
Nederland 
kiest voor 40
Als meer landen kiezen voor soortgelijk ambitieuze 
emissiedoelen zal ook Nederland in Kopenhagen 
 besluiten tot een verlaging van de uitstoot van  
broeikasgassen met 40 procent, het voorbeeld van  
onder andere Noorwegen en Duitsland volgend.  
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President Obama heeft laten weten 
dat hij na de inontvangstname van 
de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo 
tevens de klimaattop in Kopenhagen 
zal bezoeken. Hij roept collega-
 regeringsleiders op zijn voorbeeld  
te volgen. 
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Obama naar 
klimaattop 

Vanaf 2017 moeten enkel nog elek-
trische auto’s van de lopende ban-
den rollen in de fabrieken van Ford, 
General Motors en Chrysler. De 3 
grootste Amerikaanse autofabrikan-
ten presenteerden een gezamenlijke 
toekomstvisie. 
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Auto-industrie 
plugt in 

De G8 is net akkoord gegaan met 
een internationaal klimaatdoel van 
‘niet meer dan’ 2 graden. Maar de 
steun voor anderhalve graad groeit 
gestaag. Beide doelen vereisen ui-
terst ambitieuze emissiedoelen voor 
Kopenhagen.  
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Klimaatgrens: 
+1,5? 

Zelf zijn we langzaamaan wel over-
tuigd dat er iets moet gebeuren aan 
het klimaatprobleem. En we zien 
enkele buurlanden voorop gaan. 
Onderzoek toont tot slot aan dat 
een ambitieuze aanpak haalbaar is. 
Ons 40-doel is dus logisch. 
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Nederland wil 
klimaatactie 

.selectNL. is een selectie van 
inhoudelijke nieuwsberichten 
uit de 6 grote Nederlandse 
dagbladen. Door Nederlanders 
de juiste context te bieden over 
grote, terugkerende thema’s 
in het nieuws, hopen we bij te 
dragen aan een beter begrip 
van belangrijke en mogelijk 
toekomstbepalende onder-
werpen. In deze editie staat 
klimaatverandering centraal, één 
van de belangrijkste politieke 
thema’s van 2009. We berichten 
over de lopende VN-klimaaton-
derhandelingen en de weten-
schappelijke achtergrond rond 
dit onderwerp. Bovendien kijken 
we vooruit naar de beslissende 
klimaatconferentie volgende 
maand in Kopenhagen, waar zal 
worden beslist over het nieuwe 
internationale klimaatverdrag, 
de opvolger van Kyoto. Dit 
verdrag zal van grote invloed zijn 
voor natuur, mensen, economi-
sche ontwikkeling en de poli-
tieke verhoudingen in de wereld. 
Met deze editie van .selectNL. 
hopen wij van harte een bijdrage 
te leveren aan uw begrip van dit 
proces en de verdere berichtge-
ving in de Nederlandse media.

• Peter de Jonge, 
 hoofdredacteur 
 Algemeen Dagblad
• Birgit Donker, 
 hoofdredacteur 
 NRC Handelsblad
• Barbara van Beukering, 
 hoofdredacteur Het Parool
• Sjuul Paradijs, 
 hoofdredacteur De Telegraaf
• Willem Schoonen, 
 hoofdredacteur Trouw
• Pieter Broertjes, 
 hoofdredacteur de Volkskrant

.selectNL. wordt gratis uit-
gedeeld op drukke openbare 
punten in het hele land, zoals 
pleinen en stations. De krant zal 
in de toekomst op onregelma-
tige tijden worden uitgegeven. 
Lees meer over deze editie op 
pagina 15.

Terwijl maatschappelijke trends 
juist wijzen op een onthechting 
van burgers en politiek, is klimaat-
verandering net een onderwerp 
waarbij nieuwe betrokkenheid 
bestaat. Dit biedt kansen, voor de 
gehele samenleving. 
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Nut van  
betrokkenheid

IJsberenkolonie
ontdekt
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Fietsend naar
de klimaattop
Ñ pagina 4

Nederland op
kop in 2020
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Een team van glaciologen heeft op 
het kleine Noord-Atlantische eiland 
Jan Mayen onverwacht een grote 
kolonie ijsberen ontdekt. In recente 
jaren was de populatie op het 
Noorse eiland juist gedaald tot het 
niveau van enkele individuen, onder 
meer omdat zachte winters het 
zee-ijs rond het eiland hebben doen 
smelten – en daarmee de beren 
hebben afgesneden van hun favo-
riete jachtvelden. De onderzoekers, 
aanwezig om metingen te verrichten 
op de gletsjer van het vulkaaneiland, 
zeggen tijdens een helikoptervlucht 
meer dan 50 ijsberen te hebben 
gezien, zowel volwassen exemplaren 
als jongen. Vermoedelijk zijn de 
dieren afgelopen zomer op het pak-
ijs in de knel gekomen tijdens een 
westerstorm, die ze op ijsschotsen 
vanuit de omgeving van Groenland 
heeft doen afdrijven naar het afgele-
gen eiland. 

02•Newsbites

 Wat de precieze voorwaarden zijn 
is nog niet bekend gemaakt. Pre-
mier Balkenende heeft laten weten 
onder andere samen met de Duitse 
bondskanselier Merkel en de Deense 
premier Rasmussen – in december 
gastheer van de beslissende VN-kli-
maatconferentie – ook een groter 
emissiedoel voor de EU te willen 
verkennen. Door bereidheid te tonen 
tot 40 procent emissiereductie zoekt 
Nederland aansluiting bij de nieuwe 
groene kopgroep van Europa. Ook 
Duitsland, Zweden, Denemarken 
en Noorwegen hebben het 40-doel 
al omarmd.
 Nederland komt bovendien tege-
moet aan de oproep van maar liefst 
450 internationale milieuorganisa-
ties, verenigd in het Climate Action 
Network (CAN) en vrijwel alle ont-
wikkelingslanden die gezamenlijk 
oproepen tot de 40 procent emissie-
reductie voor Annex 1, de groep van 
industrielanden onder het VN-kli-
maatverdrag.
 Als Annex 1 kiest voor 40 procent, 
moeten landen als China en India 
naar equivalente inspanning hun uit-
stoot per eenheid BNP met tenminste 
30 procent verlagen, eveneens in de 
periode tot 2020. Volgens dit IPCC-
criterium ligt China ruim op kop: bij 
voortzetting van het huidige ener-
giebesparingsbeleid van de Chinese 
overheid zal dat land in 2020 bij de 
huidige economische productie nog 
maar half zo veel broeikasgassen in 
de atmosfeer brengen als momenteel.  

Hoe ver moet de uitstoot omlaag om 
onder 2 graden te blijven?
Nieuwe wetenschappelijke inzichten 
dringen aan op steeds grotere emis-
siereducties voor het jaar 2020, maar 
onder alle rapporten lijkt een Euro-
pees doel voor 40 procent een mini-
male vereiste:

Ñ IPCC, 2007: industrielanden moe-
ten hun uitstoot tussen 1990 en 2020 
met 25 tot 40 procent verlagen om 
een kop of munt kans te behouden 
onder 2 graden te blijven. (Dit bereik 
valt praktisch te realiseren wanneer 
de VS 25% doet en overigen landen, 
waaronder EU en Japan, 40% – de 
inspanningen t.o.v. ‘business as usu-
al’ komen dan grofweg overeen.)
Ñ Hansen* et al. 2008: feedbacks 
– ‘versnellers van de opwarming’ 
– zoals methaan uit de smeltende 
toendra of CO2 uit verdrogende bos-
sen verdubbelen totale gevoeligheid 
klimaatsysteem. Uitstoot moet dus 
50 tot 80 procent omlaag en de CO2-
concentratie moet worden gestabili-
seerd op niet meer dan 350 ppm.
Ñ Klimaatcongres, maart 2009: bre-
de bijval voor onderzoek Hansen en 
erkenning dat IPCC-rapport risico’s 
nog heeft onderschat tijdens groot 
internationaal wetenschapscongres 
in Kopenhagen, waaraan 2.500 kli-

maatexperts deelnamen.
Ñ Schellnhuber*, september 2009: 
we zitten gevaarlijk dicht in de buurt 
van ‘tipping-points’ in het klimaat-
systeem. Voor een 2 uit 3 kans om 
onder 2 graden te blijven moeten 
alle landen in hoog tempo volledig 
CO2-neutraal. Landen met hoogste 
per capita emissie moeten eerst. Zo 
moeten de VS in 2020 100 procent 
reduceren, Duitsland in 2025, Italië 
in 2030 en zelfs China al vanaf 2035 
‘negatieve emissies’ bereiken.
* - James Hansen (directeur NASA 
Goddard Institute for Space Studies) 
en Hans Joachim Schellnhuber (pro-
fessor Potsdam Instituut voor Klimaat-

onderzoek) behoren tot de meest gere-
nommeerde klimaatwetenschappers. 
Door hen geleid onderzoek staat in 
hoog aanzien bij collega-klimatologen 
en relevante wetenschappelijke institu-
ten.

Waarom eigenlijk 2 graden?
‘We moeten klimaatverandering be-
perken tot ten hoogste een gemiddel-
de temperatuurstijging van 2 graden, 
ten opzichte van preïndustrieel ni-
veau.’ Het is het klimaatdoel waar de 
Europese Unie als eerste toe besloot, 
later de Obama-regering en in juli 
dit jaar tijdens de G8+5 in L’Aquilla, 
Italië, ook de verdere internationale 
gemeenschap een krul onder zette.
 De grens is uit praktische overwe-
gingen geboren. Door allerlei vertra-
gingen in het klimaatsysteem lijkt het 
inmiddels onmogelijk om een ambi-
tieuzer doel te realiseren, alhoewel 
daar openlijk toe wordt opgeroepen, 
recentelijk zelfs door VN-chef Ban 
Ki-moon.
 In de publieke beeldvorming lijkt 
2 graden weinig, zegt Pier Vellinga, 
professor klimaatverandering aan 
Wageningen Universiteit. “Maar we 
moeten ons goed realiseren hoe ver-
strekkend de gevolgen zijn. Ten eer-
ste gaat het om een gemiddelde. Bo-
ven land en met name rond de polen 
wordt deze opwarming nog aanzien-
lijk uitvergroot. Als gevolg daarvan 
zal bij ‘slechts 2 graden’ al het zee-ijs 
op de Noordpool wegsmelten. Ook 
zal naar verwachting een derde van 
alle biodiversiteit deze snelle veran-
dering niet overleven. Het product 
van miljoenen jaren evolutie gaat 
daarmee in slechts één eeuw voor-
goed verloren.” Het laat volgens Vel-
linga zien waar we met het 2 graden 
doel voor tekenen. “Het is simpelweg 
de beste optie waar we in Kopenha-
gen nog direct op kunnen inzetten.”
 Dat neemt niet weg dat een groei-

ende groep landen en milieuorga-
nisaties inmiddels oproepen tot 1,5 
graden. “Als we in Kopenhagen een 
groene revolutie creëren en de mens-
heid als geheel in de komende 10 jaar 
schouder aan schouder gaat werken 
aan de transitie naar een koolstof-
arme economie... ja, dan is ook dit 
nog mogelijk”, zegt Vellinga. “350 is 
daarvoor het codewoord. We moe-
ten dan zo snel mogelijk terug naar 
een CO2-concentratie van hooguit 
350 parts per million (ppm).” Om 
dat te realiseren moeten we echter 
na Kopenhagen direct doorschake-
len en binnen zeer korte termijn een 
netto negatieve uitstoot van broei-
kasgassen creëren. “En zelfs voor 
dat scenario is 40 procent reductie 
misschien wel de meest logische eer-
ste stap”, aldus Vellinga.
 De meest opmerkelijk oproep 
voor een nieuw internationaal kli-
maatdoel van 1,5 graden komt van 
AOSIS, de Alliantie Van Kleine Ei-

landStaten. Veel atolstaten in de In-
dische en Grote Oceaan verwachten 
een opwarming van meer dan ander-
halve graad simpelweg niet te overle-
ven. Dit zal uiteindelijk resulteren in 
een zeespiegelstijging die de meeste 
koraaleilanden van de kaart zal ve-
gen. Voor die tijd neemt ook de erosie 
al toe, daar de beschermende koraal-
riffen door koraalverbleking en verzu-
ring van de oceanen – ‘dat andere ef-
fect’ van een toenemend CO2-niveau 
– dreigen af te sterven. Mariene bio-
logen steunen daarom de oproep tot 
terugkeer naar een CO2-concentratie 
van 350 ppm, daar dit tevens verdere 
verzuring voorkomt.

