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Nederlandse Samenvatting

Het modelleren van het klimaat
gedurende het Laatste Interglaciaal

Onderzoek naar de evolutie van het klimaat gedurende het Laatste Interglaciaal en de
gevoeligheid van dat klimaat voor het smelten van de Groenlandse IJskap door middel van

gevoeligheidsexperimenten, model-model en model-data vergelijkingsonderzoek.
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1. Inleiding

Er is in grote lijnen wetenschappelijke consensus over de te verwachten veranderingen in
het klimaat in de komende eeuw. Volgens het laatste rapport van het Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC; Stocker et al., 2013), zal de mondiale temperatuur
tussen 2080-2100 toenemen met 0.3-1.7◦C (ten opzichte van de periode 1986-2000) in
het geval dat de broeikasgas (Greenhouse gases, GHG) concentraties in de atmosfeer
na 2030 weer beginnen af te nemen. Als echter de toenames in GHG concentraties
zoals we die vandaag de dag waarnemen, tot na 2100 doorgaan, zal de mondiale op-
warming 2.6-4.8◦C bedragen. Voor dezelfde twee uiterste klimaat scenario’s (RCP2.6
en RCP8.5; Representative Concentration Pathway scenario’s ; voor respectievelijk het
hoge en het lage GHG scenario; Meinshausen et al., 2011) is de voorspelling dat de
hoeveelheid zeeijs in september in de Arctische gebieden aan het einde van deze eeuw
afneemt met 3 tot 94%, de mondiale hoeveelheid gletsjerijs afneemt met 15 tot 85%
(zonder Antarctica), en dat de hoeveelheid permafrost afneemt met tussen de 37 en
81% (Stocker et al., 2013).

De voorspelde veranderingen in het klimaat voeden ook een discussie over mogelijke
veranderingen in de stabiliteit van het klimaat (Hofmann et al., 2009; Lenton et al.,
2008). Bijvoorbeeld het zoetwater dat vrij zou komen bij een gedeeltelijk smelten van
de Groenlandse IJskap (Greenland Ice Sheet, GIS) zou grote invloed kunnen hebben op
de mondiale oceaancirculatie (Collins et al., 2013). Echter, net als de onzekerheid in
de voorspelde mondiale temperatuurveranderingen, is er ook een grote onzekerheid in
de hoeveelheid smelt van de GIS (Fettweis et al., 2013), als ook in de gevoeligheid van
de oceaancirculatie voor veranderingen in de zoetwaterbalans (Stouffer et al., 2006).
Zowel de mogelijke gevolgen als ook de onzekerheid in de klimaatvoorspellingen, maken
duidelijk dat een beter begrip van de achterliggende prosessen essentieel is (Doherty
et al., 2009).

De onzekerheid in klimaatvoorspellingen heeft in grote lijnen drie oorzaken (Deser
et al., 2012): ten eerste is het moeilijk om te voorspellen hoe de forcering van het kli-
maat, bijvoorbeeld de GHG concentraties, zal veranderen. Deze onzekerheid ligt ten
grondslag aan de formulering van de verschillende RCP scenario’s (Meinshausen et al.,
2011). Een tweede oorzaak van de onzekerheid in klimaatvoorspellingen is de grote
mate van variabiliteit in het klimaatsysteem die wordt veroorzaakt door de chaotische
natuur van een systeem dat zo complex en niet-lineair is als het aardse klimaatsysteem
(Hansen et al., 2012). De derde oorzaak van onzekerheid in de klimaatvoorspellingen
is gerelateerd aan de versimpelingen die noodzakelijkerwijs worden toegepast in de
constructie van een klimaatmodel en aan gebreken in ons begrip over het functioneren
van het klimaatsysteem in het algemeen. Hierdoor ontstaan er grote verschillen in
de respons van verschillende klimaatmodellen ten aanzien van een verandering in de
forcering zoals een toename van de GHG concentraties (Deser et al., 2012).

Een belangrijke methode om de onzekerheden in de klimaatvoorspellingen te ver-
kleinen, is door middel van een betere validatie van de verschillende klimaatmodellen
waarmee de klimaatvoorspellingen gedaan worden. Van groot belang is vervolgens,
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dat deze validatie niet enkel plaats vindt op de tijdschalen zoals die aanwezig zijn
in de huidige meetreeksen, maar zeker ook op de langere tijdschalen, variërend van
tientallen tot duizenden jaren (Palaeosens Project members, 2012; Braconnot et al.,
2012). Om klimaatmodellen te valideren op deze langere tijdschalen en ons begrip
van het klimaatsysteem te vergroten, moeten we terug gaan in de tijd en zogenaamde
geologische klimaatindicatoren gebruiken die zijn opgeslagen in bijvoorbeeld ijskernen
of diepzeesedimenten (Braconnot et al., 2012).

Vanuit deze optiek is het Past4Future programma opgezet, een samenwerking tussen
wetenschappers uit verschillende disciplines als onderdeel van het 7th Framework Pro-
gramme of the European Commission (http://www.past4future.eu/). Het heeft tot
doel om klimaatveranderingen in warme periodes die hebben plaatsgevonden in het ge-
ologische verleden beter te begrijpen door middel van klimaatindicatoren, klimaatmo-
dellen en de combinatie van de twee. Dit proefschrift is onderdeel van het Past4Future
programma en is specifiek gericht op één zo’n warme periode in het geologische verleden,
het zogenaamde Laatste Interglaciaal (LIG). Deze periode is een zeer interessante om-
dat het klimaat, zeker op het Noordelijk Halfrond (NH), enkele graden warmer was
dan ons huidige klimaat (CAPE Last Interglacial Project members, 2006; Turney &
Jones, 2010; McKay et al., 2011; NEEM com. members, 2013; Masson-Delmotte et al.,
2011a), de zeespiegel enkele meters hoger was (Cuffey & Marshall, 2000; Colville et al.,
2011; Kopp et al., 2009), de GIS deels gesmolten was (Cuffey & Marshall, 2000; Colville
et al., 2011; Stone et al., 2013; NEEM com. members, 2013) en tot slot omdat er mo-
gelijk grote veranderingen plaatsvonden in de mondiale oceaancirculatie (Hodell et al.,
2009; Govin et al., 2012; Sánchez Goñi et al., 2012). Uit deze karakteristieken van
het LIG klimaat volgen ook de twee hoofd thema’s van dit proefschrift: ten eerste een
onderzoek naar de grootschalige temperatuurveranderingen gedurende het LIG op de
tijdschaal van duizenden jaren, en ten tweede een onderzoek naar de invloed van het
gedeeltelijk smelten van de GIS op de mondiale oceaancirculatie gedurende het LIG.

In het vervolg van deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de hoofd-
thema’s van dit proefschrift. Zo zal de geologische periode die centraal staat worden
gëıntroduceerd, als ook de grootschalige oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan en
de relatie tussen deze oceaancirculatie en het smelten van de GIS. Hieruit volgen de
onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan dit proefschrift, de methodes die ge-
bruikt zijn om inzicht te krijgen in deze vragen en uiteindelijk een overzicht van de
belangrijkste bevindingen.

