
tekst Bart van den Dikkenberg 

beeld RD, André Dorst

Het smelten van de ijskap-

pen op Groenland en An-

tarctica heeft ongedachte 

gevolgen, verwacht prof. 

dr. ir. Ramon Hanssen van 

de TU Delft. Zo kan de 

zeespiegel bij Nederland 

niet stijgen, maar dalen 

en zijn meer aardbevingen 

en vulkaanuitbarstingen 

mogelijk.

E
en Scandinavische 

koning uit een grijs 

verleden at elke dag zijn 

lunch op het ”Rotsblok 

van de koning” aan de Finse kust. 

Hij kon tijdens het eten met zijn 

voeten in het water zitten. De 

steen ligt er nog steeds, maar 

niet meer aan het water, omdat 

Scandinavië met 1 centimeter per 

jaar stijgt.

„Je kunt kiezen of je dergelijke 

onnauwkeurige metingen over 

een langere tijd gebruikt, of nauw-

keurige metingen over een korte 

tijd.” De hoogleraar kiest voor 

het laatste: satellietmetingen zijn 

nauwkeuriger en hebben een heel 

kleine foutmarge.

Zo meten twee zogenaamde 

Gracesatellieten het zwaarte-

krachtveld van de aarde. „Die 

werken eenvoudig volgens de 

wetten van Newton: massa trekt 

massa aan; hoe meer massa, hoe 

meer aantrekking.” De hoogleraar 

beeldt het natuurverschijnsel uit 

met twee chocolade-eitjes. „Die 

trekken elkaar aan. Maar omdat 

de massa van de eitjes erg klein is, 

zie je dat niet.”

De gigantische massa landijs van 

3 kilometer dikte op Groenland en 

Antarctica veroorzaakt aantrek-

kingskracht op de satellieten. 

„Deze aantrekkingkracht neemt 

meetbaar af, zodat we conclu-

deren dat de dikte van de ijskap 

afneemt.”

De Gracesatellieten zijn heel 

gevoelig. „Er zijn bijvoorbeeld 

ook metingen mee verricht in 

het Amazonegebied. Daar bleken 

ﾝuctuaties in de grondwater-

stand zelfs meetbaar. Een hoge 

grondwaterstand betekende meer 

massa, en dat leverde een grotere 

aantrekkingskracht op.”

Tegelijk meet de zogeheten 

Gocesatelliet de massaverdeling op 

aarde. „Die blijkt dan meer weg te 

hebben van een aardappel dan van 

een bol”, meent Hanssen.

Andere satellieten, zoals de 

Envisat, de Icesat en sinds vorige 

maand de Cryosat-2, bepalen met 

radar en laser de afstand tussen de 

satelliet en het ijs. „Een probleem 

hierbij is dat de ijskap de aard-

korst indrukt, als een vinger in 

een pudding. Als deze kap dunner 

wordt, komt de aardkorst om- 

hoog door verlies van massa. 

Daardoor lijkt het bij afstands-

meting door een satelliet of de 

ijskap minder hard smelt dan de 

snelheid waarmee dit proces in 

werkelijkheid plaatsheeft.”

Om deze vertekening van de 

feiten te ondervangen, laat hij gps-

zenders op bergtoppen plaatsen. 

Satellieten kunnen de bewegingen 

van de toppen met gps volgen.

Een combinatie van deze gege-

vens wijst er volgens Hanssen op 

dat de ijskappen inderdaad in snel 

tempo dunner worden: Groenland 

verliest jaarlijks ongeveer 220.000 

miljoen ton ijs en Antarctica zo’n 

150.000 miljoen ton, zo berekende 

zijn promovendus dr. ir. Wouters 

vorig jaar.

„Het afsmelten van de ijskap 

van Groenland veroorzaakt een 

bijdrage aan de zeespiegelstijging 

van 0,4 tot 0,75 millimeter per 

jaar, van die van Antarctica 0,5 

millimeter per jaar. De grootste 

bijdrage aan de jaarlijkse zeespie-

gelstijging van 3 millimeter per 

jaar komt door de uitzetting van 

zeewater door de hogere tempera-

tuur op aarde.” 

Of deze zeespiegelstijging wer-

kelijk een risico voor Nederland 

vormt, is volgens Hanssen nog 

maar de vraag. „Het is niet zo dat 

het inzakken van de zeebodem de 

stijging van de zeespiegel teniet 

zal doen. Dat effect is nihil. Wel 

kan door het verschijnsel zelf-
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IJsdikte neemt meer af dan daling ijsoppervlak

Zelfgravitatie IJskap Geen ijskap

Landijs op Groenland trekt omliggende 

water aan. Daardoor is de zeespiegel langs 

de kust hoger dan op de oceanen.

Als de Groenlandse ijskap verdwenen 

is, zal de zeespiegel bij Nederland 

waarschijnlijk dalen.
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Smeltende ijskap, dalende zeespiegel

Robuust beleid

Wereldwijd nemen volgens de hoogleraar de gletsjers netto in omvang 

af. Daarbij signaleert hij dat met name klimaatsceptici graag uitzon-

deringen tot norm verheffen en een enkele gletsjer die niet wegsmelt, 

gebruiken voor hun ideeën.