Nederland bereid tot 40 procent  
uitstootverlaging
Ñ 40% is nodig om  
internationaal klimaatdoel 
van 2 graden nog te halen

Ñ Nederland wil ruimte  
creëren voor doorbraak in 
VN-onderhandelingen

Door ROLF SCHUTTENHELM
DEN HAAG – Het kabinet heeft gis-
teren bij monde van milieuminister 
Cramer en minister-president Balke-
nende laten weten bereid te zijn tot 
een grotere verlaging van de uitstoot 
in de periode naar 2020 ‘als ook an-
dere industrielanden vergelijkbaar 
ambitieuze emissiedoelen stellen’.
 Deze nieuwe Nederlandse inzet  
voor de klimaatonderhandelingen  
was onderwerp van discussie tijdens  
een speciale bijeenkomst van de 
 Ministerraad  afgelopen zaterdag. 
De afsluitende persconferentie werd 
pas op zondagavond gehouden. 
 “We wilden er intern eerst he-
lemaal over uit zijn dat dit de beste 
keuze is voor Nederland”, aldus 
Cramer. “Het ging er niet om zo-
maar een meerderheid van stemmen 
te bereiken, maar alle ministers en 
ministeries in lijn te krijgen met het 
nieuwe voorstel. En dat is uiteinde-
lijk gelukt.”
 Cruciale voorwaarde is dat een  
Nederlandse verdieping uitnodigend  
moet zijn naar het buitenland. Het  
kabinet heeft daarom nadrukkelijk  
nog geen concrete toezegging gedaan  
voor het ambitieuze emissiedoel,  
maar wil daarentegen deze week, 
tijdens  een speciaal klimaatoverleg 
met de Zweedse premier Fredrik 
Reinfeldt, de huidige EU-voorzit-
ter, aangeven  tot 40 procent bereid 
te zijn  als ook andere geïndustriali-
seerde  landen een nieuwe stap naar 
voren  doen.  

Ñ  40% minimaal  
vereiste voor  
2 graden É

Ñ  Groeiende steun  
voor klimaatdoel  
1,5 graden É

Nederland•03

IJsbeerkolonie 
ontdekt op  
Jan Mayen

Voor Nederlanders is het zo klaar  
als een klontje dat Amsterdam de  
meest door fietsers gedomineerde  
hoofdstad ter wereld is. Maar buiten  
Nederland is die status niet meer zo  
vanzelfsprekend, nu het fietsvriende-
lijke  Kopenhagen ook steeds vaker  
die titel toebedeeld krijgt. Reden  
voor het Amsterdamse gemeente-
bestuur  om flink te gaan investeren 
in  betere fietspaden, gratis be-
waakte  stallingen en een mogelijke 
terugkeer  van het witte fietsenplan.  
Burgemeester Job Cohen vindt dat 
de gemeente nalatig is  geweest en 
dat iedereen alleen maar  kan win-
nen van nieuwe investeringen  in de 
fiets: “Amsterdammers  houden van 
fietsen. En wat willen  wij nog meer? 
Het levert de  gemeente schone 
lucht op en een  gezonde bevolking!” 
Hij voelt weinig  voor het kopiëren 
van het Kopenhaagse  model. “Die 
verplichte  helmen bijvoorbeeld, dat 
past niet  bij de mentaliteit van de 
fietsende  Amsterdammers.” 

Amsterdam 
fietshoofdstad 
af?

Private investeerders in wind- en  
zonne-energie hebben verheugd 
gereageerd  op de plannen van 
minister  Verhoeven van Economi-
sche Zaken  om alsnog het Duitse 
feed-in tarief  ook in Nederland toe 
te passen. Dit  subsidiemodel garan-
deert particuliere  producenten van 
groene stroom,  zoals boeren met 
zonnepanelen, een  vast terugwin-
tarief voor een overschot  aan 
schone elektriciteit, dat  zij kunnen 
afstaan aan het reguliere  stroomnet. 
Het voordeel zit er voor  ons vooral 
in dat we weten waar we  aan toe 
zijn, melden de ondernemers.  “Met 
het Duitse model kun  je precies uit-
rekenen wanneer je  voor het eerst 
winst kunt maken. Bij  de oosterbu-
ren kun je het verschil  meteen zien. 
In elk boerendorp zie  je daken vol 
met zonnepanelen.” In Nederland  
wordt het feed-in tarief eind 2010  
geïntroduceerd. 

Groene  
investeerders 
blij met Duits 
subsidiemodel

Wistjedat...  
 
Ñ het nieuwe klimaatverdrag het 
Kyoto-protocol opvolgt? Het nieuwe 
verdrag moet zorgen voor een 
aanzienlijk grotere verlaging van de 
uitstoot tot 2020.

Ñ Japan inmiddels de interna-
tionale klimaatkoploper is? Het 
emissiedoel van de nieuwe regering, 
-25% tussen 1990 en 2020, is een 
diepere verlaging ten opzichte van 
de huidige uitstoot dan het huidige 
30%-doel van de Europese Unie.

Ñ Ban Ki-moon, secretaris-generaal 
van de VN, vindt dat de mondi-
ale temperatuurstijging niet tot 2 
graden, maar tot 1,5 graad beperkt 
moet worden?

Ñ vorig jaar het absolute smelt-
record bracht voor de Noordpool? 
Niet alleen het ijsoppervlak neemt 
snel af, het ijs wordt ook steeds 
dunner. Daarom werd direct in 2008 
het extreme smeltrecord van 2007 al 
weer gebroken.

Ñ voor Noorwegen 40 procent 
reductie in 2020 nog maar het begin 
is? In 2030 willen de Noren al vol-
ledig klimaatneutraal zijn.

Ñ op zaterdag 24 oktober meer 
dan 5200 acties werden uitgevoerd 
door 350.org – een internationaal 
actienetwerk? In Nederland dansten 

honderden mensen de Charleston op 
het Museumplein in Amsterdam, in 
de vorm van een reusachtige 350 – de 
veilige grens voor de CO2-concentratie.

Ñ premier Balkenende één van de 
eerste regeringsleiders was die heeft 
toegezegd in persoon naar Kopen-
hagen te komen? Alleen Gordon 
Brown en Rasmussen, de Deense 
gastheer, waren hem voor.

Ñ Portugal binnen 2 jaar een net-
werk van maar liefst 1.300 elektri-
sche oplaadpunten langs openbare 
wegen heeft? Het land wekt boven-
dien al 33 procent van de energie-
behoefte uit duurzame bronnen op.

Ñ Denemarken marktleider is in 
de productie van windturbines? 
Wereldwijd wordt bijna de helft 
door Deense bedrijven gebouwd, 
zoals Vestas. De Deense windindu-
strie verschaft werk aan zo’n 20.000 
mensen, alhoewel recentelijk een 
fabriek in Groot-Brittannië moest 
sluiten, vanwege het uitblijven van 
nieuwe orders.

Ñ Noord-Amerikaanse klimaat-
activisten hun pijlen richten op 
de Canadese teerzandindustrie? 
President Obama wil juist meer van 
de onconventionele oliebronnen 
gebruikmaken, maar milieuorga-
nisaties noemen dit onverenigbaar 
met klimaatdoelen. Teerzandolie 
bevat relatief veel koolstof en stoot 
bij verbranding dus extra CO2 uit. 

Ook vereist de winning relatief veel 
energie en zorgt deze voor aantas-
ting van de Canadese taigawouden.

Ñ klimaatbeleid ook geld oplevert? 
Adviesbureau McKinsey rekende 
onlangs uit dat de Amerikaanse uit-
stoot tot 2020 met 25% omlaag kan 
zonder één dollar verlies te leiden. 
Sterker nog: deze emissiereductie 
kan volledig gerealiseerd worden 
middels verbeterde energie-efficiën-
tie. Daarmee blijft zelfs extra geld in 
kas.

Ñ NASA weer nieuwe hitterecords 
voorspelt voor de komende jaren? 
Alhoewel de laatste jaren allemaal 
binnen de 10 warmste ooit gemeten 
vallen, werd de hitte nog getemperd 
door een uitblijven van krachtige 
El Niño’s en een rustige fase in de 
zonnecyclus. Zodra dit normaliseert 
wordt de voortzettende klimaatver-
andering nog krachtiger zichtbaar, 
stelt het nieuwe onderzoek, dat 
gepubliceerd werd in Geophysical 
Research Letters.

Ñ China al meer doet om de 
uitstoot te verlagen dan nodig is 
volgens het 450 ppm-scenario van 
het nieuwe klimaatverdrag? Volgens 
dit verdrag moeten opkomende 
economieën, zoals China en India, 
de groei van hun uitstoot richting 
2020 met 30% verlagen – overeen-
komend met 40% emissiereductie 
voor geïndustrialiseerde landen. 
China ligt echter al op koers voor 

een halvering van de uitstoot per 
eenheid BNP.

Ñ het nieuwe emissiedoel voor 
Nederland en andere Europese kop-
lopers, 40 procent uitstootverlaging 
in 2020, nog onderdoet voor de 
plannen van verschillende eiland-
staten? Zo maakte Tuvalu deze 
zomer bekend al in 2020 volledig 
klimaatneutraal te willen zijn –  
dat is dus 100% emissiereductie.

Ñ vertragingen in de VN-klimaaton-
derhandelingen, zoals gesteggel over 
de Amerikaanse klimaatwet, ook 
voordelen kunnen hebben? Sommige 
analisten denken dat in Kopenhagen 
een akkoord op hoofdlijnen moet 
worden bereikt. Daarmee bestaat een 
kans om de juiste getallen en eind-
doelen af te dwingen – en de precieze 
lastenverdeling en ambtelijke invul-
ling later af te spreken.

Ñ Kopenhagen over veel meer 
gaat dan alleen industriële 
emissiedoelen? Zo staat ook het 
stoppen van ontbossing hoog op de 
agenda – en klimaathulp aan arme 
landen, die het zwaarst getroffen 
worden door klimaatverandering.

Ñ de klimaattop al over 20 dagen 
begint?

Ñ en de grootste vreedzame kli-
maatdemonstratie ooit op zaterdag 
12 december 2009 in het centrum 
van Kopenhagen zal plaatsvinden?

Voetballers 
WK vliegen  
CO2-neutraal
JOHANNESBURG – Alle voet-
balteams die in 2010 meespelen in 
het WK in Zuid Afrika, kopen een 
klimaatneutraal vliegticket. Hiermee 
geven ze gezamenlijk het signaal af 
zich bewust te zijn van de hoge CO2-
uitstoot. Reizen per vliegtuig, maar 
ook per auto, bus of (in mindere 
mate) de trein, versterkt het broei-
kaseffect en klimaatverandering. Bij 
een groot evenement als de wereld-
kampioenschappen voetbal, wordt 
veel gereisd. Extra aandacht voor 
de gevolgen hiervan is nodig aldus 
een woordvoerder van de FIFA, de 
internationale voetbalfederatie. De 
verschillende teams kiezen zelf de 
gecertificeerde compensatieprojec-
ten uit, die allen in zuidelijk Afrika 
liggen. De KNVB laat weten dat de 
uitstoot van de Nederlandse voetbal-
lers, hun begeleiders en de meege-
nomen bagage wordt gecompen-
seerd door te investeren in projecten 
voor biogascentrales en een groot 
bosbeschermingsinitiatief van Peace 
Parks. Beide projecten verminderen 
de CO2-uitstoot ten gevolge van 
ontbossing. Wereldwijd veroorzaakt 
ontbossing bijna 20 procent van de 
jaarlijkse uitstoot. In Kopenhagen 
moet dit jaar worden besloten de 
ontbossing volledig te stoppen. 

Nederlandse 
klimaatheld 
gewild 
BONN – Hij wordt door zijn vele 
vrienden en weinige vijanden 
geroemd om zijn harde werk en zijn 
diplomatieke talenten. De Neder-
lander Yvo de Boer is als hoofd van 
het UNFCCC belast met het orga-
niseren van de grote klimaatconfe-
rentie in Kopenhagen, zijn derde in 
die functie, na de VN-top op Bali 
in 2007 en het Poolse Poznan in 
2008. De taak van De Boer is om 
sterk verschillende partijen, van 
het rijke westen tot ontwikkelings-
staten, ontbossers, oliestaten en 
grootverbruikers van steenkool aan 
dezelfde onderhandelingstafel te 
brengen – en ze daar te houden tot 
18 december, hopelijk voor midder-
nacht, een nieuw klimaatakkoord 
is bereikt. De Boer spreekt zelf 
van het ‘meest complexe verdrag 
ooit’, maar vervult zijn functie 
met verve. Allerlei instanties azen 
daarom inmiddels op de talentvol-
le diplomaat. Zo zou de Neder-
landse overheid hem een graag wil-
len als ambassadeur in China. De 
Boer zegt niets te voelen voor een 
overstap. “De wereld laten samen-
werken rond klimaatverandering is 
de grootst denkbare diplomatieke 
uitdaging. Dat is nu zo en dat zal 
ook in 2010 zo zijn.” 

Nederland gaat voor 40. Illustratie: Suzanne de Lang.
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BELLA CENTER

Hells Angels 
gaan  
carpoolen
Door KATE SNOW
AMSTERDAM – De interna-
tionale motorclub Hells Angels 
wil een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen klimaatverandering. 
In een brief aan De Telegraaf 
laat de Amsterdamse afdeling 
weten dat zij, samen met alle 
andere Europese Angels massaal 
naar de klimaattop in Kopen-
hagen zullen rijden. Hier zullen 
zij deelnemen aan de vreedzame 
demonstratie op 12 december. 
Om de CO2-uitstoot van de reis 
te minimaliseren gaan alle leden 
carpoolend, zo laat de motorclub 
weten. “Minimaal twee Hells 
Angels op één Harley, dan be-
spaar je bijna 50 procent, meer 
dan de politiek doet. [...] De 
reden dat we het doen? Ook wij 
hebben kinderen!” 

