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Samenvatting / Dutch summary 
 
 
Het karakter en de oorzaken van het 8.2 ka klimaatevent: 
Een vergelijking van resultaten van een gekoppeld klimaatmodel en 
paleoklimaatreconstructies 
 
Het zogenaamde “8.2 ka klimaatevent” is de meest opvallende koude periode sinds de 
laatste ijstijd in het gebied rond de Noord Atlantische Oceaan. Zoals de naam al doet 
vermoeden vond het event 8.2 duizend jaar geleden plaats, en het duurde ongeveer 150 
jaar. Dit is in het begin van de relatief stabiele en warme periode waarin we nu leven, 
het Holoceen. De meest gangbare hypothese voor de oorzaak van het klimaatevent is het 
plotselinge leegstromen van gigantische smeltwatermeren (de z.g. Laurentide meren) die 
zich hadden verzameld voor de restanten van de Laurentide IJskap op Noord Amerika. 
Deze ijskap was een erfenis van de laatste ijstijd. Het zoete smeltwater zorgde voor een 
sterke verzoeting van het oppervlak van de Noord Atlantische Oceaan en daarmee voor 
een afname van de dichtheid van de bovenste waterlaag. In de Atlantische Oceaan had 
dit een verzwakking van de noordwaartse oceaanstroming tot gevolg, aangezien deze 
stroming deels aangedreven wordt door het zinken van koud en zout oppervlaktewater 
naar de diepzee (z.g. diepwatervorming). Deze noordwaartse stroming en de 
diepwatervorming maken deel uit van de thermohaliene circulatie, een belangrijk 
onderdeel van de mondiale oceaancirculatie. Een belangrijk gevolg was een afname van 
noordwaarts oceanisch warmtetransport en een afkoeling en verdroging in de Noord 
Atlantische regio. Buiten de Noord Atlantische regio is het 8.2 ka klimaatevent onder 
andere ook zichtbaar als een verdroging in moessongebieden. Ook tijdens de laatste 
ijstijd waren er grote klimaatveranderingen die samenvallen met een verzoeting van de 
Atlantische Oceaan, waarschijnlijk door grote uitbraken van ijsbergen.   

Wanneer en waar het 8.2 ka klimaatevent plaatsvond en wat de waarschijnlijke 
oorzaak is, weten we uit reconstructies. Het klimaat uit het verleden, het paleoklimaat, 
kan gereconstrueerd worden door het vertalen van informatie die ligt opgeslagen in 
geologische archieven. Bij deze archieven kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
ijskernen, boomringen, stalagmieten en sedimentkernen uit oceanen en meren. Hieruit 
kan het milieu worden geconstrueerd door te kijken naar bijvoorbeeld fossiele 
plantenresten, chemie, assemblages van microfossielen of gehalte ingeblazen stof. 
Tijdens het 8.2 ka klimaatevent laten veel milieuindicatoren een verandering zien, zoals 
de vondst van resten van planten die nu in koudere gebieden voorkomen, duidend op een 
afkoeling, terwijl een hoger gehalte aan ingeblazen stof duidt op hardere wind en/of 
minder vegetatie. Het gereconstrueerde milieu kan op deze manier gebruikt worden als 
een indicator voor het klimaat. Ook kan bijvoorbeeld uit de chemie van fossiele algen 
worden afgeleid dat het oceaanwater zoeter was ten tijde van het 8.2 ka klimaatevent en 
uit oude stranden kan gereconstrueerd worden wat de grootte van de Laurentide meren 
was.  

Paleoklimaten zoals het 8.2 ka klimaatevent kunnen ook met een computer 
gesimuleerd worden met behulp van numerieke klimaatmodellen. Deze klimaatmodellen 
zijn ontworpen om de reactie van het klimaatsysteem op een verstoring te onderzoeken, 
en kunnen op die manier onder andere inzicht geven in de oorzaken van 



