De warmtecapaciteit van een voorwerp is in de thermodynamica het 
vermogen van dat voorwerp om warmte op te slaan. Voert men warmte aan een voorwerp toe, dan 
zal daarvan de temperatuur stijgen. Als bij dezelfde hoeveelheid toegevoerde warmte de 
temperatuur van het ene voorwerp minder stijgt dan van een ander, heeft het ene voorwerp een 
grotere warmtecapaciteit dan het andere. De warmtecapaciteit van een voorwerp wordt uitgedrukt 
als de verandering met de temperatuur van de hoeveelheid opgeslagen warmte. Populair drukt 
men dat uit als de benodigde hoeveelheid warmte voor een temperatuurstijging van 1K of 1°C, of 
iets nauwkeuriger als de toegevoegde warmte per eenheid van temperatuur bij constante druk en 
constant volume. De eenheid waarin de warmtecapaciteit in het SI wordt uitgedrukt is: de 
warmtecapaciteit (J K-1 of J/°C) of de soortelijke warmte (J kg-1 K-1)(of de atomaire 
warmtecapaciteit of molaire warmtecapaciteit: J mol-1 K-1). De warmtecapaciteit van een vaste 
massa van 1 kg van een bepaalde stof wordt soortelijke warmte, specifieke warmte of specifieke 
warmtecapaciteit genoemd.  

Wet van Archimedes = De wet van Archimedes houdt in dat de opwaartse kracht van de 
verplaatste vloeistof op een (gedeeltelijk) ondergedompeld voorwerp gelijk is aan het gewicht van 
de verplaatste vloeistof, zie Appendix II. 

Wet van Stefan-Boltzmann = wet die stelt dat de stralingsflux die wordt uitgezonden door een 
zwarte straler evenredig is met de vierde macht van de temperatuur van de straler, zie Appendix 
VII. 

Zonneconstante = de instantane SW↓ (kortgolvige straling naar het aardoppervlak toe) flux aan 
de top van de atmosfeer (TOA), deze constante bedraagt momenteel 1372 W m-2.  

Zwarte straler = een voorwerp dat alle straling absorbeert en ook weer emitteert (=uitzendt) en 
wel in alle richtingen even sterk. 
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Appendix I Thermohaliene Circulatie (THC)Appendix I Thermohaliene Circulatie (THC)Appendix I Thermohaliene Circulatie (THC)Appendix I Thermohaliene Circulatie (THC)    

 

Figuur AI.1 De thermohaliene circulatie. Bron KNMI.  

Rondom de wereld loopt een transportband, of conveyor belt, van oceaanstromingen (zie figuur 
AI.1). De stromingen worden deels aangedreven door de wind (de oppervlakte stromingen), en 
deels door dichtheidsverschillen: de thermohaliene circulatie. De warme Golfstroom, die ten westen 
van Europa loopt, maakt er deel van uit. In de Atlantische Oceaan stroomt warm water van de 
evenaar naar de Arctische zeeën. Onderweg wordt het water steeds kouder en zouter, waardoor de 
dichtheid ervan toeneemt, tot het op een gegeven moment afzinkt en op grote diepte weer naar 
het zuiden stroomt. De thermohaliene circulatie heeft veel invloed op het klimaat. De warme 
Golfstroom bijvoorbeeld staat zijn warmte gedeeltelijk af aan de atmosfeer. Dat zorgt in West-
Europa voor een milder klimaat dan elders op dezelfde breedtegraad. 

Opdracht AI.1 De invloed van de THC op het klimaat in het verleden 

Tijdens de laatste ijstijd was de aandrijvende werking van het warme water rondom de 
Indonesische eilanden niet aanwezig. Het warme water kon toen niet verplaatst worden vanuit de 
Grote Oceaan naar de Indische Oceaan. Dit had grote gevolgen voor het klimaat op het noordelijk 
halfrond.  
a Leg met behulp van atlaskaart GB 170-171 en figuur AI.1 uit dat de aandrijvende werking van 

het warme water wegviel tijdens de laatste ijstijd. 
b In Noordwest Europa daalde de temperatuur aan het einde van de laatste ijstijd sterk. Deze 

temperatuurdaling ontstond door een grote toevoer van zoet water in de noordelijke 
Atlantische Oceaan.  

c Hoe kun je deze toevoer van zoet water verklaren? 
d Leg uit dat de toevoer van veel zoet water naar de noordelijke Atlantische Oceaan leidde tot 

een afkoeling van Noordwest Europa.  
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Appendix II: De wet van ArchimedesAppendix II: De wet van ArchimedesAppendix II: De wet van ArchimedesAppendix II: De wet van Archimedes    

Hoe kun je uit het gedeelte van het ijs dat boven het oceaanoppervlak uitsteekt de dikte van het 
zeeijs bepalen? 

