
“De zeebodem als klimaatarchief: Klimaatveranderingen van gisteren en overmorgen”. Onder deze 
titel hield Prof. dr. Appy Sluijs, hoogleraar Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht, op 8 
november 2016 de najaarslezing van het PUG.  
 
Na de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, begon de aarde op te warmen en het gehalte CO2 

(koolstofdioxide) in de atmosfeer te stijgen. Sinds de Industriële Revolutie brengt ook de mensheid 
steeds meer extra CO2 in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen. 
 
Eind 19e-eeuw besefte de Zweed Svante Arrhenius dat CO2 in de atmosfeer de uitstraling van warmte 
naar het heelal belemmert: het “broeikaseffect”. Hij berekende dat een stijgend CO2-gehalte van de 
atmosfeer leidt tot een hogere temperatuur aan het aardoppervlak. 
 
De hoeveelheid koolstof die de mensheid jaarlijks in de atmosfeer brengt is buitengewoon groot:  
10 petagram/jaar (10x1015 gram/jaar ofwel 10 miljoenmiljardgram/jaar). Dit is 100 keer zoveel als de 
hoeveelheid koolstof die jaarlijks door vulkanen in de atmosfeer wordt gebracht. 
Metingen vanaf midden 20e-eeuw laten zien dat het CO2-gehalte van de atmosfeer sterker stijgt.  
 
De vraag is nu hoe groot  het effect is van de verbranding van fossiele brandstoffen op de stijging van 
de gemiddelde temperatuur op aarde. Wat betekent dit voor het klimaat en wat zijn de risico’s? 
Het gaat om een complex systeem met veel factoren, kringlopen en terugkoppelingen. 
Om dit te onderzoeken richtten de VN in 1998 het Intergovernmental Panel on Climate Change op. 
Deze organisatie heeft inmiddels vijf rapporten uitgebracht. Er is heel veel bekend, maar de 
schattingen van de temperatuurstijging lopen uiteen van 1,5 tot 4,5 graden Celsius. Een verschil 
waarbij de ijskap op Groenland wél of niet smelt en de zeespiegel wél of niet 7 meter stijgt. 
 
In het verleden heeft  de aarde ook klimaatveranderingen doorgemaakt. Onderzoek van de ijskappen 
en de sedimentlagen van de oceaanbodem kan ons leren hoe het klimaat op aarde was en of het 
geleidelijk of plotseling veranderde. Boren we in een ijskap of de oceaanbodem dan zien we in de 
boorkern afzonderlijke laagjes, zoals de jaarringen van een boom. De ouderdom van die laagjes kan 
men bepalen en uit de samenstelling kan men afleiden hoe het klimaat in die periode was. 
 
Het ijs bevat luchtbelletjes, kleine tijdcapsules, waarin de atmosferische samenstelling uit de periode 
waarin  die laag ontstond, bewaard is gebleven. Door die verschillende laagjes te analyseren kunnen 
we reconstrueren hoe hoog in het verleden het CO2-gehalte van de atmosfeer was. 
De sedimentlaagjes van de oceaanbodem bevatten kalkskeletjes van diverse kleine organismen.  
Sommige organismen leefden in zoet, andere in zout water; sommige leefden in koud, andere in 
warm water. Aan de hand van de soorten in een sedimentlaag kunnen micropaleontologen afleiden 
in welk milieu die laag werd gevormd. Uit de verhouding van de koolstofisotopen 13C en 12C kan een 
ijklijn voor het CO2-gehalte in vroegere periodes worden geconstrueerd. 
 
Dat levert een beeld op van de aarde 59 tot 48 miljoen jaar geleden.  
Het CO2-gehalte was toen tot vijf keer hoger dan nu. De diepzeetemperatuur was 10 tot 12 °C (nu 4 
°C). Het Noordpoolgebied was ijsvrij er groeiden naaldbomen. Aan de Zuidpool was het nog wat 
warmer. Er groeiden palmen en baobabbomen.  
De reconstructie van die periode laat twee plotselinge grote veranderingen zien: “tipping points”. 
Rond 56 miljoen jaar geleden steeg de temperatuur plotseling zeer sterk: 5 tot 6 °C in periode van 
4.000 tot 10.000 jaar. Het Arctisch zeewater was 23 °C (Noordzee nu 12 °C) en er groeiden tropische 
algen. Rond de evenaar was de zeewatertemperatuur 37 °C. Aan de fossielen is hittestress te zien. 
 
De geschiedenis van het klimaat van de aarde is over een enorme lange tijd vastgelegd in de 
sedimenten. Wanneer we de veranderingen in het verleden leren lezen, kunnen we zien hoe het 
klimaat veranderde en hoe het zich herstelde. Om de toekomst te begrijpen moeten we het verleden 
leren lezen. 
 



Tot slot vertoonde Appy Sluis de video “Tipping Point Ahead” over een interactieve website bedoeld 
om bij HAVO/VWO leerlingen enthousiasme te wekken voor wetenschappelijk onderzoek.  
De thema’s zijn natuurkunde, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en scheikunde.  
Via de site http://tippingpointahead.nl/ komen de leerlingen in contact met het werk van de 
onderzoekers van het NESSC, het Netherlands Earth System Science Center.  
Het NESSC is een virtueel onderzoeksinstituut, een samenwerkingsverband van bestaande 
onderzoeksgroepen, dat wetenschappers met achtergronden in natuurkunde, aardwetenschappen, 
ecologie en wiskunde bij elkaar brengt, om klimaatverandering beter te begrijpen en betrouwbare 
voorspellingen te kunnen doen over het klimaat van de toekomst. 
 
Vragen 
 
V: Waardoor ontstaan die tipping points?  
A: Dat is nog niet zeker. Een plotselinge CO2-piek kan de verklaring niet zijn.  
Men vermoedt dat er opeens grote hoeveelheden van het broeikasgas methaan vrijkwamen uit 
methaanijs, dat lag opgesloten in het sediment.  
 
V: Hoe hoog stond het zeewater 56 miljoen jaar geleden?  
A: Ongeveer 100 meter hoger dan nu. Tijdens zo’n tipping point nog eens 5 tot 10 meter hoger (1 °C 
≈ 1 meter stijging door uitzetting). 
 
V: wanneer is het volgende tipping point? 
A: Dat weten niet zeker en het hangt ook af van de definitie.  
“Events” zijn mogelijk te verwachten: Wanneer alle ijs verdwenen is en er geen reflectie van de 
zonnestraling meer is. Wanneer er methaanijs vrijkomt. Wanneer de permafrost smelt. 
 
V: ijstijden ontstaan toch onder invloed van astronomische factoren: de baan van aarde en maan om 
zon, variatie in de stand van de aardas?  
A: CO2 zit niet in de aansturing van de ijstijden, maar in de terugkoppeling. 
Op de tijdschaal van 59 miljoen jaar zien we dat terug in regelmatige cycli van 20, 40 en 100 duizend 
jaar. Dat is een hulpmiddel voor datering. 
 
V: kunnen we nog een ijstijd tegemoet zien? 
A: Het is nu al te warm om een ijstijd te krijgen. We zullen er eentje gaan overslaan. 
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