Veertigers  
gratis naar 
Kopenhagen
DEN HAAG – De Nationale 
Postcode Loterij gaat een bootreis 
betalen voor 1.000 Nederlandse 
veertigers die de klimaattop in 
Kopenhagen willen bijwonen. Alle 
Nederlanders die op 12 december 
veertig jaar oud zijn, komen in 
aanmerking voor de gratis reis. “Ze 
moeten zich van tevoren aanmelden 
op de website.” Onder de leden 
worden eind november plaatsen op 
verschillende cruiseschepen verloot, 
die tussen 4 en 9 december vanuit 
Amsterdam naar de Deense haven-
stad zullen afreizen. De Loterij wil 
hiermee samen met de Nederlandse 
bevolking steun betuigen aan de 
Nederlandse delegatie, die zich in 
Kopenhagen zal inzetten voor 40 
procent uitstootverlaging. Op 14 
december keren de winnaars weer 
terug naar Nederland. 

04•Nederland Buitenland•05

 De komst van de Amerikaanse 
president naar de conferentie, die 
volgens oorspronkelijk ontwerp 
slechts op het niveau van milieu-
ministers plaatsheeft, wordt zeer 
belangrijk geacht. De Amerikaanse 
klimaatwet, met daarin concrete 
klimaatdoelen voor 2020, is nog im-
mer niet aanvaard door het Con-
gres, waardoor het land tijdens de 
internationale slotonderhandelingen 
met lege handen dreigt te staan. In 
aanwezigheid van de president is het 
mandaat van de delegatie groter en 
kunnen wellicht toch lastige knopen 
worden doorgehakt over nieuwe 
Amerikaanse emissiedoelen en ge-
deelde financiering van klimaathulp.

 De groep van regeringsleiders 
die heeft toegezegd de top te zullen 
bezoeken bestaat nu nog slechts uit 
4 leden, waaronder naast de Deense 
gastheer Rasmussen en de sterk be-
trokken Britse premier Brown, ook 
de Nederlandse premier. Balkenen-
de zei in september speciaal tijd vrij 
gemaakt te hebben in zijn agenda, 
voor de klimaattop.
 Obama hoopt dat zijn eigen toezeg-
ging ook de deuren openzet voor ande-
ren. “Ik roep mijn collega’s op om ook 
hun betrokkenheid te tonen en te zien 
waar zij persoonlijk kunnen bijdragen 
om van Kopenhagen een groot succes 
te maken”, sprak hij tijdens zijn ont-
moeting met VN-chef Ban Ki-moon, 
vrijdag op het VN-hoofdkwartier in 
New York. Ban stelt herhaaldelijk dat 
de impasse in de onderhandelingen 
kan worden doorbroken met politiek 
leiderschap. Alle regeringsleiders zou-
den volgens hem naar Kopenhagen 
moeten. “Wetenschappers leveren 
de feiten, politici moeten de keuzes 
maken”, richtte Ban zich onlangs tot 
wereldleiders aan de algemene verga-
dering van de VN.

Obama vraagt collega’s mee naar Kopenhagen

Ñ Amerikaanse president 
voegt zich in gezelschap 
Brown, Rasmussen en  
Balkenende

Ñ ‘Regeringsleiders moeten 
kijken hoe zij persoonlijk 
kunnen meehelpen om van 
Kopenhagen succes te maken’

Door STÉPHANE MOQUETTE 
WASHINGTON – De Ameri-
kaanse president Barack Obama 
heeft besloten de laatste week van 
de klimaatconferentie in Kopen-
hagen persoonlijk bij te wonen, 
meldden medewerkers van het 
Witte Huis vrijdag.
 Er was enige kritiek ontstaan over 
de prioriteitstelling van de president, 
nadat deze eind september wél naar 

Kopenhagen was gevlogen om daar 
te lobbyen voor de Olympische kan-
didatuur van de stad Chicago – on-
succesvol, in 2016 zal Rio de Janeiro 
de Spelen organiseren.
 “Is sport een belangrijker politiek 
thema dan klimaatverandering?”, 
kopte een opinieartikel in de New 
York Times. De speciale klimaat-
gezant van Obama, Todd Stern, liet 
weten dat de president altijd moet 

kiezen tussen verschillende belang-
rijke onderwerpen, maar dat hij in 
de route naar het nieuwe internatio-
nale klimaatverdrag – dat van grote 
invloed zal zijn op de politieke en 
economische samenwerking tussen 
alle continenten – ‘het belangrijkste 
geopolitieke proces in jaren ziet’. 
“De president zal in persoon aanwe-
zig zijn om waar nodig de ministers 
en onderhandelaars bij te staan.”

Ñ  De belangrijkste geo- 
politieke gebeurtenis 
in jaren  É

Air Force One 
vliegt op  
algenolie
Door MAARTEN SUIJS
WASHINGTON – De Amerikaanse 
luchtmacht heeft aangekondigd 
een kleine aanpassing te hebben 
gemaakt in het brandstofsysteem 
van Air Force One, het presidentiële 
vliegtuig. Dit stelt president Barack 
Obama in staat om zijn vlucht naar 
de klimaatconferentie in Kopen-
hagen af te leggen op biokerosine. 
Naar verluidt is alleen een tweede 
brandstoftoevoer aangelegd. De 
motoren, tanks en brandstoflei-
dingen kunnen ongewijzigd blijven 
aldus een woordvoerder, omdat de 
biokerosine chemisch identiek is 
aan gewone vliegtuigbrandstof. Het 
vliegtuig kan bovendien tijdens 
lange vluchten nog steeds door een 
tankvliegtuig worden bijgetankt 
met gewone kerosine. President 
Obama wil met de aanpassing 
een statement maken dat ook hij 
bereid is belangrijke veranderin-
gen door te voeren om de uitstoot 
van broeikasgassen te verlagen. De 
biobrandstof voor de vlucht naar 
Kopenhagen is gemaakt op basis 
van algenolie. Deze algen hebben 
eenzelfde hoeveelheid CO2 ont-
trokken aan de atmosfeer die het 
vliegtuig tijdens verbranding weer 
zal uitstoten. 

Saoedi-Arabië ziet af van claim  
oliecompensatie
Door EEN ONZER REDACTEUREN
BARCELONA – Na felle interna-
tionale kritiek zegt Saoedi-Ara-
bië  in Kopenhagen niet te zullen 
proberen  ambitieuze emissiedoe-
len  voor industrielanden te blok-
keren  of financiële compensatie 
te verlangen  voor een mogelijk 
minder  snel stijgende olieprijs, 
wanneer  onder het nieuwe 
klimaatverdrag  meer zal worden 
geïnvesteerd in  duurzame ener-
gie en energiebesparing.       

Geen verzoek voor extra geld   
In maart dit jaar lieten de Saoe-
di’s  op een OPEC-congres nog  
weten via hetzelfde klimaatver-
drag  financiële compensatie te 
verlangen  voor gederfde olie-in-
komsten.  Het kwam de oliesta-
ten op felle kritiek te staan van 
milieuorganisaties,  die spraken 
van een wereld op zijn kop.  
“Financiering is een van de  be-
langrijste thema’s van Kopenha-
gen”,  zegt Tarjei Haaland, hoofd  
klimaatprogramma van Green-
peace  Denemarken. “De wereld 
heeft  miljarden investeringen 
nodig om op  het spoor van 
een duurzame ontwikkeling  te 
komen. We zullen allemaal  diep 
in de buidel moeten tasten  om 
uiteindelijk allemaal te kunnen  

profiteren. Dergelijke sabotage 
door  OPEC van dit collectieve 
ideële  streven is absurd en onac-
ceptabel.”  Door de stijgende 
olieprijs wordt de OPEC juist 
steeds rijker. Zo bracht de snelle 
prijsstijging van 2008 maar liefst 
een biljoen dollar in de schatkist 
van de oliestaten      

PeakOil vs carbon budget
Saoedi-Arabië beschikt over ’s we-
relds grootste olievoorraden. Hoe 
groot de totale voorraad precies 
is wil de Saoedische overheid niet 
openbaren. De schattingen lopen 
daarom sterk uiteen. De Associ-
ation for the Study of Peak Oil 
(ASPO) zegt dat de mondiale piek 
in de olieproductie al is bereikt en 
dat deze sindsdien niet goed kan 
voorzien in de vraag, met voort-
durende prijsstijgingen tot gevolg. 
Volgens veel klimatologen moet 
de Peak Oil-discussie echter niet 
leidend zijn. Niet de olievoorraad, 
maar het atmosferische ‘carbon 
budget’ moet ons energiebeleid 
bepalen. De atmosfeer kan geen 
nieuwe oliebronnen aan. Olie-
maatschappijen zouden daarom 
jaarlijks tientallen miljarden ver-
spillen aan investeringen in een 
infrastructuur die de wereld niet 
nodig zal hebben. 

Nederlands bedrijf brengt CO2-etend beton op 
de markt
ROTTERDAM – Het Vlissingse 
bedrijfje Carbocrete BV hoopt vol-
gend jaar een nieuwe veerkrachtige 
betonsoort op de markt te brengen 
die beter bestand is tegen betonrot. 
Bovendien zou het nieuwe bouwma-
teriaal bij productie minder dan half 
zoveel CO2 uitstoten als gewoon be-
ton en daarna, tijdens een jarenlang 
hardingsproces, juist weer CO2 ont-
trekken aan de atmosfeer. Dat ont-
trekken geschiedt door de spontane 

vorming van carbonaten, op vaste 
plekken binnen de betonmoleculen, 
zeggen de ondernemers. Eerder 
publiceerden ze hun inmiddels ge-
patenteerde vinding op de website 
CleverClimate.org – een weten-
schappelijk ideeënplatform voor 
‘grootschalige klimaatoplossingen’. 
De belangrijkste CO2-besparing 
van de nieuwe betonsoort zit in de 
gebruikte basisstof. Hiervoor wordt 
door de Vlissingers hoofdzakelijk 

vliegas gebruikt, een afvalproduct 
van onder andere steenkoolcen-
trales, dat wereldwijd in enorme 
voorraden beschikbaar is. Voor 
gewoon beton wordt kalksteen 
gebruikt, dat op hoge temperaturen 
wordt gestookt in cementovens, 
waarbij naast ongebluste kalk puur 
CO2 vrijkomt. De cementindustrie 
is momenteel verantwoordelijk voor 
zo’n 4 procent van de mondiale 
CO2-uitstoot.

Succesvol burgerinitiatief 
vindt navolging in Kamer
DEN HAAG – Met het nieuwe 
klimaatdoel komt het kabinet min 
of meer in lijn met de belangrijkste 
conclusies van klimaatwetenschap-
pers. Hun oproep tot 40 procent 
reductie is in Nederland succesvol 
op de agenda gezet dankzij een 
speciaal burgerinitiatief. “Het getal 
40 is ontleend aan het belangrijkste 
wetenschappelijke klimaatrapport 
van de VN, uit 2007”, vertellen de 
initiatiefnemers van de campagne 
40 in Kopenhagen. “Sindsdien is 
het uitgegroeid tot een symbool 
voor succes in Kopenhagen. Alle 
NGO’s roepen er nu toe op, net 
als veel belangrijke partijen aan de 

internationale onderhandelingsta-
fel, waar het de afgelopen maanden 
juist op het ontbreken van de juiste 
getallen vastliep. Wij signaleerden 
dat en zochten naar methoden 
om een uitroepteken te plaatsen 
achter die 40”. Het netwerk van 
betrokken burgers breidde zich 
vanuit studentensteden al snel over 
Nederland uit. Daarbij sloten ook 
steeds meer klimaatwetenschappers 
zich aan, om de oproep kracht bij te 
zetten. Vorige week bereikte de 40-
discussie de Tweede Kamer, waar 
de volledige liberale oppositie van 
GroenLinks, D66 en de VVD én 
de drie regeringspartijen besloten 

in gesprek te gaan met betrokken 
wetenschappers uit Delft, Utrecht, 
Wageningen en enkele deskundigen 
van ECN en het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL). “Als de 
echte autoriteiten stellen dat 40 
procent emissiereductie ernst is, 
kan de politiek daar simpelweg niet 
meer omheen”, zegt Rik Leemans, 
professor Milieusysteemanalyse van 
Wageningen Universiteit. Dit week-
end besloot de Ministerraad dat 
Nederland een conditionele bereid-
heid zal tonen tot het 40 procent 
doel, “als andere industrielanden 
emissiedoelen van vergelijkbare 
ambitie stellen”.

GeenStijl.nl 
positief over 
klimaatactie
AMSTERDAM – Voor het eerst 
sinds de oprichting in 2003 ver-
scheen op de website GeenStijl.nl 
gisteren een lovend bericht over een 
klimaatcampagne. In een reactie 
laat oprichter Dominique Weesie 
weten waarom: “Kijk, wij snappen 
natuurlijk ook wel dat het klimaat-
probleem uiteindelijk zal moeten 
worden opgelost en dat Kopenhagen 
daarvoor heel belangrijk zal zijn.” 
De 40-actie steekt volgens het popu-
laire weblog af tegen grote klimaat-
campagnes van milieuorganisaties. 
“Dit gaat tenminste écht ergens 
over, een concreet getal afspreken 
voor een nationale emissiereductie. 
Bovendien kostte de hele actie de 
belastingbetaler 0,0 euro. Door-
gaans krijg je minder voor meer.” 
 GeenStijl uit zich regelmatig scep-
tisch over milieuacties.

