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Michiel’s commentaar
Dat we leven in een tijdperk van klimaat-
verandering, kan niemand meer ontgaan. 
Warmterecord op warmterecord wordt 
gebroken, hevige regenval en overstromin-
gen komen op allerlei plaatsen voor en de 
enorme bosbranden beloven ook niet veel 
goeds voor zuidelijk Europa. 

Daarmee is klimaatverandering één van  
de belangrijkste, zo niet de belangrijkste 
uitdaging van deze eeuw voor ons op  
Aarde. Maar voor veel mensen is klimaat-
verandering nog onduidelijk, soms zelfs 
ver weg, terwijl het ons nu al allemaal  
treft. De één wat meer dan de ander. 

Onlangs ben ik gestopt met mijn eZine 
(email nieuwsbrief), maar ik kan het toch 
niet laten. De afgelopen jaren heb ik 83 
eZines uitgegeven, 668 artikelen op mijn 
website michielhaas.nl gepubliceerd over 
onderwerpen die mij na aan het hart lig-
gen, zoals duurzaamheid, gezondheid en 
spiritualiteit. Daar is klimaatverandering 
een steeds belangrijker deel van  
gaan uitmaken. 

Met mijn eMagazine’s wil ik thema  
specials maken, waarbij deze over  
klimaatverandering gaat. Een tijdschrift 
dat je graag wilt bewaren en misschien 
ook delen met je vrienden. Maar bovenal 
een tijdschrift waarin ik uitleg wat de oor-
zaken van klimaatverandering zijn, wat de 
gevolgen zijn, welke risico’s we lopen door 
wel of geen actie te ondernemen en welke 
mogelijke technische oplossingen er  
zouden kunnen zijn.

Kortom: heel veel achtergrondinformatie 
over klimaatverandering. En zoals  
gebruikelijk: weer geheel gratis. 
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toe, maar door wolkenvorming zal 
minder zonlicht opgenomen worden, 
waardoor er weer afkoeling ontstaat;

• Chloorfluorkoolstofverbindingen 
CFK’s – in spuitbussen en in koel-
vloeistoffen van o.a. koelkasten en 
airco’s, is tegenwoordig verboden 
vanwege aantasting ozonlaag;

• Zwavelhexafluoride SF6 – is een 
kleurloos en geurloos gas, het gas is 
vijf maal dichter dan lucht, het wordt 
toegepast in de elektrotechniek en 
medische techniek;

• Ozon O3 – een kleurloos tot licht-
blauw gas met een onaangename 
prikkelende geur, ozon ontstaat van 
nature in de atmosfeer onder invloed 
van elektrische ontladingen (zoals 
tijdens onweer) en door ultraviolette 
straling; het opwarmend effect  
is nog onbekend. 

Niet alle broeikasgassen hebben een-
zelfde effect. Daarom wordt de invloed 
van de verschillende broeikasgassen 
in CO2-equivalenten uitgedrukt. Uit de 
tabel blijkt dat methaan een veel groter 
effect op de opwarming heeft dan CO2, 
wel 28 keer sterker en lachgas nog veel 
sterker.  

Verschillende broeikasgassen en hun in-
vloed in CO2-equivalenten (auteur: mh)

Oorzaken  
klimaatverandering

Aarde heeft wisselend 
klimaat
Onze Aarde heeft altijd een wisselend 
klimaat gehad. Opwarming en afkoeling 
hebben plaatsgevonden in wisselende 
golfbewegingen en worden onder ande-
re gestuurd door de hoek van de aardas 
ten opzichte van de zon en de afstand 
tot de zon. Deze periodieke klimaatver-
anderingen op lange termijn zijn be-
schreven door de Servische wiskundige 
Milutin Milankovitch (1879-1958).  
De laatste ijstijd, ook wel het Weich-
selien genoemd,  eindigde zo’n 11.700 
jaar geleden. Daaraan vooraf ging een 
lange periode waarin het aanzienlijk 
kouder was dan nu. Er groeide geen  
bomen in Nederland, er woei een  
koude poolwind en de oceanen waren 
ca. 6 graden kouder dan tegenwoor-
dig. Volgens Milutin Milankovitch zal 
de volgende ijstijd over ca. 55.000 jaar 
plaatsvinden. Andere wetenschappers 

zijn daar minder stellig over. Maar  
na opwarming komt onherroepelijk  
afkoeling.

Aarde atmosfeer of 
dampkring
De Aarde heeft rondom een atmosfeer 
of dampkring, die door de zwaarte-
kracht aan de Aarde gebonden is.  
Deze atmosfeer is van groot belang 
voor het leven op Aarde. De atmosfeer 
tempert het zonlicht, houdt de ener-
giebalans van de Aarde in stand en 
beschermt tegen schadelijke straling, 
zoals ultraviolette straling. Deze at-
mosfeer ligt als een deken rondom de 
Aarde en we spreken daarom ook van 
een soort broeikas. Daardoor is de tem-
peratuur op Aarde aangenaam. Zonder 
de dampkring zou de temperatuur -18 
graden Celsius zijn, met deze atmosfeer 
is de gemiddelde temperatuur +15  
graden Celsius. 

De dampkring bestaat uit een  
mengsel van verschillende gassen.  
De volumeverhoudingen van die gassen 
in de onderste lagen van de atmosfeer, 
tot op ongeveer 90 km hoogte, zijn op 
het aandeel van waterdamp na, vrijwel 
constant. Een aantal van deze gassen 
spelen een rol bij het vasthouden van 
warmte en noemen we broeikasgassen. 

Broeikasgassen
De belangrijkste broeikasgassen zijn:

• Kooldioxide CO2 – kleurloos  en 
reukloos gas, niet-giftig, wordt door 
planten opgenomen; komt vrij bij 
verbranding van fossiele brandstof-
fen, bij compostering en rotting  
en bij smeltende permafrost;

• Methaan CH4 – kleurloos en  
reukloos gas, brandbaar, komt van 
nature voor in moerassen en venen 
en komt vrij bij smeltende permaf-
rost, bij bosbranden en rottend ma-
teriaal; menselijke invloed sterk via 
veeteelt, landbouw, vuilstortplaatsen 
en verbranding fossiele  
brandstoffen;

• Distikstofoxide N2O – lachgas, 
kleurloos en lichtzoet-ruikend gas, 
wordt gebruikt bij verdovingen,  
om motoren meer vermogen te  
geven, uitstoot via landbouw, mest 
en kunstmest, chemische industrie, 
afvalverbranding, verbranding  
fossiele brandstoffen; 

• Waterdamp H2O – sterkste broei-
kaseffect vanwege de grote hoeveel-
heid in de atmosfeer; door  
toenemende waterdamp in de  
atmosfeer neemt het broeikaseffect 
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Koolstofkringloop. De zwarte getallen tonen hoeveel miljarden tonnen koolstof (GtC) in de 
verschillende opslagplaatsen aanwezig zijn. De paarse getallen tonen hoeveel koolstof tus-
sen de verschillende opslagplaatsen per jaar uitgewisseld wordt. N.B.: Vegetatie omvat alle 
organismen. (bron: wikipedia; auteur Rasbak)

Koolstofkringloop 
We onderscheiden twee koolstof-
kringlopen, de korte cyclus en de lange 
cyclus. De korte cyclus is het natuur-
lijke proces van fotosynthese waarbij, 
onder invloed van zonlicht, kooldioxide 
door planten wordt omgezet in koolhy-
draten als voedsel voor de planten. Ook 
algen nemen CO2 op. Als planten hun 
bladeren laten vallen komt er door  
rotting weer kooldioxide en methaan 
vrij, beide broeikasgassen.  

Bij het oogsten worden de overblijvende 
restanten op het land achtergelaten ter 
compostering of worden ze verstookt 
als biobrandstof, dan komt er weer 
CO2 vrij. Dit is echter de kortlopende 
koolstofkringloop van hooguit een jaar 
tot enkele tientallen jaren. Deze kring-
loop draagt niet bij aan een verhoogde 
uitstoot van broeikasgassen. Daarom 
worden kolencentrales bijgestookt  
met hout om ze minder  
milieubelastend te maken. 

De omloopsnelheid van CO2 in de  
atmosfeer is hoog. In circa zes jaar 
wordt alle kooldioxide in de atmosfeer 
opgenomen en opgeslagen door aardse 
planten en oceanen, om later door  
rotting weer vrij te komen.

De langlopende kringloop draagt  
wel bij aan een verhoogde uitstoot  
van broeikasgassen. Want hierbij  
komen de miljoenen jaren geleden  
opgeslagen koolstoffen uit fossie-
le brandstoffen (kolen, olie, aardgas) 
weer vrij. De fossiele brandstoffen zijn 
oorspronkelijk allemaal organisch ma-
teriaal geweest, maar dat organische 
materiaal is langdurig ondergronds op-
geslagen en daarmee onttrokken aan 
de korte koolstofkringloop. Nu komt  
dit weer vrij en wordt daarmee extra 

toegevoegd aan de atmosfeer, buiten  
de natuurlijke korte koolstofkringloop.  

Broeikaseffect
De dampkring als broeikas om de  
Aarde is noodzakelijk om het leven  
op Aarde draaglijk te maken. Maar hoe 
werkt het? Zonne-energie bereikt de 
Aarde in de vorm van zichtbaar en  
onzichtbaar licht. Als dit licht de  
Aarde bereikt wordt het omgezet in 
warmte-energie. Deze warmtestraling 
noemt men ook wel infrarode straling. 
Gasmoleculen als water, ozon en kool-
dioxide nemen de warmtestraling  
tijdelijk op om dit later in alle richtin-
gen uit te stralen. Een deel van de zon-
ne-energie blijft gevangen in de onder-
ste tien kilometer van de atmosfeer.  
 

De atmosfeer is door de zwaartekracht aan de Aarde gebonden en is onderdeel van de ro-
tatie van de Aarde. Zonder atmosfeer zou er geen leven op Aarde mogelijk zijn. Door onze 
ongebreidelde opstoken van fossiele brandstoffen zijn we bezig de atmosfeer rond de Aarde 
te veranderen met alle gevolgen van dien. (foto: nasa-43566 on Unsplash)
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Deze afbeelding laat de CO2 concentratie 
zien in de atmosfeer van Mauna Loa, Hawaii 
sinds 1958. De fluctuatie is seizoen afhan-
kelijk, in voorjaar en zomer wordt er meer 
CO2 opgenomen, in najaar en winter komt 
deze weer vrij in de kleine koolstofcirkel. De 
blauwe lijn is de trendlijn. (bron: Wikipedia; 
auteur: Delorme)

Op deze wereldkaart is aan de grootte van de stip te zien hoeveel er door de verschillende 
landen aan CO2 wordt uitgestoten. (bron: Global Carbon Atlas)

Dat is het broeikaseffect. Voor het 
broeikaseffect is de aanwezigheid van 
kooldioxide doorslaggevend. Kooldioxi-
de komt in betrekkelijk hoge concentra-
ties voor in de atmosfeer en het heeft 
een molecuulstructuur die warmte goed 
absorbeert en weer in alle richtingen 
uitstraalt. De andere broeikasgassen 
leveren ook een bijdrage, en dan met 
name methaan en sommige van deze 
gassen, die weliswaar in veel kleine-
re hoeveelheden voorkomen, hebben 
een duidelijk sterkere invloed op het 
broeikaseffect. Met name CO2 en CH4 
leveren een belangrijke bijdrage aan het 
vasthouden van de ingestraalde zonne-
warmte. Daarom spreken we veelal ook 
van CO2-equivalenten, we drukken de 
andere broeikasgassen  
uit in CO2eq.