klimaatveranderingen. Ze variëren in complexiteit van eenvoudige 1-dimensionale 
modellen om afzonderlijke processen in het klimaatsysteem te begrijpen tot uitgebreide 
3-dimensionale gekoppelde atmosfeer oceaan algemene circulatie modellen waarmee 
interacties van verschillende componenten in het klimaatsysteem kunnen worden 
onderzocht. Om het klimaat uit het verleden zo goed mogelijk te reconstrueren is het ten 
eerste noodzakelijk om in het klimaatmodel het aardoppervlak en de achtergrond-
omstandigheden uit de betreffende periode zo goed mogelijk in het model te 
representeren. Hierbij moet gedacht worden aan restanten van ijskappen en de stand van 
de aarde ten opzichte van de zon. Met deze randvoorwaarden wordt het model gedraaid 
zodat het referentieklimaat uit een bepaalde wordt gesimuleerd. Vervolgens kan de 
invloed van een hypothetische verstoring op het referentieklimaat uit de periode worden 
onderzocht. In deze studie simuleren we het 8.2 ka klimaatevent met het ECBilt-CLIO-
VECODE  klimaatmodel. een relatief eenvoudig 3-dimensionaal model bestaande uit 
gekoppelde modules voor de atmosfeer, oceaan en terrestrische vegetatie. Als verstoring 
gebruiken we een puls zoetwater die het leegstromen van de meren voorstelt. 

Zoals de titel van het proefschrift al aangeeft worden in deze studie het karakter en 
de oorzaken van het 8.2 ka klimaatevent onderzocht. Maar waarom is het belangrijk om 
het karakter en de oorzaken van een klimaatevent in het verleden te onderzoeken? Het 
korte algemene antwoord op deze vraag is: Als we klimaatveranderingen uit het 
verleden niet begrijpen, kunnen we onmogelijk goede voorspellingen doen over 
toekomstige klimaatveranderingen. Het lange antwoord is iets gecompliceerder. 
Klimaatveranderingen uit het verleden kunnen belangrijke informatie geven over de 
gevoeligheid van het klimaatsysteem. Het klimaatsysteem omvat de atmosfeer, oceaan, 
land- en zeeijs, het landoppervlak en de biosfeer. Deze componenten zijn nauw met 
elkaar verbonden. Een verandering in één van de componenten leidt dus tot 
veranderingen in de andere componenten. Een klimaatverandering is een verstoring in 
het klimaatsysteem. Als het karakter van een klimaatverandering bekend is, en de 
verstoring die tot de klimaatverandering heeft geleid, kan de gevoeligheid van het 
klimaatsysteem beter worden begrepen. Het 8.2 ka klimaatevent biedt ons in dit geval 
gelegenheid om de gevoeligheid van de oceaan op een verstoring door zoet water beter 
te begrijpen. Hiermee kunnen vervolgens klimaatmodellen worden gevalideerd die 
gebruikt worden voor klimaatvoorspellingen. 

De gevoeligheid van de thermohaliene circulatie voor een verzoeting is slecht 
bekend. Toch is juist deze gevoeligheid essentieel voor voorspellingen van de gevolgen 
van het versterkte broeikaseffect op het klimaat. Er zijn namelijk veel indicaties dat de 
Atlantische Oceaan verzoet bij een opwarming, o.a. door vergrote rivierafvoer van 
Siberische rivieren en het afsmelten van landijskappen zoals op Groenland en een 
toename van neerslag boven de Atlantische Oceaan. Door de onzekerheid in de 
gevoeligheid op deze verzoeting laten klimaatvoorspellingen met grote uitgebreide 
klimaatmodellen een grote spreiding zien in de sterkte van de thermohaliene circulatie 
als respons op een toenemend gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer. Dit kan grote 
invloed hebben op regionale voorspellingen van de klimaatverandering in de gebieden 
rond de Atlantische Oceaan, zoals West-Europa, maar ook voor gebieden die afhankelijk 
zijn van de jaarlijkse moesson. 

Het 8.2 ka klimaatevent lijkt een ideale kandidaat om als analoog voor een 
toekomstige verzoeting van de Noord Atlantische Oceaan te worden gebruikt, omdat het 



aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoet. Zo zijn er goede schattingen van het 
smeltwatervolume dat in de Atlantische Oceaan is gestroomd en vond het event relatief 
kort geleden plaats in een klimaat dat vergelijkbaar was met het huidige klimaat. 
Hierdoor kenmerkt het event zich als een duidelijke piek in een aantal 
klimaatreconstructies, waardoor de klimaatveranderingen die samenhangen met het 8.2 
ka klimaatevent goed in kaart kunnen worden gebracht. Het feit dat het event relatief 
kort geleden gebeurde verkleint ook problemen met chronologie in de 
klimaatreconstructies. Toch zijn er nog veel open vragen rond de specifieke 
omstandigheden waarbij het 8.2 ka klimaatevent kon gebeuren en rond de klimaatimpact 
die het event had op verschillende gebieden. In deze studie onderzoeken we de 
specifieke omstandigheden en de klimaatimpact door paleoklimaatreconstructies van het 
8.2 ka klimaatevent te vergelijken met resultaten van modelexperimenten. Het  inzicht in 
het karakter en de oorzaken van het 8.2 ka klimaatevent dat op die manier wordt 
verkregen is essentieel om het event te gebruiken als analoog voor de gevoeligheid van 
de thermohaliene circulatie.  

 
Het onderzoek naar het karakter en de oorzaken van het 8.2 ka klimaatevent in dit 
proefschrift is gestructureerd volgens de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat is de geografische verspreiding van het 8.2 ka klimaatevent, en in hoeverre 

komt deze verspreiding overeen met simulaties van het 8.2 ka klimaatevent met 
een gekoppeld klimaatmodel waarin een zoetwater puls is geïntroduceerd? 

 (Hoofdstuk 2) 
2. Wat is de invloed van het volume en de duur van het leegstromen van de 

Laurentide meren op de thermohaliene circulatie, en wat is de invloed van 
smeltwater van de Laurentide ijskap op de reactie van de oceaancirculatie? 

 (Hoofdstuk 3) 
3. Hoe is het 8.2 ka klimaatevent gekarakteriseerd in het klimaatmodel in termen van 

grootte, duur, en timing?  
 (Hoofdstuk 4) 
4. Wat is de potentiële invloed op het 8.2 ka klimaatevent van ijsbergen en van het 

leegstromen van de Laurentide meren in twee fasen? 
 (Hoofdstuk 5) 
 
Deze onderzoeksvragen worden behandeld in hoofdstukken 2 t/m 5. Voor het vervolg 
van deze samenvatting is ook deze hoofdstukindeling van het proefschrift aangehouden. 
Hoofdstuk 6 is een synthese en is niet samengevat. 
 
 
Geografische verspreiding van het 8.2 ka klimaatevent (Hoofdstuk 1) 
 
Door de gepubliceerde proxy-data die het 8.2 ka klimaatevent registreren te combineren 
is de geografische verspreiding van het 8.2 ka klimaatevent in kaart gebracht. Het 
gecombineerde bewijs voor het event suggereert dat het 8.2 ka klimaatevent is 
gekarakteriseerd als een koele periode in oostelijk Noord-Amerika, Groenland, 
Scandinavië, Europa en de Middellandse Zee. Droge condities heersten in Europa, 
Groenland, Noord Afrika, de Middellandse Zee, Oost-Azie en het Caribische gebied. Er 



is weinig overtuigend bewijs uit het Zuidelijk Halfrond voor het 8.2 ka klimaatevent, 
ook al zijn er aanwijzingen voor een opwarming. Opvallend is dat alle bewijs uit het 
Alpengebied een natte periode registreert. Ondanks dat er onzekerheden blijven in de 
interpretatie van proxy-data en hun chronologie, suggereert het grote aantal archieven 
die opvallende veranderingen weergeven rond het 8.2 ka klimaatevent dat de 
gereconstrueerde geografische verspreiding robuust is. 

De gereconstrueerde geografische verspreiding van het 8.2 ka klimaatevent komt 
vrij goed overeen met gepubliceerde resultaten van simulaties met versie 2 van het 
gekoppelde klimaatmodel ECBilt-CLIO. In dit model is het 8.2 ka klimaatevent 
gesimuleerd door een volume van 4.3 x 1014 m3 zoetwater gedurende 20 jaar in de 
Labrador Zee te introduceren. De overeenkomsten tussen het gereconstrueerde event en 
het gesimuleerde event ondersteunen de hypothese dat het 8.2 ka klimaatevent is 
veroorzaakt door het leegstromen van de meren. Andere mogelijke oorzaken, zoals 
variaties in zonneactiviteit of vulkaanuitbarstingen, zouden een andere typische 
verspreiding weergeven. 
 
