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INLEIDING
Sinds de mislukte klimaattop in Kopenhagen en de economische crisis is wereldwijd de maatschappelijke aandacht voor klimaatverandering sterk teruggelopen. In
Nederland was dit nog sterker het geval, of dat nu lag aan de opkomst van Wilders of
aan het feit dat we in de afgelopen jaren weer een aantal keren op natuurijs konden
schaatsen. Ondanks deze verminderde aandacht, is het probleem allerminst verdwenen. Integendeel.
De mondiale CO2-uitstoot liep, recessie ten spijt, in 2011 naar de hoogste waarde
sinds de industriële revolutie. 2010 was wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten en
ook 2011 bracht een opvallend temperatuurrecord: het werd het warmste La Niñajaar, jaren die normaal gesproken relatief koel uitvallen. Op de Noordpool zagen we
afgelopen jaar minimumrecords in zomerijs én winterijs. Groenland had in 2010 een
smeltrecord en ook de Amazone zag dat jaar weer een nieuw droogterecord. Kortom,
alle reden om klimaat weer hoog op de agenda te zetten.
Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in
de klimaatwetenschap. Dat is allereerst de meest omvattende studie ooit naar de
landtemperatuur op aarde in de laatste anderhalve eeuw, een studie die mede door
klimaatsceptici is gefinancierd en uitgevoerd. Daarnaast wordt ingegaan op de complexe relatie tussen klimaatverandering en extreem weer en de vermeende koude winters in Nederland en de ontwikkelingen rond de Noordpool. Speciale aandacht is er
ook voor een aantal processen die de opwarming kunnen versterken: het smelten van
zee-ijs op de Noordpool, de opwarming en verdroging van de toendra en de droogte
in de Amazone.
Al deze studies illustreren enerzijds dat klimaatwetenschap complex is en anderzijds
dat er een toenemend aantal signalen is dat de versnelling van de opwarming is
begonnen. Een versnelling die we overigens waarschijnlijk pas in het midden van deze
eeuw gaan zien, omdat er door allerlei vertragende factoren in het klimaatsysteem
(oceanen, ijskappen) zo’n 40 jaar zit tussen stijgende concentraties broeikasgassen
en de maximale opwarming. Anders gezegd: de opwarming die we nu zien, is niet het
gevolg van onze uitstoot nu, maar van de uitstoot tot pakweg 1970. De gevolgen van
de stijgende CO2-concentratie die we nu al hebben veroorzaakt, moeten nog komen.
Werken aan een oplossing blijft essentieel. Daarom gaan we in deze publicatie tot slot
in op de vraag hoe we de twee graden doelstelling in zicht kunnen houden. Het beleid
dat overheden nu, op basis van niet-bindende afspraken van Kopenhagen, bereid zijn
te voeren, levert namelijk niet voldoende reductie op om de twee graden doelstelling
te halen. Maar hoe kan dat gat tussen doelstelling en afspraken gedicht worden?
Niet alle mogelijke ingrepen blijken namelijk even effectief. Zo laat een opmerkelijke
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Amerikaanse studie zien dat de verschuiving van kolen naar gas nauwelijks iets oplevert. Voer voor discussie.
Meer kansrijk lijkt een pakket internationale maatschappelijke initiatieven gericht op
energiebesparing, duurzame energie, bosbescherming en bosherstel en de aanpak
van andere broeikasgassen. Goedwillende overheden kunnen deze maatschappelijke
initiatieven steunen. Een hoopvolle signaal in een wereld waarin overheden zelf niet in
staat zijn tot een effectieve aanpak te komen.

#SCEPSIS

1 Grootste temperatuurstudie ooit
kraakt kritiek klimaatsceptici:
temperatuurgrafiek deugt

Sible Schöne

ÆÆ Dé klimaatstudie van het afgelopen jaar: Berkeley Earth
Surface Temperature – kritisch en transparant, alle beschikbare
temperatuurmetingen nog één keer onder de loep...

Programma Directeur
HIER Klimaatcampagne

ÆÆ Studie mede gefinancierd en uitgevoerd door Amerikaanse
klimaatsceptici
ÆÆ Inhoudelijke kritiekpunten sceptici op temperatuurmetingen
weerlegd: nieuwe grafiek overlapt bijna exact met weergave
eerdere temperatuurstudies
ÆÆ In 55 jaar tijd is de gemiddelde landtemperatuur met bijna een
volle graad gestegen
De Aarde warmt op. In de afgelopen jaren verscheen de ene na de andere studie met
die conclusie. Onder de afzenders zaten talloze universiteiten en gerenommeerde
wetenschappelijke instituten als de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) en NASA. Klimaatsceptici hebben de betrouwbaarheid van
deze temperatuurstudies steeds in twijfel getrokken, zich daarbij met name beroepend
op een door hen verondersteld ‘stedelijk hitte-eiland’-effect: stedelijke gebieden zijn
iets warmer dan omliggend land, door urbanisatie zouden steeds meer meetstations
binnen stedelijk gebied vallen. Daarnaast wezen ze op mogelijke zwakten bij individuele weerstations, waardoor meetfouten zouden kunnen zijn ontstaan.
Mede gefinancierd door Amerikaanse klimaatsceptici verscheen in november vorig jaar
daarom een breed opgezette studie die alles voor de zekerheid nog een keer goed
heeft nagemeten: het Berkeley Earth Surface Temperature (BEST)-project, uitgevoerd
door een team van de gelijknamige universiteit. Het is qua brondata de omvangrijkste
temperatuurstudie ooit, met een analyse van maar liefst 1,6 miljard temperatuurmetingen uit 16 verschillende klimaatreeksen, afkomstig van 39.390 op land gevestigde
weerstations.
BEST heeft een eigen weergave gemaakt van de mondiale ontwikkeling van de
landtemperaturen tussen 1955 en 2010, waarbij al deze punten zorgvuldig zijn
meegewogen.
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De nieuwe studie komt tot dezelfde conclusie als de eerdere leidende temperatuur
studies van grote universiteiten en klimaatinstituten: mondiaal zijn de landtemperaturen
in 55 jaar al met bijna één volle graad gestegen.

Bijzonderheden Berkeley-temperatuurstudie:

•

Belangrijkste conclusies van BEST:
1. De landtemperaturen op aarde stijgen snel. Gemiddeld is de temperatuur in
iets meer dan een halve eeuw met bijna één graad Celsius gestegen.

•

2. De mondiale temperatuurgrafiek van Berkeley komt vrijwel perfect overeen met
die van leidende klimaatinstituten als NOAA, NASA, Met Office en de Climate
Research Unit van de Universiteit van East Anglia – bron van de gehackte
e-mails van ‘climate gate’ en mikpunt van veel sceptici.
3. De voorgestelde mogelijke meetfouten en onnauwkeurigheden bleken
niet van invloed.

•
•

•
•
•

Het team van betrokken wetenschappers was versterkt met onder
andere Saul Perlmutter. Deze Berkeley-professor won enkele weken
eerder de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn berekeningen over
het uitdijende heelal.
De temperatuurgrafiek van de Berkeley-studie komt het beste overeen
met de klimaatreeksen van NOAA en NASA. Alleen het Britse Met
Office Hadley Centre laat een iets zwakkere opwarming zien. Volgens
critici geeft deze reeks een minder goede weergave van de mondiale
opwarming, omdat het de relatief snelle temperatuurstijging in het
Noordpoolgebied niet goed weergeeft.
De studie beschikt over vijf maal zo veel 20e eeuwse temperatuurdata als
de voorheen grootste.
De studie was mede gefinanceerd door de David Koch Stichting. Deze
is opgezet door een telg uit de familie die miljarden heeft verdiend
met oliewinning. David Koch doneert ook geld aan klimaatsceptische
wetenschappers. (Andere financiers zijn het Lawrence Berkeley National
Laboratory en het klimaatfonds van Bill Gates. BEST stelt dat donateurs
geen invloed hebben op de inhoud van de studie.)
Het wetenschappelijke team van Berkeley bestaat uit een
samenwerkingsverband van natuurkundigen, statistici en klimatologen.
BEST is een doorlopend project en alle gegevens zijn vrij toegankelijk
voor geïnteresseerden.
BEST-resultaten suggereren dat de invloed van de Atlantische
Multidecadale Oscillatie (AMO) op mondiale temperatuurschommelingen
groter is dan die van El Niño en La Niña (ENSO) – zie ook volgende
hoofdstuk.
De invloed van stedelijk gebied op het klimaat wordt sowieso overschat.
Het betreft 0,1 procent van landoppervlak van de aarde. Hiervan is
bovendien slechts de helft bebouwing en harde ondergrond, de andere
helft vegetatie. Zo zou ook het witverven van alle daken in steden een
verwaarloosbaar effect hebben op het mondiale klimaat (Jacobsen et al.
2012).

Afbeelding: Berkeley BEST, 2011 – ontwikkeling gemiddelde landtemperatuur tussen 1800 en 2010.
De nieuwe studie van Berkeley (de zwarte lijn) overlapt met andere gevestigde temperatuurreeksen, zoals die
van NASA GISS en NOAA. Klimaatsceptici beweerden dat deze eerdere temperatuurstudies belangrijke meet
fouten vertoonden, maar worden nu in het ongelijk gesteld door een mede door henzelf gefinancierde studie.
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#TREND