Versterkt broeikaseffect
De atmosfeer rond de Aarde zorgt op 
deze manier voor een constant klimaat 
op Aarde. Maar de afgelopen decennia 
is de gemiddelde temperatuur op Aarde 
al met 1,0 graden Celsius toegenomen 
ten opzichte van pre-industriële tempe-
raturen. Regionaal kan dit verschillen,  
in Nederland is de temperatuur zelfs  
al 1,7 graden Celsius toegenomen .  
De CO2 concentratie in de atmosfeer 
is de afgelopen 140 jaar sterk toege-
nomen, waardoor er sprake is van een 
versterkt broeikaseffect 1 Dit versterkte 
broeikaseffect wordt nagenoeg geheel 
veroorzaakt door de extra kooldioxide 
uitstoot uit fossiele brandstoffen,  
cement en de methaan uit de veeteelt 
en door ontbossing, dus door de mens. 
Het IPCC (het klimaatpanel van de VN 
waar duizenden wetenschappers uit  
de hele wereld aan meewerken) is  
duidelijk: de mens is de belangrijkste 
oorzaak van de opwarming van  
de Aarde. 

Onderzoekers Adrian E. Raftery et al. 
stellen in een artikel in Nature Climate 
Change 2 van juli 2017 dat de kans dat 
de opwarming tegen het einde van deze 
eeuw beperkt blijft tot 2 graden Celsi-
us, minder dan 5% is. De kans dat we 
de gemiddelde opwarming tegen 2100 
weten te beperken tot hooguit 1,5 graad 
is slechts 1 procent. En dat was de ge-
droomde doelstelling van de VN- 
klimaattop (COP21) in Parijs in 2015. 
Daarentegen is de kans dat de Aarde 
tegen 2100 tussen de 2 en 4,9 graden 
Celsius is opgewarmd, maar liefst  
90 procent.

Menselijke bijdrage
Hoewel de menselijke bijdrage aan  
de totale jaarlijkse CO2 emissie beperkt 
is, slechts een kleine 4%, wordt deze 
4% extra kooldioxide maar voor 40% 
opgenomen door land en oceanen, de 
rest blijft in de atmosfeer. Daardoor is 
het aandeel CO2 in de atmosfeer op 
een gevaarlijk hoog niveau gekomen 
van nu (augustus 2017) 404,47 ppm, 
dat is het hoogste niveau sinds 15-20 
miljoen jaar 3 Een normale wijziging van 
100 ppm CO2 in de atmosfeer duurt ca. 
5-20.000 jaar. De laatste toename van 
100 ppm CO2 in de atmosfeer  
duurde 140 jaar. 

De opwarming van de Aarde en daar-
mee de verandering van het klimaat is 
een feit. Een feit dat nog met heel veel 
onzekerheden gepaard gaat. Onduide-
lijk is hoeveel de opwarming zal gaan 

bedragen en wat de consequenties voor 
ons op Aarde zal zijn. Ook onduidelijk is 
wat de mens gaat ondernemen om dit 
doemscenario tegen te gaan. Eveneens 
onbekend is welke technologische ont-
wikkelingen hoopgevend zullen zijn om 
dit opwarmingsscenario te kunnen ver-
minderen. Wel duidelijk is wat de mens 
zou moeten doen om de risico’s te mi-
nimaliseren. Al deze thema’s worden  
in volgende artikelen uitgewerkt. 

Zelfversterkend effect – 
permafrost 
Is de opwarming eenmaal aan de gang 
en dat is het geval, zijn er processen die 
steeds versterkt worden door verdere 
opwarming. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is de smeltende permafrost. 
Permafrost gebieden zijn gebieden die 
voortdurend bevroren zijn en eigenlijk 
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nooit ontdooien, al eeuwen niet. Maar 
door het smelten van het poolijs wordt 
het zonlicht niet meer door het spiege-
lende witte ijs weerkaatst, maar door 
donker zeewater juist geabsorbeerd. 
Dat veroorzaakt een stijging van de 
temperatuur, waardoor permafrost in 
de omgeving ontdooit. Reden waarom 
de opwarming in de poolgebieden twee 
tot drie keer sneller gaat dan bij ons in 
Nederland. De wetenschappers die de 
permafrost in Siberië en Canada onder-
zoeken, schatten dat in het jaar 2100 
een kwart van alle broeikasgassen die 

Bronvermelding:
 1Klimaatkennis paraat in 10 vragen 
– KNMI - https://www.knmi.nl/ken-
nis-en-datacentrum/achtergrond/kli-
maatkennis-paraat-in-10-vragen 

  2Less than 2 °C warming by 2100 unli-
kely - Adrian E. Raftery et al. http://www.
nature.com/nclimate/journal/vaop/
ncurrent/full/nclimate3352.html?foxtrot-
callback=true  

  3Coupling of CO2 and Ice Sheet Stability 
Over Major Climate Transitions of the 
Last 20 Million Years; Aradhna K. Tripati 
et al. - http://science.sciencemag.org/
content/326/5958/1394 

  4Increased climate change risk to 
permafrost - Sarah Chadburn et al. 
april 2017 - http://www.metoffice.gov.
uk/news/releases/2017/climate-tar-
gets-to-constrain-permafrost-loss 

Deze gaten in het landschap zijn feitelijk ontdooide permafrost gaten. Hieruit is goed 
zichtbaar dat de permafrost op steeds meer plaatsen aan het ontdooien is, welke grote 
gevolgen heeft voor de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer. (foto: shutter-
stock_99314225 -  Nordroden)

door menselijk toedoen in de atmosfeer 
zitten, afkomstig zijn uit de permafrost. 
Dit is ongeveer evenveel als de totale 
uitstoot van de Verenigde Staten nu. 
En hoe warmer het wordt, hoe meer 
permafrost zal er smelten. Uit een  
publicatie van voorjaar in Nature  
Climate Change 4 blijkt dat permafrost 
gevoeliger is voor opwarming dan eer-
der werd gedacht, zo’n 20 procent ge-
voeliger. Per graad opwarming, zo bleek 
uit de studie, kan bijna 4 miljoen vier-
kante kilometer - een gebied groter  
dan India - worden aangetast.
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Reeds zichtbare  
gevolgen klimaat-
verandering
Een rampjaar voor het kli-
maat: 2016
Een echt rampjaar voor het klimaat 
was 2016, het ene record na het andere 
sneuvelde. 2016 Was al het warmste 
jaar sinds het begin van de metingen 
in 1880, na twee recordjaren daaraan 
voorafgaand (2014, 2015). De 21e eeuw 
neemt mondiaal inmiddels 16 van de 17 
warmste jaren van de meetreeks voor 
zijn rekening. Het rapport van de Wereld 
Meteorologische Organisatie 1(WMO) 
over 2016 bevestigt dat 2016 het 
warmste jaar ooit was – een opvallende 
1,1 graden Celsius boven de pre-indus-
triële periode en 0,06 graden Celsius 
boven het vorige record van 2015.  Ook 
de temperatuur van het zeeoppervlak is 
de warmste ooit in de metingen, de zee-
spiegel bleef stijgen en de oppervlakte 
van de poolkappen was ver onder het 
gemiddelde voor het grootste deel van 
het jaar. Genoemd rapport spreekt van 
een nooit eerder geziene wereldwijde 
hittegolf, een uitzonderlijk kleine opper-
vlakte aan zee-ijs op beide polen en  
een snelle stijging van de zeespiegel. 
Die zijn grotendeels het gevolg de kli-
maatverandering, maar kregen een  
extra duwtje in de rug door het  
weerfenomeen El Niño. 

El Niño
El Niño, Spaans voor ‘het kindje’, is een 
weerfenomeen dat om de drie tot ze-
ven jaar het water van de Grote Oceaan 
opwarmt, met zware gevolgen voor 
het weer in grote delen van de wereld. 
El Niño gaat vaak gepaard met hevige 
stormen in Zuid-Amerika en droogte in 
Azië en zuidelijk Afrika. El Niño is geen 
fenomeen dat is ontstaan door kli-
maatverandering, maar als gevolg van 
stijgende temperaturen zijn de El Niño’s 
van de laatste decennia zwaarder. De 
laatste El Niño die van 2014-2016 duur-
de, deed de tropische bossen 3 miljard 
ton CO2 extra uitstoten (door droogte, 
bosbranden en minder groei van bos-
sen). Dat is bijna een vijfde van de uit-
stoot door fossiele brandstoffen en ce-
mentproductie in dezelfde periode. En 
daarmee heeft het wel een grote invloed 
op de klimaatverandering.

Opwarming en hittegolven
De laatste drie jaren (2014-2015-2016) 
waren steeds de warmste jaren sinds 
het begin van de metingen. Onder-
staande grafiek laat ook duidelijk zien 
dat het warmer wordt. In Nederland is 
het al 1,7 graden Celsius warmer ge-

worden sinds het pre-industriële tijd-
perk. In ons klimaat voelt dat nog wel 
als aangenaam. Hoewel we ook steeds 
meer hittegolven kennen met tempe-
raturen van boven de 30 graden en dat 
vinden we al minder aangenaam. Een 
hittegolf wordt door het KNMI beschre-
ven als een opeenvolging van in De Bilt 
minimaal 5 zomerse dagen (maximum-
temperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan 
er minimaal drie tropisch (maximum-
temperatuur 30,0 °C of hoger) zijn. 
Sinds 1901 zijn er in De Bilt 24 hittegol-
ven geregistreerd, waarvan sinds 1990 
meer dan de helft, namelijk 13 en  
alleen in deze eeuw al 8. Het tempo  
van de hittegolven loopt op. 

De temperatuurstijging vanaf 1900 tot 2016 weergegeven (bron NASA) 
 (https://www.facebook.com/YaleEnviro360/videos/10155483624267394/)

Het Europese Milieuagentschap (EMA) 
schrijft over het klimaat in Europa in 
haar vierjaarlijkse rapport 2 . ‘Meer hit-
tegolven en problemen door warme 
nachten in de stad, niet alleen rond de 
Middellandse Zee maar nadrukkelijk 
ook  
in en rond Nederland.’
Uit de afgelopen decennia is te conclu-
deren dat de opwarming van de Aarde 
leidt tot verhoogde risico’s op hittegol-
ven en droge episoden. Tevens stijgt 
de temperatuur op de warmste dagen 
en nachten in de scenario’s meer dan 
de gemiddelde opwarming. Omdat in 
steden de temperatuur vaak al enkele 
graden hoger ligt dan in landelijk gebied 
(stedelijke hitte-eiland of ook wel Ur-
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ban Heat Island genoemd) is de impact 
van deze hete en droge dagen in steden 
veel groter. Normaal wordt er vanuit ge-
gaan dat dit effect ca. 4 graden Celsius 
extra betekent. Uit metingen gedaan in 
Rotterdam tijdens de hittegolf in 2015 3, 
bleek dat de in de stad gemeten tempe-
raturen tot wel 9,9 graden hoger lagen 
dan de omliggende groengebieden. 