Ten eerste is er de vraag wat er gebeurt als je een voorwerp in een vloeistof legt; in sommige 
gevallen zinkt het en soms blijft het drijven. Een ijsblokje blijft drijven in water. Of een voorwerp 
blijft drijven of zinkt, hangt af van de dichtheid van het voorwerp en van de dichtheid van de 
vloeistof. Als de dichtheid van het voorwerp groter is dan de dichtheid van de vloeistof zinkt het 
voorwerp. Als de dichtheid van het voorwerp kleiner is dan de dichtheid van de vloeistof dan blijft 
het voorwerp drijven en steekt het een stukje boven het vloeistofoppervlak uit. We gaan 
berekenen welk deel er bovenuit steekt. Een voorwerp dat in een vloeistof drijft (bijvoorbeeld een 
drijvende ijsberg) is in evenwicht. Er werken twee krachten op die even groot, maar tegengesteld 
zijn. De ene is de zwaartekracht (Fz) en de andere is de opwaartse kracht (Fopw) door het water (zie 
figuur AII.1). De grootte van die opwaartse kracht wordt bepaald door de wet van Archimedes.   

 

Figuur AII.1 De Wet van Archimedes. 

De wet van Archimedes houdt in dat de opwaartse kracht van de verplaatste vloeistof op een 
(gedeeltelijk) ondergedompeld voorwerp gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.   

Omdat er evenwicht is, geldt: 

Fopw= Fz 

mvoorwerp·g=mverpl.vloeistof·g 

Mvoorwerp=mverpl.vloeistof 

Voor het verband tussen massa en dichtheid ken je de volgende formule: m=ρ·V. 

Als je dit invult krijg je 

ρvoorwerp·Vvoorwerp= ρvloeistof·Vverplaatste vloeistof 

Deze formule zegt dus dat de kracht op het voorwerp, het gewicht van het voorwerp, gelijk is aan 
de massa van het verplaatste water. Dit water wordt verplaatst doordat het voorwerp als het ware 
de vloeistof “wegduwt”. 

Deze laatste formule gaan we gebruiken in deze module. 

Opdracht AII.1 De wet van Archimedes 

Stel er ligt een bolletje ijs in een bekerglas. Dit bolletje heeft een straal van 1 cm. 
a Hoe groot is het volume van deze bol ijs? 
b Hoe groot is de massa van de bol? 
c Hoe groot is het volume van het deel van het ijsbolletje dat zich onder water bevindt?  
d Hoe groot is het volume van het deel van het ijsbolletje dat boven water uitsteekt? 
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Appendix III. Een bijzondere ijsplaat: The Great Ice BarrierAppendix III. Een bijzondere ijsplaat: The Great Ice BarrierAppendix III. Een bijzondere ijsplaat: The Great Ice BarrierAppendix III. Een bijzondere ijsplaat: The Great Ice Barrier    

De Ross ijsplaat, door de vroege ontdekkers ook wel The Great Ice Barrier genoemd naar de 20 tot 
40 m hoge ijsmuur die uit zee oprijst (zie figuur 1.21), zou in de vroege 20e eeuw het strijdtoneel 
vormen voor de race naar de Zuidpool. Deze vond plaats tussen de Noor Roald Amundsen en de 
Brit Sir Robert Falcon Scott. Scott arriveerde in januari 1911 en bouwde zijn hut op Ross eiland in 
de McMurdo Sound, westelijk van de Ross ijsplaat. Zijn plan was om de route van Shackleton uit 
1908 te volgen, die vlak voor de pool moest omkeren maar had aangetoond dat de Beardmore 
gletsjer een beklimbare verbinding vormde tussen de Ross ijsplaat en de hoge ijskap. Vanwege 
problemen met paarden en tractors kwam het grootste voedseldepot, One Ton Depot, minder ver 
zuidelijk dan gepland.  

De Noorse expeditie vond in januari 1911 een opening in het front van de Ross ijsplaat die een 
natuurlijke, beschutte haven vormde. Deze opening, de Bay of Whales, bevond zich ruim 600 km 
oostelijk van het Britse kamp en, belangrijker, 100 km verder naar het zuiden. Dit bekortte de 
route naar de Zuidpool met 200 km, maar betekende ook dat de Noren een nieuwe route moesten 
vinden naar het hoge plateau. Die vonden ze, en op 15 december 1911 bereikte Amundsen de 
Zuidpool. Hij was zeer ver zuidwaarts gereisd over de Ross ijsplaat alvorens het plateau op te gaan 
via wat tegenwoordig de Amundsen gletsjer heet. Door zo lang op zeeniveau te blijven waren de 
omstandigheden voor reizen beter: warmer en met meer zuurstof in de lucht.  

Scott arriveerde ruim een maand later op de Zuidpool, op 17 januari 1912. Het over lange afstand, 
op grote hoogte en bij lage temperaturen trekken van de sleden had veel krachten gekost. De vijf 
mannen stierven allen op de terugweg, de laatsten op minder dan 20 km van One Ton Depot. Een 
latere studie van meteorologische waarnemingen gemaakt tijdens de tocht leerde dat de 
omstandigheden op de Ross ijsplaat bijzonder koud waren geweest voor de tijd van het jaar. 

  

 Figuur AIII.1 “The 
Great Ice Barrier 

Looking East from 

Cape Crozier in 

Antarctica”, 

schilderij door Dr. 

E.A. Wilson 

(expeditielid van 

Scott) uit het boek: 

"Scott's Last 

Expedition", 1913. 
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Appendix IV Wet van PlanckAppendix IV Wet van PlanckAppendix IV Wet van PlanckAppendix IV Wet van Planck    

Een ideale zwarte straler emitteert (zendt uit) straling even sterk in alle richtingen (isotroop). De 

monochromatische (voor één bepaalde golflengte λ) stralingsintensiteit Fλ bij een bepaalde 

temperatuur T wordt gegeven door de wet van Planck: 
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Waarin: 

h = constante van Planck (6,63 •10-34 J s); c = lichtsnelheid (3 • 108 m s-1); k = constante van 

Boltzmann= 1,38 • 10-23 JK-1; λ = de golflengte (in m); T = de temperatuur (in K).  

