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1.2. DYNAMIEK VAN HET KLIMAATSYSTEEM 

Afb. 2: het SOLAR-pakket op de Europese COLUMBUS-module van het 
internationaal ruimtestation. SOLAR is sinds maart 2008 operationeel 
(document ESA). 

Als belangrijkste energiebron van het systeem aarde is 
de zon essentieel voor ons inzicht in de temperatuur 
van de atmosfeer, het land en de oceaan.
 
Systematische observatie van de zon
Al van in de oudheid worden regelmatig metingen van 
de zon uitgevoerd door observatie van de zonnevlekken. 
Maar het is Galilei die in 1610 een betrouwbare meetme-
thode ontwikkelde door gebruik te maken van een tele-
scoop. Vandaag is de Koninklijke Sterrenwacht van België 
hét wereldcentrum voor het monitoren van de zonnevlek-
ken. De waarnemingen wijzen op een elfjarige cyclus, maar 
brengen ook heel wat anomalieën aan het licht zoals het 
'minimum van Maunder' (1645-1715), dat samenvalt met 
de 'kleine ijstijd' in Europa tussen 1600 en 1850. De eerste 
wetenschapper die een verband legt tussen de zon en het 
klimaat is William Herschell: hij toont in 2001 een samen-
hang aan tussen de studie van de graanprijs en de activiteit 
van de zon. 

Afb. 1: voorstelling van de zonnecyclus sinds 1700 aan de hand van ge-
gevens bewaard op de Koninklijke Sterrenwacht van België (document 
KSB). 

Het ruimtetijdperk en het IPCC
Het systeem achter de invloed van de zon op het klimaat 
kon pas worden achterhaald door met behulp van ruimte-
middelen kwantitatieve metingen uit te voeren. De eerste 
meting was die van de 'zonneconstante'. De Belg Marcel 
Nicolet, oprichter van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Ruimte-Aeronomie, was één van de specialisten. 
Het meten van zonne-ultraviolet met ballons en satellie-
ten groeit uit tot een absolute prioriteit voor het BIRA. 

Dirk Frimout, in 1992 onze eerste Belgische astronaut, 
schreef er zelfs een scriptie over. Parallel hiermee ontwik-
kelde het Koninklijk Meteorologisch Instituut een instru-
ment om de zonneconstante in de ruimte te meten. De 
eerste Spacelab-payload aan boord van de spaceshuttle 
COLUMBIA in 1983 bestond uit drie zonnemeetinstru-
menten waaraan de twee Ukkelse instellingen hadden 
meegewerkt. Dertig jaar later kunnen we dankzij deze en 
andere instrumenten besluiten dat de zonneconstante 
niet constant is! De term is nu vervangen door 'totale zon-
nestraling'. 

Zijn de conclusies van het IPCC defi nitief?
De wetenschap stelt zich voortdurend in vraag. De mo-
delresultaten die in het IPCC-rapport worden voorgesteld, 
houden niet met alle fenomenen rekening. Er is bijvoor-
beeld het extreem ultraviolet dat veel sterker varieert dan 
de totale zonnestraling en chemische reacties in de hoge 
atmosfeer uitlokt, die het volledige systeem aarde versto-
ren. De waarnemingen vanuit de ruimte gaan intussen 
onophoudelijk door. Sinds februari 2008 observeert bij-
voorbeeld een cluster van Europese instrumenten de zon 
vanuit het internationaal ruimtestation. Het gaat om het 
SOL-ACES-instrument dat ver ultraviolet meet en twee 
instrumenten met een grote Belgische inbreng: SOVIM 
(KMI) en SOLSPEC (BIRA). De waarnemingen worden ge-
leid vanuit het B.USOC (Belgian User Support and Opera-
tion Centre) dat bij het BIRA is ondergebracht.
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