Droogte en bosbranden
Het zuiden van Europa heeft de laatste 
jaren meer en meer te maken gekregen 
met grote natuurbranden. Het regensei-
zoen valt daar vooral in de winter. Als 
er dan weinig neerslag valt, droogt de 
natuur door de opwarmende Aarde uit 
in de loop van het voorjaar. Deze ver-
andering van klimaat leidt bij de Mid-
dellandse Zee tot een verdere verdro-
ging en een toenemend risico op grote 
bosbranden. We zagen dat afgelopen 
zomer van 2017 weer pijnlijk duidelijk. 

De temperatuurstijging ten gevolge van het hitte eiland effect in steden (bron: Urban_heat_
island.svg: TheNewPhobia derivative work: Alexchris (Urban_heat_island.svg)  
[Public domain], via Wikimedia Commons)

Enorme bosbranden in Zuid-Europa, 
vooral Frankrijk, Spanje, Portugal,  
Montenegro en Griekenland. Maar ook 
op onverwachte plekken op het noorde-
lijk halfrond is regionaal een toename 
van bosbranden te zien. Siberië, Canada 
en Alaska zijn gebieden waar regelma-
tig bosbranden plaatsvinden. Bosbran-
den veroorzaken jaarlijks ecologische 
èn economische schade in een gebied 
ter grootte van de Europese Unie,  
dat is niet gering. 
Gelukkig is in Zuid-Europa en zelfs 
wereldwijd de afgelopen decennia het 
totale aantal bos- en heidebranden en 
het oppervlak van het verbrande gebied 
afgenomen, hoewel er grote regionale 
verschillen zijn. Hoe is dat te verklaren? 
Door meer aandacht aan preventie van 
natuurbranden te geven en toenemende 
kennis over hoe deze natuurbranden 
ontstaan en hoe deze te beheersen, of 
te voorkomen, leren we ons voor te be-
reiden op dit natuur fenomeen. Mede 

Bosbranden in zuidelijk Europa veroorzaken grote schade en zelfs doden  
(foto: Peter J. Wilson on Shutterstock)

door satelliet waarnemingen, kunnen-
we sneller reageren. Maar ook doordat 
nomaden minder rondtrekken en zich 
meer en meer op een vaste plek  
vestigen, wordt er minder natuur  
platgebrand.  

Extremer weer
Door de opwarmende Aarde en vooral 
van het warmere zeewater, die de mo-
tor van de buien is, krijgen we vaker te 
maken met extremer weer. Meteoro-
loog Jennifer Faber van Buienradar 4 

zegt “Als de opwarming van de Aarde 
doorgaat, zullen weersgebeurtenissen 

steeds extremer worden. Niet alleen 
voor Europa maar ook voor Nederland. 
We moeten er rekening mee houden dat 
we zwaardere buien of meer buien krij-
gen.” 

De afgelopen jaren hebben we al ge-
merkt dat buien heviger kunnen zijn, 
meer neerslag in korte tijd, veelal lokaal, 
gepaard gaand met hevige winden en 
rukwinden. Hagelbuien kunnen plotse-
ling optreden met grote hagelstenen. 
Vooral hevige neerslag binnen korte  
tijd neemt toe: met zo’n 12 procent  
per graad opwarming en dat is  
nu al merkbaar. 

Overstromingen 
Door de toenemende neerslag en de 
verstedelijking met bijbehorende ka-
nalisering van rivieren en verstening 
van oppervlakten, hebben rivieren het 
zwaarder gekregen om al het water 
goed af te voeren. Voor Nederland als 

deltaland geldt dat onze grote rivieren, 
zoals de Rijn bijvoorbeeld, in de win-
ter meer regenwater moeten afvoe-
ren, daarentegen in de zomer minder 
smeltwater door verdere verdamping. 
De verwachting is dat de Rijn, nu nog 
een gecombineerde regen- en smelt-
waterrivier, meer zal gaan lijken op een 
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regenrivier. Een regenrivier heeft hoge 
afvoeren in de winter en lage afvoeren 
in de zomer. De Maas is altijd al een 
regenrivier geweest. Voor beide rivieren 
geldt dat hoogwaters niet alleen vaker 
voorkomen, maar ook dat ze hogere 
waterstanden met zich mee brengen. 
Nederland heeft zich op deze situatie al 
voorbereid door extra ruimte te maken 
in de uiterwaarden voor de rivier. Veel 
andere landen hebben deze voorzorg-
maatregelen nog niet getroffen. 

Zeespiegelstijging
Er wordt veel gesproken over een zee-
spiegelstijging. Maar wat houdt dat 
precies in? 

De relatieve zeespiegelstijging op een 
bepaalde plek op Aarde is de som van 
de toename van de hoogte van het zee-
niveau (absolute zeespiegelstijging) en 
de lokale bodembeweging. In Neder-

land hebben we een bodemdaling van 
enkele centimeters per eeuw, door in-
klinking van de bodem en door na-ijlef-
fecten van de laatste ijstijd. Op sommi-
ge plaatsen gaat de bodemdaling veel 
sneller, denk aan Gouda bijvoorbeeld. 

Een absolute zeespiegelstijging wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de 
totale hoeveelheid water in de oceanen 
(bijvoorbeeld door smelten van glet-
sjers of landijs) en in de verandering 
van het volume ten gevolge van de tem-
peratuurveranderingen. Warm water 

zet uit, koud water krimpt. 
De grootste bijdrage wordt 
momenteel gevormd door 
de toename van het volume 
door de temperatuurstij-
ging van het oceaanwater.

De zeespiegel voor de Ne-
derlandse kust is in 125 
jaar gelijkmatig gestegen 
met circa 23 cm, ofwel een 
verandering met 1,9 mm 
per jaar. Dit komt in grote 
lijnen overeen met de we-
reldwijde stijging van de 
zeespiegel van circa 22 cm 

over dezelfde periode. Vanaf 1993 ver-
toont de mondiale zeespiegelstijging 
een versnelling.

Over de periode 1901-1990 wordt een 
mondiale zeespiegelstijging van 1,2 
tot 1,5 mm per jaar geschat. Het IPCC 
(2013) komt voor de periode tussen 
1993 en 2010 tot een mondiale zee-
spiegelstijging van zeer waarschijnlijk 
3,2 mm per jaar. Het IPCC geeft voor 
deze schatting een ondergrens van 2,8 
en een bovengrens van 3,6 mm per jaar.

 

Droogte en honger
Ook ons deel van Europa is soms dro-
ger dan normaal, hoewel dat nog niet 
valt toe te rekenen aan klimaatveran-
dering. We zien geen stijging van droge 
periodes ten opzichte van het verleden, 
wel zien we dat de droogte extremer 
kan zijn. Bij droogte dreigt in Nederland 
ook gevaar voor bosbranden, al zullen 
de schaal en heftigheid daarvan niet 
te vergelijken zijn met de taferelen die 
zich jaarlijks voordoen in Zuid-Europa. 
In ons land dreigen bij aanhoudende 
droogte echter andere problemen. Zo-

Een overstroomde rivier vanwege hevige re-
genval (bron: Lisa S. via Shutterstock)

Huidige zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust van ca. 23 cm sinds 1890 (bron: RWS)

als het verzakken van oude veendijken, 
met het risico van overstromingen. 
Uiteindelijk kan ook verzilting optreden, 
funest voor gewassen en op de langere 
termijn een bedreiging voor de drinkwa-
tervoorziening en de voedselvoorzie-
ning. 

Mondiaal zien we vooral een toena-
me van de droogte in gebieden als 
Midden-Oosten, India, Midden-Afrika 
(Sahel-zone) en Zuidelijk-Afrika. Met 
mislukte oogsten en een mogelijke ver-
dubbeling van het aantal mensen met 
honger als gevolg. 
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Oorlogen en  
klimaatvluchtelingen
Klimaatverandering is natuurlijk nooit 
dé oorzaak van een oorlog, maar het 
kan wel bijdragen aan het ontstaan 
daarvan. De oorlog in Syrië is mede 
veroorzaakt door de droogte in het 
noordoosten van het land. Leo Meyer, 
klimaatconsultant en voormalig kli-
maatonderzoeker bij het Planbureau 
voor de leefomgeving (PBL), vertelt 
hierover in De Staat van het Klimaat 
2015 5 . ”Het is moeilijk om te bewij-
zen dat een klimaatgebeurtenis heeft 
bijgedragen aan het ontstaan van con-
flicten, en het is nog eens extra moeilijk 
om een regionale klimaatgebeurtenis 
toe te schrijven aan de opwarming van 
de aarde.” Maar in het geval van Syrië 
lukte het de wetenschappers wel. Het 
gebied is doorgaans vrij vruchtbaar en 
wordt bewoond door veel boeren die er 
landbouw bedrijven. Van 2007 tot 2010 
volgden er echter drie droge jaren op 
elkaar, waardoor oogsten mislukten. 

De wetenschappers berekenden dat 
de kans dat die drie droge jaren binnen 
de natuurlijke variatie van het klimaat 
vallen verwaarloosbaar klein was. “Het 
moest wel klimaatverandering zijn, die 
er schuldig aan is geweest,” zegt Meyer. 
De droogte zorgde ervoor dat boeren 
hun land achterlieten en naar de stad 
trokken. Sommige steden kregen er tot 
wel 50 procent meer inwoners bij. “Als 
je het goed regelt, dan is zo’n toestroom 
wel te behappen,” zegt Meyer. Maar 
Assad deed helemaal niks. Daardoor 
groeide de ontevredenheid, met het 
conflict als gevolg.” Het maakt maar 
weer eens duidelijk dat er nooit één 
oorzaak achter een oorlog zit, maar dat 
er allerlei krachten op elkaar in werken. 

Natuurlijk is Syrië niet de enige plek 
waar we met klimaatvluchtelingen te 
maken hebben. Volgens de Verenigde 
Naties (VN) zijn er op dit moment 140 
miljoen mensen die door klimaatver-
andering ontheemd zijn geraakt. Veel 
daarvan zijn Afrikanen, maar ook men-
sen uit India en Bangladesh. 