Korfballers 
Assen fietsend 
naar klimaat-
top
ASSEN – Leden van de Assense 
korfbalvereniging Asko hebben 
besloten om in december op de fiets 
naar de klimaattop in Kopenhagen 
te gaan. “We willen met een grote 
groep meelopen in de grote klimaat-
demonstratie van 12 december”, 
laat de voorzitter weten. “Vanwege 
de symbolische waarde hebben we 
besloten de reis van 900 kilometer 
fietsend af te leggen. Dat is voor ons 
gelijk een goede conditietraining 
tijdens de winterstop.” De korfbal-
lers zullen halverwege, in het Duitse 
Hamburg, aansluiting zoeken bij ver-
schillende andere fietskaravanen die 
in begin december door heel Europa 
naar de Deense hoofdstad trekken. 
Daar worden op 12 december ruim 
100.000 Europeanen verwacht.

Europese kopgroep vormt zich 
rondom Kopenhagen

In Europa is een nieuwe groene voorhoede ontstaan van landen die gehoor 
geven aan de oproep van milieuorganisaties en ontwikkelingslanden om de 
uitstoot tussen 1990 en 2020 met 40 procent te verlagen. Ook Nederland 
heeft zich aangesloten bij de noordelijke groep van Duitsland, Zweden, 
Noorwegen en Denmarken. 

Steden bieden ruimte voor  
klimaatneutrale levensstijl 

DEN HAAG – Gerda Verburg, 
minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zegt dat Nederland 
een akkoord over het stoppen van 
ontbossing als een absolute succes-
voorwaarde ziet voor de klimaattop 
in Kopenhagen. De minister, die zelf 
ook aanwezig zal zijn bij de confe-
rentie is hoopvol gestemd. Ze wil 
samen met Europese, Amerikaanse 
en Japanse collega’s een nieuw 
financieringsplan bespreken. Volgens 
dat plan gaan alle industrielanden 
jaarlijks 35 miljard dollar investeren 
in het stoppen van ontbossing, naast 
de ontwikkeling van REDD, een me-
chanisme dat bosbescherming lucra-
tief moet maken. Ontbossing draagt 
nu nog voor bijna 20 procent bij aan 
de mondiale CO2-uitstoot. Hierdoor 
staat bijvoorbeeld Indonesië op plek 
3 van ’s werelds grootste uitstoters. 

Akkoord over 
bosbescherming 
in zicht 

Door ONNO POELMANS 
DEN HAAG – De vier grote steden 
Den Haag, Utrecht, Amsterdam en 
Rotterdam hebben besloten om de 
komende jaren grond bestemd voor 
stadsuitbreiding te gaan reserveren 
voor zogeheten ecowoningen. 
 Daarmee komen ze tegemoet aan 
de wens van Den Haag om binnen 
de stadsgrenzen te zorgen voor 
‘adequate woonruimte voor mensen 
die bewust kiezen voor een klimaat-
neutrale levensstijl’.
      “Door deze grond beschikbaar 
te stellen voor mensen die voor deze 
moderne leefwijze kiezen, hopen we 
initiatieven in bestaande stadswijken 
uit te vergroten”, zo verklaart Mar-
nix Noorder, wethouder van Bou-
wen en Wonen in Den Haag. “Door 
deze woningen in één gebied te 
concentreren, verwachten we dat er 
vanzelf een coherente stadswijk met 
zijn eigen karakter zal ontstaan.”
      Bedoeling van de klimaatneu-
trale nieuwbouw, goed geïsoleerd 
en bijvoorbeeld standaard voor-
zien van zonnepanelen, is om als 
groen voorbeeld te dienen voor het 
moderne wonen. De grote uitdaging 
ligt er volgens de Haagse wethouder 
echter in om deze standaard ook te 

verwerken in oudbouw. “Bestaande 
woningen aanpassen aan de nieuwe 
standaard voor isolatie is best las-
tig”, aldus Noorder. “We willen daar 
snel meer ervaring mee opdoen, 
samen met de bewoners.”
      “Daar hebben de bewoners 
overigens ook zelf voordeel van. 
Als je voor de sterren stookt heb je 
aan het einde van het jaar een forse 
gasrekening.”
      De nieuwe ecowoningen laten 
voorlopig nog even op zich wach-
ten: “De bestemmingsplannen voor 
de meeste grond liggen vast voor de 
komende jaren, dus per gemeente 
zal eerst naar een geschikte locatie 
moeten worden gezocht, wat niet 
altijd even gemakkelijk zal blijken”, 
aldus Hans van der Vlist, secreta-
ris-generaal van het ministerie van 
VROM. “We kijken nu waar we 
de klimaatneutrale bouw voorrang 
kunnen geven over bestaande voor-
stellen voor gewone nieuwbouw.” 
 Nieuw aan de plannen is om ook 
sociale woningbouw, waar energiel-
asten voor verwarming vaak worden 
gedeeld tussen verschillende 
huishoudens, klimaatneutraal op 
te leveren.

Opwekking van groene stroom op oude begraafplaats in Barcelona.
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Door ISCHA LAMOT
DETROIT – De 3 grootste Ameri-
kaanse autoproducenten, Ford Mo-
tor, Chrysler en General Motors, 
hebben vorige week woensdag een 
gezamenlijk communiqué uitgege-
ven, waarin ze hun toekomstvisie ten 
aanzien van elektrisch vervoer uit-
eenzetten. Vanaf 2017 zullen enkel 
nog EV’s (Electrical Vehicles) van 
de lopende banden rollen.
 De Amerikaanse autoproducen-
ten hebben hier naar eigen zeggen 
voor gekozen om de concurrentie-
slag met buitenlandse merken niet te 
verliezen en uit de crisis te komen.
 De bedrijven staan momenteel on-
der grote druk om te laten zien dat ze 
kunnen hervormen. Recentelijk ont-
vingen ze miljardensteun van de Ame-
rikaanse overheid, volgens veel analis-
ten omdat de bedrijven te lang hebben 
gewacht met duurzame innovatie. In-
middels is bij alle grote merken sprake 
van een overproductie van zware mo-
dellen met een hoog energieverbruik.
 “Ford gaat mee met zijn klanten 
die een groene toekomst voor Ameri-
ka zien”, aldus Bill Ford, achterklein-
zoon van de oprichter Henry Ford en 
tegenwoordig voorzitter van het auto-
concern. “Ik krijg zo veel energie van 
wat er nu gaande is – het is fantastisch. 
Niet alleen omdat we een goede weg 

inslaan, maar ook omdat de schone 
technologie die nu wordt ontwikkeld 
zo spannend is”, zegt Ford.
 Belangrijkste technologische 

grondslag voor dit besluit is de snelle 
ontwikkeling van de batterijen die 
nodig zijn voor de elektrische auto’s. 
Zowel de opslagcapaciteit als de op-
laadsnelheid zijn in recente jaren flink 
verbeterd. Daarnaast zijn veel landen 
al begonnen met de aanleg van een 
openbaar netwerk van oplaadpunten.
 “Wij zien in hoog tempo een 
markt ontstaan, in de VS, maar ook 
in Europa en Azië”, zo stellen de 
autoconcerns. Landen als Portugal 
en Israël zijn reeds begonnen met 
de aanleg van een netwerk van dui-
zenden oplaadpunten. Elektrische 
auto’s kunnen ook gewoon thuis 
worden opgeladen. “We erkennen 
bovendien dat de gemiddelde au-
torit ruim binnen de bestaande ac-
tieradius van onze modellen ligt. De 
meeste forensen hoeven de komst 
van een landelijk oplaadnetwerk 
niet eens af te wachten.”
 Ook de actieradius van de elek-

trische  auto’s neemt enorm toe. Zo  
werken Zap Motors en Lotus samen  
aan het concept van een elektrische  
SUV, de Zap-X, met een actiera-
dius  van 560 km, vergelijkbaar met 
een  volle tank benzine. Dat is bijna 
10  keer de dagelijkse behoefte van 
automobilisten,  die gemiddeld 60 
km  afleggen. De Zap-X, die voor-
lopig  niet wordt doorontwikkeld, 
heeft met  644 pk bovendien een 50 
procent  groter vermogen dan ben-
zine-SUV’s  in dezelfde gewichts-
klasse.
 Volgens analisten binnen de 
autosector hebben dergelijke in-
novaties een boost gegeven aan het 
imago van elektrisch vervoer. Dit 
is nog versterkt door de komst van 
de eerste elektrische sportwagens, 
die aanzienlijk sneller accelereren 
dan benzineauto’s. Modellen als de 
Tesla Roadster en de Lightning-GT 
kunnen in minder dan 4 seconden 
optrekken van 0 naar 100 km/u.
 Ook de lagere klimaatbelasting 
speelt daarbij een belangrijke rol. 
“Er komt een punt dat je als bestuur-
der van een oude, zware benzineauto 
simpelweg asociaal wordt gevon-
den”, stelde James May, presentator 
van het populaire autoprogramma 
Top Gear recentelijk.
 Dit lijken ook de Amerikaanse be-

drijven  te proeven: “De belangrijkste  
reden om een snelle transitie door 
te  zetten naar elektrisch vervoer is 
de  wens, zowel van consumenten als 

de  politiek, voor verdere verduurza-
ming  van het wegverkeer.”
 Elektrische auto’s kunnen in po-
tentie worden opgeladen met groe-
ne stroom, waardoor de CO2-uit-
stoot van het vervoer volledig wordt 
gereduceerd. Maar zelfs wanneer de 
elektriciteit met behulp van het sterk 
vervuilende steenkool wordt gepro-
duceerd, stoten elektrische auto’s 
per kilometer minder CO2 uit dan 
benzineauto’s in gelijke gewichts-
klasse. Een omvangrijk elektrisch 
wagenpark kan bovendien dienen 
als opslagmedium voor zonne- en 
windenergie, waardoor het rende-
ment van deze energiebronnen om-
hoog gaat.
 De Amerikaanse fabrikanten zijn 
niet de enige die bezig zijn over te 
schakelen. Ook Volvo, Mitsubishi, 
Citroën, Renault en bijvoorbeeld 
Honda zullen binnenkort elektrische 
modellen op de markt brengen.

Wetenschap•07

Door EEN ONZER REDACTEUREN
LEEUWARDEN – Hoe zullen de 
Nederlandse winters er over 30 jaar 
uitzien? Zullen onze kleinkinderen 
nog wel eens schaatsen op natuurijs? 
Zal de tocht der tochten ooit nog het 
groene licht krijgen? Het zijn de be-
langrijkste vragen die de Nederland-
se weermannen Erwin Kroll en Piet 
Paulusma, samengebracht op uitno-
diging van de KNSB en Vereniging 
de Friesche Elfsteden moeten zien 
te beantwoorden, tijdens hun tocht 
langs historische schaatslocaties in 
Nederland.
 Vrijdag waren de weerdeskun-
digen in het beroemde ijscafé van 
het Friese Aldtsjerk, waar volgens 
een 300 jaar oude traditie de eerste 
schaatsers vanuit Leeuwarden hun 
naam, met de eigen schaatsen, in een 

oude houten balk mogen krassen. En 
ook in dit dorpscafé zijn de steeds 
zachtere winters een belangrijk ge-

spreksonderwerp geworden.
 “Afgelopen jaar hebben de lief-
hebbers nog eens goed hun hart 
kunnen ophalen”, zegt de eveneens 
aanwezige schaatsnestor Henk Gem-
ser. “Maar je realiseert je dan des te 
sterker wat we hier in Friesland en in 
heel Nederland te verliezen hebben. 
Schaatsen zit in onze cultuur – in ons 
bloed. Je zag het vorig jaar aan de ge-
zichten op het ijs: het haalt het beste 

in ons naar boven.” En neem van mij 
aan, het échte schaatsen doe je niet 
in een hal, dat doe je hier, dwars door 

ons prachtige land, aldus de voorma-
lig schaatstrainer.
 Erwin Kroll noemt het terecht dat 
de aanwezigen herinneringen opha-
len aan de strenge winters van wel-
eer. “Het is in Nederland inderdaad 
al een stuk zachter geworden. Daar 
zijn verschillende oorzaken voor: ten 
eerste neemt de gemiddelde tempe-
ratuur op Aarde langzaam toe. Die 
opwarming is bovendien boven land 

en hoog op het noordelijk halfrond 
nog aanzienlijk krachtiger.” Zo gaat 
het in Nederland twee keer zo snel 
als rond de evenaar, legt de KNMI-
weerman uit.
 Maar er is nog een andere reden 
voor. “We zien ook dat klimaatveran-
dering er voor zorgt dat de westen-
winden, die we al veel hadden in Ne-
derland, ’s winters nog dominanter 
worden. Dat betekent meer regen, 
meer wind en zachtere temperatu-
ren.” Voor een Elfstedentocht heb 
je juist aanhoudende oostenwinden 
nodig, met ‘koude zon’.
 Betekent dit dat ’s werelds be-
roemdste schaatstocht in de toekomst 
voorgoed zal verdwijnen? “Als we in 
het huidige tempo doorgaan wel ja”, 
antwoordt Piet Paulusma, die toe-
geeft dat dit hem persoonlijk aan het 

hart gaat. “Maar we hebben nog een 
kans. Er gaan steeds meer stemmen 
op voor een nieuw, scherper interna-

tionaal klimaatdoel: 1,5 graden. Als 
de gemiddelde opwarming tot ander-
halve graad beperkt wordt zullen de 
Nederlandse winters naar verwach-
ting gemiddeld 3 graden warmer zijn. 
Dat is veel. Maar onze kinderen en 
kleinkinderen houden dan tenminste 
wel een kans op echte winters”, aldus 
de Friese weerman.