2 Opwarming zet sinds 1998

onverminderd door: oceaan en
atmosfeer doen haasje over

˚C

2
1
0
1
2

ÆÆ Nederlandse onderzoekers vinden ‘verdwenen warmte’ terug:
oceaanstromingen zijn belangrijke oorzaak van plateau in
mondiale temperatuurgrafiek – geen sprake van trendbreuk.
Sommige sceptici zeggen dat er sinds 1998 sprake is van afkoeling van het klimaat.
Dit is incorrect. Het afgelopen decennium was het warmste sinds moderne metingen.
Volgens de meetreeks van NASA’s Goddard Institute for Space Studies zijn 2005 en
2010 bovendien de twee warmste individuele jaren, gevolgd door 2009 en 2007. Ook
2002, 2003 en 2006 waren niet kouder dan 1998.
Mede dankzij de krachtigste El Niño in recente geschiedenis is 1998 wel het officieel
warmste jaar van de 20e eeuw. (Alleen de Britse HadCru-meetreeks tekent 1998 als
een hogere piek boven de trend – dit omdat deze dataset het poolgebied niet voldoende meeweegt, en daarmee de (sub)tropen en temperatuurschommelingen onder
invloed van El Niño juist onevenredig sterk.)
Er is dus geen sprake van aantoonbare afkoeling sinds het einde van de vorige eeuw.
Wel is het zo dat opwaartse trend binnen het afgelopen decennium minder sterk is
(NASA GISS toont zwakke stijging, volgens grafiek van HadCru lijkt er sprake van
een plateau). Omdat de atmosferische concentratie broeikasgassen ondertussen nog
elk jaar met ongeveer een half procent oploopt, is er een verklaring nodig voor deze
schijnbaar ‘verdwenen warmte’. Deze verklaring werd het afgelopen jaar geleverd door
onderzoekers van het KNMI.
Zoals winter en zomer elk jaar zorgen voor dalen en stijgen van de temperatuur, ongeacht de klimatologische trend op lange termijn, bestaan er wereldwijd ook (zwakke)
natuurlijke golfbewegingen op een termijn van een tot enkele jaren. Deze zorgen af en
toe voor een vertraging van de opwarming, en dan weer voor versnelling – zonder de
uiteindelijke trend te beïnvloeden.
Deze golfbewegingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door fluctuaties in oceaanstromingen. De bekendste is waarschijnlijk de El Niño Southern Oscillation
(ENSO) in de Grote Oceaan – de brenger van El Niños (relatief warm) en La Niñas
(relatief koud). Maar volgens het KNMI-onderzoek is de zogeheten Atlantic Meridional
Overturning Circulation (AMOC) – waar de warme Golfstroom in het noordelijk deel
van de Atlantische Oceaan onderdeel van is – van vergelijkbaar groot belang voor de
wereld jaargemiddelde temperatuur.
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Beide stromingspatronen kennen een fase waarin de atmosfeer relatief veel warmte
afstaat aan de oceanen – tijdens La Niña en tijdens perioden met een relatief zwakke
AMOC – en een fase waarin het omgekeerde effect optreedt, de oceanen minder
warmte opnemen en dus de atmosfeer zelf juist versneld opwarmt. Zulke versnelde
opwarming van de atmosfeer gebeurt in perioden waarin El Niños domineren, en jaren
waarin de Golfstroom juist relatief krachtig is. De afgelopen jaren waren zowel ENSO
als AMOC gemiddeld vooral in een fase die opslag van extra broeikasenergie in de
oceaan bevorderde.

•
•
•
•

•

•
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In het afgelopen decennium domineerden koelere fasen in stromings
patronen in de Grote en Atlantische Oceaan
Het afgelopen decennium (de warmste ooit gemeten) vormt daarmee
een plateau in de mondiale temperatuurgrafiek
De tijdelijke maskering heeft geen invloed op de eigenlijke trend van
atmosferische opwarming
Momenteel ontwikkelt zich een El Niño (2012, observaties NOAA, NASA)
en voor de komende 4 jaar wordt een relatief krachtige AMOC (Matei et
al. 2012) verwacht. Samen met een nieuw zonnemaximum (NASA) en
immer stijgende broeikasgasconcentraties lijken de ingrediënten voor
nieuwe temperatuurrecords aanwezig
Een maand na publicatie van het KNMI-onderzoek (Catsman en Van
Oldenborgh 2011) werden de belangrijkste conclusies nog bevestigd
door een onafhankelijke studie (Meehl et al. 2011) van het Amerikaanse
National Center for Atmospheric Research (NCAR) – dat eveneens wees
op verhoogde hitte-opslag in de oceanen (tussen 2000-2009).
Door de stijging van broeikasgassen kan de aarde minder makkelijk
warmte uitstralen naar de kosmos. De extra energie gaat niet uitsluitend
in opwarming van atmosfeer en oceanen zitten – een kleiner deel
wordt geabsorbeerd door grote ijskappen, zoals die van Groenland en
Antarctica.

3

#RECORDS
Wereldschokkende klimaat
records van enkele jaren
geleden alweer uit de boeken
geschreven

ÆÆ Zijn smeltrecords tegenwoordig oud nieuws? Nooit was er
minder zee-ijs op de Noordpool dan in 2011, zowel in de zomer
als in de winter.
In september 2005 ging een schok over de wereld, toen Amerikaanse onderzoekers
bekend maakten dat het oppervlak van het Noordpoolijs maar liefst 23 procent was
geslonken. Het bleek geen eenmalig incident. Slechts twee jaar later, in 2007, werd
het smeltrecord alweer verbroken – en hoe: 2,74 miljoen vierkante kilometer ijs was
verdwenen, ruim 39 procent van de ‘normale’ zomerijsuitbreiding.
Ook de afgelopen jaren zijn talloze klimaatrecords gebroken. Volgens de leidende temperatuurreeks van NASA’s Goddard Institute for Space Studies was het in 2010 warmer dan ooit tevoren (nog één honderdste graad extra ten opzichte van het eveneens
recordhete jaar 2005, het verschil is daarmee te klein om de beide jaren statistisch te
onderscheiden).
In 2011 was het met een negende plek volgens dezelfde meetreeks iets koeler, maar
toch werd opnieuw een temperatuurrecord gebroken: nooit eerder was het zo warm in
een uitgesproken La Niña-jaar – waarin de mondiale temperatuur juist laag hoort uit te
vallen door grootschalige opwelling van diep koud oceaanwater uit de Grote Oceaan.
Bovendien meldden Duitse klimaatonderzoekers dat het Noordpoolijs dat jaar alweer
een nieuw dieptepunt beleefde.
Ook kunnen we dit jaar al stilstaan bij een anderssoortig klimaatrecord, dat snel
nadert: onderzoekers van het Amerikaanse klimaatinstituut NOAA maten in april voor
het eerst (een maandgemiddelde) CO2-concentratie van meer dan 400 ppm, in de
atmosfeer boven Alaska. Wereldgemiddeld is de grens nog niet overschreden, maar
dit zal onder voortzetting van de huidige hoge uitstoot binnen enkele jaren gebeuren.
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Opmerkelijke klimaatrecords sinds 2010:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogste CO2-uitstoot fossiele brandstoffen (2010, IEA)
Snelste toename atmosferische CO2-concentratie (2010, NOAA)
CO2-concentratie boven Alaska al hoger dan 400 ppmv (2012, NOAA)
Warmste jaar in moderne meetreeks (2010, NASA)
Warmste La Niña-jaar ooit gemeten (2011, NASA)
Droogterecord Amazone (2010, Universiteit van Leeds)
Smeltrecord Groenland (2010, City College New York)
Sterkste Caribische koraalverbleking (2010, NOAA)
Eerste Arctische ‘ozongat’ (2011, WMO)
Minste winterijs Noordpool (2011, NSIDC)
Minste zomerijs Noordpool (2011, Universiteit van Bremen)

#LA NIÑA

4 Niet alle klimaatrampen gevolg
mondiale opwarming

ÆÆ Huidige door broeikasgassen veroorzaakte opwarming heeft
geen grote invloed gehad op bijvoorbeeld de overstromingen in
Queensland of droogte in de Hoorn van Afrika.
Een belangrijk deel van de schade van klimaatverandering wordt niet veroorzaakt door
een verschuiving van gemiddelde waarden voor het weer, maar juist door het meebewegen van de uiterste waarden voor temperatuur en neerslag – en de wereldwijd
onevenredig grote toename van de kans op extreem weer die dit met zich meebrengt.
In praktijk kan zich dit uiten in een seizoen met uitblijvende neerslag, een maand met
viervoudige regen, of een hittegolf met recordhoge temperaturen.
Maar alhoewel klimaatrampen bijna altijd het gevolg zijn van een extreme afwijking in
de weerpatronen, zijn op zichzelf niet alle weersextremen één op één gevolg van de
wereldwijd toenemende temperaturen. Voor sommige extremen – zoals in Nederland
bijvoorbeeld Elfstedenwinters – neemt de kans juist af.
In dat opzicht waren de afgelopen twee jaar opmerkelijk. Het wereldnieuws werd
meermalen gedomineerd door de gevolgen van aanhoudend extreem weer op verschillende continenten. Wereldwijd vielen als gevolg van hitte, overstromingen en
droogte tienduizenden doden (vooral in Rusland – 56.000 slachtoffers) en veel landen
leden miljarden economische schade, waarbij met name de Russische landbouw en
de steenkoolindustrie van Queensland zwaar werden getroffen.
Voor een aantal van deze rampen geldt een duidelijk verband met de mondiale opwarming. Bij het merendeel is het verband echter zeer zwak, of lijkt het volledig afwezig.

ÆÆ Een reusachtige golf van koud water uit de diepte van de
oceaan heeft twee jaar lang het wereldweer gedomineerd. Er is
geen verband met opwarming of CO2 aangetoond.
De reden is het Pacifische klimaatfenomeen La Niña, de koude tegenhanger van El
Niño, dat vanaf de zomer van 2010 tot de lente van 2012 weerpatronen over de gehele planeet heeft beïnvloed. Belangrijk gegeven met betrekking tot La Niña is ten eerste
dat een groot deel van de weereffecten niet worden veroorzaakt door een verhoging
van de temperatuur, maar juist door een verlaging. Dit geldt voor de mondiaal gemiddelde temperatuur en voor zones die te maken hebben met kouder kustwater, zoals
geldt in het oostelijk deel van Grote Oceaan.
Australië heeft tijdens La Niña juist te maken met enkele graden warmer zeewater.
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Het fenomeen wordt hier sinds jaar en dag geassocieerd met een toename van de
neerslag en een verhoogd risico op overstromingen. Dat deze zo extreem uitvielen,
was een gevolg van de kracht van deze editie van La Niña. Omdat La Niña zich voor
de Australische kust uit als een warme afwijking, is het theoretisch wel mogelijk dat
de klimaateffecten hier iets zijn versterkt door het simpele feit dat oceanen overal
langzaam warmer worden en de aantoonbare toename (4% tussen 1950-2000) van
de wereldwijde neerslag die dit veroorzaakt (Durack et al. 2012). Dit geldt niet voor
de droogte in de Hoorn van Afrika, eveneens een La Niña-effect, maar dan veroorzaakt
door kouder kustwater.