Syrische vluchtelingen die toegang tot de EU eisen (bron: Kostas Koutsaftikis / Shutterstock.
com)

Bronvermelding:

  1WMO Statement on the State of the 
Global Climate in 2016 - https://library.
wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_
id=3414 

 2Climate change, impacts and vulnera-
bility in Europe 2016 – Europees Mili-
euagentschap - 

https://www.eea.europa.eu/publicati-
ons/climate-change-impacts-and-vul-
nerability-2016 

 3Bomen en planten moeten de stad 
koel houden – Cor Speksnijder - https://

www.volkskrant.nl/binnenland/bomen-
en-planten-moeten-de-stad-koel-hou-
den~a4092547/ 

 4RTLnieuws.nl - https://www.rtlnieuws.
nl/nederland/dit-extreme-weer-is-het-
nieuwe-normaal 

 5De staat van het klimaat 2015 – Stich-
ting HIER klimaatbureau

https://www.hier.nu/uploads/inline/hier-
558bc83279b80-HIER_klimaatbureau_
Staat_van_het_Klimaat_2015.pdf 
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Te verwachten  
gevolgen klimaat-
verandering
Klimaatmodellen
Dat de broeikasgassen die wij mensen 
uitstoten de Aarde opwarmen staat 
vast, maar er is nog veel onderzoek  
nodig om beter te voorspellen wat de 
effecten op de langere termijn zullen 
zijn.  Voorspellingen zijn allemaal geba-
seerd op modellen. Een klimaatmodel 
is een vereenvoudigde voorstelling van 
een complex systeem, in dit geval van 
het aardoppervlak, de atmosfeer, de 
oceanen en de processen die er  
werkzaam zijn. 
Wetenschappers gebruiken verschillen-
de gegevens om klimaatmodellen mee 
te voeden en om vervolgens te kijken 
hoe ons klimaat zou reageren op bij-
voorbeeld een verdubbeling van CO2 in 
de atmosfeer, of hoe de oceanen warm-
te opnemen en op die wijze van invloed 
zijn op ons klimaat. Deze klimaatmo-
dellen worden niet alleen gebruikt om 
klimaatverandering in de toekomst te 
berekenen, maar ook om het klimaat en 
de klimaatwijzingen van vroeger te ver-
klaren. Naarmate we het klimaat meer 
bestuderen en computers krachtiger 
worden, worden klimaatmodellen meer 
en meer betrouwbaar. De huidige mo-
dellen zijn in staat om geloofwaardige 
schattingen te maken over het klimaat 
in de toekomst. Maar het blijven  
modellen. 

Wat is belangrijkste  
schakel?
Onderzoekers Adrian E. Raftery et al., 
die de studie ‘Less than 2 °C warming 
by 2100 unlikely’ 1 uitvoerden, keken 
ook naar welke factoren ten grondslag 
liggen aan de uiteenlopende scena-
rio’s omtrent toekomstige uitstoot van 
broeikasgassen: aantal mensen op 
Aarde, bruto binnenlands product per 
hoofd bevolking en emissie-intensiteit 
(hoeveelheid CO2 er voor elke dollar 
aan economische activiteit wordt uit-
gestoten). Welke van deze drie elemen-
ten is nu de belangrijkste inzake de te 
verwachten opwarming van de Aarde? 
De wereldbevolking blijft groeien, maar 
omdat de groei voornamelijk plaats-
vindt in Afrika, waar relatief weinig 
fossiele brandstoffen worden gebruikt, 
zal dat een beperkte impact hebben op 
de opwarming van de Aarde. Het bru-
to binnenlands product per hoofd van 
de bevolking speelt een duidelijke rol, 
doordat landen steeds rijker worden en 
meer consumeren. Maar verreweg de 
belangrijkste is de emissie-intensiteit. 
Deze vertoont de laatste decennia een 
dalende lijn, doordat landen efficiënter 
produceren en steeds meer maatre-
gelen treffen om hun uitstoot terug 
te dringen. De snelheid waarmee die 

emissie-intensiteit in de komende de-
cennia af blijft nemen, blijkt cruciaal te 
zijn voor het bepalen van de opwarming 
waar de Aarde eind deze eeuw mogelijk 
mee te maken krijgt.

De opwarming van de Aarde heeft over 
de hele wereld gevolgen voor de natuur, 
onze gezondheid en veiligheid en voor 
de beschikbaarheid van voedsel en wa-
ter. 

Verder stijgende  
zeespiegel 
Ongeveer 10 procent van de wereld-
bevolking woont in laaggelegen kust-
gebieden en driekwart van alle grote 
steden ligt aan de kust, is toenemende 
zeespiegelstijging een van de grootste 
risico’s van klimaatverandering. Vóór de 
laatste grote ijstijd, ongeveer 120.000 
jaar geleden, was de temperatuur op 
Aarde een graad hoger dan vandaag. De 
zeespiegel stond toen 5 tot 9 meter ho-
ger. Volgens het IPCC (klimaatpanel van 
de Verenigde Naties) zal de zeespiegel 
gedurende de 21e eeuw wereldwijd met 
26 tot 82 centimeter stijgen (2081-2100 
t.o.v. 1986-2005). Dit is het gevolg van:

• de uitzetting van het zeewater

• het smelten van gletsjers en  
 kleine ijskappen

• het gestage slinken van de grote  
           ijskappen op Groenland en  
 Antarctica

• toenemende sneeuwval op  
 Antarctica

• afkalving aan de randen van de  
 Groenlandse en de West- 
 Antarctische ijskap

• minder opslag van water op land.

De verwachting is dat zeespiegelstij-
ging een zeer langzaam proces is dat 
nog circa twee eeuwen zal doorgaan. 
En in die periode wordt een stijging van 
de zeespiegel verwacht van 2,3 me-
ter voor iedere graad Celsius stijging 2 
Hetgeen zou kunnen betekenen dat als 
we naar een extra opwarming van meer 
dan twee graden gaan boven het 1990 
niveau, de zeespiegel nog bijna vijf me-
ter zou kunnen stijgen. Dat wordt dan 
voornamelijk veroorzaakt door uitzetten 
van het warmer wordende zeewater en 
het verder smelten van het landijs op 
Groenland en west Antarctica, 10% van 
het ijs op Antarctica. De verwachting is 

Verwachte kaart van Nederland bij een zee-
spiegelstijging van vijf meter (bron: Jan Ar-
kesteijn)
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dat deze voorspelling voor 50% correct 
is. 

Een stijging van de zeespiegel met vijf 
meter, zou voor Nederland betekenen 
dat het economisch belangrijkste deel, 
Noord-, en Zuid-Holland volledig onder 
water zouden lopen. 

Maar ook andere delen van de wereld 
zullen ernstige problemen krijgen. Een 
niet onaanzienlijk deel van de wereld-
bevolking, ca. 3-400 miljoen mensen, 
wonen in kuststreken tot vijf meter 
boven ‘NAP’. Deze betrekkelijk laagge-
legen gebieden, zoals delen van onder 
meer China, Bangladesh, Vietnam, Ja-
pan, Indonesië, India, Egypte, de Baha-
ma’s, de Hoorn van Afrika, delen van de 
oostkust van de USA en West-Europa 
hebben dan een probleem. In ontwikke-
lingslanden, die zich veel minder goed 
kunnen verdedigen, zou 1,2% van het 
land onderlopen; 245 miljoen mensen 
zouden een andere woonplaats moeten 
zoeken. Gelukkig is dit niet een scenario 

De rode gebieden zouden onderlopen bij een zeespiegelstijging van 6 meter 
 (bron: NASA via Wikimedia Commons)

voor de korte termijn, maar binnen twee 
eeuwen kan dit realiteit zijn.

Hitte en gezondheid
Als klimaatverandering onveranderd 
doorzet vanwege ongewijzigd beleid 
zullen grote gebieden met name in Pa-
kistan, India en Bangladesh te maken 
krijgen met perioden van hitte die voor 
veel mensen gevaarlijk zijn. Daarbij zal 
de grens waarbij mensen niet kunnen 
overleven zelfs worden overschreden. 
Dat voorspellen Amerikaanse weten-
schappers in het wetenschappelijke 
tijdschrift Science Advances 3 van 
augustus 2017. Ze gebruiken daarbij 
de methode van natteboltemperatuur, 
deze methode wordt veel gebruikt om 
een “ervaringstemperatuur” bij warm-
te te beschrijven. Een mens houdt het 
lichaam koel door zweten en bij warm 
weer zal de huid dus vochtig zijn. De 
ervaren temperatuur komt daardoor 
meer overeen met de natteboltempera-
tuur dan met de gemeten luchttempe-

ratuur. De natteboltemperatuur is altijd 
lager dan de luchttemperatuur, ook wel 
drogeboltemperatuur genoemd. Hoe 
hoger deze natteboltemperatuur is, hoe 
meer moeite het kost om te zweten en 
het lichaam af te koelen, waarbij de 
overlevingsgrens bij een natteboltem-
peratuur van 35 graden Celsius ligt. Dat 
kan bestaan uit een combinatie van een 
relatieve luchtvochtigheid van meer dan 
50 procent en een temperatuur boven 
de 40 of 50 graden Celsius. Onder die 
omstandigheden kan het lichaam zijn 
warmte niet meer afvoeren. Blootstel-
ling van enkele uren aan een dergelijke 
temperatuur en vochtigheid kan fataal 
zijn. Voor minder gezonde personen 
kunnen ook lagere natteboltempera-
turen dan 35 graden levensbedreigend 
zijn. In India en Pakistan hebben zich 
de afgelopen jaren al verscheidene 

Verdroogde bossen door de uitbreidende 
verwoestijning (foto: THP Stock,  
Shutterstock)

hittegolven voorgedaan waarbij dui-
zenden mensen omkwamen. In 2015 
vonden 3500 personen de dood bij een 
hittegolf die deze landen trof. Volgens 
het scenario dat overeenkomt met de 
klimaatafspraken van Parijs, wordt de 
dodelijke grens van 35 graden nattebol-
temperatuur echter nergens gehaald. 

Maar de hitte beperkt zich niet tot Azië, 
ook Europa kan ernstige problemen 
verwachten met heftige effecten op de 
gezondheid en mortaliteit. Onderzoe-
kers van het Joint Research Centre van 
de Europese Commissie schrijven in 
het wetenschappelijke tijdschrift The 
Lancet Planetary Health 4 van augus-
tus 2017 dat het aantal Europeanen 
dat jaarlijks overlijdt als gevolg van 
een hittegolf, overstroming, storm of 
andere extreme weersomstandigheden 
nu ca. 3.000 per jaar zijn. Maar dat dit 

tegen het einde van de 
eeuw zal oplopen tot 
ongeveer 150.000 per 
jaar. Vooral het aantal 
doden door hittegolven 
zal exponentieel stij-
gen, van 2.700 per jaar 
nu tot 151.500 per jaar 
tegen het einde van 
deze eeuw (99 procent 
van het totale aantal 
slachtoffers). De toe-
name van het aantal 
slachtoffers wordt 
door de wetenschap-
pers voor 90 procent 
toegeschreven aan 
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de klimaatopwarming en maar voor 10 
procent aan de toename van de bevol-
king, de verstedelijking en de migratie 
in de risicozones. Waarbij het zuiden 
van Europa wezenlijk zwaarder zal wor-
den getroffen dan het noorden. “Als de 
klimaatopwarming niet dringend wordt 

aangepakt en er geen afdoende adapta-
tiemaatregelen worden genomen, zullen 
tegen het einde van de eeuw zo’n 350 
miljoen Europeanen blootgesteld zijn 
aan extreme en gevaarlijke weersom-
standigheden” schrijven de onderzoe-
kers. 