In het rechter deel van de uitdrukking zijn alle constanten zoveel mogelijk samengevoegd (je krijgt 

dan 
2

1 2c hcπ= , 2

hc
c

k
= ) waardoor de afhankelijkheid van temperatuur en golflengte duidelijk 

wordt. Een grafiek van stralingsintensiteit als functie van golflengte noemen we een spectrum, in 

het geval van een zwarte straler spreken we van een Planckse kromme (Binas tabel 23).  

Opdracht AIV.1 Planck 

a. Zoek in de Binas naar de Planck-getalwaarden. 

b. Leg in je eigen woorden uit wat de maxima betekenen van de krommen die je ziet. 

c. Welke golflengte wordt bij 3000 K met de grootste intensiteit uitgezonden? 

d. Welke golflengte wordt vooral uitgezonden bij 1500 K? En bij 10 000 K? 

e. Welk lichaam straalt gemiddeld een grotere golflengte uit? 

f. Vul in: Hoe warmer het lichaam, hoe ........ de gemiddelde golflengte. 

g. Wat heeft een hogere temperatuur, de zon of de Aarde? Welke zendt gemiddeld de grootste 

golflengte uit? 

Opdracht AIV.2 Een slimme truc 

Door de stralingsintensiteit Fλ vermenigvuldigd met de golflengte λ (in meters) te plotten langs de 

y-as en gebruik te maken van een logaritmische x-as kunnen we zonnestraling en aardse straling 

in één grafiek weergeven. Hierbij gebruik je 

λλ
λ

λλλ λλλ dFdFdF ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅ ∑∑∑
1

log  (de afgeleide van ( ) logf λ λ=  is ( )' 1
f λ

λ
= ). 

Dit doen we omdat anders de assen wel erg groot worden.  

a. Schat het oppervlak onder beide krommen. 

b. Wat is de betekenis van het oppervlak onder de grafiek? 

Vaak is men in de meteorologie geïnteresseerd in de totale hoeveelheid stralingsenergie die door 

een horizontaal oppervlak stroomt; de stralingsflux F(T) met als eenheid Wm-2. Om de stralingsflux 

te verkrijgen, sommeren (of integreren, zie Appendix XIII) we monochromatische 

stralingsintensiteit, gegeven door de Wet van Planck, over alle golflengtes: 

In de notatie met sommeren: ( ) ( ) 4
F T F T Tλ λ σ= Σ ∆ = ;  

Als integraal krijg je dan:  

Dit is de Wet van Stefan-Boltzmann, met σ = 5,67 • 10-8 W m-2 K-4 de constante van Stefan 

Boltzmann. 
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Appendix V De astronomische cycli (of Appendix V De astronomische cycli (of Appendix V De astronomische cycli (of Appendix V De astronomische cycli (of Milankovitch cycli) en de vMilankovitch cycli) en de vMilankovitch cycli) en de vMilankovitch cycli) en de variatie in de ariatie in de ariatie in de ariatie in de 

zonneconstante en de glaciale cyclizonneconstante en de glaciale cyclizonneconstante en de glaciale cyclizonneconstante en de glaciale cycli    

Op de korte termijn kunnen we de zonneconstante als constant beschouwen. Maar op de lange 
termijn is dit niet het geval. Onder invloed van veranderingen in de baan die de Aarde om de zon 
maakt verandert de hoeveelheid kortgolvige straling die op een bepaalde plek en tijd aan de TOA 
valt.  

De baan van de Aarde rond de Zon is geen perfecte cirkel maar een ellips. In figuur 2.7 zie je de 
huidige baan die de Aarde om de zon maakt. Op dit moment is de baan ellipsvormig en staat de 
Aarde tijdens de zomer op het NH (juli) verder weg van de zon dan in de zomer op het ZH 
(januari). Zowel de ellipsvormigheid van de baan, als de plek van de Aarde op die baan in de 
verschillende seizoenen, als ook de scheefstand van de aardas variëren periodiek. Dit worden de 
astronomische cycli of Milankovitch cycli (naar een Servische wiskundige die aan deze 
parameters gerekend heeft) genoemd. De ellipsvormigheid verandert met een periode van 100 000 
jaar (Milankovitch noemde dit de eccentriciteit-cyclus). De positie van het perihelion (de plek 
waar de Aarde het dichtst bij de Zon is) en aphelion (de plek waar de Aarde het verst verwijderd 
is van de Zon) veranderen met een periode van 20 000 jaar (Milankovitch noemde dit de 
precessie-cyclus). De periode van de scheefstand van de Aarde is 40 000 jaar (obliquiteit). Deze 
periodes zijn van invloed op de zonnecontante, de hoeveelheid zonnestraling die de Aarde op zeker 
moment bereikt, en dus ook op het klimaat. Meer over de Milankovitch cycli in de NLT module 
‘Klimaatverandering’. Omdat we in dit hoofdstuk kijken naar de huidige invloed van ijs op het 
klimaat nemen we aan dat de zonneconstante constant is.  

 

Figuur AV.1 De huidige baan van de Aarde rond de Zon. 

