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In deze nieuwsbrief de volgende punten.
•

•

•

De eerstvolgende lezing is op 15 februari en die wordt gegeven door Dr. M. van de Broeke
en heeft als titel: Kantelpunten in het smeltgedrag van ijskappen.
In deze lezing bespreken we twee snelle, onomkeerbare transities (kantelpunten) die het
afsmeltgedrag van ijskappen kenmerken. IJskappen die voldoende groot zijn om zich uit te
breiden tot aan de kust van een eiland of continent vormen drijvende ijsplaten. Deze
ijsplaten blijken bijzonder gevoelig voor temperatuurstijging in oceaan en atmosfeer, en
kunnen bij opwarming catastrofaal opbreken. In deze fase bevinden de noordelijke delen van
de Antarctische ijskap zich momenteel. Als de ijskap zich eenmaal heeft teruggetrokken op
het land vindt afsmelting alleen nog plaats aan het raakvlak tussen ijs en atmosfeer. Het
smeltwater dat hierbij wordt gevormd wordt voor een belangrijk deel gebufferd in de dikke
laag meerjarige sneeuw (firn) die de ijskap bedekt. Op het moment dat de smelt te sterk
wordt raakt de firnlaag verzadigd, en vervalt de bufferfunctie, waarna een plotse versnelling
plaatsvindt van het massaverlies. De Groenlandse ijskap bevindt zich nog niet in deze fase,
maar de kleinere ijskappen op Groenland zijn dit punt inmiddels gepasseerd.
Michiel van den Broeke (1968) is hoogleraar Polaire Meteorologie en wetenschappelijk
directeur van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek van de Universiteit
Utrecht (UU/IMAU). Met zijn onderzoeksgroep bestudeert hij het smeltgedrag van gletsjers
en ijskappen. Veldwerk bracht hem naar IJsland, Spitsbergen, Groenland en Antarctica. Voor
zijn onderzoek ontving Michiel in 2015 de Louis Agassiz Medal van de European Geosciences
Union, en in hetzelfde jaar werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW).Let wel: de lezingen vinden niet meer plaats in de Nooterhof.
Nieuwe locatie bij: Stichting Milieuraad Zwolle, Campherbeeklaan 82A, 8024 BZ in Zwolle –
Berkum. Links naast de Weijenbelt, voorheen de Bibliotheek
De ALV wordt dit jaar gehouden op 15 maart. In de bijlage vindt u de agenda voor deze
vergadering. Graag uw aandacht voor punt 11, waarin een tweede redactielid gevraagd
wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry van der Werf.
Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van Triangulum
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