Voedselvoorziening
De toekomstige voedselvoorziening is 
een belangrijk punt voor het overleven 
op onze planeet. Daarbij spelen drie 
factoren een rol:

• toenemend aantal inwoners;

• stijgende welvaart;

• klimaatverandering met meer   
 weerextremen.

onderzoek uitgewezen dat dit veel ge-
nuanceerder ligt. Onderzoekers van de 
universiteit van Harvard  hebben een 
nieuw effect ontdekt dat de opwarming 
van de Aarde op planten heeft. Door de 
toename van CO2 in de atmosfeer zou 
het gehalte aan proteïnen en andere 
voedingsstoffen in gewassen afnemen. 
Zij slaagden er in te berekenen dat er 
tegen 2050 zo’n 14,6 procent minder 
proteïnen in gerst zullen zitten, 7,6 pro-
cent minder in rijst, 7,8 procent in tarwe 
en 6,4 procent in aardappelen. Vervol-
gens werd de impact onderzocht op de 
wereldbevolking. Minder proteïnen be-
tekent een vertraagde groei, meer kans 
op ziekten en voortijdige sterfgevallen. 
“Als het gehalte aan CO2 blijft stijgen 
zoals we verwachten, zal de bevolking 
van 18 landen meer dan 5 procent van 
zijn proteïnen verliezen tegen 2050”, 
staat er in het rapport. Maar liefst 150 
miljoen mensen zouden er volgens de 
experts van Harvard vroegtijdig door 
sterven. Het grootste deel van Afrika 
(de landen onder de Sahara) zal daarbij 
het zwaarst getroffen worden, maar ook 
grote delen van India. 

Een rol in de voedselbehoefte speelt 
ook een veranderende leefwijze. De 
voedselbehoefte groeit het sterkst in 
opkomende economieën waar een 
groter wordende middenklasse zich 
een uitgebreider en proteïnerijker eet-
patroon kan veroorloven. Dit betekent 
onder andere dat er meer vlees wordt 
gegeten. Dat zet extra druk op de voed-
selvoorziening en het milieu. Voor de 
productie van vlees is veel meer land en 
water nodig dan voor de productie van 
gewassen. Ook zorgen runderen voor 
de uitstoot van methaan, wat vier keer  

 
meer broeikasgassen oplevert dan CO2. 
Maar er is nog een ander probleem: 
klimaatverandering, en met name ex-
treem weer, brengt de voedselproduc-
tie eveneens in gevaar. Delen van de 
wereld zullen droger worden en zullen 
daardoor veel vaker door mislukte 
oogsten getroffen worden, met name 
Sub-Saharisch Afrika, Midden-Oosten, 
Zuid-Azië en Zuidoost Azië, terwijl het 
al gebieden zijn waar de landbouw een 
belangrijke rol speelt in de economie. 
Andere gebieden zullen natter worden, 
met hetzelfde resultaat. Toenemende 
neerslag is te verwachten tussen de 
40 en 70 graden Noorderbreedte (waar 
bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en 
Engeland zich bevinden) wordt een 
gemiddelde toename van de neerslag 
verwacht, maar tussen 0 en 30 graden 
Noorderbreedte (bijvoorbeeld in Noord 
Afrika) juist minder regen. 

Biodiversiteit
Indien de gemiddelde temperatuurstij-
ging beperkt blijft tot 2°C ten opzichte 
van het pre-industriële tijdperk, zijn de 
risico’s voor de biodiversiteit beperkt. 
Bij een grotere opwarming worden deze 
risico’s hoog tot zeer hoog. Het IPCC 
voorspelt dat het natuurlijk aanpas-
singsvermogen van veel ecosystemen 
in de loop van de eeuw zal worden 
overschreden door een ongeëvenaarde 
combinatie van diverse verstoringen 
(klimaatverandering en neveneffecten, 
vervuiling, veranderd bodemgebruik, …). 
In die omstandigheden zal een groot 
deel van de terrestische en aquati-
sche soorten met uitsterven bedreigd 
worden. In Europa wordt ongeveer een 

Tegen 2050 telt de Aarde naar verwach-
ting 30% meer inwoners, waarmee het 
totaal op circa negen miljard mensen 
uitkomt. Om aan de vraag naar voedsel 
te blijven voldoen, moet de productie 
met zeventig procent omhoog. Dat is de 
noodzaak aan de vraagkant.

Aan de aanbodkant, wat kan de Aarde 
produceren, worden we geconfronteerd 
met de onzekerheid wat de opwar-
ming met de voedselproductie doet. 
Enerzijds weten we dat een toename 
van het CO2 gehalte in de lucht groei 
bevordert. Maar inmiddels heeft nieuw 
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vijfde van de habitats en 12 % van de 
belangrijke soorten door de klimaat-
verandering bedreigd. Venen en moe-
rassen behoren tot de kwetsbaarste 
habitats. Tegen het einde van de 21ste 
eeuw zal de verspreiding van Europese 
plantensoorten waarschijnlijk enkele 
honderden kilometers naar het noorden 
zijn opgeschoven. In het zuiden zullen 
dan waarschijnlijk minder bossen zijn, 
en in het noorden meer. Ongeveer de 
helft van de soorten bergplanten loopt 
risico op uitsterven. 

Ook voor dieren geldt dat zij naar het 
noorden trekken en dat kan gevolgen 
hebben voor de volksgezondheid. Zo is 
de malariamug al weer in West-Euro-
pa gesignaleerd en ook andere ziekten 
kunnen door bij ons niet voorkomende 
dieren weer opnieuw verschijnen. 

Een vooraanstaande groep biologen 
6 berekende dat het tempo waarmee 
plant- en diersoorten uitsterven tegen-
woordig tot wel duizendmaal hoger is 
dan voor de komst van de mens. Vol-
gens conservatieve schattingen wordt 
een vijfde van alle zoogdieren, een 
achtste van alle vogels en een derde 
van alle koralen met uitsterven be-
dreigd.

Kosten voor de maat-
schappij
De volgende generatie wacht een kli-
maatrekening van zo’n 500.000 mil-
jard euro, als de CO2-uitstoot niet snel 
drastisch wordt teruggedrongen zegt 
de bekende klimaatwetenschapper Ja-
mes Hansen, hoogleraar aan het Earth 
Institute van de Columbia University in 

de VS en hoofdauteur van de studie 7 
van juli 2017. Het grootste deel van dit 
bedrag gaat naar technologie om CO2 
uit de lucht te halen om de opwarming 
van de Aarde te beperken. 

Als we de CO2-uitstoot vanaf 2021 met 
6 procent per jaar reduceren, moet te-
gen 2100 nog 150 miljard ton CO2 uit 
de atmosfeer verwijderd worden. Als de 
emissie echter blijft groeien met 2 pro-
cent per jaar, gaat het om 1000 miljard 
ton tegen 2100. Dergelijke hoeveelhe-
den CO2 verwijderen kan alleen met 
zeer dure technische oplossingen. 

Advocaat van de Aarde
Moet vernietiging van de Aarde als 
misdrijf tegen de menselijkheid erkend 
worden? Polly Higgins 8 vindt van wel 
en werpt zich op als advocaat van de 
Aarde. Onze wereld kent vier interna-
tionale misdrijven: oorlogsmisdrijven, 
genocide, foltering en misdaden tegen 
de menselijkheid. De Spaanse onder-
zoeksrechter Baltasar Garzón en de 
Schotse advocaat Polly Higgins vinden 
dat aan deze zeer ernstige schendingen 
van het internationale recht een vijfde 
dient te worden toegevoegd: ecocide. 
Denk aan de verdwijnende Amazo-
ne-vegetatie en het laatste Europese 
oerbos in Polen, de olieverwoestingen 
in de Niger-delta en de totale ontken-
ning van de klimaatproblematiek van de 
Amerikaanse president Trump. Slagen 
Higgins en Garzón er uiteindelijk in ge-
noeg steun te verwerven om ecocide 
erkend te krijgen en daarmee de groot-
schalige vernietiging van onze ecosys-
temen voorgoed en écht hoog op de in-
ternationaal-politieke agenda te zetten?

Bronvermelding:

 1 Less than 2 °C warming by 2100 un-
likely – Adrian E. Raftery et al.; https://
www.nature.com/nclimate/journal/
vaop/ncurrent/full/nclimate3352.html 

 2The multimillennial sea-level com-
mitment of global warming - Anders 
Levermann et al. - http://www.pnas.
org/content/110/34/13745.abstract?-
sid=26fd1d37-7276-46e2-9192-
0931e6ebf6ab 

 3Deadly heat waves projected in the 
densely populated agricultural regions of 
South Asia - Eun-Soon Im et al. - http://
advances.sciencemag.org/content/3/8/
e1603322 

 4Increasing risk over time of we-
ather-related hazards to the European 
population: a data-driven prognostic 
study - Giovanni Forzieri et al. - http://
www.thelancet.com/pdfs/journals/lan-
plh/PIIS2542-5196(17)30082-7.pdf 

 5Climate Change and Global Food Sys-
tems: Potential Impacts on Food Securi-
ty and Undernutrition – Samuel S. Myers 
et al. februari 2017 - http://environment.
harvard.edu/sites/default/files/climate_
change_and_global_food_systems_im-
pacts_on_food_security_and_undernutri-
tion.pdf 

 6Duizenden diersoorten dreigen di-
no’s te worden – Mathijs Boom - ht-
tps://decorrespondent.nl/2894/
duizenden-diersoorten-dreigen-dinos-
te-worden-en-wij-zijn-hun-meteo-
riet/303650328036-565f16d4 

 7Young People’s Burden: Requi-
rement of negative CO2 emis-
sions – James Hansen et. al. 
- https://www.egu.eu/news/347/remo-
ving-co2-from-the-air-required-to-safe-
guard-childrens-future/ 

 8‘Advocaat van de Aarde’ Polly Higgins 
pleit voor een ecocidewet - Liesbeth 
Sluiter in DowntoEarth januari 2016 - 
https://downtoearthmagazine.nl/pol-
ly-higgins-advocaat-van-de-aarde-eco-
cidewet/ 
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Interview met

Je hebt een achtergrond als civiel  
ingenieur, zeg maar de constructeurs  
in de bouw, de echte rekenaars. Maar  
je bent al lang geleden terecht gekomen 
in de milieuproblematiek, hoe is dat  
zo gekomen?

 
Als student Civiele Techniek vond ik dat 
in het onderwijs te weinig werd gedaan 
aan milieukennis. Dat laatste interes-
seerde me al van toen ik kind was en in 
de jaren ’70 opgroeide met maatschap-

pelijk geëngageerde kinderprogram-
ma’s als Barbapapa, een boekje over 
een huis dat werd opgeslokt door de 
stad, en mijn grootouders, die me veel 
van de natuur leerden. Op Bouwkun-
de had je destijds drie hoogleraren op 
milieugebied, Kees Duijvestein, Taeke 
de Jong en Jón Kristinsson. Ik las hun 
boeken en vroeg Jón me te begeleiden 
bij mijn afstudeerproject over mens- en 
milieuvriendelijke utiliteitsbouw. Na 
m’n afstuderen kon ik voor mijn ver-

ZO ZIE JE DAT EEN KLEIN BESLUIT IN JE 
LEVEN – BIJ MIJ MIJN AFSTUDEERON-

DERWERP – HEEL JE CARRIÈRE KAN  
BEPALEN. IK BEN DAAR BEST  

GELUKKIG MEE.
vangende dienstplicht een jaar bij Jón 
Kristinsson werken, bleef daar parttime 
als docent hangen en ging werken als 
dubo-adviseur, eerst bij opMAAT en 
later bij het NIBE. In 2000 kreeg ik een 
aanbod om te promoveren en ben ik 
geleidelijk aan fulltime gaan werken 

aan de TU. In 2009 kon ik hoogleraar 
worden op het oude vakgebied van Jón 
Kristinsson en dat van Hans Cauberg. 
Zo zie je dat een klein besluit in je leven 
– bij mij mijn afstudeeronderwerp – 
heel je carrière kan bepalen. Ik ben daar 
best gelukkig mee. 
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Als professor aan de TU-Delft heb je 
veel met studenten te maken en met 
nieuwe ontwikkelingen in onderzoek. 
Heb je een aantal inspirerende voor-
beelden die op termijn gemeengoed 
zouden kunnen worden?