Onderzoek naar recente klimaatrampen

•

•

•

•

Ook de overstromingen van de Indus in Pakistan in 2010 worden
in verband gebracht met La Niña (2010, NASA Earth Observatory)
– die extra vocht toevoegde aan de moesson in het oostelijk deel
van de Indische Oceaan. Mogelijk is de moesson zelf verder naar
het noordwesten bewogen door een stromingspatroon hoger in de
atmosfeer – dat eveneens mogelijk oorzaak (en gevolg) was van de
gelijktijdige droogte en hitte in Rusland.
Over de Russische droogte en recordhitte van 2010 bestaan
verschillende opvattingen: het was het gevolg van ‘natuurlijke variabiliteit’
(Dole et al. 2011), zou ‘80% zeker’ niet zijn voorgekomen zonder huidige
klimaatverandering (Rahmstorf en Coumou 2011), ‘beide stellingen
kloppen naast elkaar’ (Otto et al. 2012).
De droogte in de Hoorn van Afrika betrof een na-ijleffect van La Niña,
waarbij temperatuurafwijkingen in de Grote en Indische Oceaan worden
gespiegeld, met relatief koud water voor de Oost-Afrikaanse kust
(basis voor relatief hoge luchtdruk, minder neerslag). Sterke La Niñas
veroorzaken al tenminste 20.000 jaar herhalende droogten in de Hoorn
van Afrika (Wolff, et al. 2011).
Er is tot nog toe door de wetenschap geen duidelijk bewijs gevonden dat
de huidige klimaatverandering leidt tot verschuivingen in de cyclus van
El Niños en La Niñas. Nieuw onderzoek heeft vorig jaar de hypothese
ontkracht dat opwarming tot een permanente El Niño zou leiden: beide
fenomenen kwamen ook gewoon afwisselend voor (Scroxton et al. 2011)
in het Plioceen, een periode die door paleoklimatologen vaak wordt
aangehaald als ‘beste kijkje in de toekomst’, naar een enkele graden
warmere wereld. (Andere nieuwe Plioceen-vergelijkingen bevatten wel
grote waarschuwingen ten aanzien van zeespiegelstijging, zie hoofdstuk 9.)
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#EXTREEM WEER
Toename weersextremen geen
simpele statistiek, toename wél
meetbaar

ÆÆ Gausse-kromme biedt een handige illustratie, maar weinig
voorspellende waarde weersextremen
ÆÆ Extreem weer op veel plaatsen op aarde niet in duidelijk
verband met ‘gemiddeld weer’.
ÆÆ Ook bij basering op klimaatmodellen of trendmetingen
in de echte wereld zelfde hoofdconclusie: extreme
weersomstandigheden nemen wereldwijd sterk toe.
Het IPCC heeft vorig jaar een speciaal rapport over weersextremen gepubliceerd. Op
basis van verzamelde wetenschappelijke inzichten wordt hierin geconcludeerd dat het
99 procent zeker is dat ‘warme extremen’ zullen toenemen, en koude weersextremen
zullen afnemen. Hittegolven zullen rond 2050 zo’n 3 graden hoger uitvallen en in 2100
5 graden, zo stelt het rapport.
In de wetenschap is toenemende aandacht voor de complexe relatie tussen opwarming en weersextremen. Het in 2007 gepubliceerde Fourth Assessment Report (4AR)
van het IPCC bevat een grafiek die goed inzichtelijk maakt hoe een betrekkelijk kleine
verschuiving in klimaatgemiddelden, een enorme toename kan veroorzaken van (voorheen zeer zeldzame) weersextremen.
In het klimaatrapport wordt dit geïllustreerd door visueel weer te geven hoe een verschuiving van de zogeheten Gausse-kromme of normaalverdeling – een klokvormige
grafiek die de frequentie van weersomstandigheden weergeeft – leidt tot een sterke
veelvoud (bijvoorbeeld 25x) van de kans op weersextremen in de verschuivingsrichting
van het gemiddelde.

Afbeelding: IPCC, 2007 –
normaalverdeling voor tem
peratuur. Een stijging van de
gemiddelde temperatuur leidt
per definitie tot een relatief
grote toename van de kans op
warme weersextremen.

16

17

Alhoewel zo’n versimpeling van het complexe klimaatsysteem kan bijdragen aan
begrip, is het goed om te melden dat er afgelopen jaar weer veel nieuw onderzoek
naar het effect van klimaatverandering op weersextremen is gepubliceerd – vooral
aangezien deze relatief zeldzame gebeurtenissen toch verantwoordelijk zijn voor de
grootste schadepost en een verwachte toename ook grote humanitaire gevolgen
heeft.

ÆÆ Aan het einde van de eeuw zijn hittegolven gemiddeld 5 graden
warmer
ÆÆ De mate waarin weersextremen toenemen hangt ook sterk af
van lokale geografie
Ander onderzoek toont echter aan dat de toename van weersextremen niet simpelweg
kan worden berekend uit een verschuiving van de Gausse-kromme, omdat weersomstandigheden op veel plaatsen op de aardbol helemaal niet ‘normaal verdeeld’ zijn
(Ruff en Neelin 2012). Zo zijn de meeste extremen aan Californië ‘warme extremen’
– terwijl Texas juist vooral koude extremen heeft, naast een warm gemiddelde. Het is
niet aannemelijk dat weersextremen in beide staten in dezelfde mate zullen toenemen.
Oorzaak is de complexe geografie van onze planeet, waarin kustlijnen en gebergten
ook van grote invloed zijn op weersomstandigheden en gebieden vaak te maken hebben met meer dan een kenmerkend klimaatscenario. (In Nederland is het voorbeeld
van dominante zachte winters met zuidwestenwinden, afgewisseld door zeldzamere
koude winters met oostenwinden een goede illustratie van hetzelfde fenomeen.)

ÆÆ De toename van extreme hitte, droogte en neerslag is al
meetbaar
Weer een andere publicatie waarschuwt echter om niet overmatig theoretisch over
het onderwerp te worden. Op basis van harde metingen van weerstations blijken
weersextremen in de praktijk van de 20e eeuw al fors te zijn toegenomen (Coumou
en Rahmstorf 2012). Niet verbazingwekkend is de toename het sterkst voor temperatuurextremen, maar ook extreme neerslag en droogten komen meetbaar vaker voor.
Voor windextremen is geen duidelijk verband aangetroffen.
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#ELFSTEDENKOORTS
Ondanks sneeuwfiles, schaats
pret, horrorhypes en wilde
theorieën geen toename koude
winters

ÆÆ Wetenschappelijke literatuur vol nieuwe studies die positief
verband laten zien tussen klimaatverandering en winterweer
in Noord-Amerika en Europa.
ÆÆ Tot nog toe zijn het echter hypotheses, bedoeld om grip te
krijgen op waargenomen weersextremen.
ÆÆ Omgekeerde verband – meer CO2, minder Elfstedentochten –
lijkt ondertussen heel wat aannemelijker.
In de vier afgelopen winters konden veel Nederlanders eindelijk weer eens schaatsen
op natuurijs. Voor het eerst sinds de Elfstedenwinter van 1997 werden er zelfs weer
op grote schaal klassieke toertochten over strakbevroren meren georganiseerd.
Aangespoord door ruime media-aandacht voor sneeuwchaos op de wegen, geannuleerde vluchten, bevroren wissels, witte Kerst en schaatsplezier, en met een vol decennium aan zachte winters vers in het geheugen, leeft inmiddels bij veel Nederlanders de
gedachte dat er geen sprake is van klimaatverandering. Wat kunnen we zeggen over
de afgelopen winters in relatie tot klimaatverandering?
Allereerst is het onterecht om te stellen dat de winters kouder zijn geworden. Ze zijn
juist warmer geworden – zij het dat de winterse opwarming in Nederland over de afgelopen 30 jaar langzamer is verlopen dan in de andere seizoenen.
Afgelopen winter werd op basis van gemiddelde temperatuur als ‘zacht’ in de boeken
gezet. De twee weken vorst in februari konden bloeiende narcissen in december niet
compenseren. Er bestaat echter ook een andere manier om winterkoude te monitoren
dan waarnemen en vergelijken van de gemiddelde temperatuur. Je kunt ook kijken naar
de ‘cumulatieve vorst’ van een winter – door alle waarden onder nul (inclusief lichte
nachtvorst) van november tot en met maart bij elkaar op te tellen – en alle waarden
bóven nul te negeren. Je krijgt dan het zogeheten Hellmann-getal.
Uitgedrukt in het Hellmann-waarden maakte de winter van 2011-2012 meer indruk.
In Lelystad werd het immers in de nacht van 4 februari -22,9 graden – serieuze vorst,
die in de richting komt van de koudste waarden van de 20e eeuw (-27,4, Winterswijk,
1942).
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Toch leverde ook het Hellmann-getal volgens de KNMI-klassificatie geen officieel
‘koude winter’ op. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1997. Voor de laatste
‘zeer koude’ winter moeten we nóg een decennium terug, naar 1985 – en de laatste
officieel ‘strenge winter’ was de winter van 1963 – tevens de laatste die op basis van
weersomstandigheden met recht het nieuw geformuleerde predikaat horrorwinter zou
mogen dragen.
Over de 20e eeuw tot aan 2012 vertonen de Hellmann-waarden net als de gemiddelde wintertemperatuur in Nederland een dalende trend, zo tonen KNMI-statistieken.
Kortom, de Nederlandse winters worden niet kouder.
Maar dan nog is het opvallend dat er nu een reeks van drie of vier winters op rij is,
waarin zowel Noord-Amerika als Europa te maken hebben met koude-invallen – wellicht reden in zichzelf om te trachten dit fenomeen te verklaren – ondermeer omdat het
wél correct is te stellen dat daarmee een hele reeks van nadrukkelijk te zachte winters
is afgesloten.
De hypothese dat zulke koude-invallen een gevolg kunnen zijn van klimaatverandering,
rust op een theorie waarin smelt van Noordpoolijs in de zomer leidt tot veranderende
luchtdrukpatronen, die mogelijk in de herfst al sneeuwval mogelijk maken en (mede
hierdoor) ook in het eerste deel van de winter kunnen bijdragen aan een zogeheten
negatieve fase in weerpatronen als de Arctische Oscillatie (AO) en Noord-Atlantische
Oscillatie (NAO). In West-Europa zijn dan koude noorden- en oostenwinden
waarschijnlijker.
De hypothese wordt in licht verschillende versies onder woorden gebracht in (tenminste) een zestal recente wetenschappelijke publicaties (Pethoukov en Semenov 2010,
Jaiser et al. 2012, Liua et al. 2012, Cohen et al. 2012 (x2) en Greene en Monger
2012). Al deze studies wijzen op een aantal recente weeranomaliën en bieden vervolgens een theoretische verklaring. Zo zou open water in de Noordelijke IJszee via
extra verdamping en neerslag leiden tot snelle sneeuwuitbreiding over de toendra –
gevolgd door hogedrukvorming in Noord-Rusland, en oostenwinden in december. Na
een record-open Noordelijke IJszee in september, volgde in Europa echter een recordwarme december – ten teken dat de verbanden mogelijk vergezocht zijn.
Los van vooralsnog gebrekkige bewijskracht ter ondersteuning van deze theorieën,
bestaat er ook een concurrerende mogelijke verklaring voor regionale winterkou op
lagere breedtegraden: de invloed van zonnevariabiliteit. Dit koppelt recent waargenomen winters los van een oorzakelijk verband met de mondiale opwarming en laat ook
zien dat zulke winterkou de mondiale opwarming niet hoeft tegen te spreken.
Het feit dat de zon in kracht kan variëren wordt door sommige klimaatsceptici aan
gehaald als bewijs wordt door sommige klimaatsceptici aangehaald als bewijs dat
recente temperatuurrecords niet veroorzaakt zouden zijn door stijgende concentraties
broeikasgassen.
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Dit is om twee belangrijke redenen niet correct. De belangrijkste moderne zonne
variaties, worden veroorzaakt door de 11-jarige zonnecyclus, waarin de zonne-activiteit
golft tussen maxima (hogere straling, zonnevlekken zichtbaar) en minima (lagere straling, nauwelijks of geen zonnevlekken). Ten eerste hebben we in recente jaren een
zonneminimum beleefd, waarin de totaal binnenkomende zonne-energie juist iets lager
was (de aarde had als het aan de zon lag in de afgelopen jaren juist moeten afkoelen,
niet opwarmen – het warmste jaar (2010) viel nota bene in de rustigste periode).
Ten tweede is het energieverschil tussen minima en maxima waarschijnlijk niet groot
genoeg om überhaupt mondiale temperatuurverschillen van meer dan 0,1 graden
Celsius te verklaren.
Maar dat betekent niet dat de invloed van de zonnecyclus op het Nederlandse klimaat
zomaar valt weg te cijferen. Recent statistisch onderzoek (Ineson 2011 en MartinPuertas 2012) laat zien dat zonneminima nu en in het verleden samenvielen met veranderende luchtdrukpatronen (en hierdoor vaker noorden- en oostenwinden) die met
name in de winter boven West-Europa voor andere weersomstandigheden kunnen
zorgen.
Het is in dat licht ook een opmerkelijke statistiek dat het merendeel van Elfsteden
tochten tijdens zulke zonneminima is verreden. De Kleine IJstijd (bekend van de 17e
eeuwse wintergezichten) werd bovendien gedomineerd door drie zogeheten Grand
Solar Minima – perioden van langdurige zonnestilte. Ook langs de Amerikaanse oostkust heeft de zonnecyclus in de wintermaanden waarschijnlijk effect op het gemiddelde weerbeeld; elders op aarde lijkt de invloed veel geringer.
Momenteel bevinden we ons weer in een iets actievere fase van zonne-activiteit, die
tenminste tot 2017 zal voortduren. De kans op Atlantische winters, met dominante
zuidwestenwinden en zachte temperaturen, lijkt hiermee iets groter. Volgens NASAobservaties gaat het echter om het zwakste zonnemaximum in decennia – en verschillende Amerikaanse sterrenkundigen speculeren dat er mogelijk een nieuw Grand
Solar Minimum op zal volgen. In dat scenario zouden zelfs voorspellingen over ‘horrorwinters’ niet langer op voorhand te hoeven worden afgeschreven.
Maar ook als Nederland dan eindelijk weer eens een keer een Elfstedentocht zou kunnen organiseren, doet dit niets af aan de lange termijn trend van klimaatverandering
– en temperatuurgemiddelden die een evenwicht zoeken rond steeds hoger stijgende
CO2-concentraties.
Voor de wereldgemiddelde temperatuur zullen de Nederlandse omstandigheden weinig
uitmaken, aangezien het hoofdzakelijk lokale klimaateffecten betreft. Er moeten geen
ijstijdvoorstellingen worden gemaakt. Een langdurig 21ste eeuw Grand Minimum zal
mondiaal naar schatting hoogstens 0,3 graden afkoeling kunnen veroorzaken (Feulner
en Rahmstorf 2010) – ruim onvoldoende om verdere opwarming te voorkomen. Ook
biedt een langdurig zonne-minimum weinig garanties voor behoud van Noordpoolijs.
Wanneer het gepaard zou gaan met dominant negatieve fases in NAO en AO krijgen
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lage breedtegraden weliswaar koudere winters, maar kan het Arctisch gebied juist op
relatief zachte lucht rekenen.