Winter van 2040: schaatsen in de zon,  
of schuilen in de regen?
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Groen licht 
voor grootste 
windpark
Door MYRTE KAGIE
DEN HAAG – Minister Van der 
Hoeven van Economische Zaken, 
heeft positief gereageerd op een 
nieuw ingediend plan voor een 
offshore windpark op een locatie 60 
kilometer ten westen van Den Burg, 
voorbij de zichtbare horizon van 
Texel. De locatie biedt plek aan 200 
tot 250 moderne windturbines en 
wordt daarmee het grootste park in 
de Noordzee. De windmolens zullen 
één miljoen tot anderhalf miljoen 
huishoudens in Noord-Holland 
voorzien van groene stroom. De 
totale verwachte productie bedraagt 
meer dan een half miljard kilowatt-
uur. Hierdoor komt er elk jaar zo’n 
300.000 ton CO2 minder in de lucht. 
Volgens de planning zal het project 
gereed komen in 2012. Bijzonder 
is dat de aanvraag voor het nieuwe 
windpark niet afkomstig is van een 
energiemaatschappij, maar van de 
twee grootste Nederlandse bagge-
raars: Boskalis en Van Oord. Deze 
bedrijven willen zich ontwikkelen 
tot internationale marktleider voor 
de bouw en plaatsing van de sokkels 
van de windturbines en sloten daar-
toe onlangs een samenwerkingsover-
eenkomst met het Deense Vestas, ’s 
werelds belangrijkste producent van 
windturbines.

Wubbo Ockels 
ziet Nederland 
voorop lopen 
in 2020
DELFT – Als regelgeving wordt 
vereenvoudigd, subsidies worden 
gestabiliseerd en de overheid meebe-
taalt aan de noodzakelijke infrastruc-
tuur, kan Nederland zich binnen zeer 
korte tijd ontwikkelen tot een mondi-
ale koploper in de ontwikkeling van 
koolstofarme technologieën, zoals 
windparken en elektrische auto’s. 
Wubbo Ockels sprak als hoogleraar 
Duurzame Technologie op het sym-
posium ‘Kansen uit Kopenhagen’, 
dat vorige week werd georganiseerd 
door de Delftse faculteit Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek. “Nederland 
heeft twee belangrijke redenen om 
nu volle bak te investeren in elek-
trisch wegverkeer: Het levert ten 
eerste een substantiële bijdrage aan 
verlaging van de nationale uitstoot, 
en dat is noodzakelijk. Daarnaast zal 
de overstap hoe dan ook gemaakt 
worden, mondiaal. Als je economisch 
wilt profiteren, moet het Nederland-
se R&D nú meespringen.” Ockels 
vindt ook dat Nederland te passief is 
op het gebied van windtechnologie. 
“Als we onze baggeraars nou met 
enig tempo dat stopcontact op de 
Noordzee laten aanleggen, zul je zien 
dat ze straks wereldwijd de opdrach-
ten binnenslepen.” Met de bestaande 
kenniscentra heeft Nederland kansen 
te over. Maar als je maatschappelijke 
vernieuwing wilt bewerkstelligen en 
economische voordelen wilt verken-
nen, moet je wel enig lef tonen, 
aldus de voormalig astronaut. “Wat 
bovendien onderschat wordt zijn de 
top-down prikkels. Het stellen van 
ambitieuze, kwantitatieve doelen. 
Als wij in Kopenhagen nou gewoon 
onvoorwaardelijk kiezen voor die 40 
procent emissiereductie, dan dwíng 
je jezelf tot innovatie! En laat ons 
hier in Delft de invulling dan maar 
regelen...” Aan de TU Delft wordt 
ondermeer onderzoek gedaan naar 
koolstofarm vervoer.

Auto-industrie VS voornemens vanaf 
2017 enkel EV’s te produceren

Ñ  ‘Elektrisch is sneller, 
dus cooler’ É

Ñ Koolstofarm is hoe 
dan ook de toekomst É

Shell stapt van teerzand terug in duurzaam 
Door EEN ONZER REDACTEUREN 
ROTTERDAM – Energieconcern 
Shell heeft gisteren aangekondigd 
wederom te gaan investeren in 
zonne- en windenergie. Tijdens de 
presentatie van de Shell-strategie 
in Londen liet bestuurslid Linda 
Cook weten dat het concern van 
plan is om 15 procent van de totale 
investeringen over de komende vijf 
jaar, oftewel ruim 12 miljard euro, te 
gaan investeren in de ontwikkeling 
van zon- en windtechnologieën.
      Daarmee hervat het concern 
haar activiteiten op het gebied van 
duurzame energie, nadat het eerder 
had besloten om zich alleen op 
kleinere schaal te gaan richten op 
ontwikkeling van biobrandstoffen en 

ondergrondse opslag van CO2 – za-
ken die dichter bij de ‘core business’ 
van ‘olie en fossiel’ zouden liggen.
      Het eerdere argument om juist uit 
de sector van zon en wind te stappen 
was dat de technologieën niet concur-
rerend zouden zijn. “De tijden zijn 
veranderd”, zegt Cook. Onder meer 
omdat overheden aangeven via het 
nieuwe klimaatverdrag grootschalig 
te willen investeren in koolstofarme 
technologieën, meent het concern dat 
er nu sprake is van ‘een vruchtbare 
bodem, die eerder ontbrak’.
      “Door de extra investeringen 
in de komende jaren hopen we 
dat Shell ditmaal een permanente 
plek op de duurzame energiemarkt 
zal weten te veroveren”, aldus 

bestuurslid Cook. Zij wist tevens 
te vertellen dat Shell de investerin-
gen in Canadese teerzanden heeft 
stopgezet, omdat trends uitwijzen 
dat deze oliebron op termijn juist 
niet rendabel is. Olie uit teerzanden 
produceert relatief veel CO2. Anti-
ciperend op een steeds hogere kool-
stofprijs onder het klimaatverdrag is 
de fossiele brandstof op termijn niet 
langer rendabel en zullen de vereiste 
lange termijn investeringen zich niet 
terugbetalen, aldus Cook.
      Volgens klimatologen zoals 
NASA-directeur James Hansen is de 
ontginning van teerzanden, inge-
dikte olievoorraden die vooral in 
Canada voorkomen, onverenigbaar 
met de mondiale klimaatdoelen.

Extra witte 
dakverf
Een Australisch chemieconcern 
heeft in opdracht van de overheid 
een extra reflecterende witte dakverf 
ontwikkeld. Door het gebruik van 
kristallen is deze bijna net zo wit als 
sneeuw. De Australische regering wil 
de verf gebruiken om hitteschade in 
grote steden en industriële com-
plexen te beperken. Lichtgekleurde 
daken reflecteren meer zonlicht naar 
de ruimte, in plaats van deze om te 
zetten in warmte, zoals donkere dak-
pannen doen. Wereldwijd zorgt een 
afname van sneeuw- en ijsbedekking 
ook voor een donkerder aardopper-
vlak en daarmee voor versnelling van 
klimaatverandering. 

Wolken 
& Atmosfeer  
Wistjedat... 
 
Ñ een recente studie in Science 
laat zien dat klimaatverandering 
er voor zorgt dat er boven de open 
oceaan minder wolken voorkomen? 
Warmere lucht kan namelijk meer 
waterdamp bevatten, zodat het wa-
tergas niet condenseert tot druppels. 
Omdat wolken zonlicht reflecteren 
zou dit de opwarming nog aanzien-
lijk kunnen versterken.

Ñ er onderzoek gedaan wordt naar 
het bevorderen van wolkvorming 

boven de oceanen, met drijvende 
zeewatervernevelaars? In theorie 
kan een vloot van duizenden van dit 
soort onbemande schepen zorgen 
voor een kunstmatige afkoeling. 
Critici waarschuwen dat de techniek 
niet bewezen is. Het zou erg lastig 
zijn om de voor wolkvorming nood-
zakelijke zoutaerosolen hoog in de 
lucht te krijgen.

Ñ dat de mate van reflectie van wol-
ken sterk afhangt van de wolksoort? 
Stapelwolken en grijze regenwolken 
reflecteren veel minder goed dan 
gesloten nevels.

Ñ een bepaald type wolk, polaire 
stratosfeerwolken, werkt als kataly-
sator op afbraakreacties van CFK’s 

in de ozonlaag? Deze wolk komt bij 
warmere temperaturen boven de 
polen vaker voor, omdat er meer 
waterdamp vanuit de lagere atmos-
feer omhoog komt. Sommige weten-
schappers waarschuwen daarom dat 
het gat in de ozonlaag kan terug-
keren, zolang de CFK-concentratie 
nog niet voldoende is gedaald.

Ñ de stratosfeer, de hoogste laag 
van de atmosfeer, door de stijgende 
concentratie van broeikasgassen 
juist afkoelt? Dit komt omdat de 
meeste isolerende broeikasgassen 
zich in de lagere troposfeer bevin-
den. Het aardoppervlak ligt ónder 
deze deken en warmt op, de stratos-
feer ligt er boven en koelt af. Dit is 
tevens aanvullend bewijs tegen een 

argument van sommige klimaats-
ceptici, die stellen dat niet broeikas-
gassen, maar zonnecycli de huidige 
klimaatverandering veroorzaken. 
Als dat zo was zouden de verschil-
lende atmosfeerlagen gelijkmatig 
opwarmen. Metingen tonen aan dat 
dit niet het geval is. (Bovendien is 
de zon in de recente reeks van extra 
warme jaren juist relatief rustig.)

Ñ de afkoeling van de stratosfeer 
(i.c.m. de verdere opwarming van de 
troposfeer) zorgt voor een grotere 
spanning tussen beide luchtlagen en 
daarmee een toename van de weste-
lijke straalstroom? Dit zorgt er voor 
dat westenwinden op het noordelijk 
halfrond nog dominanter worden. 
In Nederland betekent dit onder 

andere dat we te maken krijgen met 
extra zachte en extra natte winters.

Ñ zwarte roetdeeltjes, bijvoorbeeld 
uit steenkoolcentrales, de opwar-
ming nog versterken? De donkere 
zwevende deeltjes absorberen zon-
licht en zetten het om in warmte.

Ñ de atmosferische CO2-concen-
tratie in recente jaren versneld toe-
neemt? Tussen 1970 en 2000 steeg 
deze jaarlijks met 1,5 ppm. Sinds 
2000 bedraagt de stijging 2,1 ppm.

Ñ de concentratie inmiddels 390 
ppm bedraagt? Daarmee zijn we al 
voorbij de uiterste veilige grens, die 
door leidende wetenschappers op 
350 ppm wordt gesteld.

Ñ Nederland warmt 
2 keer sneller op dan 
gemiddeld É

Ñ We krijgen meer wes-
tenwinden, dus minder 
vorst en vaker regen É

Ñ Maar als we de mon-
diale opwarming tot 1,5 
graad beperken, blijven 
we af en toe een echte 
schaatswinter houden É
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Van 7 t/m 18 december vindt in de Deense hoofdstad Kopenhagen de beslissende klimaattop plaats voor het nieuwe klimaatverdrag. Op zaterdag 12 december 
worden meer dan 100.000 Europeanen verwacht om zich in een vreedzame demonstratie uit te spreken voor aanpak van het klimaatprobleem.
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Door CATHRIEN BARTELS
AMERSFOORT – Premier Bal-
kenende heeft Kopenhagen in zijn 
agenda gezet en minister Cramer 
belooft een ‘keiharde inzet’. Het 
streven naar een duurzame econo-
mie is een kerndoel van het kabinet. 
En omdat het roer nu echt om moet 
gaat Nederland in Kopenhagen voor 
40 procent emissiereductie. Een 
noodzakelijke verandering van het 
huidige beleid, om de trendbreuk te 
forceren.
 Hoe komt het dat Nederland in 
2009 plotseling klaar lijkt voor deze 
verandering, terwijl de pasjes in voor-
gaande jaren zo voorzichtig waren?
  Volgens de theorie van gepland 
gedrag van Azjen en Fisbein is de 
beste voorspeller voor gedrag de 
gedragsintentie. De gedragsintentie 

kan gezien worden als de motivatie 
om gedrag werkelijk uit te voeren. 
Deze motivatie wordt volgens de 
theorie beïnvloed door een drietal 
determinanten. De eigen opvattin-
gen ten aanzien van het gedrag, de 
opvattingen van belangrijke anderen 
om ons heen en de inschatting van de 
eigen mogelijkheden.
 Wanneer het gedrag positief be-
oordeeld wordt, groeit de motivatie 
om het uit te voeren. De houding van 
Nederland ten aanzien van het terug-
brengen van de CO2-uitstoot en het 
belang dat hier aan wordt toegekend is 
vooruitstrevend. Deze positieve over-
tuiging is ontstaan door het afwegen 
van de voor- en nadelen van het te-
rugbrengen van de uitstoot. De kosten 
van actie versus de kosten van inactie. 
En de voordelen van business as usual 
versus de voordelen van maatschap-
pelijke vernieuwing. Beide vergelijkin-
gen slaan overtuigend uit richting het 
groen: we moeten in actie komen voor 
het klimaat. En dus willen we het.
 Langzaam dringen de voornaam-
ste conclusies van economen als 
Nicholas Stern, hoofdauteur van de 
Stern Review on the Economics of 
Climate Change, door in de brede 
samenleving. De ‘kosten’ van kli-
maatactie vormen geen verliespost, 
het zijn feitelijk investeringen in de 
(koolstofarme) wereldeconomie, 
waar de mensheid direct van profi-