Opdracht AV.1 Milankovitch Cycli 

a Welke drie veranderingen zorgen voor variaties in inkomende straling en op welke tijdschaal 
gelden deze variaties?  

b Leg in je eigen woorden uit wat de invloed is van deze veranderingen op de inkomende 
hoeveelheid zonnestraling. 

c Welke condities zijn gunstig voor het ontstaan van een ijstijd? 
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De glaciale cycli 

De glaciale cycli zijn afwisselingen van glacialen (ijstijden) en interglacialen (warmere periodes). 
Deze afwisselingen zijn onder andere karakteristiek voor de afgelopen 2,5 miljoen jaar, het 
Kwartair. Een interglaciaal is de periode tussen twee ijstijden en wordt gekenmerkt door een 
hogere temperatuur dan gedurende de ijstijden. Een glaciale cyclus duurde de afgelopen 1 miljoen 
jaar ongeveer 100 000 jaar, daarvoor duurde 1 cyclus ongeveer 40 000 jaar. De glaciale cycli 
worden veroorzaakt door de Milankovitch cycli. 

De glacialen zijn vaak langer dan de interglacialen, dus in de recente geologische geschiedenis is 
een koud klimaat eigenlijk gewoner dan het huidige warme klimaat. Tijdens ijstijden hebben 
gletsjers zich sterk uitgebreid, en vormden grote ijskappen in het hoge noorden. De ijskap van 
Groenland is daarvan slechts een restant. In het koudste deel van de laatste IJstijd was het 
Amerikaanse continent tot aan de grote meren met ijs bedekt, en in Europa kwam het ijs tot in 
Denemarken en Noord Duitsland. In de twee ijstijden daarvoor kwam het ijs ook in Nederland: de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn toen gevormd.  

IJstijden hadden niet alleen in het noorden grote invloed. Over de hele wereld veranderde het 
klimaat. In Nederland en ook in grote delen van bijvoorbeeld Azië staken stofstormen op die voor 
de afzetting van löss (woestijnstof) in China zorgden. In de Amerikaanse woestijn ontstonden grote 
meren. De tropische regenwouden waren veel kleiner en overal waren de gletsjers groter. Doordat 
er veel water in de ijskappen zat, stond de zeespiegel tientallen meters lager. Hierdoor vielen veel 
ondiepe zeeën, zoals de Noordzee, droog. Op die manier ontstonden routes waarlangs mens en 
dier zich konden verplaatsen, zoals de voorouders van de Amerikaanse indianen, die via de Bering 
Straat vanuit Azië Amerika binnen trokken. 

Vóór het Kwartair zijn er nog meer ijstijdvakken geweest. Mogelijk zijn er in het geologisch 
verleden meerdere periodes met ijstijden geweest, en zou er zo'n 600 miljoen jaar geleden zelfs 
een periode geweest waarin de hele Aarde met ijs bedekt was (de 'Snowball Earth' theorie).  
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Appendix VI Indeling klimaatgebieden en luchtverdeling in de atmosfeerAppendix VI Indeling klimaatgebieden en luchtverdeling in de atmosfeerAppendix VI Indeling klimaatgebieden en luchtverdeling in de atmosfeerAppendix VI Indeling klimaatgebieden en luchtverdeling in de atmosfeer    

De wereld kan op verschillende manieren worden ingedeeld in klimaatzones. De twee bekendste 
verdelingen zijn de fysisch-geografische zones (GB 181D, indeling op basis van de verdeling van 
temperatuur en neerslag over de Aarde) en de klimaatzones van Köppen (GB182, indeling 
gebaseerd op grond van natuurlijke vegetatie, temperatuur en neerslag). De indelingen komen in 
grote lijnen overeen en de volgende zones worden onderscheiden: 

Tropisch klimaat (Af, Aw of As) 

Warm en nat klimaat, de gemiddelde temperatuur in de koudste maand is niet lager dan ongeveer 
20°C. Als er een droge periode in het jaar is spreken we van een savanneklimaat. 

Woestijnklimaat (BW of BS) 

Dit klimaat wordt van de andere klimaten onderscheiden met behulp van een droogte-index, dat is 
gebaseerd op de hoeveelheid neerslag en verdamping. Omdat er in deze gebieden vrijwel geen 
bewolking is, kan er een groot temperatuurverschil zijn tussen dag en nacht (soms wel meer dan 
50 °C). 

Gematigde zone (Cf, Cw of Cs)  

Dit klimaat kenmerkt zich door zomertemperaturen tussen de 10 en 18°C. In de winter wordt het 
gemiddeld niet kouder dan 3°C. Deze gebieden liggen veelal dicht bij zee: door de matigende 
werking van de zee zijn de zomers relatief koel en de winters mild (in de zomer blijft het water in 
de zee koel en de wind neemt de temperatuur van het water met zich mee landinwaarts. 's Winters 
koelt de zee langzaam af en is de temperatuur veel hoger dan de lucht. De wind zorgt er weer voor 
dat het vrij warm blijft op het land). Dit klimaat heerst in grote delen van West Europa, waaronder 
ook Nederland). 

Landklimaat (Df, Dw) 

Als het verschil in zomer- en winter temperatuur groter is (in de zomer hoger dan 10°C en in de 
winter lager dan 3°C) heerst er een landklimaat. Dit zijn gebieden buiten de invloed van de 
matigende werking van de zee (bijvoorbeeld grote delen van Canada en Rusland). 