ÆÆ Hoe hoger de gemiddelde temperatuur, hoe minder vrieskou
beschikbaar
Toch heeft zowel de focus op windrichting als op Hellmann-statistieken zo zijn beperkingen. Om dit te zien komt ook de Gaussekromme uit het vorige hoofdstuk weer
van pas: er bestaat wel degelijk een direct verband tussen gemiddelde temperatuur
en de kans op temperatuurextremen. Wanneer de gemiddelde temperatuur mondiaal
omhoog gaat, is het waarschijnlijk dat ook de koude lucht ten noorden en ten oosten
van ons land simpelweg minder koud is, terwijl ook de temperatuur van de Noordzee
hoger zal liggen.
Een laatste studie naar het effect van de huidige klimaatverandering op de WestEuropese winters – uitgevoerd door het Nederlandse KNMI – concludeert, op basis
van modeluitkomsten, dan ook simpelweg dat de vorstperiodes van de toekomst waarschijnlijk minder streng zullen zijn dan die van het heden (De Vries et al. 2012).
Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers.
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#NOORDPOOL
De Noordpool warmt juist in de
winter op

ÆÆ Geeft de focus op zomerse smeltrecords een verkeerde indruk?
ÆÆ KNMI-onderzoek helpt de Arctische winter beter te begrijpen
ÆÆ Terwijl tijdens de lange poolnacht de zee weer dichtvriest, gaat
de opwarming door
Elk jaar ergens in de maand september haalt het Arctische zee-ijs weer het nieuws.
Voor de temperaturen weer onder nul zakken en de lange poolwinter begint, wordt
dan het zomerminimum bereikt, de kleinste ijsuitbreiding aan het einde van het smeltseizoen. Dit zomerminimum is een uitstekend ijkpunt om de trend van het afnemende
ijsoppervlak te meten – en vanwege al het open water natuurlijk ook de perfecte illustratie voor het proces van afsmelting door de voortdurende opwarming.
Een minstens even geschikt ijkpunt wordt echter gevormd door het jaarlijkse winter
maximum, de maximale uitbreiding van het Arctische zee-ijs, vaak nog voorbij de randen van de Noordelijke IJszee in bijvoorbeeld de Beringzee. Ook de omvang van dit
ijsmaximum neemt langzaam af – een andere representatie van het netto smeltproces.
Aan het einde van de winter van 2010-2011 werd volgens het Amerikaanse
National Snow and Ice Data Center zelfs een nieuw record gevestigd, met ‘slechts’
14.640.000 vierkante kilometer ijs. Sinds moderne satellietmetingen het oppervlak in
de gaten houden (1979) was de ijsuitbreiding aan het einde van de winter niet zo klein
geweest.
Percentueel gezien is dit winterse ‘smelt’-record (met 8 procent minder winterijs dan
gemiddeld over 1979-2000) echter heel wat minder dramatisch dan de zomerse
records, die inmiddels ijsoppervlakten tot 40 procent onder het oude gemiddelde
bereikten. Ook het absolute ijsverlies blijkt in de winters kleiner dan in de zomers.
Zo was er ten tijden van het winterrecord van 2011 ongeveer 1,2 miljoen vierkante
kilometer ijs minder dan het gemiddelde voor 1979-2000, terwijl het ijsoppervlak ten
tijde van het zomerrecord in hetzelfde jaar 2,8 miljoen vierkante kilometer onder het
gemiddelde lag.
En afgelopen winter had het Noordpoolijs zelfs de kans om voorzichtig weer wat aan
te sterken. Het ijsoppervlak kwam daarmee binnen de normale afwijkingsmarge
(2 standaarddeviaties) van het gemiddelde over de periode 1979-2000 – nota bene
slechts een halfjaar na vestiging van het nieuwe zomersmeltrecord.
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De vraag lijkt daarom gerechtvaardigd of het klopt dat de effecten van de huidige
wereldwijde klimaatverandering op de Noordpool in de zomer sterker zijn dan in de
winter – en meer nog, waarom dan?
Volgens het NSIDC is het belangrijkste verschil simpelweg geografisch. In de winter
vriest de gehele Noordelijke IJszee dicht. De toendrazone vormt dan de belangrijkste
limiterende factor op de uitbreiding van het zee-ijs. In de richting van de Atlantische
Oceaan en de Grote Oceaan is enige uitbreiding mogelijk, maar dit wordt vooral gelimiteerd door de hogere watertemperaturen aldaar – en heeft relatief weinig te maken
met de wintertemperatuur van de Arctische atmosfeer.
Toch is ook de lokale meteorologie van belang, zo blijkt uit nieuw onderzoek (Bintanja
et al. 2011) van het KNMI, dat vorig najaar werd gepubliceerd in Nature Geoscience.
In de wintermaanden vormt zich boven het donkere zee-ijs van de Noordpool een
zogeheten thermische inversie, met een warme luchtlaag tussen het ijsoppervlak en
de atmosfeer op iets grotere hoogte. Deze luchtlaag hindert de uitstraling van overtollige warmte uit het zomerseizoen naar de ruimte – waardoor juist meer warmte binnen
het systeem gevangen blijft, warmte die ten dele ook in het water van de Noordelijke
IJszee belandt en daar bijdraagt aan de vestiging van nieuwe smeltrecords – in de
zomer.
Het netto resultaat hiervan is zelfs dat het Arctische systeem in de winter meer
opwarmt dan in de zomer. Het feit dat zomerse ijsminima verder onder het gemiddelde
komen dan winterse ijsmaxima lijkt hiermee in tegenspraak, maar is een vorm van optische maskering. In de zomer bevinden de temperaturen zich dicht in de buurt van het
vriespunt – elke extra opwarming vertaalt zich dan direct in verder ijsverlies. In de winter is het ook bij relatief sterke opwarming vooralsnog koud genoeg om de Noordelijke
IJszee tot aan de Amerikaanse en Euraziatische noordkusten te laten dichtvriezen.
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#TOENDRA
Als de permafrost smelt,
verdrogen de Arctische
veenmoerassen —
goed of slecht?

ÆÆ Voor het eerst in het Holoceen trekken ’s zomers
natuurbranden over de toendra
ÆÆ Droog veen stoot meer CO2 uit, minder methaan
De noordelijke toendra warmt veel sneller op dan andere biotopen en de grens van
de permafrost beweegt snel noordwaarts. En dat is reden om bezorgd te raken over
honderden gigatonnen pure koolstof die hier in veenlagen ligt opgeslagen – en die
uiteindelijk in de atmosfeer kan belanden.
Naast het ontdooien van de bevroren grond heeft de opwarming er echter nog een
belangrijk effect: uitdroging. Wat nu halfbevroren moerasgebied is, kan straks ’s
zomers ontdooid en kurkdroog zijn. Dit kan een positief gevolg hebben voor het klimaatsysteem – omdat onder droge omstandigheden méér CO2 zal vrijkomen, en juist
minder van het (veel krachtiger) broeikasgas methaan (Kovena et al. 2011). Nadeel is
echter dat als gevolg van deze uitdroging in het zomerseizoen grootschalige natuurbranden optreden in het gebied – die er in de recente geologische geschiedenis nooit
eerder zijn voorgekomen (Mack et al. 2011).