 
Omstandigheden die bijdroegen tot het 8.2 ka klimaatevent 
 
Om het 8.2 ka klimaatevent te gebruiken als validatie voor klimaatmodellen, is het 
belangrijk om de exacte omstandigheden die bijgedragen hebben aan het 8.2 ka 
klimaatevent te weten. Daarom zijn met versie 3 van het ECBilt-CLIO-VECODE 
gekoppelde klimaatmodel de relatieve bijdragen van het volume en de duur van het 
leegstromen van het meer onderzocht. Bovendien is de invloed van smeltwater van de 
afkalvende Laurentide ijskap op het 8.2 ka klimaatevent geevalueerd.  

De experimenten tonen aan dat het volume de belangrijkste factor is in de evolutie 
van het 8.2 ka klimaatevent. De duur van het leeglopen van de meren heeft nauwelijks 
invloed, in ieder geval niet in het bereik van de geschatte leeglooptijd van de meren. 
Experimenten waarbij rekening werd gehouden met smeltwaterafvoer van de afkalvende 
Laurentide ijskap laten een stopzetting zien van diepe oceaanconvectie in de Labrador 
Zee in het vroeg Holocene klimaat. Dit is in overeenstemming met reconstructies van de 
Labrador Zee oceaanconvectie. Toevoeging van zoetwater als gevolg van het 
leegstromen van de Laurentide meren in dit referentieklimaat met smeltwater van de 
Laurentide ijskap lijdt vervolgens tot een langere klimaatverandering in vergelijking met 
identieke scenario’s waarin geen rekening is gehouden met het afsmelten van de 
ijskappen.  

Deze resultaten betekenen dat - om het 8.2 ka klimaatevent te gebruiken voor 
validatie van klimaatmodellen - het belangrijk is om het volume van de leeggestroomde 
Laurentide meren zo goed mogelijk te reconstrueren. Bovendien is het belangrijk om het 
afsmelttempo van de Laurentide ijskap goed te representeren in de simulatie 
experimenten, omdat deze de snelheid van herstel van de oceaancirculatie sterk kan 
beïnvloeden.  
 
Het karakter van het 8.2 ka klimaatevent in een klimaatmodel 
 



Voor de interpretatie van klimaatreconstructies van het 8.2 ka klimaatevent uit proxy-
archieven is het belangrijk om te begrijpen hoe een dergelijk klimaatevent evolueert in 
ruimte en in tijd. Er is nauwelijks onderzocht of klimaatevents overal tegelijk plaatsvindt 
of dat het event in verschillende gebieden zich later voordoet, en in het laatste geval, op 
welke tijdschalen dat voorkomt. Ook is het onduidelijk of de duur van een klimaatevent 
overal even lang is.  

Simulaties met klimaatmodellen lenen zich uitstekend om dergelijke 
vraagstellingen te onderzoeken. Echter, de meeste modelstudies naar klimaatevents 
presenteren de resultaten als de anomalie over een vaste tijdspanne ten opzichte van het 
referentieklimaat waardoor over de timing en over de duur van het klimaatevent niks 
kan worden gezegd. Om te onderzoeken hoe het 8.2 ka klimaatevent evolueert in ruimte 
en tijd hebben we een innovatieve analysemethode ontwikkeld. Met deze methode 
kunnen uitspraken worden gedaan over de geografische spreiding van het event , maar 
ook over timing, duur en magnitude van het 8.2 ka klimaatevent zoals het mogelijk in 
proxy-archieven geregistreerd zou kunnen worden. De methode passen we vervolgens 
toe op de resultaten van de oppervlaktetemperatuur uit klimaatmodel experimenten uit 
het voorgaande hoofdstuk, waarvan de gesimuleerde temperaturen in centraal Groenland 
het beste overeenkwamen met de gereconstrueerde temperaturen uit de Groenlandse 
ijskernen.  

De resultaten van de analyse laten zien dat het event in de modelresultaten wordt 
gekarakteriseerd als een afkoeling voornamelijk in Groenland, de Noordelijke IJszee, 
het Noord Atlantische gebied en aangrenzende landen in het oosten en het Middellandse 
Zee gebied. Gebieden in het zuidelijk halfrond laten een lichte opwarming zien. Een 
opvallend resultaat is dat na de afkoeling in het Noord Atlantisch gebied een lichte 
opwarming te zien is. De afkoeling die ontstaat na het introduceren van zoetwater in het 
model, ontwikkelt zich tijdstransgressief en vertragingen in de orde van tientallen jaren 
zijn zichtbaar. Ook de duur van de afkoeling is variabel over het gebied van impact, met 
maximale duur in het Noord-Atlantisch gebied afnemend richting de randen van impact. 