Nederland is klaar voor klimaatactie

teert. De schadepost van inactie, ook 
economisch, valt echter nauwelijks 
te overzien en groeit snel onder de 
voortdurende traagheid.
 Een andere belangrijke invloed 
op de motivatie van Nederland om 
voor 40 procent reductie te gaan is de 
houding van andere westerse landen. 
De sociale invloed wordt bepaald 
door de sociale normen, het waar-
genomen gedrag van anderen en de 
steun die ervaren wordt voor het ge-
wenste gedrag.
 Het is daarbij doorslaggevend 
dat Nederland niet alleen staat. 
De opwarming van de Aarde gaat 
iedereen aan, waardoor het niet 

langer denkbaar is dat landen au-
tonoom beslissingen nemen ten 
nadele van het klimaat. Landen als 

Duitsland, Noorwegen, Denemar-
ken en Zweden hebben zich posi-
tief uitgesproken over 40% emis-
siereductie en dienen als voorbeeld 
voor andere westerse landen. De 
sociale druk groeit en Nederland 
kan en wil niet gezien worden als 

achterblijver, zeker niet tegen deze 
groep waar wij ons cultureel sterk 
mee verwant voelen. “Wat de Duit-
sers kunnen; wat de Noren kunnen, 
dat kunnen wij ook!”
 Ondertussen groeit ook binnen de 
Nederlandse grenzen het verlangen 
voor een succesvol internationaal 
akkoord – onder de groeiende groep 
burgers met een mondiaal verant-
woordelijkheidsgevoel. Nederland 
moet daarom een positieve bijdrage 
leveren om dit succes te bereiken. 
Een klein land kan internationaal als 
lichtend voorbeeld op de voorgrond 
treden, ook Noorwegen laat het zien, 
als eenling buiten de EU. De sociale 

Ñ 40 % is economisch 
haalbaar É

Ñ Eigen actie is logisch, 
inactie niet É

context waarin Nederland is ingebed, 
stimuleert en versterkt de positieve 
actietendens.
 De positieve houding van Neder-
land ten aanzien van emissiereducties 
en de aansluiting die we vinden bin-
nen Noord-Europa hebben een posi-
tieve invloed op politiek Den Haag. 
Maar de motivatie om in Kopenha-
gen echt een statement te maken, 
wordt ten slotte ook bepaald door de 
overtuiging die het kabinet heeft dat 
Nederland het kan. “Die 40 procent 
is prima haalbaar”, zegt Bert Metz, 
de Nederlandse voorzitter van het 
belangrijke IPCC-beleidsrapport uit 
2007 en tegenwoordig werkzaam voor 
Project Catalyst, dat een overzicht be-
heert van het mondiale mitigatiepo-
tentieel én de kosten van de verschil-
lende maatregelen. Het belangrijkste 

deel van de emissiereducties, verbete-
ringen van de energie-efficiëntie, van 
zware industrie tot in de woonkamer, 
levert direct geld op. “De mondi-
ale uitstoot kan op korte termijn met 
maar liefst 17 gigaton CO2-equivalen-
ten omlaag, volledig kostendekkend.” 
Als je vervolgens ook flink investeert 
in koolstofvrije energie en bijvoor-
beeld versnelde introductie van de 
elektrische auto, dan ligt een Neder-
landse 40 in 2020 al voor het oprapen, 
rekent Metz voor.
 De politiek kan zich dus aan alle 
kanten bevestigd zien, dat het nieu-
we ambitieuze emissiedoel de juiste 
keuze is. Regeren is vooruitzien – en 
ondertussen geen oogkleppen op 
hebben. Het kabinet hoeft maar om 
zich heen te kijken om te zien dat 
Nederland alles in huis heeft om het 
40-doel te realiseren. Dit jaar gaat 
het om het stellen van de juiste doe-
len, vanaf 2010 gaan we maatschap-
pijbreed aan de slag. En zodra ons 
land op koers ligt kunnen we gelijk 
de vruchten al plukken. Nederland 
heeft een kenniseconomie, een op-
lossingenmachine die klaarligt om 
zich vast te bijten.
 De 40 procent biedt ongekende 
kansen. De burgers willen, de buren 
doen het, de wetenschap zegt ja. De 
wereld vraagt om actie: Nederland is 
er klaar voor.

Door JORN VAN DOOREN
UTRECHT – De gevolgen van kli-
maatverandering zijn nu al duidelijk 
zichtbaar in de natuur en voor veel 
mensen die in kwetsbare gebieden 
wonen. Inmiddels is ruim een derde 
van het Noordpoolijs verdwenen en is 
ook de dikte van het resterende zee-
ijs dramatisch geslonken. Dit is het 
gevolg van een mondiale opwarming 
van gemiddeld slechts 0,8 graden, 
die boven land en met name rond de 
polen echter aanzienlijk wordt uit-
vergroot – en bovendien de kans op 
weersextremen, die de meeste scha-
de geven, verveelvoudigd heeft. 
 Dit geeft echter nog een grote 
onderschatting van het probleem. 
Klimatologen waarschuwen voor 
de ‘thermische traagheid’ van het 
klimaatsysteem: onder andere door 
de grote temperatuurbuffer van het 
koele oceaanwater loopt de mondi-
ale opwarming zo’n 40 jaar achter op 
onze uitstoot. 

 Met andere woorden: de onmis-
kenbare smelt van de Noordpool, 
neerslagverstoringen in India, Au-
stralië, Afrika en de Amazone, de 
Europese hittegolven, de mondiale 
temperatuurrecords, versnelde mi-
gratie van soorten en leefgebieden 
en het wereldwijd terugtrekken van 
gletsjers – is het gevolg van onze uit-
stoot van broeikasgassen tot pakweg 
1970. En deze is sindsdien nog ver-
dubbeld. Klimaatverandering in de 
pijplijn. 
 Als we morgen wereldwijd alle 
steenkoolcentrales stilleggen, alle 
auto’s laten staan, zelfs geen spaar-
lamp meer laten branden... dan nog 
zal klimaatverandering langzaam 
doorzetten en de opwarming onge-
veer verdubbelen. 
 In dat scenario wordt echter al-
leen rekening gehouden met conven-
tionele emissiereducties, zoals het 
Nederlandse 40 procent doel voor 
2020. Deze grote succesvoorwaarde 
voor Kopenhagen is echter slechts 
het fundament van de oplossing. Ná 
2020 moet de gehele wereld naar een 
nog grotere versnelling schakelen en 
zo snel mogelijk afstevenen op nega-
tieve emissies, zegt James Hansen, 
klimatoloog en directeur van het 
NASA Goddard Institute for Space 

Een wereld te winnen, ónder anderhalve graad 

Oceanen 
& Klimaat  
Wistjedat...
 
Ñ een toename van de CO2-concen-
tratie ook zorgt voor verzuring van 
de oceanen? Dit komt omdat CO2 
in water H2CO3 vormt, een zwak 
zuur. Net als koolzuur in cola slecht 
is voor de calciumcarbonaten in je 
gebit, hebben ook schelp- en schaal-
dieren, vissen en koraal, last van het 
zuurdere water.

Ñ de oceanen sinds de industriële 
revolutie al 0,1 pH zuurder zijn ge-
worden? Dit lijkt misschien weinig, 
maar zorgt nu al voor een afname 
van plankton en verdere aantasting 
van koraalriffen. Wanneer het water 
nog zuurder wordt vrezen ecologen 
dat sommige soorten plankton zul-
len uitsterven – en alle koraalriffen 
zullen verdwijnen. Dit zou kunnen 
leiden tot een massaal uitsterven van 
soorten die van plankton, het funda-

ment van de mariene voedselketen, 
afhankelijk zijn.

Ñplankton bovendien heel belang-
rijk is voor de natuurlijke koolstof-
kringloop? Plankton slaat CO2 op 
in de calciumskeletjes. Na afsterven 
vormen deze dikke pakketen op de 
oceaanbodem: kalksteen. In zuurder 
water neemt de CO2-opslag van 
plankton af. Als het water nog zuur-
der wordt kunnen zelfs de kalkpak-
keten oplossen, waarbij weer nieuw 
CO2 vrijkomt.

Ñ oceaanonderzoekers dezelfde 
grens trekken voor verzuring als 
klimatologen voor opwarming – na-
melijk 350 ppm? Dit is volgens hen 
het maximale niveau voor de CO2-
concentratie waarbij ernstige schade 
nog kan worden voorkomen.

Ñ verzuring zelfs een bedreiging 
vormt voor eilandstaten? De atollen 
bestaan uit koraalzand, dat tevens 
kan oplossen in zuurder water. 
Bovendien raken deze eilanden 
kwetsbaarder voor zeespiegelstijging 

en overstromingen wanneer de be-
schermende koraalriffen afsterven.

Ñ een warmere Noordpool kan 
leiden tot een zwakkere ther-
mohaliene circulatie? Dit is de 
oceaanstroming, waar bijvoorbeeld 
de Golfstroom onderdeel van is. 
Wanneer deze afzwakt worden 
minder voedingsstoffen van de 
oceaanbodem omhoog gebracht. 
Dit zal leiden tot minder plankton, 
minder vis – en een lagere CO2-
opslag, waardoor de niveaus in de 
atmosfeer weer sneller stijgen.

Ñ de oceanen nog veel meer van 
dit soort tipping-points kennen? 
Daarmee wordt gedoeld op de 
maximale rek in fysische en ecologi-
sche systemen. Zodra zo’n drempel 
wordt overschreden treden allerlei 
veranderingen in hoog tempo op en 
wordt bijvoorbeeld klimaatverande-
ring verder versterkt.

Ñ gashydraten, methaankristallen 
op de oceaanbodem, heel gevoe-
lig zijn voor opwarming? Deze 

verbindingen zijn over miljoenen 
jaren onder een vrijwel constante 
watertemperatuur en druk gevormd. 
Zodra warmer water de oceaanbo-
dem bereikt kunnen de kristallen 
‘smelten’, waarbij het methaan 
omhoog borrelt. De voorraad is zo 
groot dat deze positieve terugkoppe-
ling in potentie de klimaatverande-
ring met graden kan versterken.

Ñ zeespiegelstijging feitelijk nog de 
minste van onze zorgen lijkt? Dat 
neemt niet weg dat een opwarming 
van slechts 2 graden zal leiden tot 
een onherroepelijke smelt van de 
Groenlandse ijskap en grote delen 
van West-Antarctica. De zeespie-
gelstijging zal uiteindelijk meerdere 
meters bedragen, maar niemand 
weet hoe snel we onze vruchtbare ri-
vierdelta’s en kostbare infrastructuur 
langs kusten zullen moeten opgeven.

Ñ smelt van de Groenlandse ijskap
zichzelf zal versnellen? Hoe lager de 
kilometers dikke ijskap wordt, hoe
minder sneeuw er in het midden nog
zal vallen. Bovendien stijgt de lucht-

temperatuur versneld zodra het 
ijsoppervlak hoogte verliest. Zodra 
de smelt echt inzet valt deze dus niet 
meer te stoppen. 

Ñ de bovenstaande opsomming nog 
niet de grootste zorg ten aanzien van 
onze oceanen bevat? De grootste 
klimaatdreiging komt weldegelijk uit 
onze oceanen en is puur psycho-
logisch. Omdat het water in de 
oceanen zich als een grote tempe-
ratuurbuffer gedraagt is ons gehele 
mondiale klimaatsysteem traag. De 
opwarming loopt maar liefst 40 jaar 
achter op onze uitstoot, maar volgt 
dan wel onvermijdelijk. Omdat de 
mensheid geneigd is alleen op acute 
problemen adequaat te reageren 
dreigt dit simpele gegeven het 
draagvlak voor de noodzakelijke 
maatregelen aan te tasten. Dit 
terwijl het klimaatprobleem al veel 
groter is dan de meeste mensen 
denken. We zijn de tipping-points in 
ons klimaatsysteem gevaarlijk dicht 
genaderd, zeggen veel klimatologen, 
er misschien al overheen. We mer-
ken het alleen nog niet.