ÆÆ Moeten we blij zijn met het oprukken van de taiga?
Het vrijkomen van methaan onder smeltende permafrost en extra CO2-emissies door
uitdrogend en brandend veen is echter niet de enige reactie van de toendrazone op
de huidige klimaatopwarming, die een terugkoppeling kan uitoefenen op het gehele
klimaatsysteem van de aarde.
In juni dit jaar berichtte een Finse onderzoeksgroep in Nature Climate Change over
taiga creep, het noordwaards oprukken van het bioom van de boreale bossen, de
uitgestrekte naaldwouden van Canada, Scandinavië en Siberië – ten koste van de
toendra. In de afgelopen 30 tot 40 jaar zijn in de Europese toendra op veel plaatsen al
lage berken en elsachtigen verschenen (Macias-Fauria et al. 2012) en bij voorzettende
opwarming zullen naar verwachting vanuit het zuiden ook naalbomen oprukken.
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Alhoewel extra bebossing in principe gepaard gaat met extra CO2-opslag, denken de
Finnen dat het dichtgroeien van de toendra juist een negatief klimaateffect zal hebben.
Omdat veel bomen in de lente (als de zon boven het Arctische gebied terugkeert) al
door de sneeuwlaag steken en (vooral naaldbomen) donker van kleur zijn, kan bebossing de gemiddelde albedo van de toendra sterk verlagen. De Finnen vermoeden zelfs
dat dit toendra-albedo-effect de opwarming van de zone deze eeuw met nog 1 à 2
graden zal versterken.
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#AMAZONE
Het Amazoneregenwoud droogt
uit! Maar waarom eigenlijk?

ÆÆ De recordwarme jaren 2005 en 2010 brachten ongekende
droogten in het regenwoud
ÆÆ De Amazone ligt aan de verkeerde kant van de evenaar
ÆÆ Verdere opwarming maakt overgang savannelandschap
aannemelijk
De regencyclus van de Amazone dreigt verstoord te raken, tonen droogterecords uit
2005 en 2010. Maar waarom eigenlijk? Zou onder invloed van de mondiale opwarming niet de gehele algemene circulatie intensiveren – zodat natte gebieden natter
worden en droge gebieden droger? Deze simpele vereenvoudiging gaat in veel plaatsen op. Het regenwoud van de Amazone bevindt zich echter dicht bij de evenaar – en
dus in de natte zone, waar de intertropische convergentiezone (ITCZ) voor extra jaarneerslag zou moeten zorgen.
Om te beginnen hoeft dat ‘nieuwe droogten’ niet uit te sluiten. In een warmer klimaat
kan verhoogde verdamping overal op aarde leiden tot plotseling vormende droogten,
die zichzelf voor enige tijd in stand kunnen houden, ook in gebieden waar de jaargemiddelde neerslag toeneemt, zoals recente droge lentes en voorzomers in Nederland
tonen.
Maar specifiek de Amazone blijkt toch nog droogtegevoeliger. Probleem is dat het
bekken en de regenwouden voor het grootste gedeelte net ten zuiden van de evenaar
liggen. Een warmere wereld vertaalt zich (met name door de grotere hoeveelheid land)
in een snellere opwarming op het noordelijk halfrond dan op het zuidelijk halfrond.
Wanneer het noorden gemiddeld warmer is dan het zuiden, zal dit ook invloed hebben
op de algemene circulatie: de warmste zone van de tropen (de ITCZ – ook wel moesson, de zone met stijgende lucht en hoge neerslag) zal zich waarschijnlijk een groter
deel van het jaar op het noordelijk halfrond bevinden. Warmere perioden blijken in
het recente geologische verleden van onze planeet daarom vaak samen te vallen met
droogten in de Amazone (Kanner et al. 2012).
Toename van de droogten vormt een extra bedreiging voor de lokale biodiversiteit en
brengt de opslag van grote hoeveelheden koolstof in gevaar. Zo heeft vegetatieschade
door de recorddroogte van 2010 naar schatting zo’n 8 gigaton CO2 in de atmosfeer
gebracht (Lewis et al. 2011) – dat is bijna een kwart zo groot als (en additioneel op)
de totale mondiale CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen (NOAA
2010).
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#ANTROPOCEEN

10 Klimaatverandering drijvende
kracht achter Holocene
Massa-extinctie

ÆÆ Onder conservatief emissiescenario zal de Aarde in 2080
maar liefst 84 procent van de totale genetische biodiversiteit
verloren hebben, zegt een Duitse onderzoeksgroep
ÆÆ In 2100 zal 40 procent van het aardoppervlak veranderd zijn
van biotoop, zegt NASA
Een groeiend aantal studies noemt klimaatverandering als een van de drijvende krachten achter de ‘Holocene Massa-extinctie’ – een mogelijk naderende massale uitstervingsgolf, zowel op land als in zee, die de vruchten van vele miljoenen jaren evolutie
verloren zou doen gaan.
Wellicht de meest schokkende klimaatstudie van het afgelopen jaar (Bálint et al. 2011)
kijkt vooruit naar het jaar 2080 en voorziet een verlies van 84 procent (!) aan ‘intra
specifieke’* biodiversiteit – en dan bovendien onder een IPCC-emissiescenario (A2a
– ‘business as usual’) dat onder het tot nog toe werkelijk in deze eeuw bewandelde
emissietraject nog als ‘optimistisch’ moet worden beschouwd. (Onder het ‘reduced
emissions scenario B2a’ verwacht dezelfde onderzoeksgroep 67 procent verlies.)
Een studie van wetenschappers (Bergengren et al. 2011) van Caltech en NASA’s
Jet Propulsion Laboratory die twee maanden later verscheen, maakt het mechanisme
achter dit massale biodiversiteitsverlies beter inzichtelijk: grootschalige aantasting van
op klimaatevenwichten geëvolueerde ecosystemen, hetgeen planten en dieren dwingt
tot migratie, waarbij veel soorten in de knel kunnen komen.
De Amerikanen voorzien dat tegen het einde van de 21e eeuw 40 procent van het
landoppervlak van bioomtype is gewisseld – zoals bijvoorbeeld bosecosystemen in de
Amazone plaats kunnen maken voor graslandecosystemen en de toendrazone voor
een belangrijk deel van het Euraziatische continent wordt gedrukt.

*) Deze maat voor biodiversiteit kijkt niet alleen naar soortenrijkdom, maar naar de totale genetische
biodiversiteit, die ook binnen soorten en ondersoorten bestaat.
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De adaptatie-uitdaging voor veel soorten is niet een simpelweg eerder ontwaken
in de lente, of een gestage migratie van enkele meters per jaar richting de polen.
Ecosystemen en gekoppelde lokale klimaten hangen van veel meer af dan enkel de
gemiddelde temperatuur. Naast aanvullende klimaatfactoren (neerslag, seizoenspatronen) zijn ecologische verhoudingen (mogelijk verschillende klimaatrespons tussen
individuele prooi-, roof- en symbiotische soorten) en geografische verschillen van
belang. Zo kan een veenafhankelijke plantensoort niet zomaar opschuiven richting
een aangrenzend lössgebied. Zulke complicerende geografische factoren gelden net
zozeer in de oceanen als op land, schreef een omvangrijke onderzoeksgroep (Burrows
et al. 2011) vorig jaar in Science. Mariene soorten moeten onder invloed van klimaatverandering minstens even grote afstanden afleggen om geschikte habitat terug te
vinden als het leven op land, aldus deze studie.

#VERZURING

11 Verzuring oceanen verloopt
sneller dan ooit tevoren

ÆÆ Geologen vinden in geschiedenis aarde geen snellere verzuring
dan de huidige
Het oplopen van de atmosferische CO2-concentratie heeft twee fysisch gescheiden
effecten. Extra CO2 in de atmosfeer houdt extra zonnewarmte vast binnen het aardse
klimaatsysteem. Maar tegelijk staan CO2-niveaus in de atmosfeer en in de oceaan met
elkaar in balans – dus ook in het water stijgt het CO2, waar het omzet tot koolzuur,
met verzuring van de oceanen tot gevolg.
Dit ‘tweede CO2-effect’ krijgt veel minder aandacht dan klimaatverandering – terwijl de
primaire ecologische schade van eenzelfde orde kan zijn, onder meer door aantasting
van de essentiële calciumcarbonaten (fungerend als bouwstenen) in plankton, vissen,
schelpdieren en koraal. Terwijl de atmosferische CO2-concentratie in 2010 met een
recordsnelheid (+2,6 ppm, NOAA) toenam, is het niet verwonderlijk dat ook oceaanverzuring in hoog tempo doorzet.
Specifiek in Arctische wateren verloopt de gemeten verzuring sneller dan modellen
hadden voorzien en het gemiddelde tempo in ‘de wereldoceaan’ is waarschijnlijk nu
hoger dan het ooit is geweest in de afgelopen 300 miljoen jaar geologische geschiedenis (Hönisch et al. 2012) – een tijdspanne waarin verzuring meerdere keren een
drijvende kracht is geweest achter mariene massa-extincties.
Zo ligt de huidige verzuringssnelheid maar liefst 10 keer zo hoog als tijdens het
Paleoceaan-Eoceen, de massale uitstervingsgolf van zeeleven circa 56 miljoen geleden – waar de toename van CO2 in de oceanen mede oorzaak aan was.

30

31

#KLIMAAT
GEVOELIGHEID

12 Nieuwe onderzoeken

handhaven onzekerheidsmarge
klimaatgevoeligheid

ÆÆ Sommige studies komen uit op lagere klimaatgevoeligheid,
andere van hogere dan gemiddelde op basis van laatste IPCCrapport (3 graden bij verdubbeling CO2)
ÆÆ ‘Klimaatgevoeligheid’ is ook denkbaar in ruimere definitie:
enkele (trage) versterkende terugkoppelingen (zowel in
atmosfeer als in biosfeer) op het opwarmende effect van CO2
worden niet meegewogen
We weten bij benadering hoe veel CO2 we elk jaar de atmosfeer in sturen, en uitgaande van verschillende politiek-economische scenarios kan ook een poging worden
gedaan om de uitstoot van de toekomst – en dus de verdere stijging van de CO2concentratie – te voorzien, zij het met grote onzekerheid. Maar zelfs binnen zulke scenario’s valt niet zomaar een temperatuurlijn te trekken door de 21e eeuw.
Dit komt door een nog immer fundamentele onzekerheid in het klimaatsysteem: de
hoogte van de klimaatgevoeligheid. Dit is een maat voor de gemiddelde opwarming
van onze planeet onder een verdubbeling van de hoeveelheid broeikasgassen (in
CO2-equivalenten).
Het IPCC-rapport van 2007 plaatst de klimaatgevoeligheid (‘likely’) tussen 2 en 4,5
graden opwarming. Sindsdien zijn er enkele onderzoeken die wijzen in de richting van
het lagere bereik (Schmittner et al. 2011) en studies die wijzen naar het hogere bereik
(Salo et al. 2011).
Het wordt wachten tot 2013 voor ook het IPCC zich opnieuw over dit cruciale thema
zal uitspreken. Wel wordt het steeds duidelijker dat de definitie van het begrip zo zijn
beperkingen geeft. Snelle atmosferische terugkoppelingen (zoals waterdamp en wolkvorming) passen er wel in, tragere positieve terugkoppelingen (via ijs-albedo en de
koolstofkringloop) niet.
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Paleo-onderzoek toont dat koolstofterugkoppelingen de initiële opwarming door CO2
evenwel aanzienlijk kunnen verhogen (heel voorzichtige conclusie van de nieuwe
CMIP5 gegevens lijkt hier inderdaad op te wijzen, namelijk dat modellen met een koolstofcyclus een hogere respons hebben dan modellen zonder) – door simpelweg extra
CO2 toe te voegen – terwijl ook een bewolkingstoename wel eens kan bijdragen aan
verdere opwarming (Fan et al. 2012) – in plaats van de gehoopte afkoeling, doordat
de extra warmteabsorptie netto sterker is dan de extra reflectie.