Polair klimaat (EH, EF, ET)  

Als de gemiddelde temperatuur in de warmste maand niet boven de 10°C uitkomt spreken we van 
een polair klimaat. Dit klimaat komt het meeste voor in de gebieden waarover deze module gaat. 
Sneeuw en ijs spelen een belangrijke rol.  

De luchtverdeling in atmosfeer 

Hoe de lucht zich verticaal verdeelt in de atmosfeer hangt af van de temperatuur van de lucht. 
Warme lucht heeft een kleinere dichtheid. Dit komt doordat de moleculen in warme lucht heftiger 
bewegen dan in koude lucht en dus meer ruimte nodig hebben; hierdoor krijg je minder moleculen 
per volume eenheid. Lucht verdeelt zich in de atmosfeer als volgt: warme lucht (met een kleinere 
dichtheid) stijgt op en koude lucht zakt naar beneden (omdat de lucht, per volume eenheid, 
zwaarder is). Bij warme stijgende lucht krijg je aan het aardoppervlak een lagedruk gebied 
(bijvoorbeeld bij de tropen), bij koude zakkende lucht een hogedruk gebied (bijvoorbeeld bij de 
polen). 
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Appendix VII Wet van Stefan Boltzmann Appendix VII Wet van Stefan Boltzmann Appendix VII Wet van Stefan Boltzmann Appendix VII Wet van Stefan Boltzmann     

Aan het eind van de Appendix van de wet van Planck kwam de wet van Stefan Boltzmann al aan 
bod:  

In de notatie met sommeren; ( ) ( ) 4
F T F T Tλ λ σ= Σ ∆ =  

Als integraal krijg je dan:  

Dit is de Wet van Stefan-Boltzmann, met σ = 5,67 • 10-8 W m-2 K-4 de constante van Stefan 
Boltzmann. Zoals figuur 2.1 laat zien, heerst er stralingsevenwicht aan de top van de atmosfeer. 
Dit betekent dat er aan de top van de atmosfeer geen andere processen dan straling actief zijn die 
verticaal warmte uitwisselen. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid energie die binnenkomt (SW↓)  
moet worden uitgestraald in de vorm van LW↑. Hier volgt volgens de Wet van Stefan Boltzmann 
een bepaalde effectieve stralingstemperatuur (temperatuur van de uitzender van LW straling) uit, 
die je in de volgende opdracht gaat berekenen.  

Opdracht AVII.1** Effectieve stralingstemperatuur van de Aarde 

Aan de top van de atmosfeer (TOA) heerst stralingsevenwicht volgens: SW =LW↓ ↑ . 

40(1 )
4

p e

S
Tα σ− =

 

Als je dit invult en gebruik maakt van de wet van Stefan Bolzmann krijg je:   

Hierbij is S0 de zonneconstante, σ de constante van Bolzman en Te de evenwichts stralings 
temperatuur.  

a. Bereken de evenwicht-stralingstemperatuur Te van het systeem Aarde atmosfeer.  

Te is de temperatuur van het lichaam dat de straling uitzendt. Deze is niet gelijk aan de 
temperatuur aan de oppervlakte van de Aarde. Om deze te berekenen herschrijven we Te als het 
product van oppervlaktetemperatuur Ts maal een effectieve transmissiviteit τeff voor langgolvige 
straling. Omdat de atmosfeer een deel van de langgolvige straling terug naar het oppervlak zendt 
(het broeikaseffect) is dat wat de TOA bereikt een factor τeff minder dan dat wat de Aarde uitstraalt. 
In formulevorm krijg je dan: 

44

seffe TT στσ ≈
 

b. Als is gegeven dat Ts = 288 K, bereken dan τeff. 

De stralingstemperatuur is dus afhankelijk van de plek in de atmosfeer. Als je de effectieve 
stralingstemperatuur bij Opdracht 2.15 goed hebt berekend zie je dat deze veel lager is dan de 
gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak die ongeveer 288 K = 15°C bedraagt. Dit is het 
gevolg van het natuurlijke broeikaseffect (het vasthouden van warmte door natuurlijke 
broeikasgassen) + het versterkte broeikaseffect (de extra warmte die nu wordt vastgehouden door 
de broeikasgassen die de mens in de atmosfeer brengt). 
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Appendix VIII Appendix VIII Appendix VIII Appendix VIII Automatische Weer Stations (AWS)Automatische Weer Stations (AWS)Automatische Weer Stations (AWS)Automatische Weer Stations (AWS)    

Om inzicht te krijgen in het klimaat van afgelegen gebieden heeft het gebruik van 
satellietwaarnemingen een enorme vlucht genomen. Satellieten blijken bij uitstek geschikt te zijn 
om de Poolgebieden te bestuderen. Maar om satellietwaarnemingen te valideren blijven 
grondwaarnemingen onmisbaar. Om ook gedurende de barre poolwinter grondgegevens te kunnen 
verzamelen worden steeds vaker Automatische Weer Stations (AWS) ingezet. Deze stations 
kunnen onbemand één tot enkele jaren metingen verrichten. Sommige stations zenden de 
gegevens via een satellietverbinding naar het onderzoeksinstituut. 