De menselijke maat 
Door EEN ONZER REDACTEUREN
LEIDEN – Klimaatverandering is 
een ecologisch drama. Zelfs als we 
ons klimaatdoel van 2 graden halen 
zal als gevolg van grootschalige 
verstoringen in ecosystemen maar 
liefst een derde van alle soorten 
uitsterven, zegt het IPCC. Met 
droogte, honger en dorst is het ver 
weg ook een sociaal thema. Zo 
voorspelt het UNDP dat deze eeuw 
2 miljard mensen hun zoetwatertoe-
voer verliezen, o.a. door wegsmel-
ten van gletsjers in de Himalaya. 
Zo’n 300 miljoen mensen moeten 
laaggelegen delta’s verlaten.  Dat 
onze westerse imuniteit niet wet-
matig is bleek in Amerika in 2005, 
met Katrina, maar voor ons al twee 
jaar eerder: de Europese hittegolf 
van 2003. Mogelijk 50.000 Europe-
anen bezweken na een ongekende 
reeks van weken voortdurende 
zomerhitte. In Nederland werd 
het 37 graden. Dat gaat nog veel 
erger worden, vertelt Gauss ons. De 
Duitse wiskundige die de beroemde 

klokdiagram van een normaalver-
deling naar zich vernoemd kreeg 
heeft een belangrijke waarschuwing 
voor de mensheid en ons relative-
ren van kleine verschuivingen van 
het gemiddelde. Zou jij het merken, 
als het 1,6 graden warmer was? 
Maar klimatologen rekenen met 
Gauss en vertellen ons dat in een 
slechts 1,6 graden warmere wereld 
de kans op absolute weersextremen 
(voorheen 1,3%) met een factor 
25 toeneemt. En laten dat nou net 
de uitzonderlijke situaties zijn die 
op zichzelf verantwoordelijk zijn 
voor alle schade, zoals de Europese 
hittegolf van 2003. Bovendien komt 
een nieuw soort extremen in bereik. 
In Nederland zal de 40 doorbroken 
worden. En meteorologen voorspel-
len in het Midden-Oosten, India, 
Australië hittegolven van meer dan 
50 graden. Het maakt landbouw 
onmogelijk, landen onleefbaar. We 
hebben het jaren over de ijsbeer 
gehad. Maar klimaatverandering is 
net zozeer een sociaal probleem.

Ñ    40 procent brengt ons 
op een nieuwe twee-
sprong, in 2020 É

Ñ    verdere ambitie moet 
ook in het klimaatver-
drag: 450 wordt 350, 2 
graden anderhalf? É

de top: de blauwe vinvis. De CO2-
pomp van de oceanen zou niet stil-
vallen. Koraalriffen lossen niet op, 
maar hebben toekomst. De mondiale 
visserij hoeft niet in te storten, zoals 
het UNEP waarschuwt. 
 Het kan zelfs gelden voor de 
Noordpool. Als we de temperatuur-
stijging beperken tot 1,5 graden én 
het kantelen van de tipping-points in 
ons klimaatsysteem voorkomen kan 
het winterijs langs een klein deel van 
de Noordelijke IJszee de lente over-
leven, wellicht zelfs de zomer, wan-
neer de zon hoog staat en het witte 
ijs veel energie reflecteert, terug naar 
de kosmos. De ijsbeer, symbool van 
onze klimaatstrijd, kan lokaal z’n 
jachtgronden nog behouden, de rin-
gelrob kan in het voorjaar nog zee-ijs 
vinden om de jongen te baren. 
 Maar dan moeten we een nieuwe 
conclusie onder ogen durven zien: 
2 graden is te veel. Na Kopenhagen 
moeten we nóg harder aan de slag. 
In Kopenhagen moet het getal 350 
in het klimaatverdrag worden opge-
schreven. En wen maar vast aan het 
begrip: negatieve uitstoot.

Ñ   0,5 graden koeler 
maakt wellicht nog 
wereld van verschil É
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Studies. Daarmee zou het ons moe-
ten lukken de atmosferische CO2-
concentratie snel terug te dringen tot 
350 ppm, volgens Hansen de uiterste 
grens om ‘gevaarlijke klimaatveran-
dering’ – een zelfversnellende esca-
latie – te voorkomen. 
 De huidige inzet van de industrie-
landen voor Kopenhagen is echter 
veel te laag om op het juiste spoor 
te komen. Het is ook niet eens de 

bedoeling van het nieuwe klimaat-
verdrag. Onder dit verdrag moet de 
concentratie broeikasgassen worden 
beperkt tot 450 ppm CO2-equiva-
lenten. Zelfs volgens het IPCC-rap-
port van 2007 (die ‘feedbacks’ als 
verdrogende bossen en methaan uit 
de smeltende toendra nog niet mee-
weegt) biedt dit slechts een kop-of-
munt kans om onder 2 graden te blij-
ven, het internationale klimaatdoel. 
 Politieke realiteit is echter betrek-
kelijk. Emissiedoelen kunnen tijdens 
de klimaattop in Kopenhagen nog 
worden vergroot; ze zijn immers af-
hankelijk van politieke keuzes. Ne-
derland bewijst het, door met het 40 
procent doel voorop te lopen. 
 Deze 40 procent moet ons op 
koers brengen voor het internatio-
nale klimaatdoel van 2 graden. De 
40 procent is uitstekend, volledig 
volgens het boekje. Het brengt ons 
naar een situatie in 2020 waar we de 
juiste vervolgstappen kunnen zetten. 
Maar tegelijk wordt het wel tijd die 2 
graden ter discussie te stellen. 
 Kopenhagen gaat over de interna-
tionale klimaatdoelen voor het jaar 
2020. Maar Kopenhagen bevat ook 
nog een andere belangrijke clausule. 
Het lange termijn doel, het richtpunt 
voor de wereld en oplossing van het 
klimaatprobleem. Zo voert het we-
reldwijde netwerk van 350.org actie 
om het getal voor de uiterst aanvaar-
de CO2-grens in de verdragstekst te 
krijgen, in plaats van de huidige 450 
ppm (voor alle broeikasgassen teza-
men). 
 In lijn daarmee moet wellicht ook 
het doel van 2 graden worden aange-
scherpt tot anderhalf. Het bekt min-
der lekker, maar de steun groeit snel. 
Buiten de wetenschappelijke wereld 
wordt deze inmiddels door uiteenlo-

pende partijen vertolkt, waaronder 
Greenpeace, de Alliantie Van Kleine 
Eilandstaten (AOSIS – zij waarschu-
wen dat hun koraaleilanden twee 
graden niet zullen overleven) en in-
middels zelfs Ban Ki-moon, secreta-
ris-generaal van de VN. 
 Er lijkt goede reden voor te be-
staan. Bij elke overschrijding van 2 
graden krijgt de exponentieel toe-
nemende klimaatschade pertinent 
onacceptabele proporties. Zo waar-
schuwen wetenschappers dat 90 pro-
cent van de Amazone zal verdrogen 
bij 3 graden opwarming. Onschat-
bare biodiversiteit gaat verloren en 
gigatonnen koolstof, uit afstervende 
biomassa en organische bodems, 
dreigen om te zetten in weer extra 
CO2. Bij 3 graden groeit de Kalahari 
uit tot een tweede Sahara, landen als 
Botswana volledig van de kaart ver-
stuivend. De Indus droogt op, net als 
de watertoevoer van miljoenenstad 
Lima. Miljoenen klimaatontheem-

den moeten ergens naar toe. 
 Ook bij 2 graden is de schade nog 
enorm. Vrijwel alle koraalriffen drei-
gen te verdwijnen. Al het zee-ijs van 
de Noordpool verdwijnt in de zomer. 
Op de Groenlandse en Antarctische 
ijskappen zet een smeltproces in dat 
onherroepelijk zal leiden tot meters 
zeespiegelstijging – niemand weet 
nog hoe snel. 
 Door grote verstoringen in eco-
systemen en verdrukking tijdens het 
verschuiven van vegetatiezones zal 
volgens het IPCC 30 tot 35 procent 
van de biodiversiteit verloren gaan, 
bij een opwarming van ‘slechts’ 2 gra-

den. Daarbij sterven grote aanspre-
kende soorten, hoog in de voedsel-
keten of afhankelijk van uitgestrekte 
leefgebieden, als eerste uit. Producten 
van miljoenen jaren evolutie gaan bin-
nen de duur van een eeuw voorgoed 
verloren – omdat wij onze doelen niet 
scherp genoeg stellen? 

 Want een hogere ambitie kan een 
wereld van verschil maken. Verschil-
lende grote tipping-points worden 
vermoed onder de grens van 2 gra-
den. Zo zal een volledige smelt van 
het zee-ijs op de Noordpool er voor 
zorgen dat in de zomermaanden veel 
zonnestraling wordt geabsorbeerd 
door het donkere oceaanwater. Dit 
zogeheten albedo-effect kan de op-
warming van het volledige noordelijk 

halfrond aanzienlijk versterken. Een 
warmere Noordpool betekent tevens 
versterkte dooi in de uitgestrekte 
toendrazone, waar grote hoeveelhe-
den methaan onder de permafrost 
liggen opgeslagen, klaar om de at-
mosfeer nog minimaal een graad 
warmer te maken. 
 Deze lijst van positieve terugkop-
pelingen is erg lang en dwingt ons de 
reeds aanvaarde risico’s van 450 ppm, 
zelfs van 2 graden te heroverwegen. 
Want bij welke opwarming ontbindt 
de kristalstructuur van gashydraten 
op de oceaanbodem – de kwetsbare 
verbindingen van methaan en water, 
gevormd onder constante druk en 
temperatuur? Als 90 procent van het 
Amazonewoud verdampt tot CO2 bij 
een opwarming van 3 graden, hoe 
groot is het risico bij 2? 
 Onze hoop onder anderhalve 
graad is stukken reëler. Een kleine 
opwarming past wellicht binnen de 
natuurlijke elasticiteit van ecosy-
stemen. Als de regencyclus van de 
Amazone niet verstoord raakt, als 
verdamping niet de neerslag gaat do-
mineren is er niks aan de hand. Bij 
3 graden gaat 90% verloren. Bij een 
half zo grote opwarming kunnen we 
wellicht 100 procent behouden – in-
clusief alle biodiversiteit, inclusief 
alle koolstof. 
 Voor anderhalve graad moeten 
we snel terug naar 350 ppm. Dit is 
tevens de CO2-concentratie die vol-
gens mariene biologen noodzakelijk 
is om grote ecologische schade van 
verzuring te voorkomen. We slaan 
twee vliegen in één klap en vermij-
den grootschalig verlies van fyto-
plankton, dat niet bestand is tegen 
zuurder water. We zouden de basis 
van de voedselketen intact laten en 
kunnen genieten van de pracht aan 

Ñ    350 ppm is hét  
antwoord om koraal, 
ijsbeer en regenwoud 
te redden É

Hoe redden we de Amazone?

Project Catalyst: eerste 17 gigaton 
reductie voor 2020 kunnen volledig 
kostendekkend worden gerealiseerd 

Ñ   Lijst van positieve  
terugkoppelingen, 
wáár liggen de  
tipping-points? É

Ñ Wat de Duitsers  
kunnen, kunnen  
wij ook É
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Alle industrielanden moeten in Kopenhagen besluiten hun uitstoot met 40 procent te verlagen, zeggen milieuorganisaties unaniem.
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Google Earth toont ‘buitenaardse’ intelligentie
Door LARRY VAN DOORN
ZAAMSLAG – In de nazomer van 
2009 zijn op akkers in Zuid-Neder-
land verschillende graancirkels ont-
dekt. In tegenstelling tot ‘normale 
graancirkels’ met geometrische en 
over de jaren steeds complexere 
patronen – waarvan zelfs de wig-
gelroedelopers inmiddels erkennen 
dat ze het werk zijn van studenten 
en andere grapjassen met te veel tijd 
– zijn deze cirkels niet symmetrisch. 
Ze lijken eerder gestanst, met grote 
kracht van bovenaf in de akker ge-
print.
 “Het was goed schrikken”, ver-
telt de Zeeuwse boer P.H. Louwerse 
over de dag in eind augustus toen hij 
in de vroege ochtend wakker werd 
van een luid gesis en allemaal felle 
lichten boven zijn maïs- en graanvel-
den. “Het deed me denken aan een 
terugkerende nachtmerrie waar ik 
al geruime tijd last van heb. Ik zie 

dan steeds een beeld terugkeren van 
een mooie gezonde kleiakker met 
kiemend tarwe die opeens, voor m’n 
ogen, verandert in een uitgedroogde 
vlakte.”
 Bij zijn akkers aangekomen zag 
hij vervolgens een onregelmatige 
cirkel gedrukt, die half door een tar-
weakker en half door een maïsveld 
liep. “Dat is een rare plek om te 
kiezen als je alleen maar een mooi 
plaatje wilt maken, wat die lolbroe-
ken zouden doen.” Louwerse is er 
van overtuigd dat er sprake is van 
een buitenaardse macht die hem iets 
wil vertellen. Hij heeft zelfs besloten 
om er bij het oogsten maar een stuk-
je omheen te maaien.
 “Het was maar een klein stukje. 
Dat kost me niks op een hele oogst. 
Maar het gekke is wel dat ik sinds-
dien van die nachtmerrie van mis-
oogsten af ben”, vertelt de boer. 
“Neem van mij aan, wij zijn hier bij 

Zaamslag nuchtere lui, maar hier 
moest meer in zitten.”
 Vanaf het maaiveld is weinig aan 
de cirkel te zien, behalve wat onre-
gelmatige afdrukken in de kleigrond. 
“Maar ik heb een bevriende buur, 
die zelf zo’n sproeivliegtuigje heeft, 
gevraagd eens een rondje te maken 
over m’n land. Vanuit de lucht blijkt 
een grote 40 in de cirkel zichtbaar, 
diep in de akker gedrukt!”
 Ook Google Earth bevat onder-
tussen de update waarop de buiten-
aards intelligente boodschap goed 
is te zien. Bovendien zijn ook in 
Noord-Brabant een aantal vagere 
40-afdrukken in akkers zichtbaar, 
zoals bij het plaatsje Nieuwkuijk, 
dichtbij Den Bosch.
 Louwerse denkt dat het getal be-
langrijk zal zijn voor onze toekomst: 
“Ik ben er van overtuigd dat die 40 
een boodschap is om ons voor een 
onheil te behoeden.”