„Het gros neemt af, maar bijvoorbeeld de Argentijnse Perito Moreno-

gletsjer in Patagonië gedraagt zich niet volgens de klimaatmodellen. 

Dat komt door een lokaal effect: er is daar veel sneeuwval, zodat deze 

gletsjer tegen de trend in groeit.” 

Hanssen signaleert dat de media het liefst een scepticus over zo’n uit-

zondering aan het woord laten. Die mag zijn ideeën voorstellen als dé 

Zeldzaam fossiel vliegende dinosauriër gevonden

Amateurfossielenverzamelaar Lance Hall heeft op 

een bouwplaats in het Amerikaanse Dallas resten 

ontdekt van een vliegende dinosauriër. Het dier had 

een vleugelspanwijdte van bijna 3 meter en een bek 

met meer dan 100 vlijmscherpe tanden.

Dat meldde het Journal of Vertebrate Paleontology 

deze maand. Aetodactylus halli is genoemd naar 

zijn ontdekker, Lance Hall. De amateurpaleontoloog 

meende dat hij een oesterschelp zag liggen, maar 

besefte later dat het een bot moest zijn. 

Hall had een onbekend kaakbot ontdekt. „Ik zag 

een lange rij tandaanhechtingspunten en was erg 

opgewonden.” Experts van het Shuler Museum voor 

Paleontologie van de Zuidelijke Methodistische Uni-

versiteit in Dallas onderzochten het voorwerp.

Timothy Myers, student aan de universiteit, ontdek-

te dat de bijna 40 centimeter lange onderkaak bijna 

compleet was en oorspronkelijk 54 tanden bevatte. 

De vondst is volgens Myers opmerkelijk, omdat de 

onderkaak uitzonderlijk goed bewaard gebleven is. 

„Botten van pterosauriërs –vliegende dinosauriërs– 

zijn zeldzaam, en als ze gevonden worden, zijn ze 

meestal platgedrukt.” Volgens hem vertoont Aetodac-

tylus zo veel afwijkende kenmerken binnen de groep 

van de vliegende dinosauriërs dat het gerechtvaar-

digd is te spreken van een nieuw soort.

De Aetodactylus vertegenwoordigt een nieuwe soort 

binnen de groep pterosauriërs. beeld Karen Carr



gravitatie de zeespiegel bij Neder-

land zelfs dalen. Maar daar moet 

nog onderzoek naar gebeuren.”

Zelfgravitatie is het verschijnsel 

dat het ijs op Groenland water-

moleculen in zee aantrekt, zodat 

het verder in de oceaan juist lager 

staat. Aan de kust zou de wa-

terstand daardoor mogelijk ook 

hoger zijn. Is de ijskap verdwenen, 

dan daalt de zeespiegel aan de 

kust en stijgt hij op de oceaan. 

Volgens Hanssen heeft het afsmel-

ten van de ijskappen mogelijk ook 

gevolgen voor aardbevingen en 

vulkanisme op aarde.

„Aardbevingen en vulkanisme 

worden voornamelijk veroorzaakt 

door stroming in de aardman-

tel, die de aardkorst meesleurt. 

Bepaalde breuken die op scherp 

staan, kunnen de druk door de 

opverende beweging van de aard-

korst onder de ijsmassa niet meer 

aan, waardoor een aardbeving of 

vulkaaneruptie versneld plaats-

heeft. Het aantal aardbevingen 

en vulkanische uitbarstingen kan 

tijdelijk groter zijn door massa-

verlies op de Noord- en Zuidpool.”

Smeltende ijskap, dalende zeespiegel

„Groenland verliest jaarlijks 

ongeveer 220.000 miljoen ton 

ijs en Antarctica zo’n 150.000 

miljoen ton”
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VS en Rusland moeten van kernkoppenplutonium af

In Amerika en Rusland ligt in totaal 68 ton zeer 

radioactief plutonium te wachten op verwerking. Het 

materiaal is afkomstig van de 34.000 kernkoppen die 

Amerika en Rusland volgens afspraak ontmantelen.

Beide landen pogen het plutonium geschikt te 

maken als brandstof voor kerncentrales. Het Ame-

rikaanse ministerie van Energie hoopt in 2016 een 

fabriek in gebruik te nemen die plutonium uit 

kernwapens kan verwerken tot MOX (mixed oxide 

fuel), een mengsel van radioactieve verbindingen dat 

gebruikt kan worden als brandstof in kerncentrales. 

MOX bevat ongeveer 6 procent plutonium. 

Ook Rusland zal de 34 ton plutonium gedeeltelijk 

vermengen tot MOX voor gewone kerncentrales. 

Daarnaast bouwt Rusland een nieuwe, snelle kweek-

reactor die zou moeten gaan draaien op plutonium 

uit kernkoppen en plutonium dat overblijft als 

afval uit kerncentrales. De technologie van de snelle 

kweekreactoren is gecompliceerd. Dat maakt ze 

gevoelig voor storingen en dat vergroot de kans op 

ongelukken.