2. Het Laatste Interglaciaal

Een klimatologisch zeer interessante geologische periode is de laatste periode waarin
het klimaat gemiddeld warmer was dan ons huidige klimaat, het LIG. Deze periode
duurde van ongeveer 130.000 jaar geleden tot 116.000 jaar geleden (Shackleton, 2003)
en ging vooraf aan de laatste periode van grootschalige ijsbedekking in delen van zowel
Noord Amerika, Europa en Azië. Klimaatreconstructies aan de hand van ijs- diepzee-
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en continentale-kernen laten zien dat het klimaat gedurende het LIG enkele graden
warmer was dan het huidige klimaat (CAPE Last Interglacial Project members, 2006;
Turney & Jones, 2010; McKay et al., 2011; NEEM com. members, 2013; Masson-
Delmotte et al., 2011a), de zeespiegel waarschijnlijk 8m hoger (Cuffey & Marshall,
2000; Colville et al., 2011; Kopp et al., 2009) en de GIS mogelijk tot 30% kleiner
(Cuffey & Marshall, 2000; Colville et al., 2011; Stone et al., 2013; NEEM com. mem-
bers, 2013). Deze karakteristieken maken dat het toekomstige klimaat op onderdelen
waarschijnlijk goed vergelijkbaar is met de omstandigheden gedurende het LIG.

Hoewel onderzoek naar klimaat verandering in het geologische verleden noodzakelijk is
om tot betere voorspelling te komen voor het toekomstige klimaat, brengt onderzoek
naar het verre verleden ook vele nieuwe onzekerheden en vragen met zich mee. Alle
beschikbare data omtrent het LIG klimaat, de veranderingen en wanneer deze pre-
cies hebben plaats gevonden, komen niet uit directe metingen maar uit zogenaamde
klimaatindicatoren. Dit zijn klimaatgerelateerde signalen die zijn opgeslagen in ijskap-
pen, sedimenten in de diepzee, meerafzettingen of andere continentale afzettingen. Een
voorbeeld hiervan zijn fossiele stuifmeelkorrels die opgeslagen liggen in sedimenten op
de bodem van een meer. Als deze stuifmeelkorrels terug te voeren zijn naar planten
die tegenwoordig enkel in warmere streken voorkomen, dan is dat een indicatie dat het
klimaat gedurende de periode dat deze plant groeide warmer was dan nu het geval is
(e.g. Webb & Bryson, 1972). Om deze klimaatindicatoren goed te interpreteren en om
van de vele lokale signalen tot een mondiale klimaatreconstructie te komen, gebruikt
men klimaatmodellen. Inderdaad, het gereedschap dat we nu juist wilden gaan valid-
eren aan de hand van klimaatreconstructies. Deze wederzijdse afhankelijkheid tussen
klimaatreconstructies en klimaatmodellen maakt onderzoek naar het klimaat in het
geologische verleden zeer complex, maar tegelijkertijd uiterst interessant.

3. De oceaancirculatie en de Groenlandse IJskap

Een belangrijk thema in dit proefschrift is de grootschalige oceaancirculatie in de At-
lantische Oceaan en de mogelijke veranderingen hierin door een gedeeltelijke smelt van
de GIS. De grootschalige oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan kan schematisch
beschreven worden in een 2-dimensionaal conceptueel model dat in hoofdzaak bestaat
uit twee grote cellen (Stommel, 1961). In de eerste en meest ondiepe cel stroomt re-
latief zout en warm water noordwaarts via het oceaanoppervlak. Deze stroming is
beter bekend als de Golf Stroom. Onderweg verliest het water deels zijn warmte aan
de zeer koude atmosfeer op deze hoge breedtegraden. Hierdoor krijgt het water een zo
grote dichtheid dat het naar de diepzee begint te zinken, in zogeheten regio’s van diepe
convectie. Op een diepte van enkele kilometers, stroomt het water dan weer zuidwaarts
en uiteindelijk de Atlantische Oceaan uit. De tweede cel in dit conceptuele model van
de grootschalige oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan, bestaat uit water van zeer
hoge dichtheid dat wordt gevormd rondom Antarctica. Dit water stroomt over de
bodem van de Atlantische Oceaan richting het noorden waar het mengt met de wa-
teren met grote dichtheid die gevormd zijn in de noordelijkste delen van de Atlantische



19

Oceaan. Dit model wordt ook wel de thermo-haline circulatie genoemd, waarmee ook
meteen de twee belangrijkste componenten worden geduid: het meridionale transport
van warmte en zout. Deze eenvoudige 2-dimensionale weergave is zeer inzichtelijk en
kan niet alleen de grootschalige verdeling van warmte, zout en nutrënten in de diepzee
verklaren maar ook de bi-stabiliteit van het systeem (Stommel, 1961; Broecker, 1990;
Rahmstorf, 2002; Hofmann et al., 2009). Als namelijk de circulatie sterk is wordt er
via het oceaanoppervlak veel water met een hoog zoutgehalte naar het noorden ge-
transporteerd, hierdoor blijft de dichtheid van het oppervlaktewater groot genoeg om
diepe convectie plaats te laten vinden wat weer een positief effect heeft op de sterkte
van de circulatie. Als het zouttransport echter te klein is, neemt de hoeveelheid diepe
convectie af, daarmee de sterkte van de circulatie waardoor het zouttransport naar
het hoge noorden nog kleiner wordt. Echter, de dichtheid van oceaanwater wordt niet
enkel bepaald door het zoutgehalte maar ook door de temperatuur, wat het conceptuele
model sterk compliceert. Namelijk, een toename van de circulatie laat niet enkel het
zouttransport, maar ook het warmtetransport toenemen. Dit is een van de hoofdrede-
nen waarom modellen niet eenduidig zijn in hun voorspellingen wat het effect zal zijn
van de opwarming van het klimaat op de grootschalige oceaancirculatie (Gregory et al.,
2005).

Dit 2-dimensionale conceptuele model van de grootschalige oceaancirculatie in de At-
lantische Oceaan laat ook enkele cruciale aspecten buiten beschouwing. Deze hangen
samen met de interactie tussen de oceaan en de atmosfeer en met het 3-dimensionale
karakter van het klimaatsysteem. Een belangrijke drijvende kracht achter het wa-
tertransport langs het oceaanoppervlak zijn de overwegend westelijke winden op de
gematigde noordelijke breedtegraden (Timmermann & Goosse, 2004). Daarnaast vind
in werkelijkheid het meridionale watertransport grotendeels plaats langs de westelijke
continentale grens van de Atlantische Oceaan, in zogenaamde diepe grensstromen
(Stommel & Arons, 1960). En een derde aspect van de grootschalige oceaancircu-
latie in de Atlantische Oceaan dat in het 2-dimensionale conceptuele model niet tot
uiting komt is het regionale en complexe karakter van de diepe convectie (Marshall
& Schott, 2002; Pickart, 1992). Door de grote dichtheid van het oppervlaktewater
wordt het dichtheidsverschil met de onderliggende water massa’s zeer klein. In com-
binatie met een sterke wind- en golfgerelateerde menging kan de gehele waterkolom
instabiel worden en het oppervlakte water naar grote diepte zinken. Hierin spelen
zowel de lokale atmosferische omstandigheden als ook de zeeijsbedekking een grote rol
(Ganopolski & Rahmstorf, 2001; Kuhlbrodt et al., 2007). Waar de diepe convectie
regio’s zich bevinden hangt af van de sterkte van de oceaancirculatie zelf als ook van
het achtergrondklimaat (Swingedouw et al., 2009a). Dat wil zeggen, van bijvoorbeeld
de regionale temperatuur, verdamping, instroom van zoet rivier- of smeltwater en de
zeeijsbedekking. Deze complexiteit en sterke relatie tussen de grootschalige oceaan-
circulatie en lokale oppervlakteprocessen, verklaart mede waarom de oceaancirculatie
en zijn gevoeligheid voor veranderingen in het klimaat, per klimaatmodel zeer ver-
schillend zijn (Stouffer et al., 2006; Rahmstorf et al., 2005; Gregory et al., 2005). In
de verdere tekst zullen we naar deze grootschalige oceaancirculatie in de Atlantische
Oceaan refereren met de term ’AMOC’, naar het Engelse Atlantic meridional overturn-
ing circulation. Al de bovengenoemde aspecten zullen in de verschillende hoofdstukken
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van dit proefschrift aan de orde komen.