 

Het interessante is dat ik in mijn onder-
wijs studenten vooral leer duurzame 
gebouwen te (her)ontwerpen en dat 
mijn onderzoek vooral op de grotere 
schaal ligt: klimaatadaptatie, energie-
neutraliteit, circulariteit. CO2-neutrale, 
energie neutrale en (nog verdergaand) 
fossielvrije gebouwen zijn de laatste 
jaren het stadium van theoretisch con-
cept ontstegen; de volgende stap zijn 
circulaire gebouwen en (nog verder-
gaand) regeneratieve gebouwen. Er 
zijn de laatste tijd veel projecten over 
groen: klimatisering met groen, vertica-
le landbouw, biobased materials – daar 
zullen we nog veel van zien de komende 

jaren. Wat ik in de stad langzaam zie 
gebeuren is dat slimme uitwisseling 
van warmte en koude in de stad – daar 
hebben we veel onderzoek naar ge-
daan – gemeengoed begint te worden. 
Verschillende steden zijn bezig met 
roadmaps naar 2020, 2030 en verder, de 
grote duurzame transitie; het zijn span-
nende tijden. Wat ik zelf hoop: dat we 
steden gaan klimatiseren en dat dit de 
gezondheid en het energiesysteem gaat 
helpen. Ik merk dat die gedachte bij de 
EU en NWO nog een stap te ver gaat, 
maar de pioniers weten: wacht een tijd-
je en men is er klaar voor.

Je bent zeer begaan met de  
problematiek rond klimaatverandering, 
wat betekent dat persoonlijk voor jou?

 

Zonder dat ik daar het christelijke rent-
meesterschap voor ingegoten heb 

Prêt-à-loger Solar Decathlon House, een winnend prijsvraag ontwerp om bestaande gebou-
wen energie neutraal te maken (bron: Andy van den Dobbelsteen)

WILLEN WE ONZE KINDEREN EN KLEIN-
KINDEREN EEN LEEFBARE AARDE  

NALATEN, DAN MOETEN WE KEIHARD 
WERKEN AAN HET VOORKOMEN VAN  
EXCESSIEVE KLIMAATVERANDERING

gekregen, denk ik toch dat dit de bood-
schap is geweest die ik van mijn groot-
ouders heb geleerd: wij als mensen 
moeten goed zorgen voor de natuur, 
voor de Aarde. Dieren en planten zullen 
dat niet doen. Het is ook een antropo-
centrische gedachte: Willen we onze 
kinderen en kleinkinderen een leefbare 
Aarde nalaten, dan moeten we keihard 
werken aan het voorkomen van exces-
sieve klimaatverandering. De Aarde zal 
niet vergaan – een percentage van de 
biotische wereld zal overleven – maar 

onze mensheid is in gevaar. Dat meen 
ik echt: het is niet zozeer het directe 
effect van klimaatverandering (hitte, 
droogte, overstromingen) als wel de 
indirecte gevolgen daarvan die niet te 
overzien zijn: mislukte voedseloogsten, 
klimaatvluchtelingen, ontregelde sys-
temen, anarchie en chaos. Daar ben 
ik overigens een thriller over aan het 
schrijven. Ook als dat doelscenario niet 
uitkomt, gok ik liever op een veilige rou-
te waarin we klimaatverandering beter 
onder controle houden.

Je bent zeer begaan met de problema-
tiek rond klimaatverandering, wat  
betekent dat persoonlijk voor jou?

 

Zonder dat ik daar het christelijke  
rentmeesterschap voor ingegoten  
heb gekregen, denk ik toch dat dit de 
boodschap is geweest die ik van mijn 
grootouders heb geleerd: wij als men-
sen moeten goed zorgen voor de na-
tuur, voor de Aarde. Dieren en planten 
zullen dat niet doen. Het is ook een  
antropocentrische gedachte: Willen  
we onze kinderen en kleinkinderen  
een leefbare Aarde nalaten, dan  
moeten we keihard werken aan het 

voorkomen van excessieve klimaatver-
andering. De Aarde zal niet vergaan – 
een percentage van de biotische wereld 
zal overleven – maar onze mensheid is 
in gevaar. Dat meen ik echt: het is niet 
zozeer het directe effect van klimaat-
verandering (hitte, droogte, overstro-
mingen) als wel de indirecte gevolgen 
daarvan die niet te overzien zijn: mis-
lukte voedseloogsten, klimaatvluchte-
lingen, ontregelde systemen, anarchie 
en chaos. Daar ben ik overigens een 
thriller over aan het schrijven. Ook als 
dat doelscenario niet uitkomt, gok ik 
liever op een veilige route waarin we  
klimaatverandering beter onder  
controle houden.



32 Michiel’s Choice Michiel’s Choice 33 

Stel, er zou een progressief kabinet  
komen en jij wordt Minister van Kli-
maat. Wat zijn voor jou dan de drie  
belangrijkste items waar je op zou  
sturen als Minister?

1. Fossielvrij maken van de  
gebouwde omgeving: energie  
renovatiefondsen instellen, steden  
verantwoordelijk maken voor hun  
duurzame energiesysteem, grootscha-
lige toepassing van zonnetechnologie 
mogelijk maken.

Geboren: 

1 april 1968, Tilburg

Huidige functie: 

hoogleraar Klimaatontwerp & Duurzaamheid en afdelingsvoorzitter Architectural Engineering + Techno-
logy (aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft), voorzitter Wetenschappelijke Raad van Advies NL 

Greenlabel, algemeen-bestuurslid Dutch Green Building Council

Relatie/kinderen: 

samenwonend, twee dochters

Hoe zie je jezelf: 

gedreven, creatief, sportief

Wat zou je ooit nog eens willen doen: 

marathon lopen (ga ik 12 november doen Marathon naar Athene), schrijver worden (eerste boek komt in 
het voorjaar van 2018 uit), een tv-programma over energie voor gewone mensen maken (ben bezig met 

een script, gaat te langzaam…)

2. Stad en land klimaatrobuust en 
duurzaam leefbaar maken: strenge  
regels over luchtkwaliteit in steden  
invoeren, klimaatregulering van steden 
opstarten in samenwerking met een 
duurzaam energiesysteem, klimaat-
adaptatieplannen opstellen voor  
stad en land.

3. Een volledig circulaire economie 
realiseren: strenge regels over grond-
stofketens invoeren, productpaspoorten 
introduceren, statiegeld- en servicesys-
temen opzetten, etc.

Roadmap to a sustainable city 2030 (bron: Andy van den Dobbelsteen)
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Hoe omgaan met risi-
co’s ten aanzien van 
klimaatverandering
Voorspellingen op basis 
van modellen met  
scenario’s
“Predictions are hard, especially about 
the future”, een bekend citaat van een 
onbekende bron. Om beslissingen te 
moeten nemen voor onbekende toe-
komst, hebben we te maken met een 
scala van onzekerheden. Dat geldt ook 
voor het klimaat; alle wetenschappelijke 
kennis die er is, kan onzekerheden nooit 
helemaal wegnemen. Daarom bouwen 
we klimaatmodellen om, ondanks de 
onzekerheden, zo goed mogelijk voor-
spellingen te kunnen doen. Zaken die 
we niet weten werken we uit in scena-
rio’s en die verschillende scenario’s 
rekenen we door. De scenario’s lopen 
uiteen van een positief scenario tot een 
negatief scenario of hoe de scenario’s 
ook worden genoemd. Dit leidt tot een 
bandbreedte van resultaten. Bijvoor-
beeld komen klimaatwetenschappers 
op basis van hun meest recente bevin-
dingen tot een bandbreedte van de op-
warming van de Aarde tot het einde van 
deze eeuw van 2 en 4,9 graden Celsius, 
maar anderen komen zelfs tot een  
opwarming van 6 graden. 

Geconcludeerd kan worden dat er op dit  
 

punt geen zekerheden bestaan, alleen 
waarschijnlijkheden en dat uitkomsten 
trends kunnen aangeven, maar geen 
harde voorspellingen kunnen doen. 

Koolstofbudget
Om de Parijse afspraak van december 
2015 te kunnen halen is het mogelijk 
om uit te rekenen hoeveel CO2-equiva-
lent er nog in de atmosfeer kan worden 
uitgestoten om de afgesproken limiet 
van maximaal 2 graden opwarming  
te kunnen halen. 

Wanneer de emissies van het belang-
rijkste broeikasgas, koolstofdioxide, 
blijven doorgroeien zoals in het ver-
leden, dan stoten we wereldwijd in de 
komende eeuw naar schatting zo’n 
4200 miljard ton CO2e uit, op basis van 
de huidige jaarlijkse uitstoot van cir-
ca 40 miljard ton CO2e. Goed voor een 
wereldwijde stijging van de gemiddel-
de mondiale temperatuur met ruim 4 
graden. Berekeningen op basis van de 
uitgangspunten van Parijs geven een 
koolstofdioxide budget variëren tussen 
de 590 tot 1240 miljard ton CO2e vanaf 
2015 1 Om binnen de anderhalve graad 
opwarming te blijven, moet de uitstoot 
zelfs ruim onder de 600 miljard  
 

Huidige voorraden fossiele brandstoffen en hoeveel er nog van mag worden gebruikt binnen 
de Parijse afspraken, uitgedrukt in CO2e emissies (bron: Global Energy Assessment, IPCC 2 )

ton CO2e vallen. Wanneer wereldwijd de 
emissies met constante snelheid wor-
den gereduceerd, zouden de emissies 
dus in ongeveer 50 jaar naar nul moe-
ten worden teruggebracht om zo binnen 
het afgesproken twee graden budget 
te blijven. Dat is bijna een onmogelijke 
opgave gezien de emissietrends in de 
afgelopen decennia (stijgend in plaats 
van dalend), maar ook gezien de le-
vensduur van veel energie-infrastruc-
tuur (elektriciteitscentrales gaan bij-
voorbeeld vaak minstens 40 jaar mee). 

Consequentie van het beperkte kool-
stofbudget is dat we grote delen van 
alle fossiele reserves aan gas, olie en 
kolen, niet zouden mogen gebruiken. De 
onontkoombare uitfasering van fossiele 
brandstoffen gaat er aan komen.