Rusland is deze maand begonnen met de afbouw 

van de laatste Russische reactor die nog ”weapon 

grade” plutonium produceerde. Amerika stopte  

twintig jaar geleden al met de productie van pluto-

nium.

De VS en Rusland moeten elk zo’n 17.000 

kernkoppen ontmantelen.  beeld EPA

Windriem wekt stroom op 
zonder draaiende wieken
tekst Jacob Siebelink

Bij windenergie denken Nederlanders al 

snel aan talloze druk draaiende windmo-

lens in de Flevopolder. Dat het anders kan, 

bewees een jonge Amerikaanse uitvinder 

twee jaar terug. Het door hem ontworpen 

apparaat zet windenergie om in elektrici-

teit, maar bevat geen draaiende delen.

Uitvinder Shawn Frayne zag het in 2004 

helemaal voor zich, toen hij terugkwam van 

een reis naar Haïti: geen ronkende dieselge-

neratoren en walmende petroleumlampen 

in de vissersdorpjes, maar witte leds, die 

hun energie krijgen van miniwindmolens.

Thuis in de VS ging hij direct met het idee 

aan de slag. Al snel kwam Frayne erachter 

dat een miniuitvoering van een doorsnee-

windmolen niet zo makkelijk te maken is. 

„Er gaat veel te veel energie verloren in het 

apparaat. 

De zogenaamde windriem die Frayne ont-

wikkelde, is gebaseerd op hetzelfde natuur-

kundige principe dat in 1940 de Tacoma 

Narrows Bridge in de staat Washington 

deed instorten. De uitvinder zag als scholier 

de videobeelden van het drama. „De sterke 

wind bracht de hangbrug in beweging en de 

op- en neergaande beweging van het brug-

dek versterkte zichzelf”, legt hij uit. 

Bij de zogenaamde windriem van Frayne 

brengt de wind een gespannen membraan 

in beweging. De uiteinden van deze riem 

zijn aan beide zijden ingeklemd in een 

frame. „Vergelijk het met een grassprietje 

waarvan je de beide uiteinden tussen je 

handen klemt. Wanneer je ertegen blaast, 

gaat het sprietje razendsnel trillen en ont-

staat er een hoge pieptoon.” 

De tweede stap in de ontwikkeling van de 

windriem was het omzetten van deze bewe-

gingsenergie in elektrische energie. Frayne 

maakte op één uiteinde van het membraan 

een magneet. Op het frame monteerde hij  

twee spoelen. „Zodra de magneet meetrilt 

met het membraan, wekt hij in de spoelen 

een elektrische stroom op.” 

Volgens de uitvinder is de windriem 

meer dan tienmaal zo efﾜciënt als de beste 
windturbines. Bovendien levert het appa-

raat energie bij lagere windsnelheden. „De 

windriem produceert al energie bij wind-

snelheden van minder dan 10 kilometer per 

uur.” Bij hogere windsnelheden begrenst 

het apparaat zichzelf, zodat de levering van 

energie zo constant mogelijk is.

Frayne brengt zijn vinding aan de man via 

zijn bedrijf Humdinger Wind Energy. Het 

kleinste type dat hij levert, de MicroWind-

belt, meet nog geen 12 bij 3 centimeter en 

kan energie leveren voor kleine sensoren 

of draagbare elektronica. Een groter model 

is ongeveer een meter lang en levert 3 tot 5 

watt, genoeg stroom voor een spaarlamp of 

andere toestellen die weinig stroom nodig 

hebben. De toestellen kunnen gecombi-

neerd worden in panelen die per vierkante 

meter tot 100 watt kunnen leveren.

De kracht van de windriem zit hem vooral 

in de eenvoud, meent Frayne. „Wanneer het 

apparaat kapot is, kan de lokale elektricien 

in Haïti het zelf repareren. Wanneer echter 

een zonnepaneel van een Haïtiaanse visser 

het begeeft, zit hij zonder stroom en moet 

hij alsnog een walmende petroleumlamp 

aansteken.”

Een kleine windriem kan al een lamp laten branden. beeld Chia-Ying Lee

eureka

waarheid over klimaat. Het grote publiek wordt daardoor aan het twijfe-

len gebracht over de geldigheid van de klimaatvoorspellingen. „Daar is 

maar één oplossing voor: bij twijfel meten. Dan komen de feiten boven 

tafel. Het baart me anderzijds wel zorgen dat de overheid steeds minder 

geld beschikbaar stelt voor dit type onderzoek.”

Het is volgens hem een drietrapsraket: meten, vervolgens modellen 

ontwikkelen en ten slotte beleid formuleren. „De eerste twee domeinen 

horen bij de wetenschap en de laatste bij de politiek. Hoe meer geld de 

politiek overheeft voor het verzamelen van gegevens, hoe robuuster het 

beleid is dat erop wordt gebaseerd.” 
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