Eén van de centrale aspecten in de dynamiek van de AMOC is de dichtheid van
het oppervlaktewater in de regio’s waar potentieel diepe convectie plaats kan vinden.
Smeltende ijskappen op de landmassa’s rond het noordelijk deel van de Atlantische
Oceaan kunnen dan ook belangrijke veranderingen veroorzaken in de AMOC (Broecker,
1990; Rahmstorf, 2002; Hofmann et al., 2009): een toename van het smeltwater dat
de regio’s van diepe convectie bereik zorgt voor een afname van de dichtheid van het
oppervlaktewater en kan daarmee diepe convectie onmogelijk maken. In het huidige
klimaat is de GIS de grootste ijskap op het Noordelijk halfrond en daarmee een be-
langrijke kandidaat om de AMOC te bëınvloeden (Stocker et al., 2013). Omdat een
vergelijkbare situatie mogelijk ook bestond gedurende het LIG geeft deze periode de
mogelijkheid om de invloed van verhoogde smelt van de GIS op de AMOC te bestud-
eren. Echter, op de overgang van glaciale naar interglaciale klimaten, zoals het begin
van het LIG, waren er ook nog substantiële restanten van de glaciale ijskappen op het
vasteland van Europa, Azië en Noord Amerika. Deze verscheidenheid aan potentiële
zoetwaterbronnen aan het begin van het LIG, in combinatie met onzekerheden in de
ouderdomsbepaling van de verschillende klimaatindicatoren, vergroot sterk de com-
plexiteit van het onderzoek naar de evolutie van het klimaat gedurende het LIG.

4. Onderzoeksvragen

Het overkoepelende onderwerp van dit proefschrift is het onderzoek naar de evolutie
van het klimaat gedurende het LIG met behulp van klimaatmodellen. Daarbinnen ligt
de focus op twee deelonderwerpen. Ten eerste de veranderingen van het LIG tem-
peratuur op een tijdschaal van duizenden jaren, onder invloed van veranderingen in
de GHG concentraties en de orbitale configuratie. Hoe verhouden de uitkomsten van
verschillende klimaatmodellen zich met elkaar en hoe verhouden de uitkomsten van
de klimaatmodellen zich met klimaatreconstructies. Ten tweede wordt onderzocht wat
de mogelijke gevolgen van een gedeeltelijke smelt van de GIS waren op de sterkte van
de AMOC gedurende het LIG. En wat vervolgens de impact was op het klimaat in
de Noord Atlantische regio en de aangrenzende continenten, waaronder Europa. Deze
twee onderwerpen leiden tot de volgende onderzoeksvragen:

Temperatuurveranderingen over duizenden jaren gedurende het LIG

➢ Wat zijn de aspecten van de temperatuurveranderingen gedurende het LIG over
tijdschalen van duizenden jaren die overeenkomen in verschillende klimaatmodel-
len?
(Hoofdstukken 2 en 3)

➢ Kunnen we de oorzaken achterhalen van de belangrijkste verschillen in de ge-
simuleerde LIG temperatuurveranderingen?
(Hoofdstukken 2 en 3)
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➢ Hoe verhouden de overeenkomende LIG temperatuurveranderingen zoals gevonden
in verschillende klimaatmodellen zich met gereconstrueerde temperatuurverande-
ringen?
(Hoofdstuk 3)

➢ Hebben dateringsonzekerheden in compilaties van gereconstrueerde LIG temper-
atuurveranderingen invloed op de uitkomsten van model-data vergelijkingsonder-
zoek?
(Hoofdstuk 4)

Invloed van gedeeltelijke smelt van de GIS op de AMOC en het klimaat
gedurende het LIG

➢ Wat is de gesimuleerde invloed van het gedeeltelijk smelten van de GIS op het
oppervlakteklimaat in de Noord Atlantische regio en de sterkte en stabiliteit van
de AMOC?
(Hoofdstukken 5-7)

➢ Hoe komen de gesimuleerde veranderingen in het klimaat van het LIG in verschil-
lende regio’s overeen met reconstructies?
(Hoofdstukken 5 en 6)

➢ Kunnen we een situatie simuleren waarin de LIG AMOC verzwakt is door smelt
van de GIS die overeenkomt met reconstructies, wat betreft grootte, timing en
duur?
(Hoofdstuk 7)

➢ Kunnen we studies naar de relatie tussen het smelten van de GIS en de AMOC
zoals gereconstrueerd voor het verleden, gebruiken om ons te informeren over
deze relatie in de toekomst of zijn er belangrijke verschillen te verwachten?
(Hoofdstuk 8)

➢ Kan een directere methode van model-data vergelijkingsonderzoek met betrekking
tot de LIG veranderingen in de AMOC, door middel van het simuleren van δ13C
en stroomsnelheden, leiden tot een beter begrip van deze veranderingen?
(Hoofdstuk 9)

5. Onderzoeksmethoden

Om meer inzicht te verkrijgen in de bovenstaande onderzoeksvragen zal gebruikt
worden gemaakt van drie verschillende onderzoeksmethoden: i) diepgaande analyse
van experimenten met het LOVECLIM klimaatmodel, ii) vergelijking van de resul-
taten verkregen met verschillende klimaatmodellen in zogeheten model-model vergelij-
kingsonderzoeken, iii) vergelijking tussen model uitkomsten en gereconstrueerde kli-
maatindicatoren in zogeheten model-data vergelijkingsonderzoeken.
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5.1 Experimenten met het LOVECLIM klimaatmodel

De kern van het werk in dit proefschrift is gebaseerd op de resultaten verkregen met het
LOVECLIM klimaatmodel. LOVECLIM (Goosse et al., 2010) is een globaal klimaat-
model met een 3-dimensionale weergave van de atmosfeer, de oceaan en de vegetatie,
opgebouwd uit wiskundige formuleringen van de hedendaagse natuurkundige kennis
van het klimaatsysteem. Door de relatief lage resolutie van het LOVECLIM model,
d.w.z. dat de wereld is opgedeeld in relatief grote kubussen in vergelijking met mo-
dellen met een hogere resolutie, is het mogelijk om zowel zeer lange (>10.000 jaar) als
grote aantallen experimenten uit te voeren (Claussen et al., 2002). Nadeel van een lage
resolutie is wel dat er meer processen zijn die zich afspelen op ruimtelijke schalen die
niet vertegenwoordigd zijn in het model en die om die reden geparametriseerd moeten
worden wat extra onzekerheden met zich mee brengt (McGuffie & Henderson-Sellers,
2014). Desondanks heeft het LOVECLIM klimaatmodel al vele malen bewezen over
het algemeen niet onder te doen voor meer complexe modellen met een hogere resolutie
en zeer geschikt te zijn voor onderzoek naar klimaatveranderingen in het geologische
verleden en in de toekomst (e.g. Renssen et al., 2002, 2003, 2005c, 2006b, 2009, 2012;
Goosse et al., 2005; Swingedouw et al., 2006; Wiersma & Renssen, 2006; Braconnot
et al., 2007; Driesschaert et al., 2007; Otto-Bliesner et al., 2007; Swingedouw & Bra-
connot, 2007; Swingedouw et al., 2008; Van Meerbeeck et al., 2009; Yin & Berger, 2009,
2010, 2011; Huybrechts et al., 2011; Berger & Yin, 2012; Roche et al., 2012; Loutre
et al., 2014).