Figuur AVII.1 laat een AWS zien dat is ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht. Het is operationeel in 
Antarctica, nabij Kohnen station (75°S, 0° E/W, 2892 m asl). Dit station meet luchttemperatuur 
(T), relatieve vochtigheid (RH), windsnelheid en windrichting, sneeuwtemperaturen, sneeuwhoogte 
en de vier stralingscomponenten (zie ook figuur 2.3). De batterijen, elektronica en sensoren voor 
luchtdruk en sneeuwtemperatuur bevinden zich onder het sneeuwoppervlak. Met een gemiddeld 
verbruik van < 1 W en een set van 120 12-grams Lithium batterijen kan dit station drie jaar zonder 
onderhoud functioneren bij temperaturen tot -80 °C. Inmiddels zijn meer dan 100 AWS 
operationeel in Antarctica (figuur AVII.28) 

 

 
Figuur AVIII.1 IMAU 

Automatisch Weer Station 

(AWS) bij Kohnen station in 

Antarctica. 
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Figuur AVIII.2 Locatie en nationaliteit van operationele Automatisch Weer Stations (AWS) in 

Antarctica in 2007. Bron: Universiteit van Wisconsin. 
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Appendix IX The Home of the BlizzardAppendix IX The Home of the BlizzardAppendix IX The Home of the BlizzardAppendix IX The Home of the Blizzard    

Toen Sir Douglas Mawson als eerste een basis bouwde op Cape Denison, wist hij nog niet wat hem 
te wachten stond; met een gemiddelde windsnelheid van 11,7 m s-1 zou de eerste maand de 
rustigste zijn. Meteorologische waarnemingen op zijn basis begonnen op 1 februari 1912, en 
eindigden 15 december 1913. De gemiddelde windsnelheid voor de gehele periode was 19,8 m s-1 
(kracht 8 op de schaal van Beaufort) en de hoogste maandgemiddelde windsnelheid was 24,9 m s-1 
(kracht 10 op de schaal van Beaufort) voor juli 1913. 16 augustus van dat jaar had een 
gemiddelde windsnelheid van 36 m s-1 (kracht 12 of orkaankracht) gedurende 24 uur! Windstoten 
van meer dan 70 m s-1 kwamen vaak voor. Mawson en zijn meteoroloog Madigan over de extreme 
constantheid van de wind: 

"Hour after hour the anemometer record would not vary more than a few miles, perhaps two or 
three, and often several consecutive hours gave exactly the same figure"(citaat uit het boek van 
figuur AIX.1). 

Ondanks de enorme kracht en persistentie van de winden traden soms vreemde windstiltes op, 
terwijl verder de helling op de orkaan doorraasde, duidelijk hoorbaar als een laag donderend geluid 
in de verte. Een verklaring hiervoor werd gevonden in zogenaamde hydraulic jumps waarin de 
ondiepe katabatische laag zich moet aanpassen aan de atmosfeer stroomafwaarts, vergelijkbaar 
met de stroming van ondiep water over een rots. Sommige kustplaatsen in oost Groenland kennen 
een vergelijkbaar windklimaat, en zijn berucht vanwege het plotseling opsteken van katabatische 
stormen (zie voorplaat hoofdstuk 2). 

 

 

Figuur AAIX.1 Omslag van de recente herdruk van 

het boek van Mawson over zijn belevenissen in 

Antarctica tijdens de Australian Antarctic 

expedition 1912-1914: twee van zijn mannen 

proberen de waarnemingshut in Cape Denison te 

bereiken voor een ‘routine’ meteorologische 

waarneming, winter 1912. 
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Appendix X De relatie van Clausius ClapeyronAppendix X De relatie van Clausius ClapeyronAppendix X De relatie van Clausius ClapeyronAppendix X De relatie van Clausius Clapeyron    

De atmosfeer is een mengsel van gassen die ieder hun eigen partiële druk uitoefenen. De som van 
deze partiële drukken noemen we de luchtdruk. Waterdamp is één van deze gassen, en oefent de 
waterdampdruk (e) uit. De waterdampconcentratie –en dus de waterdampdruk- varieert sterk in de 
ruimte en in de tijd (zie figuur AX.1). Dit komt mede door de sterke afhankelijkheid van de 
temperatuur. De relatie van Clausius Clapeyron beschrijft het verband tussen luchttemperatuur en 
de maximale waterdampdruk (es, s van saturated). Figuur AX.1 laat de relatie in grafische vorm 
zien. Het verband is exponentieel, zodat de maximale hoeveelheid waterdamp in lucht sterk 
afneemt bij lagere temperaturen. Om uit de maximale waterdampdruk de actuele waterdampdruk 
te halen vermenigvuldigen we met de relatieve vochtigheid (RH), die we bijvoorbeeld hebben 
gemeten met een haarhygrometer. Tenslotte moeten we met een factor 0.62 vermenigvuldigen 
(dit is een voorfactor die je krijgt als je de relatie van Clausius Clapeyron afleidt, valt buiten de 
scope van deze module) en delen door de totale luchtdruk (p) om de massa van vocht (q) in de 
lucht te berekenen, uitgedrukt in kg vocht per kg lucht: 

 

 

Als je wilt weten hoeveel vocht de atmosfeer bevat, en dus de hoeveelheid water potentieel 
aanwezig is voor neerslag, moet je de massa van vocht in lucht berekenen (q). Dit bereken je als 
volgt:  

- Meet temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdruk,  

- Bepaal met behulp van onderstaande grafiek es,  

- Vul alles in in bovenstaande formule en je krijgt q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q ==== 0.62
RH

100

es

p
[kg H2O per kg air]

 Figuur AX.1 Relatie van Clausius Clapeyron. De maximale waterdampdruk als 

functie van de temperatuur.  
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 Appendix XI Boortechnieken Appendix XI Boortechnieken Appendix XI Boortechnieken Appendix XI Boortechnieken    

Voor alle ijsboren geldt het principe van de appelboor: het geboorde materiaal moet behouden 
blijven. Figuur AXI.1 laat een ijsboor zien zoals die bij recente diepe boringen is gebruikt.  