Omgaan met risico’s
Risico’s zijn een onderdeel van het  
leven. Soms ervaren we dat zwaarder 
dan anders. Om boodschappen te gaan 
doen besluit je de deur uit te gaan en 
deel te nemen aan het verkeer, daarbij 
loop je het risico op een verkeerson-
geluk. Vliegen in een vliegtuig is een 
risico, voor veel mensen voelt dat als 
een groter risico dan deelnemen aan 
het dagelijks verkeer, maar het werke-
lijke risico op overlijden is vele malen 
kleiner. Om enkele getallen te noemen, 
gemiddeld over de afgelopen vijf jaar is 
het wereldwijde aantal dodelijke slacht-
offers van vliegen 370/jaar, terwijl er 
alleen al in Nederland 629 dodelijke 
slachtoffers in het verkeer zijn gevallen 
het afgelopen jaar (2016). 
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De risico’s die we nemen met onze  
levensstijl is in principe een eigen 
keuze. Sommige mensen menen dat 
bepaalde ongezonde gewoontes, als 
roken en drinken, de kwaliteit van leven 
verhogen en anderen vinden dat ze al-
leen leven als ze riskante dingen doen, 
zoals bungeejumpen, survival of solo 
de oceaan oversteken. Maar in alle  
gevallen zijn het steeds eigen keuzes. 

Maar klimaatrisico’s zijn collectieve  
risico’s, waar je als individu slechts  
een beperkte invloed op hebt. Maar 
daarmee niet minder ingrijpend in 
 je leven kunnen zijn. 

Wetenschappers gaan  
anders om met  
onzekerheden
Vervolgens is het noodzakelijk een on-
derscheid te maken tussen hoe weten-
schappers met onzekerheden omgaan. 
Zoals in een artikel in One World 3 staat: 
‘Wetenschappers zijn terughoudend 
met het benoemen van fenomenen of 
verklaringen als er grote onzekerheid is 
over het bestaan ervan; en als ze dat al 
doen, zullen ze veel nadruk leggen op 
de onzekerheden. Een hypothese op-
voeren die bij nader inzien onjuist blijkt, 

of een scenario dat onrealistisch is (een 
“vals positief”, of type 1 fout) geldt in 
de wetenschap als een ernstiger fout 
dan een mogelijk juiste hypothese of 
realistisch scenario onbenoemd laten 
(een “vals negatief”, of type 2 fout). In 
een risicoanalyse is het juist belangrijk 
dat alle scenario’s, hoe onwaarschijn-
lijk ook, geïdentificeerd worden. Een 
onwaarschijnlijk scenario met grote ge-
volgen kan ook risico opleveren.’

De terughoudendheid van de weten-
schap heeft er vermoedelijk aan bij-
gedragen dat de politiek én de maat-
schappij de ernst van het veranderende 
klimaat decennialang voor zich uit 
hebben geschoven. Terugkijkend op 
de ontwikkeling van de klimaatweten-
schap kunnen we constateren dat er in 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
genoeg bekend was om toen al van een 
aanzienlijk risico te spreken. Zie de in-
middels bekend geworden papers van 
Shell en ExxonMobile 4 over de ernstige 
misleidingen en het zaaien van twijfel 
over de gevolgen voor het klimaat van 
hun producten. 

Door deze terughoudendheid van we-
tenschappers, de misleidende cam-
pagnes van een aantal grote oliemaat-
schappijen, het korte termijn denken 
van de politiek en de angst van de 
politiek om onwelgevallige problemen 
te benoemen, wordt de klimaatproble-
matiek van een snel opwarmende Aarde 
nog steeds niet als het belangrijkste 
thema van deze tijd gezien. Een onver-
geeflijke fout, gezien wat er allemaal op 
ons af komt. 

communicatie over  
onzekerheden
In het klimaatdebat is communicatie 
ongelooflijk belangrijk. En dat er onze-
kerheden zijn over hoe de opwarming 
van de Aarde zich verder gaat ontwik-
kelen is ook duidelijk. Maar dat is geen 
reden om de ogen te sluiten of sterker 
nog, te roepen dit is een hoax. Nee het 
is een feit. 

Gezien de grote onbekendheid van het 
brede publiek met de klimaatproblema-
tiek, heb ik er voor gekozen om dit eMa-
gazine als themaspecial uit te brengen 
om een zo breed mogelijk publiek te be-
reiken. De inhoud van dit nummer zou 
iedereen moeten weten. Ook al is nog 
lang niet alles zeker, maar ook de onze-
kerheden moeten benoemd worden. 

Bronvermelding

1 Differences between carbon budget es-
timates unravelled - Joeri Rogelj et al. - 
Nature Climate Change 6, February 2016 
- http://www.nature.com/nclimate/jour-
nal/v6/n3/full/nclimate2868.html

2 http://www.pbl.nl/infographic/vergelij-
king-van-energievoorraden-en-koolstof-
budget-voor-2-graden-celsius-klimaat-
doel

3 https://www.oneworld.nl/groen/kli-
maat/het-risicoprobleem-van-klimaat-
verandering

4 https://decorrespondent.nl/7225/
exxonmobil-loog-jarenlang-over-kli-
maatverandering-de-gevolgen-merken- 
we-nog-steeds/758076579150-f84f-
da1d
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Mogelijke  
oplossingen voor  
klimaatverandering
Energiebesparing
Verreweg de goedkoopste en econo-
misch vaak interessante oplossing is 
om energie te besparen. Waar geen 
energie verbruikt wordt, wordt geen CO2 
uitgestoten en hoeft ook geen energie 
ingekocht te worden. De overheid stelt 
eisen aan energieverslindende gebou-
wen. Zo is de EPC (energieprestatie 
coëfficiënt), een norm welke de ener-
gieprestatie van een gebouw uitdrukt 
in één getal, ingevoerd en wordt deze in 
stappen steeds verlaagd. Zijn we ooit 
in 1996 begonnen met een EPC van 1,4 
voor woningen, vanaf 2021 moet de 
EPC 0,0 zijn, bijna energie neutraal. Dat 
zijn goede stappen. Ook voor andere 
gebouwen geldt een vergelijkbaar re-
giem, een steeds beter wordende ener-
gieprestatie. Niet alleen voor gebouwen 
gelden stimuleringsregelingen om 
energiezuiniger te worden. Dit geldt ook 
voor auto’s, diverse bedrijfsmiddelen, 
enz. 

De EU heeft als doel dat in 2020 20% 
energie bespaard wordt ten opzichte 
van het referentiejaar 1990. Eurostat 1 
berichtte dat we goed op schema lig-
gen. De cijfers van het energieverbruik 
over 2014 van de Europese lidstaten 

laten een positieve ontwikkeling zien. 
De besparing ten opzichte van het refe-
rentiejaar 1990 en het toen verwachte 
verbruik in 2020 bedraagt 16,9 procent, 
dat is zelfs 2 procent minder dan het 
tussendoel voor 2014. Nederland doet 
dapper mee, al is de daling nog niet 
echt robuust. Helaas nam het energie-
verbruik in 2015 weer toe, waardoor we 
nu nog maar 0,4% onder het doel zitten. 
Toch zit hier een addertje onder het 
gras. We tellen niet de energiebespa-
ring ten opzichte van het niveau 1990, 
hoewel dat wel gezegd wordt, maar we 
tellen de besparing ten opzichte van 
het niveau dat we bereikt hadden als de 
groei van het energieverbruik gewoon 
was doorgegaan sinds 1990. Dat leidt 
tot een theoretische besparing, maar 
feitelijk kan het energieverbruik gewoon 
toenemen. 

Overgang naar duurzame 
bronnen
In 2015 bestond het wereldenergie-
verbruik voor 78,4% uit fossiele brand-
stoffen als kolen, olie en aardgas. De 
overige 21,6% werd gevormd door wa-
terkracht, kerncentrales, zon & wind, 

Het stijgende energieverbruik wereldwijd is 
in bovenstaande grafieken goed te zien en 
het geringe aandeel vernieuwbaar ook (bron: 
© OECD/IEA 2015 World Energy Outlook, 
IEA Publishing)

geothermie en biomassa 2. Die 78,4% 
fossiel zou in 2050 tot 0% gedaald 
moeten zijn. In een wereld waarin we 
met meer en meer mensen leven en 
onze welvaart ook voortdurend toe-
neemt, is dat een welhaast onmogelij-
ke, maar noodzakelijke opgave. In dit 
overzicht worden kerncentrales nog tot 
de duurzame bronnen gerekend, maar 
dat is feitelijk onjuist. Kerncentrales 
zijn niet renewable, hernieuwbaar. De 
brandstof is afhankelijk van eindigende 

grondstoffen en de nucleaire vervuiling 
is een onopgelost probleem. Biomas-
sa is uiteraard wel hernieuwbaar, maar 
voldoet op korte termijn niet aan een 
lagere CO2 uitstoot. Het argument dat 
biomassa CO2-neutraal is omdat we 
weer nieuw aanplanten is theoretisch 
juist. Maar het duurt maar liefst 50 tot 
100 jaar voordat de uitgestoten CO2 
weer is opgenomen door de nieuwe 
bomen, dus schieten we er voor het kli-
maatproblematiek van nu niets mee op. 
Want de komende 15 tot 20 jaar zullen 
we de CO2-uitstoot drastisch moeten 
reduceren. Langzamerhand begint dit 
besef ook door te dringen bij klimaatex-
perts dat biomassa op korte termijn 
meer CO2 kost dan het oplevert. Om 
een voorbeeld te geven: ‘Hout brandt 
minder efficiënt dan kolen en gas. Geen 
fan of criticus van biomassa spreekt 
dat onweerlegbare feit tegen. Voor de-
zelfde hoeveelheid elektriciteit stoten 
de houtkorrels, tijdens de verbranding, 
in de Amercentrale straks 95 procent 
meer CO2 uit dan gas. En zelfs 15 pro-
cent meer dan steenkool, de meest 
vervuilende fossiele brandstof 3.’ Blij-
ven dus feitelijk alleen zon, wind, wa-
terkracht en geothermie over. Opwek-
king van energie uit duurzame bronnen 
betekent bijna automatisch opwekking 
van elektriciteit. De maatschappij zal 
voor een groot deel geëlektrificeerd 
worden. Zo’n omschakeling naar een op 
elektriciteit gebaseerde maatschappij 
zal veel van ons aanpassingsvermogen 
vergen. De campagne ‘Van het gas los’ 
wil ons alvast bewust maken en voor-
bereiden hierop. Het is ook goed mo-
gelijk. Terwijl een aanpassing aan een 
opwarmend klimaat veel lastiger zal 
zijn en aanzienlijk grotere investeringen 
vereist. 

38 Michiel’s Choice Michiel’s Choice 39 



40 Michiel’s Choice Michiel’s Choice 41 

De opwekking van Nederlandse energie naar hernieuwbare bronnen (bron: CBS2017)

Het koolstofbudget geeft ons aan tot welke opwarming we door kunnen gaan met fossiele 
brandstoffen te verstoken (bron: CarbonBrief)

Aandeel duurzame ener-
gie Nederland/EU/wereld
Het energieverbruik uit hernieuwbare 
bronnen in Nederland is in 2016 uitge-
komen op een schamele 5,9%. Slechts 
een zeer geringe stijging van 0,1% ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Het 
energieverbruik uit wind en zon steeg, 
het verbruik uit biomassa nam licht af, 
maar is nog steeds dominant.  De Ne-
derlandse doelstelling is om in 2020 
14% van het totale energieverbruik uit 
duurzame bronnen te halen. Dat is nog 
een ambitieuze doelstelling, gezien het 
huidige percentage, maar bij lange na 
niet genoeg, gezien de voortschrijdende 
opwarming van de Aarde. Op basis van 
de Nationale Energieverkenning 2016 
blijft het percentage duurzaam opge-
wekte energie in 2020 steken op rond 
de 12,5 procent. De Nederlandse over-
heid heeft als doelstelling voor 2050 

een volledig duurzame energievoor-
ziening, 100% hernieuwbaar. Het zal 
duidelijk zijn dat dat nog een hele weg 
te gaan is. De gehele Europese Unie 
heeft als doelstelling om in 2020 20% 
hernieuwbare bronnen te hebben, ter-
wijl dat in 2016 al 16% is. Hieruit blijkt 
hoe erg Nederland achterloopt. Het lijkt 
allemaal hard te gaan met zon en wind, 
maar als je het grotere plaatje bekijkt 
zijn we nog ver verwijderd van de doel-
stellingen om de Aarde onder de twee, 
liefst anderhalve graad Celsius opwar-
ming te houden.