Onder invloed van goed doordachte forceringen en randvoorwaarden zijn simulaties
uitgevoerd met het LOVECLIM model om inzicht te krijgen in het de langdurige tem-
peratuurveranderingen en in de mogelijke invloed van smelt van de GIS op het klimaat
gedurende het LIG.

5.2 Model-model vergelijkingsonderzoeken

De uitkomsten van onderzoek met behulp van een enkel klimaatmodel, zoals LOVE-
CLIM, blijven sterk afhankelijk van de keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpen van
het model en de beperkingen die het model met zich mee brengt in termen van resolu-
tie en complexiteit (Deser et al., 2012; Palaeosens Project members, 2012; Braconnot
et al., 2012; McGuffie & Henderson-Sellers, 2014). Om inzicht te krijgen in de invloed
van de individuele modeleigenschappen op de resultaten, is er actief samengewerkt met
andere groepen om zo de resultaten van verschillende klimaatmodellen met elkaar te
vergelijken. Deze aanpak is vooral gebruikt voor het onderzoek naar de langdurige
temperatuurveranderingen gedurende het LIG (Hoofdstukken 2-4). Van groot belang
in een dergelijke model-model vergelijkingsonderzoek, is om de forceringen en rand-
voorwaarden voor alle modellen zoveel mogelijk gelijk te houden om zo het aantal
oorzaken van mogelijke verschillen tussen de modeluitkomsten te minimaliseren. Om
deze reden zijn deze experimenten geformaliseerd in zogenaamde PMIP3 protocollen
(Braconnot et al., 2012), een reeks afspraken tussen verschillende onderzoeksgroepen
van over de hele wereld die werken met klimaatmodellen. Echter, uit Hoofdstukken
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2-4 zal ook blijken dat dit om uiteen lopende redenen niet altijd mogelijk is gebleken.

5.3 Model-data vergelijkingsonderzoeken

Een cruciale stap in het onderzoek naar het LIG klimaat is de vergelijking tussen
modeluitkomsten en klimaatreconstructies gebaseerd op klimaatindicatoren. Om deze
reden is model-data vergelijkingsonderzoek een belangrijk deel van de hoofdstukken
3, 5, 6 en 9. Model-data vergelijkingsonderzoeken geven de mogelijkheid om de mo-
deluitkomsten te valideren aan de hand van klimaatveranderingen zoals die in het
verleden hebben plaats gevonden en om, als nodig, het functioneren van het klimaat-
model te verbeteren.

Echter, in het onderzoek naar klimaatverandering in het geologische verleden, is het
onderscheid tussen data en model niet altijd eenduidig. Zo vormen reconstructies
van veranderingen in GHG concentraties een belangrijke forcering van de LIG ex-
perimenten. Op een vergelijkbare manier zijn de gesimuleerde veranderingen in de
hoeveelheid smeltwater die van de GIS de zee instromen, de duur hiervan en de gere-
lateerde veranderingen in de grootte en hoogte van de GIS zelf, allemaal gebaseerd op
bevindingen uit gereconstrueerde klimaatindicatoren. Zo vormen de geologische data
dus deel van de forcering en randvoorwaarden van de modelexperimenten maar worden
ze tegelijkertijd ook gebruikt om vervolgens de modeluitkomsten te valideren. Een nog
verdergaande verwikkeling van data en modellen neemt plaats als de modeluitkomsten
worden gebruikt om de interpretatie van gereconstrueerde klimaatindicatoren bij te
stellen zoals deels plaats vind in de Hoofstukken 3, 4 en 9. Het is dus van groot belang
deze wederzijdse afhankelijkheid niet uit het oog te verliezen bij de interpretatie van
de resultaten en de daaraan verbonden conclusies. Echter, door modeluitkomsten en
klimaatindicatoren verschillende gedaantes te laten aannemen en ze van verschillende
kanten te belichten hoeft deze afhankelijkheid geenszins een belemmering te vormen
voor gedegen onderzoek.

6. Belangrijkste bevindingen

Het onderzoek in dit proefschrift heeft tot doel om de klimaatveranderingen gedurende
het LIG te onderzoeken met behulp van een klimaatmodel. De twee specifieke aspecten
waar het onderzoek zich op toe spitst zijn de temperatuurveranderingen in de loop van
duizenden jaren en de invloed van een gedeeltelijke smelt van de GIS op de AMOC
en de bijbehorende veranderingen in het oppervlakteklimaat in de Noord Atlantische
regio en de aangrenzende continenten. In deze Sectie worden de belangrijkste uitkom-
sten van dit proefschrift uiteen gezet aan de hand van de onderzoeksvragen zoals die
waren opgesteld in Sectie 4 van deze samenvatting.
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Temperatuurveranderingen over duizenden jaren gedurende het LIG

➢ Wat zijn de aspecten van de temperatuurveranderingen gedurende het LIG over
tijdschalen van duizenden jaren die overeenkomen in verschillende klimaatmo-
dellen? (Hoofdstukken 2 en 3)

Voor het eerst is er een model-model vergelijkingsonderzoek uitgevoerd voor lange
(>10.000 jaar) simulaties de het hele LIG beslaan en aangedreven worden door tijds-
afhankelijke veranderingen in GHG concentraties en de orbitale configuratie. Om deze
lange simulaties mogelijk te maken zijn de experimenten uitgevoerd met zowel kli-
maatmodellen met een relatief lage resolutie, als met klimaatmodellen met een hogere
resolutie maar waarin de forceringen een factor tien sneller zijn toegepast. Ondanks de
zeer verschillende resolutie, complexiteit en deels verschillende forceringen in de ver-
schillende experimenten, zijn er een aantal temperatuurspatronen aan te wijzen die uit
alle modelexperimenten naar voren komen. In Hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de timing
en grootte van de gesimuleerde LIG temperatuursmaxima en hoe deze verschillen per
regio en per seizoen. In Hoofdstuk 3 daarentegen wordt gekeken naar de snelheid
waarmee de temperatuurveranderingen plaats vonden gedurende het tweede deel van
het LIG.