Deze resultaten leveren nieuwe inzichten over abrupte klimaatevents, en kunnen 
helpen verklaren waarom het 8.2 ka klimaatevent niet is geregistreerd op bepaalde 
locaties. De methode is veelbelovend en kan gebruikt worden bij het opsporen van de 
typische respons van het klimaatsysteem op een bepaalde forcering.  
 
 
De invloed van ijsbergen en leegstromen van de Laurentide meren in twee fasen op 
het 8.2 ka event 
 
Er is veel bewijs dat ijsbergen waarschijnlijk een grote rol hebben gespeeld bij grote 
abrupte klimaatveranderingen tijdens de laatste ijstijd. Ook bij het 8.2 ka klimaatevent 
moet veel zoetwater in de vorm van ijsbergen in de Atlantische Oceaan zijn gekomen 
tijdens het catastrofale leegstromen van de Laurentide meren en het doorbreken van de 
ijsdam die de meren tegenhield. Een lozing ijsbergen verschilt van een lozing zoetwater 
doordat ijsbergen het smeltwater distribueren tijdens het afsmelten en de 
oppervlakteoceaan afkoelen door latente smeltwarmte.  

Om deze effecten van ijsbergen te onderzoeken hebben we een dynamische 
ijsbergen module in het ECBilt-CLIO-VECODE klimaatmodel ingebouwd. Met dit 



model introduceren we een lozing ijsbergen in de Labrador Zee, en we vergelijken de 
resultaten met een experiment waarin hetzelfde volume zoetwater in het model wordt 
geïntroduceerd met een soortgelijk experiment met alleen ijsbergen. De resultaten laten 
zien dat de ijsbergen leiden tot een grotere uitbreiding van het zeeijs-oppervlak en een 
sterkere afname van de thermohaliene circulatie. Dit leidt ook tot lagere temperaturen in 
Groenland. De oorzaak is een uitbreiding van het zeeijs-oppervlak dat diepwatervorming 
tegenwerkt omdat de warmteuitwisseling tussen de oceaan en de atmosfeer afneemt en 
omdat het zeeijs bij afsmelten de oppervlakteoceaan verzoet.  

Deze resultaten betekenen dat het leegstromen van de Laurentide meren 
samengaand met een lozing ijsbergen een sterkere afkoeling veroorzaken dan het 
leegstromen van de meren alleen. Ook laten deze resultaten zien dat het belangrijk is om 
met de effecten van ijsbergen rekening te houden in modelexperimenten naar smeltwater 
events tijdens de laatste ijstijd, met name met het afkoelende effect. 

 
Behalve een rol voor ijsbergen, laten een aantal reconstructies zien dat de 

Laurentide meren mogelijk in twee fasen zijn leeggestroomd. Ook is er gesuggereerd dat 
het leegstromen in twee fasen een deel van de klimaatveranderingen vlak voor het 8.2 ka 
klimaatevent kan verklaren. Het leegstromen in twee fasen van de meren testen we ook 
in het ECBilt-CLIO-VECODE klimaatmodel. Aangezien de tweede afwatering 
waarschijnlijk gepaard ging met het doorbreken van de ijsdam, vergezellen we de 
tweede afwatering met een volume ijsbergen met het geschatte volume van de ijsdam.  

Het introduceren in ons klimaatmodel van zoetwater in twee fasen, de tweede 
gecombineerd met een lozing ijsbergen, resulteert in een korte afkoeling in het Noord-
Atlantisch gebied, gevolgd door een afkoeling die vergelijkbaar is met het 8.2 ka 
klimaatevent. Deze opeenvolging van een kleine afkoeling gevolgd door het 8.2 ka  
klimaatevent is ook waargenomen in een aantal klimaatreconstructies rond de Noord 
Atlantische Oceaan. Eerder zijn deze lichte afkoelingen voorafgaand aan het event onder 
andere toegeschreven aan een afname in zonneactiviteit. Het leegstromen van de 
Laurentide meren in twee fasen geeft ook een goede verklaring voor deze afkoeling. 
 


