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Belangrijkste opslag van warmte, 
CO2 en onwetendheid

Walter Munk 
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De oceanen beslaan 72% van het 
aardoppervlak

In de oceanen zit:

80% van het leven op aarde

90% van de warmte in het klimaat

98% van de CO2 in het klimaat
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Nederland is relatief
warm voor deze
breedtegraad
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door de oceaan en
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Einde laatste ijstijd

(~8200 jaar geleden)

IJskap op Canada smelt 
en het water verzameld 
zich in een binnenmeer

Uiteindelijk brak de 
kleine landbrug die het 
water tegen hield

Verenigde Staten



Door de damdoorbraak komt
een grote hoeveelheid zoet water 
in de oceaan terecht

Het zoete water is zoveel lichter
dan het zeewater dat het de 
oceaanstroming verstoord

Modelsimulatie door Matero et al., 2017



Als gevolg hiervan koelde de 
Noord-Atlantische Oceaan en
het gebied eromheen af

Modelsimulatie door Matero et al., 2017



In de sterkste klimaatscenarios neemt
de Atlantische stroming substancieel af
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De zee geeft niet
makkelijk haar
geheimen bloot



De zee geeft niet
makkelijk haar
geheimen bloot

Dag 44: nog steeds gestrand…
Niks te zien behalve een lege zee

xkcd.com



De zee geeft niet
makkelijk haar
geheimen bloot

Hoe komen we er
dan toch achter wat 
er onderwater zit?



1769

Benjamin Franklin

Verzameling van 
ervaringen van de 
scheepvaart



Eerste temperatuur metingen van de diepe oceaan in 1751

Met een emmer die afgesloten kon worden met ventielen werd water van 1200 m 
diepte omhoog gehaald. Zij maten een watertemperatuur van 11°C, terwijl de 
luchttemperatuur daar, op 25° Noorderbreedte, bijna 29°C was.

Ze merkte ook op dat het water op grotere dieptes niet meer kouder werd.
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Dus moest er een diepe 
stroming van koud water 
van de polen naar de 
evenaar zijn

En een ondiepe stroming 
van de evenaar naar de 
pool ter compensatie

Graaf Rumford stelde in 1800 dat het koude diepe water op 
de evenaar alleen bij de polen gevormd kon worden
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Challenger expeditie van 1872 tot 1876

• 68.890 zeemijlen (127.580 km) 

• 492 diepzee metingen

• 133 bodem monsters 

• 151 netmonsters

• 263 temperatuur profielen

• 4700 nieuwe marine soorten ontdekt



Belang van oceaanmetingen werd 
duidelijk tijdens de tweede 
wereldoorlog

Na de oorlog kwam de oceanografie 
pas echt op gang

Daarna kwamen er nieuwe 
technische ontwikkelingen en 
international programma’s





Om de druk op 4800 m diepte te demonstreren
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In 1990 start het World Ocean 
Circulation Experiment



In 1990 start het World Ocean 
Circulation Experiment

A16: Een noord-zuid sectie 
door de Atlantische Oceaan

Gemeten in drie tochten van 
40, 44 en 37 dagen



www.ewoce.org



Warm water vanaf de evenaar naar het noorden



Warm water vanaf de evenaar naar het noorden

Koud water vanaf pool naar de evenaar



Hoge zuurstof 
concentraties geven 
recent contact met 
de atmosfeer aan

Compenserende 
stroming vanuit het 
noorden naar het 
zuiden op diepte



Van de Atlantische Oceaan



En van alle oceanen

Allemaal verbonden via de 
Zuidelijke Oceaan die rond
Antarctica loopt

G. Siedler et al. 2001



• SFgfh

Koude, diepe stroming
Warme, 

oppervlakte stroming

Transformatie van 
warm naar koud



Het signaal van de grootschalige circulatie is heel klein
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Het signaal van de grootschalige circulatie is heel klein

3320 km breed x 1000 m diep x 1 cm/s = 33.2 106 m3/s = 33.2 Sverdrup



Op drie breedtegraden wordt door 
international groepen de Atlantische
circulatie gemeten

Voor ons klimaat is de meest noordelijke
“array” van belang

De arrays meten over de hele breedte,  
diepte en het gehele jaar



Link video vaartocht Pelagia

https://youtu.be/a-lhCIQjE4c

Of zoek

“NIOZ go with the flow”



Begonnen july 2014

7 landen
53 verankeringen
Gliders

www.o-snap.org



Oceaanstroming gemeten door OSNAP

Noord

Zuid



Veranderingen van 
het geïntegreerde
transport in de tijd

Doel is om uit te
zoeken wat de 
sterkte van de 
circulatie bepaald
en hoe deze gaat
veranderen



https://www.nasa.gov/topics/earth/features/perpetual-ocean.html