De regio’s en seizoenen waarvoor de verschillende klimaatmodellen overeenkomstige
LIG temperatuurveranderingen laten zien, zijn sterk gerelateerd aan de aanwezigheid
van een sterke forcering in de desbetreffende gebieden en seizoenen. In de meeste
gevallen is deze sterke forcering de verandering in orbitale configuratie. Maar in
afwezigheid van deze forcering, zoals het geval is in de winters op hoge zuidelijke
breedtegraden, dan kunnen ook de veranderingen in GHG concentraties zorgen voor
consistentie in de uitkomsten van de verschillende klimaatmodellen.

De gesimuleerde consistente LIG temperatuurveranderingen kunnen als volgt worden
samengevat. In het NH laten de klimaatmodellen een vroeg LIG zomer maximum
zien met temperaturen van ∼3◦C boven pre-industriële waarden. Dit maximum wordt
gevolgd door een sterke afkoeling gedurende het tweede deel van het LIG, met een
maximale afkoeling van de zomertemperatuur over een tijdschaal van duizend jaar van
∼-0.6◦Cky−1 rond 40◦N. De klimaatmodellen laten weinig consistentie zien in de ge-
simuleerde wintertemperaturen, behalve in de lage tot gemiddelde breedtegraden van
het NH waar we een duidelijk maximum vinden in de wintertemperaturen aan het einde
van het LIG. Dit komt overeen met de kleine positieve temperatuurveranderingen over
het grootste deel van het LIG in deze breedtegraden. In de lage breedtegraden van
beide halfronden, als ook in de gemiddelde breedtegraden van het Zuidelijk Halfrond
(ZH), laten de klimaatmodellen overwegend LIG temperaturen zien die vergelijkbaar
zijn met de pre-industriële waarden. Voor de hogere breedtegraden van het ZH zien
we licht oplopende zomertemperaturen gedurende het latere deel van het LIG, met
een maximum richting het einde van het LIG. Dit in tegenstelling tot de winter- en
jaargemiddelde temperaturen op deze breedtegraden die een kleine piek laten zien
vroeg in het LIG en licht afnemende temperaturen in de periode daarna.



25

➢ Kunnen we de oorzaken achterhalen van de belangrijkste verschillen in de ge-
simuleerde LIG temperatuurveranderingen? (Hoofdstukken 2 en 3)

Het model-model vergelijkingsonderzoek van LIG temperatuurveranderingen heeft la-
ten zien dat modellen soms zeer verschillende uitkomsten geven. De belangrijkste twee
redenen zijn: i) de temperatuurverandering wordt veroorzaakt door sterke terugkop-
pelingen in het klimaatsysteem die op hun buurt weer sterk per klimaatmodel ver-
schillen, of ii) door verschillen in de toegepaste klimaatforcering in de verschillende
modelexperimenten. Een voorbeeld van het eerste type oorzaak, zijn de winters op
de hogere breedtegraden waar een sterke forcering door middel van veranderingen in
de orbitale configuratie afwezig is. Door deze afwezigheid zijn sterke terugkoppelingen
tussen de atmosfeer, het zeeijs en de oceaan, bepalend voor de temperatuurveranderin-
gen. Maar deze zeeijsgerelateerde terugkoppelingen blijken sterk per klimaatmodel te
verschillen, wat een verklaring geeft waarom de gesimuleerde LIG temperatuurveran-
deringen geen consistente patronen laat zien in deze gebieden en seizoenen. Ook heeft
het model-model vergelijkingsonderzoek laten zien dat zelfs in het geval dat er wel
een sterke forcering aanwezig is, sterke terugkoppelingen in het klimaatsysteem de
temperatuurveranderingen kunnen overheersen. Voorbeelden hiervan zijn de klimaat-
modellen die grote veranderingen simuleren in de sterkte van de grootschalige oceaan-
circulatie of in de dynamiek in moessongebieden. Model afhankelijke terugkoppelingen
in het klimaatsysteem, zoals gerelateerd aan zeeijs, de grootschalige oceaancirculatie
of in de dynamiek in moessongebieden, kunnen dus bepalend zijn, zeker in absentie
van een sterke forcering, voor de gesimuleerde LIG temperatuurveranderingen.

De tweede belangrijke reden voor verschillen in de gesimuleerde LIG temperatuurver-
anderingen, zijn verschillen in de toegepaste klimaatforceringen. In het geval dat
de toegepaste GHG forcering anders is kan dit sterke invloed hebben op de tempe-
ratuurveranderingen. Opnieuw is dit voornamelijk van belang gebleken in gebieden
waar een sterke verandering in de orbitale configuratie afwezig is, zoals in de winters
op gemiddelde tot hoge breedtegraden van het ZH. Een andere belangrijke forcering
van het klimaatsysteem die van invloed is gebleken op de temperatuurveranderingen
gedurende het vroege LIG, zijn overblijfselen van continentale ijskappen van de voor-
gaande glaciale periode. Deze bëınvloeden de gesimuleerde temperatuurveranderingen
zowel door een directe invloed op de atmosferische circulatie, door een verandering van
het reflecterende vermogen van het aardoppervlak (albedo) en door hun invloed op de
grootschalige oceaancirculatie via bijbehorende smeltwaterstromen.

In enkele gevallen is gebleken dat de onderlinge verschillen tussen de klimaatmodellen
in de gesimuleerde LIG temperatuurveranderingen sterk afhankelijk zijn van de re-
solutie en complexiteit van de klimaatmodellen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de
moessongebieden. Echter, opvallend genoeg kon zo’n onderscheid naar model resolutie
en complexiteit niet worden gemaakt voor de sterk model-afhankelijke terugkoppelin-
gen in het klimaat die gerelateerd zijn aan het zeeijs in de Arctische gebieden. Deze
verschillen hangen dus mogelijk meer af van fundamentele verschillen in de klimaat-
modellen of de sterk niet-lineaire natuur van deze terugkoppelingen. Om deze reden
kan een betere grip op de veranderingen in deze gebieden gedurende het LIG aan de
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hand van klimaatindicatoren en een daarop volgende model-data vergelijkingsonder-
zoek belangrijke inzicht geven op het functioneren van klimaatmodellen in deze met
zeeijs bedekte gebieden.

➢ Hoe verhouden de overeenkomende LIG temperatuurveranderingen zoals gevon-
den in verschillende klimaatmodellen, zich met gereconstrueerde temperatuurver-
anderingen? (Chapter 3)

De consistente LIG temperatuurveranderingen zoals gevonden in de klimaatmodellen,
komen in het algemeen goed overeen met temperaturen die zijn gereconstrueerd aan de
hand van klimaatindicatoren. Dat wil zeggen, wat betreft positieve dan wel negatieve
temperatuurveranderingen over duizenden jaren gedurende het LIG. Zo laten zowel
klimaatmodellen als temperatuurindicatoren zien dat gedurende het latere deel van
het LIG de jaargemiddelde temperaturen afnemen. Echter, enkel tussen de evenaar en
∼30◦N blijken klimaatmodellen in staat de juiste magnitude van deze veranderingen te
simuleren. Op de meeste andere breedtegraden blijken de gesimuleerde jaargemiddelde
temperaturen te weinig af te nemen, en deze verschillen tussen klimaatmodellen en
temperatuurindicatoren nemen sterk toe richting the polen.