#IJSKAPGEVOELIGHEID

13 Nieuwe inzichten in ‘nabije’

verleden plaatsen volledige
ijskappen op de wip bij +2
graden

ÆÆ Paleostudies wijzen op grote instabiliteit van ijskappen
Groenland en West-Antarctica
ÆÆ Er bestaat geen ‘veilige grens’ bij het internationale
klimaatdoel. Twee graden opwarming is in verband te
brengen met scenario’s van vele meters zeespiegelstijging
Zeespiegelstijging is een proces van honderden tot duizenden jaren. Oceanen en ijskappen hebben een veel grotere warmtecapaciteit dan de ijle atmosfeer en reageren
daarmee veel trager op de opwarming van het hele klimaatsysteem dan de atmosfeer,
maar de effecten ijlen ook veel langer na.
Het afgelopen jaar verschenen er echter meerdere studies die beklemtonen dat zeespiegelstijging uiteindelijk wel een van de meest fundamentele bedreigingen vormt.
Dit nieuwe onderzoek richtte zich op betrekkelijk warme periodes in het niet-al-te-verre
verleden van onze planeet, het warme Plioceen en de kortstondige warme onderbrekingen van het koude Pleistoceen.
Daarbij wordt gekeken naar een tijdschaal van enkele miljoenen tot honderdduizend
jaar geleden. Dit betekent dat deze studies kijken naar een planeet die geologische
vrijwel identiek is aan onze huidige planeet, met continenten, landbruggen en oceaanstromingen ongeveer zoals ze nu ook zijn – en dus waarschijnlijk ook een klimaatsysteem dat goed vergelijkbaar is.
De grote conclusie: een gemiddelde opwarming van 2 graden zal een enorme schadepost creëren – omdat het zich hoogstwaarschijnlijk zal vertalen in vele meters zeespiegelstijging, waardoor grote hoeveelheden infrastructuur en vruchtbare grond in
laaggelegen kustgebieden, zoals Nederland, verloren zullen gaan. De (aanvankelijke)
traagheid van het proces is zowel een zegen (het grootste deel van de zeespiegelstijging zal optreden na 2100) als een vloek, omdat het overschrijden van grens
waarden in het afsmelten van ijskappen kan leiden tot irreversibiliteit – en mogelijk ook
versnelling.
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Nieuwe studies naar ijskapgevoeligheid

•
•
•
•
•
•
•

2 graden warmer in late Plioceen (3,2 – 2,7 miljoen jaar BP) betekent
12-32 meter hogere zeespiegel (Miller et al. 2012)

14

#FOSSIEL
Steenkool en aardgas, lood om
oud ijzer...?

Zeespiegel stond 8-13 meter hoger tijdens MIS11-interglaciaal
(~400.000 jaar BP), bij ‘ongeveer huidige temperaturen’ (Raymo en
Mitrovica 2012)

ÆÆ Aziatische luchtvervuiling heeft een voordeel;
methaanlekkages lijken onderschatte factor

0,7 graden warmer in Eemien (130.000-114.000 jaar BP) betekent 8-8,5
meter hogere zeespiegel (McKay et al. 2011)

ÆÆ Volledige vervanging van steenkool door aardgas zou deze
eeuw nauwelijks positief klimaateffect hebben

Zeespiegelstijging Eemien voor 45 procent gevolg
klimaatterugkoppelingen (Van de Berg 2011) – maar mogelijk
zijn de huidige ijskappen minder gevoelig voor een deel van deze
terugkoppelingen, vanwege iets kleinere tilt aardas.
Zeespiegelstijging Eemien minstens evenzeer veroorzaakt door ijssmelt
West-Antarctische ijskap als door (gedeeltelijke) afsmelting Groenlandse
ijskap (Colville et al. 2011)
Groenlandse ijskap verdwijnt volledig bij 1,6 graden temperatuurstijging
(Robinson et al. 2012) – maar dat duurt bij die opwarming duizenden
jaren
In 2050 liggen 3,9 miljoen Amerikanen in bereik van kustoverstromingen
door stormvloed (Strauss et al. 2012)

Een kolencentrale stoot ongeveer twee keer zoveel CO2 uit als een gasgestookte
elektriciteitscentrale. Daarom lijkt de conclusie dat het klimaat beter af is wanneer
kolencentrales worden vervangen door aardgascentrales ook heel redelijk. Wanneer
op nationaal niveau naar CO2 wordt gekeken, deugt deze ook in praktijk. Zo is het één
van de methoden waarmee bijvoorbeeld Groot-Brittannië de CO2-verplichtingen onder
het Kyoto-protocol tegemoet is getreden en netto emissiereducties heeft weten te
realiseren.
Maar wat voor individuele West-Europese landen wellicht wél opgaat, doet dat voor
de gehele planeet waarschijnlijk niet, zo stelt nieuw Amerikaans onderzoek, dat september vorig jaar verscheen in Climatic Change. Sterker nog: op een tijdschaal tot
enkele decennia veroorzaakt de aardgasindustrie netto meer opwarming dan de steenkoolindustrie – per hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.
Probleem met aardgas is namelijk niet alleen de aardgasverbranding in elektriciteitscentrales, maar ook de aardgaswinning bij gasvelden – een proces waarbij nog altijd
veel methaan wordt gelekt, zodat het (onverbrand) als een zeer krachtig broeikasgas
in de atmosfeer terecht komt.
Voordeel voor het klimaat (maar nadeel voor lokale milieu en volksgezondheid) is dat
steenkool niet louter uit koolstof en wat waterstof bestaat, maar ook nog veel andere
elementen bevat – waaronder zwavel, dat leidt tot de uitstoot van lichtgekleurde aërosolen, deeltjes die – zolang ze blijven zweven – zonlicht reflecteren naar de kosmos en
daarmee juist leiden tot (lokale) afkoeling.
Het is niet helemaal duidelijk hoe sterk het afkoelende effect van aërosoluitstoot van
de mondiale steenkoolindustrie is. Moderne Westerse steenkoolcentrales zijn over het
algemeen uitgerust met verbeterde filters, die de aërosoluitstoot verminderen. Minder
geavanceerde kolencentrales in Azië stoten naast lichtgekleurd zwavel ook veel donker roet uit, dat juist zonlicht omzet in warmte – en daarmee de mondiale opwarming
flink versterkt. Deze (afkoelende en opwarmende) aërosoleffecten zijn echter van korte
duur (weken) terwijl de (opwarmende) effecten van CO2 eeuwen lang (en deels zelfs
millennia lang) zullen voortduren.
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Ondanks het grote belang van roet (na CO2 en methaan de belangrijkste factor) in de
mondiale klimaatopwarming lijkt de ‘extra luchtvervuiling’ die deze ouderwetse kolencentrales creëren op korte termijn zelfs een netto afkoelend effect te hebben.
De enorme steenkoolexpansie in China heeft daarmee wellicht bijgedragen aan
het mondiale temperatuurplateau (zie hoofdstuk 2) van het afgelopen decennium
(Kaufmann et al. 2011). (Voorbij deze tijdschaal van enkele jaren creëren de extra
kolencentrales juist een grote versterking van de opwarming, omdat ze zorgen voor
een versnelde cumulatieve stijging van de CO2-concentratie.)
Met een steeds groter aandeel van steenkoolcentrales in Aziatische landen en een
afnemende rol voor West-Europa als aardgasproducent (en een toenemende rol voor
Rusland), is het waardevol de balans op te maken en te kijken naar de mondiale klimaatbelasting van aardgas versus steenkool.
Ook bij het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research (NCAR) weten
ze niet precies hoe die verhouding er in werkelijkheid uitziet. Maar zelfs bij vermeende
onderschatting van methaanlekkage bij aardgaswinning is op een tijdschaal van enkele
jaren de klimaatbelasting per gemiddelde gascentrale hoger dan die per wereldgemiddelde kolencentrale.
Bij een realistischer aanname van 5 procent methaanlekkage zou een transitie van
steenkool naar aardgas pas voorbij 2060 klimaatwinst opleveren – en bij 10 procent
lekkage in de mondiale gaswinning zou aardgas tenminste voor de duur van de verdere eeuw klimaatbelastender zijn dan steenkool, uitgaande van een gemengd arsenaal
van moderne en oudere kolencentrales (Wigley 2011).
Het is niet terecht om aan dit onderzoek de conclusie te verbinden dat steenkool zou
‘meevallen’. De koeling door zwavelaërosolen geschiedt door hun korte halfwaardetijd
maar over een periode tot maximaal enkele jaren. De CO2 die de kolencentrales uitstoten overschrijdt de menselijke tijdschaal meerdere keren, zodat deze cumulatief een
steeds groter opwarmend effect zal uitoefenen – dat op een gegeven moment niet
langer kan worden gecompenseerd, waarna de temperaturen versneld doorstijgen.
(Bovendien gaat een evenwicht met hogere CO2-concentraties – gecompenseerd
door extra reflecterende aërosolen – altijd ten koste van verder oceaanverzuring.)
Ook is het geen zorgvuldige conclusie om te stellen dat aardgas net zo klimaatbelastend is als steenkool – dit is immers in hoge mate afhankelijk van de mate van
methaanlekkage bij de gaswinning.
Een betere conclusie zou wellicht zijn dat het prioriteit verdient om wereldwijd de productie van aardgas zorgvuldiger en zuiniger te maken, beter toe te zien op affakkeling
van niet te vermijden lekkages boven olie- en gasvelden en zo snel mogelijk bij zowel
kolencentrales als gascentrales CO2-afvang en opslag in te zetten.
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#GEO-ENGINEERING

15 Het ‘redden van de Noordpool’
kost 24 miljoen euro

ÆÆ De soms beloofde kostenefficiëntie van geo-engineering klinkt
aanlokkelijk
ÆÆ Het weinige concrete wetenschappelijk onderzoek naar
voorgestelde methoden toont zowel bijwerkingen als
beperkingen van het rendement
Wereldwijd groeit de aandacht voor geo-engineering. Deze groeiende aandacht komt
voort uit het feit dat steeds meer wetenschappers het onhaalbaar achten dat de mondiale temperatuurstijging met conventionele methoden tot minder dan 2 graden kan
worden beperkt.
Geo-engineering kan worden gedefinieerd als het welbewust grootschalig ingrijpen
in het klimaatsysteem om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het gaat hierbij
om een scala aan heel uiteenlopende technologieën die tot doel hebben CO2 uit de
atmosfeer te halen (Carbon Dioxide Removal (CDR))en op te slaan of zonnestraling te
reflecteren en zo te verhinderen dat deze het aardoppervlak bereikt (Solar Radiation
Management (SRM)).
Het is van groot belang om te benadrukken dat er wereldwijd nog zeer weinig diepgravend onderzoek naar het potentieel van geo-engineering wordt verricht. Het weinige onderzoek dat wordt gedaan, wijst bovendien steeds op allerlei complicerende
factoren.