 

Figuur AXI.1 Tekening van een diepe ijsboor, met A: uitvergroting van het onderste deel van de 

ijsboor, de boorbuis (links) en B: de uitvergroting van het bovenste deel van de ijsboor, de anti-

tordeer sectie (rechts). Bron: http://neem.ku.dk/about_neem/drillingicecores/ 

Voor middeldiepe en diepe boringen is deze boor een onafhankelijke eenheid die aan een 7-8 mm 
dikke kabel hangt. Door deze kabel loopt de stroom die nodig is om de boorkop te laten 
ronddraaien. Bovendien lopen er door de kabel enkele datakanalen om temperatuur, hellingshoek, 
rotatiesnelheid en andere informatie naar boven en commandosignalen naar beneden door te 
geven. Het geheel (middelste afbeelding) is 10-15 meter lang. Als we aan de onderkant beginnen, 
zien we de boorkop. Deze boorkop heeft een binnendiameter van ongeveer 10 cm, en snijdt een 
ring van ijs van ongeveer 2 cm dik weg. De ijskern glijdt de binnenboor (met de spiralen, Engels: 
inner core barrel) in, terwijl het vergruisde ijs aan de buitenkant langs de spiralen omhoog wordt 
getransporteerd. De buitenste boorbuis (Engels: outer core barrel) die precies over de binnenste 
boorbuis past is in de tekening niet weergegeven. De boorbuis is in werkelijkheid 4 m lang en er 
wordt elke keer gemiddeld ongeveer 3 m ijs geboord. Het goudkleurige gedeelte is de pomp, die de 
boorvloeistof met ijsgruis naar boven wegpompt. 

Binnenboor (inner core barrel) 

Pomp die boorvloeistof met 

ijsgruis naar boven 

wegpompt 

Middelste deel van de boor met 

een ruimte met de motor en 

elektronica. Moet vloeistofdicht 

zijn.  

Anti-tordeer sectie 
A 

B 

Geveerde messen (core catchers) 

Boorkop 
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Het middelste deel van de boor bestaat uit een ruimte met de motor en elektronica. Omdat aan de 
basis van een ijskap de vloeistofdruk tot 300 keer de atmosferische druk kan bedragen, worden er 
zeer hoge eisen gesteld aan de vloeistofdichtheid van dit compartiment. De bovenkant van de boor 
is de anti-tordeer sectie die voorkomt dat de gehele boor in plaats van alleen de boorkop gaat 
draaien als de motor wordt aangezet. De drie scherpe bladveren worden in de wand gedrukt om dit 
te voorkomen.  

Als de maximale lengte van een ijskern is geboord, wordt de boorkop stil gezet en aan de kabel 
getrokken met een trekkracht van 400-1000 kg. Drie geveerde messen (zie onderin figuur AXI.1) 
zogenaamde core catchers, dringen bij het omhoog trekken vlak boven de boorkop in de kern, 
breken de kern zo af van het onderliggende ijs en  voorkomen tegelijk dat de kern uit de boorbuis 
valt. De kern wordt naar het oppervlak gebracht, de boortoren van vertikaal naar horizontaal 
gekanteld, de boor uiteengenomen en de kern met het ijsgruis uit de binnenste boorbuis geduwd. 
Daarna is de boor weer klaar voor een volgende trip naar de diepte. Voor een boring van 3 km zijn 
typisch 1000 van dit soort drill runs nodig; een diepe boring op Groenland of Antarctica, waar het 
in de winter te koud is om door te werken, duurt dan ook vaak 4-5 jaar, inclusief het opbouwen en 
weer afbreken van de basis.  

Opdracht AXI.1** Boorvloeistof 

a. Welke dichtheid moet boorvloeistof minstens hebben? (Niet numeriek) 
b. Bereken het volume en het gewicht van de hoeveelheid boorvloeistof die nodig is om een 3 
kilometer lange kern te boren in Antarctica.  
c. Hoeveel kg bruikbaar ijs levert dit op en hoeveel ijsgruis moet uit het gat naar boven worden 
gehaald? 