De temperatuurindicatoren die gebruikt zijn in het model-data vergelijkingsonderzoek,
zijn gebaseerd op metingen aan overblijfselen van organismen uit de diepzee, zoge-
naamde alkenones, en op metingen van zogenaamde δ18O waarden uit ijskernen. Er
is discussie of deze temperatuurindicatoren inderdaad veranderingen in de jaargemid-
delde temperaturen weergeven of mogelijk (deels) reageren op veranderingen in enkel
de zomertemperatuur. Als we deze mogelijke afwijking in de temperatuurindicatoren
meenemen en ze vergelijken met gesimuleerde zomertemperaturen, dan vinden we dat
de overeenkomst tussen model en data sterk verbetert voor de gemiddelde breedte-
graden van het NH. Gesimuleerde temperatuurveranderingen voor Groenland blijven
echter duidelijk kleiner dan de gereconstrueerde waarden en voor de gemiddelde tot
hoge breedtegraden van het ZH worden de verschillen tussen model en data enkel groter
als een afwijking in de temperatuurindicatoren wordt aangenomen.

De model-data verschillen in de gemiddelde tot hoge breedtegraden van het ZH zijn
het meest prominent. Waar de simulaties slechts zeer kleine temperatuurveranderingen
laten zien in de zomertemperaturen, zijn de gereconstrueerde waarden sterk negatief.
Dit verschil is het grootste rond 40◦S. Zowel de gereconstrueerde sterk negatieve als
de gesimuleerde zeer kleine veranderingen in de zomer temperatuur, zijn op hun beurt
weer in sterk contrast met de sterke toename van de instraling gedurende de zomer in
deze gebieden. Aanvullende analyses laten zien dat de sterke toename in instraling,
in de modellen wordt gecompenseerd door versterkte toestroom van koud water uit de
diepe delen van de Zuidelijke Oceaan en door een sterke toename van het zeeijs rond
Antarctica in de lente. Dat laatste hangt samen met de sterk sterke afname in de
instraling door de zon gedurende de lente. Deze complexiteit in de klimaatmodellen
en enkele belangrijke verschillen met gereconstrueerde temperaturen geven aanleiding
voor toekomstig onderzoek.



27

➢ Hebben dateringonzekerheden in compilaties van gereconstrueerde LIG tempe-
ratuurveranderingen invloed op de uitkomsten van model-data vergelijkingson-
derzoek? (Hoofdstuk 4)

Eerdere model-data vergelijkingsonderzoeken hebben, in overeenstemming met de re-
sultaten uit Hoofdstuk 3, laten zien dat klimaatmodellen de maximale temperaturen
van het LIG onderschatten in vergelijking met reconstructies gebaseerd op tempe-
ratuurindicatoren. Echter, een belangrijke onzekerheid in deze reconstructies is de
ouderdomsbepaling. Omdat directe ouderdomsbepaling van dit type indicatoren in
de meeste gevallen niet mogelijk is, wordt voor grootschalige compilaties van maxi-
male LIG temperaturen, de aanname gedaan dat maximale temperaturen gelijktijdig
plaatsvonden, zowel in verschillende gebieden op aarde als gedurende verschillende
seizoenen. Dit is een noodzakelijk simplificatie zolang een betere ouderdomsbepaling
niet voor handen is, maar hij kan desondanks wel van invloed zijn op het daarop vol-
gende model-data vergelijkingsonderzoek. Met behulp van de negen simulaties van de
temperatuurveranderingen gedurende het LIG hebben we onderzocht of deze aanname
mogelijk een overschatting van de maximale LIG temperaturen veroorzaakt en of dit
deels de model-data verschillen kan verklaren.

De analyse in Hoofdstuk 4 laat zien dat de overschatting van het maximum in de
jaargemiddelde LIG temperaturen klein is en sterk per model verschilt (mondiaal
gemiddelde van 0.4±0.3◦C). Echter, als dezelfde berekeningen worden uitgevoerd
voor gesimuleerde zomertemperaturen, dan volgt hieruit een behoorlijke overschatting
(mondiaal gemiddelde van 1.1±0.4◦C), die mogelijk de gevonden model-data verschillen
(0.67◦C volgens Otto-Bliesner et al., 2013) deels zou kunnen verklaren. Hetzelfde geld
voor de overschatting van de maximale LIG temperaturen voor kleinere gebieden, zoals
de lage breedtegraden (gesimuleerd overschatting van 0.8±0.2◦C ten opzichte van een
model-data verschil van 0.50◦C). Echter, voor de gemiddelde en hoge breedtegraden
van het NH blijken de resultaten wederom sterk per klimaatmodel te verschillen en
de berekende overschatting klein te zijn ten opzichte van het model-data verschil (ge-
simuleerd overschatting 0.8±0.5◦C; model-data verschil 0.67◦C). Dit is nog sterker
het geval voor de gemiddelde en hoge breedtegraden van het ZH, met een berekende
overschatting van 0.6±0.3◦C ten opzichte van een model-data verschil van 1.40◦C.)

Het potentieel van onderzoek naar LIG temperatuurveranderingen over
duizenden jaren
De uitgevoerde model-model en model-data vergelijkingsonderzoeken hebben duidelijk
gemaakt dat onderzoek naar temperatuurveranderingen gedurende het LIG veel poten-
tie heeft. Doordat de belangrijkste forceringen, veranderingen in orbitale configuratie
en GHG concentraties, relatief goed bekend zijn, geeft deze periode de mogelijkheid
om het functioneren van terugkoppelingen in het klimaatsysteem te onderzoeken on-
der interglaciale condities op tijdschalen die buiten de meetreeksen vallen. Onderzoek
naar klimaatveranderingen binnen een interglaciale context kan nog verder versterkt
worden door de uitkomsten van het LIG te combineren met vergelijkbare onderzoeken
voor het huidige interglaciaal. Deze combinatie heeft veel potentieel omdat de forcerin-
gen gedurende beide periodes zeer vergelijkbaar zijn en de verschillen dus sterk samen
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hangen met de te onderzoeken terugkoppelingen in het klimaatsysteem (zie bijvoor-
beeld Hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

Invloed van gedeeltelijke smelt van de GIS op de AMOC en het klimaat
gedurende het LIG

➢ Wat is de gesimuleerde invloed van het gedeeltelijk smelten van de GIS op het
oppervlakteklimaat in de Noord Atlantische regio en de sterkte en stabiliteit van
de AMOC? (Hoofdstukken 5-7)

Door middel van een groot aantal gevoeligheidsexperimenten met het LOVECLIM
model, is de invloed van het smelten van de GIS op de AMOC en het LIG klimaat
bestudeerd. Afhankelijk van de hoeveelheid smeltwater, resulteren de simulaties in drie
verschillende, relatief stabiele klimaatregimes voor de Noord Atlantische regio. Deze
regimes komen tot stand onder invloed van de niet-lineaire interactie tussen het smelt-
water, de formatie van zeeijs en de vorming van diep oceaanwater. Alle drie de regimes
worden gekarakteriseerd door een bepaalde vingerafdruk in termen van veranderingen
in belangrijke klimaatvariabelen, zoals bijvoorbeeld temperatuur en zoutgehaltes van
het oceaanoppervlak.

