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Klimaatverandering
Lezing door dr. Peter Siegmund, KNMI
De wereld wordt warmer, ijs smelt, de zeespiegel stijgt, er komt meer extreem weer.
Dit komt grotendeels door de toegenomen hoeveelheid broeikasgassen door menselijke
activiteiten. Hoe weten we dat? De waargenomen en toekomstige klimaatverandering
kan worden nagebootst met modellen van het klimaatsysteem: de atmosfeer, de oceanen,
ijs, en de vegetatie.
Hoe werken deze modellen, wat zijn hun sterke en zwakke punten? In de lezing wordt
ingegaan op deze en andere vragen over het klimaat in de afgelopen en komende 100
jaar.
Peter Siegmund is natuurkundige en heeft ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker bij het
KNMI op het gebied van klimaat en klimaatverandering. Sinds het verdrag van Parijs
werkt hij in opdracht van de Wereld Meteorologische Organisatie aan een rapport voor
de Verenigde Naties over het weer en klimaat wereldwijd van de afgelopen vijf jaar.
De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!

Woensdag 28 augustus 2019, 19:30 - 21:30
Collegezaal HG00.308 Huygensgebouw, Faculteit NWI
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen
webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl

Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.
Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.
Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.
Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.
U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.