ÆÆ Lang niet alle wolken koelen, lang niet alle aërosolen leiden
tot meer wolken
In recente jaren kan SRM geo-engineering met behulp van wolken rekenen op relatief
veel aandacht, omdat het – in tegenstelling tot het uitstrooien van zwavelaërosolen in
de stratosfeer – niet schadelijk is voor de ozonlaag en bovendien lokaal kan worden
toegepast.
Helaas is enige relativering omtrent het ‘cloud seeding’-voorstel op zijn plaats. Deze
methode, bij een breed publiek bekend dankzij futuristische artist impressions van
wolkproducerende schepen die onbemand op de oceanen dobberen, voorziet in de
verneveling van zoutaërosolen boven de oceanen, die daar als condensatiekernen
voor wolkvorming zouden moeten dienen.
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Dit is echter een nogal delicaat proces, zo stelde een onderzoeker van de Universiteit
van Oslo vorig jaar tijdens de algemene vergadering van de European Geosciences
Union. Uit haar onderzoek zou blijken dat bij te fijne verstuiving concurrentie ontstaat
met reeds in de lucht aanwezige condensatiekernen en zelfs netto opwarming mogelijk is. Zwaardere zoutdeeltjes vallen echter te snel naar het aardoppervlak terug. De
effectiviteit van de hele methode zou een factor 70 overschat kunnen zijn, zo stelt de
Noorse.
Daarmee is het voorstel niet meteen van tafel. Een van de originele auteurs achter de
wolkenzaaiier, de Britse emeritus professor in milieubouwkunde Stephen Salter, lichtte
in maart dit jaar voor het Britse parlement nogmaals de toepassingsmogelijkheden toe.
Gezien de snelle opwarming van het Noordpoolgebied kunnen we niet langer wachten
met de ontplooiing van SRM-technieken in deze regio, zo betoogde hij toen.
De wolkenschepen kunnen daarom beter als (eenvoudiger) gefixeerde installaties worden gebouwd, in de aangrenzende toendra en op enkele eilanden rond de Noordelijke
IJszee, om lokaal de opwarming te compenseren.
In totaal zouden volgens Salter zo’n 100 torens rond de Noordpool gebouwd moeten
worden, die tijdens het zomerhalfjaar de hoeveelheid inkomende zonnestraling boven
het gebied zouden moeten verminderen – en zo zorgen voor voldoende afkoeling om
het zee-ijs te redden. (Daarbij blijft het overigens de vraag of cloud seeding in het
poolgebied veel zal toevoegen – de regio is van nature al sterk bewolkt (Arctic stratus), en dat zal door toename van verdamping boven open oceaanwater naar verwachting enkel nog toenemen.)
Meest opmerkelijk aan zijn voorstel is misschien wel de financiële kostenraming. Salter
gaat uit van een prijskaartje van 240.000 euro per toren. (De infrastructuur voor ‘het
redden van de Noordpool’ zou daarmee drie tot vier keer goedkoper zijn dan de aanleg van een voetbalstadion als de Amsterdam Arena of de Nieuwe Kuip – of minder
dan 3 promille van de geraamde kosten voor de aanleg van de omstreden Keystone
XL-oliepijplijn.)

Andere nieuwe inzichten geo-engineering:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het concept van cloud seeding gaat echter nog steeds uit van de aanname dat wolken ‘klimaatkoelers’ zijn. Dat is echter voornamelijk het geval bij lage stratusbewolking,
die juist relatief zeldzaam is in situaties met lage druk en opwaarste luchtstromingen –
de ideale omstandigheid om zoutdeeltjes uit de oceanen in de atmosfeer te houden.

•

Cumulusbewolking daarentegen bevat meer water, met warmteabsorberende capaciteit, tegen een kleiner reflectief oppervlak. Vooral bij hoog uitgroeiende cumuluswolken
is het reëel dat het opwarmend effect groter zal zijn dan het afkoelende effect. In maart
van dit jaar verscheen in Geophysical Research Letters bijvoorbeeld een studie (Fan
et al. 2012) die (op basis van een 3D-klimaatmodel met hoge resolutie) stelt dat een
toename van onweerswolken leidt tot netto versterking van de opwarming.

•
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Zeekomkommers hinderen carbonaatopslag en verlagen (in Indische
Oceaan) effectiviteit pilotproject CDR geo-engineering met behulp van
ijzerbemesting oceanen (Wolff et al. 2011)
Natuurlijke ijzerbemesting oceanen door stofstormen liet CO2concentratie tijdens ijstijd met 40 ppm dalen (Martinez-Garcia et al. 2011)
Antarctisch krill zwemt naar oceaanbodem voor natuurlijke
ijzerbemesting en extra CO2-opslag (Schmidt et al. 2011)
‘Rooftop albedo geo-engineering’ zelfs onder maximale implementatie
verwaarloosbaar (Jacobson en Ten Hoeve 2012)
Zonneschaduw stratosferische SRM geo-engineering zal
landbouwproductiviteit eerder verhogen dan verlagen (Pongratz et al.
2012)
Agrarische geo-engineering: langere wortels gewassen, meer CO2opslag – 230 gigaton koolstof, minus 118 ppm CO2 bij verdubbeling (Kell
2011)
Agrarische geo-engineering: ongewerveld bodemleven niet geschaad
door biochar-menging voor extra CO2-opslag (Li et al. 2011)
Agrarische geo-engineering: lichtgekleurde gewasvarianten kunnen de
zomer lokaal 0,5 tot 2 graden koeler maken (Singarayer et al. 2009)
‘SRM geo-engineering kan Groenland nog redden’ (Irvine et al. 2009)
Eén procent extra zonnereflectie met SRM geo-engineering boven
equatoriale Oost-Pacifische Oceaan kan El Niño ongedaan maken
(MacMynowski 2009)
Drijvende diepwaterpompen (om de 333 meter – pompslangen naar 300
meter diepte, aangedreven op golfenergie) kunnen kustwater Golf van
Mexico lokaal koelen met 1-1,5 graden – en daarmee naderende orkanen
afzwakken. Bescherming Miami zou 0,9-1,5 miljard dollar per jaar kosten
(Klima et al. 2011)
Compensatie versterkt broeikaseffect vereist elke 18 maanden één
Mount Pinatubo aan stratosferisch zwavel (Moore 2010)
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#TWEE GRADEN
DOELSTELLING

16 ‘Wedging the gap’:

Een brug slaan naar het
bereiken van de twee graden
doelstelling

ÆÆ 21 initiatieven in de samenleving kunnen de kloof
dichten die bestaat tussen de huidige emissietrends en de
internationaal ondersteunde doelstelling om de mondiale
temperatuurstijging onder 2 graden te houden.
Door Kornelis Blok, Niklas Höhne, Kees van der Leun, Nicholas Harrison (Ecofys).
(Samenvatting van ‘Bridging the greenhouse-gas emissions gap’, gepubliceerd in
Nature Climate Change, Juli 2012)
Sinds in 1992 de internationale VN Klimaatconventie (UNFCCC) werd gesloten en
in 1997 het Kyoto Protocol werd overeengekomen, bestaat een brede overtuiging dat
de oplossing van het klimaatvraagstuk alleen op mondiaal niveau tot stand kan komen.
De veronderstelde volgorde daarbij is: overheden sluiten een overeenkomst onder
UNFCCC-vlag, introduceren vervolgens de juiste beleidsmaatregelen en ten slotte
nemen bedrijven, gemeentes, organisaties en burgers de maatregelen om hun emissies van broeikasgassen te reduceren.
Bij achtereenvolgende UNFCCC-klimaatconferenties in Kopenhagen (2009), Cancún
(2010) en Durban (2011) kwam de internationale gemeenschap overeen om klimaatverandering beperkt te houden tot een mondiaal gemiddelde temperatuurstijging van
maximaal 2 graden (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk). Maar tegelijk werd
duidelijk dat de top-down benadering niet de juiste ambities opleverden. Velen staan
nu een bottom-up of gemengde benadering voor om dat doel te halen. Maar tot dusverre zijn daartoe geen concrete voorstellen gedaan.
De kloof

Figuur 1a, behorende bij hoofdstuk 16, Wedging the gap. Schematische weergave van de manier waarop
de kloof wordt gedicht door een combinatie van acties van overheden onder de paraplu van UNFCCC (a)
en andere initiatieven (‘wiggen’, figuur 1b, pagina 45). Het resultaat van de wiggen vertoont overlap. De
wiggen en de inzet van overheden vertonen ook overlap. De initiatieven in (1b) waarvan de effecten buiten
de definitie van de kloof vallen zijn gemarkeerd met een sterretje.
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In november 2011 publiceerde het Milieuprogramma van de VN (UNEP) het rapport
‘Bridging the Emission Gap’, een synthese van de belangrijkste wetenschappelijke
studies op het vlak van klimaatverandering en emissies van broeikasgassen. Dit rapport voorziet voor het jaar 2020 een kloof van ongeveer 12 miljard ton CO2 equivalent
(Gt CO2e) tussen ‘business as usual’ en het pad dat in overeenstemming is met een
maximum temperatuurstijging van 2 graden.
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Het rapport concludeert ook dat alle door overheden ingediende doelstellingen hooguit leiden tot een extra emissiereductie van 6 Gt CO2e, waarvan meer dan de helft
bovendien nog aan voorwaarden is verbonden. In Durban (2011) is besloten dat een
ad-hoc werkgroep voor 2015 een protocol of een juridisch instrument zal uitwerken
dat vanaf 2020 in werking zal treden. Naar onze analyse is het onwaarschijnlijk dat
landen in de periode tot 2020 zonder externe druk hun ambities zullen opschroeven.
Dat betekent dat acties van overheden hooguit de helft van de kloof van 12 Gt CO2e
kunnen overbruggen. Anderzijds bedraagt het technisch potentieel voor emissiereductie in 2020 17 ± 3 Gt CO2e. Dat werpt de vraag op of er andere manieren zijn om dit
potentieel te benutten.
Wedging the gap
Gebruikmakend van de term ‘wig’ (Engels: ‘wedge’) die in deze context werd gelanceerd door Pacala en Socolow, stellen wij een nieuwe benadering voor: ‘Wedging the
gap’. De basis van deze aanpak is het combineren van 21 samenhangende wereldwijde initiatieven voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij een
breed scala van spelers wordt betrokken, zoals grote steden, grote bedrijven en individuele burgers. Aan elk van deze initiatieven stellen we de volgende eisen:
1.