In het eerste regime is de kleine hoeveelheid smeltwater van de GIS enkel voldoende
om diepe convectie te voorkomen in de wateren voor de oostkust van Groenland. Dit
leidt tot een verzwakking van de AMOC met 10-20%, een lokale verzoeting en een
afkoeling met ∼1◦C in dezelfde kustwateren. In regime 2 is de hoeveelheid smeltwater
dusdanig dat diepwatervorming ook in de Labrador Zee niet meer kan plaats vinden.
Dit leidt tot een verzwakking van de AMOC met ∼40-60%. Dit komt door een sterke
afname van het zoutgehalte in de Labrador Zee, ∼-3psu, waardoor het gebied in de
winter volledig bedenkt raakt met zeeijs en afkoelt met ∼4◦C. Als gevolg hiervan ne-
men ook de zomertemperaturen af met ∼2◦C. De afkoeling van zowel winter als zomer
blijft niet beperkt tot de Labrador Zee, maar zorgt ook voor een sterke afkoeling over
de omringende zee- en landoppervlakken, waaronder Groenland zelf. Voor zeer grote
smeltwaterstromen van de GIS vinden we een derde regime. Hierin is de afname in de
dichtheid van het oppervlaktewater in de Noord Atlantische Oceaan zo groot dat ook
diepe convectie in de Noorse Zee niet langer plaats kan vinden. Dit leidt tot een min-
imale AMOC sterkte, een grote afname van het zoutgehalte van het oppervlaktewater
in vrijwel de gehele Noord Atlantische Oceaan en een afkoeling van enkele graden, in
zowel zomer als winter, over de oceaan en de aangrenzende continenten, inclusief grote
delen van Europa.

In aanvullende experimenten is de stabiliteit van de AMOC onderzocht gedurende het
LIG. Doormiddel van het simuleren van een zogenaamde hysteresis loop is bepaald dat,
binnen het LOVECLIM model, er een zeer grote (>0.1Sv) smeltwaterstroom nodig is
om de AMOC in een zogeheten bi-stabiele toestand te krijgen. Binnen zo’n toestand
bestaan er twee configuraties van de AMOC, te weten aan en uit, die kunnen bestaan
voor dezelfde GIS smeltforcering. Echter, de gevonden stabiliteit van de AMOC blijkt
sterk afhankelijk van de keuzes die moeten worden gemaakt in het ontwerpen van een
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klimaatmodel. Dit is afgeleidt uit een vergelijking met simulaties met hetzelfde kli-
maatmodel maar dan met aangepaste parametrisaties. Die experimenten laten zien
dat in dit geval bi-stabiliteit al bereikt kan worden voor >∼0.03Sv. Dezelfde experi-
menten laten ook zien dat de AMOC in het algemeen onstabieler is gedurende het LIG
in vergelijking met het pre-industriële klimaat, dat wil zeggen dat minder smeltwater
nodig is voor een overgang naar het bi-stabiele regime.

➢ Hoe komen de gesimuleerde veranderingen in het klimaat van het LIG in verschil-
lende regio’s overeen met reconstructies? (Hoofdstukken 5 en 6)

De reeks gevoeligheidsexperimenten met verschillende hoeveelheden smeltwater van
de GIS, hebben laten zien dat we de respons van het klimaat in de Noord Atlanti-
sche regio grofweg kunnen classificeren in drie regimes. Regime twee, waarbij er enkel
nog diepe convectie plaats vind in de Noorse Zee en niet meer in de Labrador Zee,
komt het beste overeen met reconstructies van de diepe oceaancirculatie gebaseerd op
klimaatindicatoren. Ook de model-data overeenkomst met betrekking tot de tempe-
raturen aan het oceaanoppervlak, is in dit regime verbetert ten opzichte van het geval
dat er geen smeltwater van de GIS aan het model wordt toegevoegd. Ten slotte, laten
de uitkomsten van de LIG klimaatsimulatie binnen regime twee ook zien dat de, op het
eerste gezicht tegenstrijdige informatie die verkregen was met klimaatindicatoren, een
verzwakte AMOC met tegelijkertijd maximale interglacialetemperaturen over zuidwest
Europa, tot de mogelijkheden behoort (Sánchez Goñi et al., 2012, Hoofdstuk 6 in dit
proefschrift).

➢ Kunnen we een situatie simuleren waarin de LIG AMOC verzwakt is door smelt-
water van de GIS, die overeenkomt met reconstructies, wat betreft grootte, timing
en duur? (Hoofdstuk 7)

Door een bepaalde hoeveelheid smeltwater van de GIS in de omringende oceaan te
laten stromen hebben we laten zien dat het model-data vergelijkingsonderzoek voor
de diepe oceaancirculatie sterk verbeterd. Echter, reconstructies laten zien dat deze
vroeg LIG situatie enkele duizenden jaren aanhield. De vraag is nu of een LIG klimaat
met een verzwakte AMOC, binnen het LOVECLIM model, inderdaad voor de duur
van enkele duizenden jaren in stand gehouden worden zonder de schattingen van de
hoeveelheid smelt van de GIS gedurende het LIG geweld aan te doen?

Om dit te bepalen is een reeks experimenten uitgevoerd waarin vrijwel alle bekende
onzekerheden die samen hangen met dit onderwerp getest zijn. Deze experimenten
laten zien dat het mogelijk is, in dit klimaatmodel, om de AMOC voor ∼3000 jaar
verzwakt te houden binnen de ruimte die de vele onzekerheden geven. Echter, het
model scenario dat hiervoor nodig is, combineert vele uitersten binnen de verschil-
lende onzekerheden en is daarmee als totaliteit niet erg waarschijnlijk. Het is daarom
aannemelijker dat het smelten van de GIS niet de enige oorzaak was van de verzwakking
van de AMOC. Een andere interpretatie is dat de AMOC in werkelijkheid gedurende
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het LIG minder stabiel was dan uit onze experimenten blijkt en dat er dus veel minder
smelt water nodig was om de AMOC verzwakt te houden. Dit laatste zou dan ook
betekenen dat de AMOC in het hedendaagse klimaat minder stabiel is dan binnen de
huidige model opzet het geval is.

➢ Kunnen we studies naar de relatie tussen het smelten van de GIS en de AMOC
zoals gereconstrueerd voor het verleden, gebruiken om ons te informeren over deze
relatie in de toekomst of zijn er belangrijke verschillen te verwachten? (Chapter 8)

Een van de belangrijkste redenen om de relatie tussen het smelten van de GIS en de
AMOC gedurende het LIG te bestuderen, is om een meer grip te krijgen op moge-
lijke veranderingen in het toekomstige klimaat. Achter dit uitgangspunt zit echter een
grote aanname, namelijk dat de relatie tussen deze processen grotendeels onafhankelijk
is van het achtergrondklimaat. Blaschek et al. (2014) hebben de validiteit van deze
aanname onderzocht door een reeks experimenten met smeltwater van de GIS uit te
voeren voor verschillende, warme achtergrondklimaten uit zowel het verleden (begin
van het huidige interglaciaal en het LIG) als voor de toekomst (RCP scenario’s). De
resultaten geven een complex beeld van de relatie tussen smeltwater van de GIS, de
AMOC en het achtergrondklimaat. Bevindingen omtrent de GIS smelt - AMOC re-
latie gebaseerd op situaties uit het verleden moeten dan ook niet lichtzinnig gebruikt
worden voor de toekomst.