Aan het einde van §3.1 zagen we dat er onder het ijs soms glaciale meren kunnen ontstaan en dat 
Lake Vostok daarvan het meest bekende voorbeeld is. Deze locatie is zo bekend omdat hier in de 
gletsjer een diepe ijskern is geboord. De Vostok ijskern is enkele tientallen meters boven Lake 
Vostok gestopt, om te voorkomen dat het water van het subglaciale meer wordt verontreinigd door 
de boorvloeistof. Er wordt gewacht met verder boren totdat schonere technieken voorhanden zijn. 
Nu heeft Rusland aangegeven toch binnenkort verder te willen gaan boren om watermonsters te 
kunnen nemen uit het meer. De vrees bestaat dat hierdoor Lake Vostok verontreinigd zal worden, 
maar ook andere subglaciale meren die, zoals uit recent onderzoek is gebleken, met elkaar in 
verbinding staan via een uitgebreid netwerk van subglaciale rivieren (figuur 3.1). 
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Appendix XII: Isotopen, stabiel en radioactiefAppendix XII: Isotopen, stabiel en radioactiefAppendix XII: Isotopen, stabiel en radioactiefAppendix XII: Isotopen, stabiel en radioactief    

Elementen worden gekarakteriseerd door het aantal protonen in hun kern: het massagetal is gelijk 
aan de som van neutronen en protonen in de kern. Maar een element kan twee of meer 
massagetallen hebben omdat zich verschillende aantallen neutronen in de kern bevinden. Deze 
verschillende vormen van een element heten isotopen. Omdat neutronen geen lading dragen, 
maakt hun aantal geen verschil voor de lading van de atoomkern.  

Sommige isotopen zijn stabiel, terwijl anderen radioactief zijn en door het uitzenden van deeltjes 
vervallen naar een meer stabiele vorm (zie natuurkunde boek). De meeste elementen hebben één 
stabiele isotoop die in de natuur het meest voorkomt, dan soms nog een stabiele isotoop en één of 
meerdere radioactieve isotopen. 
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Appendix XIII: IntegrerenAppendix XIII: IntegrerenAppendix XIII: IntegrerenAppendix XIII: Integreren    

Hoe kom je erachter wat het totaal is van de ablatie en accumulatie in een heel jaar? 

Per dag is de som van de ablatie en accumulatie: 

 

 

Per week is de som: 

  
 

Dit kan natuurlijk ook per maand of jaar, maar dan krijg je een hele lange som: 

 

 

Hier hebben we een tijdsinterval (∆t) van een dag gekozen. Maar je kunt natuurlijk ook een kleiner 
tijdsinterval kiezen. Bijvoorbeeld seconde. Dan kijk je hoeveel er per seconde bij of afgaat en daar 
sommeer je over als je bijvoorbeeld de totale som van een jaar wilt weten. 
Nou wordt die som wel erg groot om op je rekenmachine in te typen. 
Daar is wat voor bedacht, een integraal. Als ∆t klein is mag je de som als een integraal schijven: 

 

 

Een integraal is eigenlijk een sommatie over hele kleine tijdsintervallen (dt). 

( )
1jaar jaar

accumulatie ablatie accumulatie ablatie dt− = −∑ ∫

( ) 1 2 ... 365
jaar

ablatie somdag somdag somdagaccumulatie = + + +−∑

  

( ) 1 2 ... 7
week

ablatie somdag somdag somdagaccumulatie = + + +−∑

( )ablatiesomdag accumulatie= −∑
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Appendix XIV zwaartekracht en gravitatiewetAppendix XIV zwaartekracht en gravitatiewetAppendix XIV zwaartekracht en gravitatiewetAppendix XIV zwaartekracht en gravitatiewet    

De zwaartekracht is de aantrekkingskracht die de Aarde op een voorwerp of op jou uitoefent. 

De formule is daarbij: Fz= m1·g, met g = de valversnelling en m1 de massa van het voorwerp. Een 
algemenere vorm is de formule: 

2

21

r

mm
GFgravitatie

⋅
⋅=  

De gravitatiekracht is de aantrekkende kracht tussen twee massa’s m1 en m2. In dit geval van een 
satelliet die om de Aarde draait, de massa’s van de Aarde en van de satelliet. G is de 
gravitatieconstante (zie BINAS) en r de afstand tussen de twee massa’s m1 en m2. 

De zwaartekracht is afgeleid uit deze formule: g=G·maarde/r2. 

Omdat de Aarde een niet homogene (gelijk verdeelde) massaverdeling heeft, is de gravitatiekracht 
tussen de satelliet en de Aarde niet overal gelijk. Hoe groter de massa van dat deel van de Aarde, 
hoe groter de gravitatiekracht. 
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Appendix XV Thermische expansieAppendix XV Thermische expansieAppendix XV Thermische expansieAppendix XV Thermische expansie    

Als je een stof, vloeistof of gas verwarmt dan zet deze uit. Dit kan je begrijpen aan de hand van 
molecuultheorie. Als we een vloeistof hebben, bijvoorbeeld zeewater, dan zitten de moleculen 
relatief dicht bij elkaar. Als zeewater opwarmt gaan de moleculen sneller bewegen en hebben ze 
meer ruimte nodig: het zeewater zet uit. Bij opwarming neemt de kinetische energie 
(bewegingsenergie) van de moleculen toe, zie natuurkundeboek. Thermische expansie van 
zeewater is de volumeverandering van zeewater als gevolg van opwarming boven 4°C. Voor 
stoffen, vloeistof of gas, is een thermische expansie coëfficiënt αv (zie BINAS): 

αv=(∆V/V0)/∆T ofwel αv=∆V/(V0·∆T) 

Water wijkt hier van af omdat het bij afkoeling van 4 naar 0°C  uitzet. Thermische expansie in de 
oceaan doet zich dan ook alleen daar voor waar de temperatuur van het oceaanwater hoger is dan 
4°C. 