Niet opstoken fossiel
Verreweg het belangrijkste aandachts-
punt en de best mogelijke oplossing, 
is het zorgen dat er steeds minder CO2 
vrijkomt door een sterk afnemend ge-
bruik van fossiele grondstoffen. Zoals 
we in het vorige artikel zagen hebben 

we nog een CO2e (CO2-equivalent) 
budget van minder dan 600 miljard 
ton CO2e als we binnen de anderhalve 
graad opwarming willen blijven. Vol-
gens onderstaande grafiek hebben we 
dan begin 2017 nog 4,1 jaar tot 2021 
voor het kooldioxide budget op is 4. 
Daarna moeten we stoppen met fos-
siele brandstoffen!  Dit betekent dat 
grote delen (82%) van de wereldwijde 
fossiele reserves onaangeroerd in de 
grond zouden moeten blijven zitten 5. 
Dit heeft enorme consequenties voor 
landen en bedrijven die afhankelijk zijn 
van de fossiele energie. Een versnelde 
omschakeling naar duurzame bronnen 
is noodzakelijk. Doorgaan op de huidige 
voet is onaanvaardbaar en zou feitelijk 
bestraft moeten worden door het nog 

op te richten ‘Tribunaal van de Aarde’ 
en de aanklacht heet ecocide. Ieder-
een weet inmiddels dat het misdadig 
is op deze wijze door te gaan. Dat er 
dus ooit zo’n tribunaal komt is niet on-
waarschijnlijk. Wereldleiders als Trump 
en CEO’s van grote bedrijven als Shell, 
ExxonMobile, enz. zouden ooit ter ver-
antwoording kunnen worden geroepen.

Afvangen van CO2 en hoe 
CO2 te verwerken
Wereldleiders hebben sinds 1995 twee-
entwintig VN-klimaatconferenties ge-
houden, toch is de jaarlijkse globale 
uitstoot van fossiele brandstoffen in die 
periode gestegen van 6.000 tot 10.000  
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miljoen ton koolstof per jaar.

De waarschijnlijkheid dat de wereld 
ertoe besluit dat we de resterende fos-
siele brandstof reserves in de grond 
moeten laten, is gering. Dit betekent dat 
er gezocht moet worden naar andere, 
technische oplossingen, om het aan-
deel CO2 uit de dampkring aanzienlijk 
te verkleinen. 

Het afvangen van CO2 bij de bron is 
daarbij een serieuze optie. Internatio-

naal wordt dit afgekort met CCS (car-
bon capture and storage). In maart dit 
jaar is in Zwitserland door Climeworks 
de eerste commerciële installatie geo-
pend die CO2 uit de lucht filtert en het 
doorverkoopt aan een nabijgelegen 
kassencomplex om planten harder te 
laten groeien. Tegen 2025 wil het bedrijf 
1 procent van de wereldwijde uitstoot 
wegfilteren. Hiervoor zijn dan wel heel 
veel installaties nodig. 

Interessant aan de CCS methode is dat 
er ook commerciële producten kunnen 
ontstaan uit het afgevangen kooldioxi-
de gas. De Zwitsers verkopen het door 
als een soort mest aan een kassen-
complex. In India is een bedrijf dat er 
bakpoeder van maakt, evenals de Hen-
gelose afvalverwerker Twence. Anderen 
proberen er opnieuw brandstof van te 
maken, hoewel daar nog een hele weg 
is te gaan. Probleem bij al deze vormen 
van opvang en hergebruik is dat de CO2 
uiteindelijk weer in de kringloop terug-
komt. En we er feitelijk niets mee op-
schieten. Daarom wordt er ook gekeken 
naar ondergrondse opslag van afge-
vangen CO2. In Nederland wordt dit op 
kleine schaal toegepast, ondanks grote 
weerstand. De afgevangen CO2 wordt 
dan in kleinere uitgeputte gasvelden 
onder zee opgeslagen. Indien we alle 
Nederlandse gasvelden zouden gebrui-
ken om afgevangen CO2 in op te slaan, 
zouden we de uitstoot van Nederland 
van de komende 40 jaar probleemloos 
in onze gasvelden kwijt kunnen. Uiter-
aard is het een end-of-pipe oplossing, 
dus minder wenselijk, maar het zou 
in de overgangsfase van fossiel naar 
hernieuwbaar een belangrijke rol kun-
nen spelen denkt onze regering. Zij zet 

De intensieve veehouderij veroorzaakt een aanzienlijk deel van de CO2 uitstoot (foto: Syda 
Productions/Shutterstock)

Het aandeel van de wereldwijde fossiele re-
serves dat niet gebruik zou mogen worden, 
willen we binnen de grenzen van de twee 
graden opwarming blijven (bron: McGlade & 
Erkins in Nature 2015)

stevig in op deze CCS in het nieuwe 
regeerakkoord, misschien wel onrea-
listisch stevig. CO2 opslag is een tijde-
lijke oplossing. 

Een andere manier om CO2 te binden 
is het te mineraliseren met Olivijn bij-
voorbeeld. Dit gesteente kan goed CO2 
uit de lucht binden en vasthouden. Het 
leek een veelbelovende methode, maar 
vraagt wel heel veel Olivijn en is hier-
door wat op de achtergrond gekomen. 

Er worden steeds meer manieren be-
dacht om afgevangen CO2, we noemen 
dat CO2-valorisatie, een nuttige be-
stemming te geven. Enkele  
voorbeelden: 

• De compensatiesteen van de  
 

RuwBouw Groep, zij maken uit zand 
en CO2 stenen die in de bouw gebruikt 
kunnen worden zoals kalkzandsteen. 
https://www.ruwbouw.nl/product/com-
pensatiesteen-2/ 

• Afgevangen CO2 kan met zonne-ener-
gie worden omgezet in biobrandstof 
of zelfs aardgas, op deze wijze kan de 
kringloop gesloten worden. https://
www.topics.nl/kitty-nijmeijer-co2-
moet-je-gebruiken-niet-opslaan-apn-
4539534vk/?context=playlist/s-100-
groen-38a5e5/ 

De komende jaren zullen er wel steeds 
meer technieken worden uitgevonden 
om de CO2 een nuttige toepassing te 
geven.
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Beëindigen van intensieve 
veehouderij – iedereen  
veganist
Deze momenteel onrealistische ge-
dachte, hoort toch thuis in de mogelij-
ke oplossingen. In een volgend eMa-
gazine zal ik dit verder uitwerken op 
persoonlijk niveau. Maar hier gaat het 
over beleidsniveau. De vleesindustrie 
is volgens onderzoekers van het Wor-
ldWatch Institute 6 goed voor 51% van 
de jaarlijkse door de mens veroorzaak-
te CO2-uitstoot. Daarmee is de vee-
teeltsector voor de helft verantwoor-
delijk voor de antropogene opwarming 
van de Aarde. Koeien produceren grote 
hoeveelheden van de broeikasgassen 
koolstofdioxide, methaan, stikstofoxi-
de en lachgas. Er zijn 70 miljard dieren 
(koeien, kippen, varkens, enz.) in de in-
tensieve veehouderij op deze wereld.  
Bij de 7,5 miljard mensen die er nu op 
Aarde leven, betekent dat bijna 10  
dieren in de intensieve veehouderij  
per wereldburger!

Natuur & Milieu rekende uit dat wil Ne-
derland aan de Parijse klimaatdoelstel-
lingen van 2030 voldoen, de veestapel 
zou moeten worden teruggebracht tot 
1 miljoen melkkoeien en 3,4 miljoen 
varkens. Dat is een inkrimping van 40%. 
Ook het aantal kippen moet met een 
vijfde worden teruggebracht 7. 

Als iedereen veganist zou worden en 
geen dierlijke producten meer zou eten, 
zou dat enorme positieve consequen-
ties hebben voor de klimaatverande-
ring. Onmogelijk? Twintig jaar geleden 
hadden we toch ook niet verwacht dat 
roken zo not-done zou zijn als het nu 
is? 

Geo-engineering 
Geo-engineering is het bewust ingrijpen 
in het functioneren van de Aarde, veelal 
met als doel klimaatverandering tegen 
te gaan. Daarbij kunnen we twee vor-
men van geo-engineering onderschei-
den: aan de ene kant Solar Radiation 
Management (SRM) en aan de andere 
kant Carbon Dioxide Removal (CDR).

Solar Radiation Management werkt 
door een deel van de zonne-energie 
terug de ruimte in te reflecteren. De 
temperatuur van de aarde wordt im-
mers grotendeels bepaald door de 
inkomende zonnestraling. Dit zou bij-
voorbeeld kunnen door het plaatsen 
van grote spiegels tussen ons en de 
zon. Dat is tot nu toe nog veel te duur. 
Het kan ook door reflecterende deeltjes 
in de atmosfeer te brengen. Kristallen, 

kleine waterdruppeltjes, alles wat kan 
reflecteren. Door sommige mensen ook 
wel chemtrails genoemd. Maar reflectie 
kan ook vanaf de Aarde zelf plaatsvin-
den, licht gekleurde delen zoals de Arc-
tische zones weerkaatsen tot wel 90% 
van het zonlicht terug, terwijl bossen 
en oceanen, donkerder zijn en zo veel 
meer energie absorberen. Bekend is het 
fenomeen dat grote vulkaanuitbarstin-
gen dermate veel stof in de hogere la-
gen van de atmosfeer kunnen uitstoten, 
waar ze langer verblijven en daarmee 
ook de Aarde afkoelen.

SRM is eigenlijk alleen symptoombe-
strijding omdat het probleem van de 
vrijkomende broeikasgassen niet aan 
de bron aangepakt wordt. De andere 
tak van geo-engineering – CDR – doet 
dit wel. We zien dan ook dat CDR zich 

Mars tegen geo-engineering in Dublin, Ier-
land, januari 2017 (bron: Remizov / Shutter-
stock)

langzaam aan het taboe aan het ont-
trekken is. 

CDR is een andere aanpak dan het af-
vangen van CO2 emissies van grote 
fossiele verbruikers zoals energiecen-
trales. Het afvangen vermindert de 
emissie naar de atmosfeer, maar kan 
de hoeveelheid kooldioxide die al in 
de atmosfeer voorkomt niet vermin-
deren. Omdat CDR kooldioxide uit de 
atmosfeer verwijdert, veroorzaakt het 
negatieve emissies, waardoor emissies 
van kleine en verspreide puntbronnen 
worden aangepakt, zoals huishoudelijke 
verwarmingssystemen, vliegtuigen en 
uitlaatgassen. 
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