Er is een concreet startpunt voor opschaling.

2.

Naast emissiereductie van broeikasgassen zijn er belangrijke bijkomende
voordelen.

3.

Een bestaande organisatie kan het initiatief leiden.

4.

De potentiële opbrengst aan reductie ligt in de ordegrootte van 0,5 Gt CO2e.

In dit kader beschrijven we de 21 initiatieven met hun afzonderlijke effecten (zichtbaar
als ‘wiggen’ in Figuur 1). De effecten van de initiatieven en de acties van overheden
vertonen onderling een overlap, dus het totale effect van de 21 initiatieven is kleiner
dan de optelsom van de individuele effecten. Onze berekening toont dat alle wiggen
samen in 2020 ongeveer 10 Gt CO2e minder uitstoot zullen opleveren dan businessas-usual; dat komt een eind in de richting van de kloof van 12 Gt CO2e. Deze aanpak
ondersteunt de plannen van nationale overheden en gaat tegelijk aanzienlijk verder.
Daarnaast zijn er voordelen in de vorm van een lagere uitstoot van andere vervuilende
gassen.

Figuur 1b, Wedging the gap. Schematische weergave van de manier waarop de kloof wordt gedicht door
een combinatie van acties van overheden onder de paraplu van UNFCCC (figuur 1a) en andere initiatieven
(‘wiggen’, figuur 1b). Het resultaat van de wiggen vertoont overlap. De wiggen en de inzet van overheden
vertonen ook overlap. De initiatieven in (1b) waarvan de effecten buiten de definitie van de kloof vallen zijn
gemarkeerd met een sterretje.
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21 Vrijwillige compensatie bedrijven
tot 2,0 Gt CO2e

17 Auto’s en vrachtwagens
tot 0,7 Gt CO2e

11
Top 1000
van
bedrijven
tot 0,7 Gt
CO2e

Wedging the gap:
Eenentwintig
initiatieven

Verwarmen
en koelen
van
gebouwen
tot 0,6 Gt
CO2e

8

Elektrische
apparaten
tot 0,6 Gt
CO2e

9

Groene financiële instellingen
tot 0,4 Gt CO e

2
5

Ban op
gloeilampen
tot 0,2 Gt
CO e
2

2

20 Ontbossing beperken
halvering van de ontbossing in 2020; tot 1,8 Gt CO2e

19 Vrijwillige compensatie burgers
tot 1,6 Gt CO2e

12 Wereldsteden
tot 0,7 Gt CO2e

1

Emissiereductie
in de keten tot 0,2 Gt CO e

3

Intern. lucht- en scheepvaart
tot 0,2 Gt CO e

4

Fluorgassen tot 0,3 Gt CO e

2

7
Lokale overheden
tot 0,6 Gt CO2e

2

2

13 Landbouw
tot 0,8 Gt CO2e

18
Fotovoltaïsche
energie
tot 1,4 Gt CO2e

16 Windenergie
tot 1,2 Gt CO2e

10 Efficiënte
kooktoestellen
van 0,6 Gt CO2e
15 Reductie uitstoot luchtverontreiniging
van 1 Gt CO2e

Uitstoot bij bedrijven

op fossiele
14 Uitfaseren 		
van subsidies 		
brandstoffen
			tot 0,9 Gt CO2e
Andere partijen

In deze infographic staan de 21 initiatieven met hun afzonderlijke effecten, onderverdeeld naar verschillende
sectoren. De initiatieven zijn voordelig voor de organisaties en individuen die ze ondernemen. De koplopers
laten die voordelen nu al zien. Veel van de initiatieven zullen ook aanzienlijke ‘groene groei’ betekenen en een
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6 Toegang tot
koolstofarme energie
0,4 Gt CO2e
Energiebesparing

Energievoorziening

stimulans zijn voor een duurzame economische ontwikkeling. Voor veel partijen zijn dit extra redenen om zich
te verbinden aan deze initiatieven. De effecten in peiljaar 2020 zijn jaarlijkse emissiereducties ‘tot’; eventu
ele overlap van effecten is hier niet in rekening gebracht. Gedetailleerdere berekeningen zijn beschikbaar.
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Wedging the gap: Eenentwintig initiatieven
mogelijke initiatiefnemer

doel

effect

Uitstoot bij bedrijven

1

5

11

21

Emissiereductie
in de keten

Consumer Goods Forum

30% van de bedrijven stimuleren
om hun leveranciers te bewegen tot
10% minder uitstoot dan businessas-usual.

tot 0,2 Gt
CO2e.

Groene
financiële
instellingen

het groene investeringsinitiatief van
het Milieuprogramma van de VN
(UNEP-FI), die al meer dan 200
financiële instellingen als lid heeft.

de 20 grootste banken leiden naar
een 80% kleinere CO2-voetafdruk
bij 10% van hun portfolio.

tot 0,4 Gt
CO2e.

Top 1000
van bedrijven

World Business Council for
Sustainable Development

30% van de top 1000 van bedrijven
in de wereld leiden naar een
energiegerelateerde uitstoot die
10% lager ligt dan business-asusual en 50% minder non-CO2
broeikasgas.

tot 0,7 Gt
CO2e.

20% van de lichte industrie en
dienstensector motiveren tot
berekenen van hun emissies,
toepassen van reductiemaatregelen
en compenseren van hun emissies
met projecten elders. Projecten
moeten voldoen aan een ‘gouden
standaard’ om echt uitstoot te
reduceren.

tot 2,0 Gt
CO2e.

Vrijwillige
compensatie
bedrijven

een coalitie van een organisatie met
gezag (zoals UNEP) en leveranciers
van offset emissierechten

Andere partijen
Lokale
overheden

staten in de VS en provincies van
Canada, in navolging van een staat
als Californië

15 of 20% minder emissies dan
business-as-usual.

tot 0.6 Gt
CO2e.

12

Wereldsteden

organisaties als C40 of
ICLEI (lokale overheden voor
duurzaamheid)

de 40 steden in C40 of een
equivalente doorsnede van steden
in de wereld leiden naar 20% extra
uitstootreductie.

tot 0,7 Gt
CO2e.

19

Vrijwillige
compensatie
burgers

milieuorganisaties

10% van de 20% rijkste mensen
bewegen tot compensatie van
hun individuele emissies uit
stroomverbruik, verwarming en
transport, tegen maximaal 200 US$
kosten per jaar.

tot 1,6 Gt
CO2e.

7

mogelijke initiatiefnemer

doel

effect

Energievoorziening

3

Internationale
luchtvaart en
scheepvaart

leidende fabrikanten

helft van het technische
reductiepotenteel op
hun nieuwe schepen en
vliegtuigen toepassen.

tot 0,2 Gt CO2e.

4

Fluorgassen

‘Refrigerants, Naturally’

helft van het technisch
reductiepotentieel
realiseren.

tot 0,3 Gt CO2e.

6

Toegang tot
koolstofarme
energie

initiatief van VN-secretaris-generaal
‘duurzame energie voor iedereen’

toegang tot elektriciteit
door de 1,4 miljard mensen
die nu zonder zitten
versterken via toegang tot
koolstofarme energie.

0,4 GT CO2e.

10

Efficiënte
kooktoestellen

vele initiatieven van het
ontwikkelingsprogramma van de VN
(UNDP) gericht op het vervangen
van vervuilende kooktoestellen in
rurale gebieden

de opbrengst van de
vervanging van de helft van
de kooktoestellen.

de stralingsforcering zal
worden verminderd met
een equivalent van 0,6
Gt CO2e (valt buiten de
definitie van deze kloof).

13

Landbouw

halvering van de ontbossing in
2020; tot 1,8 Gt CO2e minder
uitstoot.

30% van het technisch
reductiepotentieel
realiseren.

tot 0,8 Gt CO2e.

14

Uitfaseren
subsidies fossiele
brandstoffen

het Internationale Energie
Agentschap (IEA) i.s.m. landen

uitwerken van een plan dat
de helft van de subsidies
aan fossiele brandstoffen
uitfaseert.

tot 0,9 Gt CO2e.

15

Reductie
uitstoot lucht
verontreiniging

programma ter vermindering van
bijvoorbeeld roetuitstoot van de
Climate and Clean Air Coalition van
de UNEP

opschalen van dit initiatief

de stralingsforcering
zal worden verminderd
met een equivalent
van 1 Gt CO2e (valt
buiten de definitie van
de kloof).

16

Windenergie

de Global Wind Energy Council

wereldwijde
afspraken initiëren die
investeringsrisico’s in
windenergie verlagen,
zoals rond investeringen
in nettoegang en met
garantiestelling.

1070 GW geïnstalleerd windvermogen in
2020 (650 GW meer
dan de referentie); tot
1,2 Gt CO2e minder
uitstoot.

18

Fotovoltaïsche
energie

een coalitie van fabrikanten en
ambitieuze overheden

het wegnemen van
tot 1,4 Gt CO2e.
hindernissen bij de toegang
tot het net en saldering,
zodat 1600 gigawatt extra
zonnecelvermogen kan
worden gerealiseerd. Die
groei is consistent met de
groei in de laatste drie jaar.

20

Ontbossing
beperken

een individu met gezag - zoals de
Prins van Wales -

een integrale aanpak die al
in een paar landen wordt
toegepast om de aanleiding
weg te nemen, uitrollen
over alle grote landen met
veel ontbossing.

Energiebesparing

2

Ban op
gloeilampen

het en.lighten initiatief van UNEP en
de Global Environmental Facility

gloeilampen in 2016 uit de wereld
verbannen.

tot 0,2 Gt
CO2e.

8

Verwarmen
en koelen van
gebouwen

‘Duurzame energie voor iedereen’initiatief van de secretaris-generaal
van de VN

partijen bijeenbrengen om 30% van
het volle reductiepotentieel voor
2020 te realiseren.

tot 0,6 Gt
CO2e.

Elektrische
apparaten

het samenwerkingsverband voor
etikettering en standaards

het wereldwijd aanjagen van gebruik
van energiezuinige apparaten.

tot 0,6 Gt
CO2e.

Auto’s en
vrachtwagens

een coalitie van fabrikanten en
milieuorganisaties, verenigd onder
de UNEP partnership voor schone
brandstoffen en voertuigen

één liter per 100 kilometer extra
sparen bij auto’s of een equivalente
besparing bij vrachtwagens.

tot 0,7 Gt
CO2e.

9
17
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halvering van de ontbossing in 2020;
tot 1,8 Gt CO2e
minder uitstoot.
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De volgende stappen
Een fundamentele sleutel voor het succesvol dichten van de kloof is het opbouwen
van een brede coalitie van leidende organisaties in bedrijfsleven, milieubeweging,
overheden en de internationale gemeenschap. We verwachten ook dat het samenwerken in een brede coalitie een katalysator zal zijn voor actie.
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