Voor relatief kleine smeltwaterstromen van de GIS (<0.054Sv) vinden we belangrijke
verschillen in de GIS smelt - AMOC relatie tussen het verleden en de toekomst. Cru-
ciaal hierin, is dat de warme periodes in het verleden gedreven werden door veranderin-
gen in de instraling van de zon, die gekenmerkt worden door een belangrijke seizoenale
variabiliteit. Dit in tegenstelling tot een toekomstige opwarming, die door stijgende
GHG concentraties gedreven wordt, omdat die een grotendeels gelijke forcering uit-
oefenen over het gehele jaar. De periodes uit het verleden worden gekenmerkt door
een toename in de seizoenaliteit, een hogere instraling in de zomer en een lagere in-
straling in de winter. Hierdoor koelen de winters af en neemt de zeeijsbedekking toe.
Dit zorgt ervoor dat in de winter de afstand tussen de rand van het zeeijs en de locaties
waar diepe convectie plaats vind afneemt, waardoor de invloed van het zeeijs op de
diepe convectie toe neemt, wat ten slotte leidt tot een toename in de gevoeligheid van
de AMOC als geheel voor smeltwater van de GIS.

Voor grotere smeltwaterstromen van de GIS (>0.072Sv), vinden we een heel andere
situatie. Voor zulke smeltwaterstromen is namelijk de gevoeligheid van de AMOC voor
smeltwater van de GIS zeer vergelijkbaar voor zowel warme periode in het verleden als
in de toekomst. Dit komt mogelijk omdat door zulke sterke forceringen, de verschillen
in seizoenaliteit teniet gedaan worden.

De beschreven complexiteit in de relatie tussen smelt van de GIS en de sterkte van
de AMOC, als ook de afhankelijkheid van kleine veranderingen in het achtergrondkli-
maat, laten zien dat voorzichtigheid betracht dient te worden als bevindingen uit het
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verleden geprojecteerd worden op de toekomst. Echter, de modeluitkomsten bleken
wel zeer afhankelijk van de keuzen die er gemaakt worden in de opzet van een kli-
maatmodel. Daarnaast blijft, ondanks de gevonden complexiteit in de relatie tussen
het verleden en de toekomst, het vergelijking van modeluitkomsten met bevindingen
uit klimaatindicatoren cruciaal om de betrouwbaarheid van de klimaatmodellen te ver-
groten.

➢ Kan een directere methode van model-data vergelijkingsonderzoek met betrekking
tot de LIG veranderingen in de AMOC, door middel van het simuleren van ver-
anderingen in δ13C en stroomsnelheden, leiden tot een beter begrip van deze
veranderingen? (Hoofdstuk 9)

Reconstructies van veranderingen in de AMOC die in het verleden hebben plaats gevon-
den, zijn gebaseerd op indicatoren uit de diepe oceaan zoals δ13C en de korrelgrootte
van het sediment op de oceaanbodem. δ13C waarden in de diepzee worden in grote lij-
nen beinvloed door enerzijds veranderingen in de koolstof cycles en anderzijds door de
ouderdom van het diepzee water, wat op zijn beurt weer sterk afhankelijk is van de con-
figuratie en sterkte van de AMOC. Korrelgroottes van sedimenten op de oceaanbodem
zijn een reflectie van lokale sedimenttransport patronen die op hun beurt weer samen-
hangen met de stroomsnelheid van het diepzee water aan de bodem. Beide indicatoren
voor veranderingen in de AMOC worden op hun buurt vergeleken met gesimuleerde ve-
randeringen in de zogehetenmeridional overturning streamfunction of veranderingen in
het totale warmtetransport door de Atantische Oceaan over een bepaalde breedtegraad.
Dit type model-data vergelijkingsonderzoek, zijn indirecte vergelijkingen omdat ver-
schillende variabelen met verschillende temporele en ruimtelijke dimensies met elkaar
worden vergeleken. De onzekerheden die zo’n model-data vergelijkingsonderzoek met
zich meebrengt vormt een sterke beperking voor een beter begrip van veranderingen in
de AMOC die in het verleden hebben plaatsgevonden. In Hoofdstuk 9 is onderzocht
of een beter begrip kan worden verkregen door reconstructies direct met gesimuleerde
veranderingen in δ13C en stroomsnelheden te vergelijken.

In het LOVECLIM klimaatmodel, blijkt de evolutie van de δ13C waarde van de inor-
ganische koolstof die is opgelost in het diepzeewater een goede indicator van de algehele
veranderingen in de sterkte van de AMOC. Het geeft een consistent beeld over grote
delen van de Atlantische Oceaan en op de meeste dieptes. Echter, in enkele regio’s,
zoals de Noorse Zee en op bepaalde dieptes, is het δ13C signaal ook sterk bëınvloed
door veranderingen in de δ13C waarde van het oppervlakte water in de regio’s waar
diep water wordt gevormd. De analyse van de resultaten op een kleinere ruimtelijke
schaal laat zien dat het met δ13C niet of nauwelijks mogelijk is om voor een bepaalde
water massa te bepalen hoe het verticale profiel van deze water massa verandert door
de tijd.

Gesimuleerde stroomsnelheden daarentegen geven een meer lokaal beeld, dat enkel
in specifieke gebieden, zoals de diepe westelijke grensstroom langs de oostkust van
Noord en Zuid Amerika (DWBC), te verbinden is aan grootschalige veranderingen in de
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AMOC. Om deze reden is deze variabele niet erg geschikt voor een grootschalig model-
data vergelijkingsonderzoek naar de evolutie van de AMOC. Echter, voor bijvoorbeeld
de DWBC geven de gesimuleerde stroomsnelheden zeer belangrijke informatie omtrent
de veranderingen in de verticale structuur van de verschillende watermassas.

Een eerste model-data vergelijkingsonderzoek voor diepzee δ13C en stroomsnelheden
voor het noordelijke deel van de DWBC, laat zien dat deze methode mogelijk tot
een beter begrip kan leiden in de veranderingen in de AMOC die in het verleden
hebben plaats gevonden. Echter, dit eerste model-data vergelijkingsonderzoek maakt
ook duidelijk dat de resultaten niet altijd simpel en eenduidig zijn en dat vervolg-
onderzoek noodzakelijk is om het werkelijke potentieel van deze methode te bepalen.

Het potentieel van onderzoek naar de invloed van smeltwater van de GIS
op het LIG klimaat
Het valt nog altijd niet met zekerheid te zeggen of het gedeeltelijk smelten van de
GIS gedurende het LIG een wezenlijke invloed heeft gehad op het LIG klimaat. Meer
onderzoek in het algemeen, en in het bijzonder een betere grip op de ouderdomsbepa-
ling van de verschillende klimaatindicatoren, is nodig om dit vast te kunnen stellen.
Desondanks is het van belang te benadrukken dat het zeer waarschijnlijk is dat de
GIS gedurende delen van het LIG kleiner was dan heden ten dagen als gevolg van een
verhoogde smelt. Hierdoor waren waarschijnlijk de hoogte en omvang van de ijskap
kleiner en kwam er meer smeltwater vanaf. Aantonen dat er ondanks deze situatie
geen wezenlijke invloed was op het LIG klimaat, is net zozeer van belang voor een
beter begrip van het functioneren van deze terugkoppeling in het klimaatsysteem, als
aantonen dat er wel een wezenlijke invloed was.