40 is zichtbaar in straatbeeld door heel Nederland. Sticker van www.40incopenhagen.org. Foto: centrum Breda.
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Twee minuten minder CO2
UTRECHT – Nu de klimaatconfe-
rentie in Kopenhagen nadert neemt 
ook het aantal ludieke acties toe van 
organisaties die extra aandacht van 
gewone mensen willen vestigen op 
dit belangrijke moment. Een van 
de meest opmerkelijke groepen is 
‘BreathIn’, een oorspronkelijk Lon-
dense groep, die in drukke binnenste-
den korte sessies organiseert, waarbij 
voorbijgangers moeten proberen 

2 minuten hun adem in te houden 
– refererend naar het internationale 
klimaatdoel van 2 graden. Inmid-
dels is BreathIn ook in Nederland 
en België actief, zoals op de Dam 
in Amsterdam. In Utrecht wisten 
ze een grote groep voorbijgangers 
onder de Domtoren zo gek te krijgen 
gezamenlijk de laatste 2 minuten 
voor 12 uur de adem in te houden. 
Initiatiefnemer Keith Flint, van de 

Britse danceformatie The Prodigy be-
nadrukt dat het een symbolische actie 
is: “Mensen leven op biobrandstof. 
De CO2 die wij uitademen is vorig 
jaar op landbouwgrond uit de lucht 
gehaald. Zo gaat dat telkens door, 
wij voegen netto niks toe. Zo zou het 
uiteindelijk ook met onze economie 
moeten zijn. Fossiele koolstof moe-
ten we diep in de Aarde laten zitten, 
waar het hoort.”

Door DORIEN BARTELS
UTRECHT – Burgers die zich be-
langeloos inzetten voor een ideaal als 
het stoppen van klimaatverandering. 
Klinkt mooi, maar heeft het nut?  
 Maatschappelijke trends wijzen 
aan dat burgers minder geïnteres-
seerd zijn zich te profileren rond 
een algemeen gedachtegoed maar 
zich juist wel willen inzetten voor 
gerichte acties, gericht op een con-
crete maatschappelijke verbetering. 
Politieke partijen kunnen dus niet 
langer rekenen op een vaste achter-
ban. Wanneer voorgestelde oplossin-
gen onvoldoende worden bevonden 
ligt maatschappelijke onvrede om de 
hoek en zal de zwevende kiezer zich 
distantiëren van het overheidsbeleid. 
Politiek wantrouwen geeft ruimte 
aan populisme, antistemmen en mas-
sacynisme. 
 Ideële organisaties met een po-
litieke inslag, zoals organisaties die 
verbonden zijn met politieke partijen, 
hebben de afgelopen 30 jaar 44 pro-
cent van hun leden vaarwel gezegd, 
terwijl in deze zelfde periode ideële 
organisaties met een specifiek maat-
schappelijk doel maar liefst met 200 
procent in ledenaantal gestegen zijn. 
Dit toont het Sociaal Cultureel Plan-
bureau aan met haar onderzoek naar 
het maatschappelijke middenveld in 
de sociale en culturele verkenning 
van Nederland.   
 De politiek, nog klassiek veran-
kerd in een verdeling met een soci-
aal-democratische, liberale of chris-
telijke inslag, is verdwaald geraakt in 

een poging de individualistische bur-
ger tegemoet te treden, terwijl deze 
route per definitie ongeschikt is om 
onze duurzaamheidsproblemen op te 
lossen. De politiek kan er enkel reke-
nen op betrekkelijke betrokkenheid. 
Deze poging loopt bovendien achter 
op de feiten – de maatschappelijke 
voorhoede die juist wil afrekenen 
met de individualisering wordt er-
mee genegeerd.  De geëmancipeerde 
en nieuw-betrokken burger. Wél een 
partner, maar niet gehoord. 
 Vanuit angst voor het verlies van 
nog meer stemmen, wordt in steeds 
grotere mate korte termijn politiek 
bedreven, in de hoop dat gemakke-
lijk te behalen resultaten de burger 
overtuigt van de capaciteiten van de 
politiek – en daarmee zijn stem zal 
binden. Dit terwijl onze maatschap-
pelijke problematiek in steeds ster-
kere mate een krachtige toekomstvi-
sie verlangt. En ook de burger dit al 
doorheeft. 
 Want de nieuw-betrokken burger 
heeft wél lange termijn idealen – en 
deelt daarmee ook in de zorgen. De 
welgeïnformeerde burger is goed 
in staat kaf van koren te scheiden 
en reeds lang overtuigd van het we-
tenschappelijke verhaal achter kli-
maatverandering, de ernst, de grote 
schade, en de prangende noodzaak 
om dit proces te keren, met groot-
schalige oplossingen. 
 Deze burgers geven massaal aan 
zich zorgen te maken over het kli-
maat, draaien trouw een spaar- of 
ledlamp in, maar kijken ondertussen 

met de handen in het haar naar een 
politiek die geen actie durft te onder-
nemen. Het ontbreekt de burgers aan 
een concreet handelingsperspectief 
om zelf op het grootste schaalniveau 
in actie te treden, maar ze zoeken het 
wel, creëren het zelfs. 
 Hoe groter de kloof groeit, hoe 
indirecter, maar nog altijd laat de 
betrokken burger haar stem ho-
ren. Ideële organisaties omtrent 
het klimaatprobleem zijn in grote 
opkomst. Meer nog dan klassieke 
maatschappelijke organisaties, 
zijn dit gerichte actienetwerken en 
campagnes, zoals 350.org. En nog 
zuiverder afzenders treden op de 
voorgrond. Échte burgerinitiatie-
ven, met een enkelvoudige agenda, 
puur gedreven door een oprechte 
bezorgdheid en een groot verlangen 
concreet en constructief bij te dra-
gen aan de échte oplossingen, op de 
grootste schaal. Ze ontspringen en 
treden naar voren richting beleids-
makers in een stiekeme hoop dat 
de overheid hen zal overtuigen van 
haar capaciteiten. Verrassen door 
het tonen van lef. 
 Dit vormen van en aansluiten bij 
burgerinitiatieven, ofwel de ‘civil 
society’, is in Noordwest-Europa 
het meest massaal, zo blijkt uit het 
‘Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sector Project’. Wellicht niet 
geheel toevallig dat ook in deze 
landen de internationale voorhoede 
vormt in de strijd tegen klimaatver-
andering, als voorbeeld dienend voor 
de verdere industriële wereld en als 

breekijzer voor de door wantrouwen 
geblokkeerde VN-onderhandelingen 
richting het nieuwe klimaatverdrag. 
Het belang kan alleen maar worden 
onderschat. Bestond deze voorhoede 
niet, of kreeg deze geen kans zich 
uit te breiden, dan waren we gezien, 
toont de wetenschap. 
 De organische kracht van deze 
maatschappelijke ontwikkeling blijkt 
uit de gepaarde ontwikkeling van 
nieuwe ideële groepen. De milieu-
beweging ontvouwt zich in recente 
jaren naar buiten, verliest organisa-
tiestructuur, maar wint aan kracht 
als een netwerk van betrokkenen, 
waarbij iedereen welkom is zich aan 
te sluiten. Hoe zuiverder het eind-
product van die ontwikkeling, hoe 
groter de invloed. Netwerken van 
louter burgers, zonder financiering, 
zonder marketingafdelingen, slagen 
wél waar oude organisaties falen. 
Zij hebben gerichte invloed op de 
politiek, het bestuur, het publieke 
debat en dienen daarnaast zelfs in-
ternationale samenwerking, door 
een universeel toepasbare formule 
te definiëren. Zij beïnvloeden de 
maatschappij, omdat ze er onder-
deel van zijn. 
 De politiek wordt rond dit thema 
nadrukkelijk uitgenodigd twee vlie-
gen in één klap te slaan. Pak deze 
handreiking. Laten we samen onze 
duurzaamheidsproblemen tegemoet 
treden. En herwin en passent ons 
vertrouwen. Het is hét maatschap-
pelijke succesmodel voor een duur-
zaam Nederland.

Is het burgerinitiatief zinvol? 
Hans Christian Andersen, de beroemde sprookjesschrijver. Standbeeld in Rosenborg Have, een van de grote parken in het centrum van Kopenhagen.

Over het nieuws in 
deze krant 
Disclaimer. 
Van deze editie van .selectNL. zijn op maandag 16 novem-
ber in alle vroegte 50.000 exemplaren door heel Neder-
land verspreid; op stations, in grote steden, bij mediage-
bouwen en in politiek Den Haag. De krant staat vol met 
goed nieuws. De antwoorden van een klein land op een 
mondiaal probleem. We hopen dat dit heeft bijgedragen 
aan een prettig ochtendritueel, in de trein, of achter het 
eerste kopje koffie op kantoor. We hopen dat het goede 
moed geeft voor een nieuwe werkweek. Het zal nodig zijn. 
We hebben namelijk werk voor de boeg. Al het nieuws in 
deze krant is verzonnen. Het is fictief. De context is reëel, 
de geopolitieke setting deugt, de wist-je-datjes kloppen, 
alle wetenschappelijke achtergronden zijn correct en de 
cijfers in overeenstemming met de rapporten van de grote 
kennisinstituten. Het gaat ook over ons, Nederlanders, 
onze wereld en de route naar het nieuwe klimaatverdrag, 
waar volgende maand over moet worden beslist. Het 
nieuws is zelfs plausibel. Het zou zomaar kunnen. Maar 
de investeringen, de uitspraken en – helaas ook – de poli-
tieke doorbraken zijn niet echt geschied. 

Al het goede nieuws zóu kunnen, maar is niet. De Neder-
landse dagbladen zijn niet met een gezamenlijk initiatief 
gekomen om de Nederlandse bevolking beter te infor-
meren over klimaatverandering en het nieuwe klimaat-
verdrag. Het zou misschien best een leuke maatschap-
pelijke investering zijn geweest, maar, het is niet zo. 

De belangrijkste consequentie – en voor velen de grootste 
teleurstelling: Nederland heeft niet gekozen voor 40 pro-
cent emissiereductie. De Alliantie Van Kleine Eilandstaten 
vraagt het van ons. De Afrika Groep van de VN. China. In-
dia. Latijns-Amerika. Alle 450 internationale milieuorgani-
saties, verenigd in het Climate Action Network. Bezorgde 
klimaatwetenschappers stappen met honderden uit hun 
geïsoleerde rol van onderzoeker de maatschappij in om-
dat ze zich niet vertolkt zien. Zelfs zij roepen ons nu heel 
concreet op om de wereld op een veilige koers te bren-
gen, door onze uitstoot tot 2020 met tenminste 40 procent 
te verlagen. Die 40 procent is dan ook geen grapje. Het 
meest ambitieuze emissiescenario uit het IPCC-rapport 
van 2007 is de laatste strohalm die we hebben om onder 
2 graden te blijven, weg van positieve terugkoppelingen in 
het klimaatsysteem, escalatie, exponentieel toenemende 
schade, een werkelijk onleefbare planeet. 

Onze oosterburen luisteren. Duitsland doet 40. Zij doen het 
echt. En ook Denemarken, Zweden en Noorwegen tonen 
zich tot 40 bereid. Die groene voorhoede heeft zich echt 
gevormd, spontaan. Maar wij hebben ons niet aangesloten. 
Wat zij kunnen, dat doen wij niet. Dat doen wij nog niet. 

Het enige dat wij vragen: neem ons serieus. Neem onze 
oproep om het klimaat te redden serieus, aanvaard de 
hand die wij reiken vanuit de maatschappij en reik zelf 
een hand uit naar de wetenschap. 

Het wordt tijd voor een debat in de Tweede Kamer waarin 
dit ambitieuze emissiedoel volwaardig aan de orde komt –  
en de wetenschappelijke urgentie van het klimaatprobleem  
recht wordt aangedaan. Dat is nog immer niet gebeurd. 

Met Kopenhagen voor de deur hebben we een grote haast. 
De roep om 40 bestaat. De roep werd niet gehoord. We 
hebben nogmaals hard geroepen, maatschappijbreed. 
Nu kijken wij toe. De media is gefocust. Jullie zijn aan 
zet. 40 LIGT OP TAFEL. 

Nederland heeft nog twee weken de tijd. Toon lef zoals 
de Noren dat deden en neem een voorwaardelijke 40 
mee in die koffer naar Kopenhagen. Hou de koffer om-
hoog en toon de goede wil, als lokaas voor alle landen. 
We kunnen ons er geen buil aan vallen. En we hebben 
een wereld te winnen. In Kopenhagen valt eer te behalen.  
MAAK ONS TROTS.

Klimaatscepticus roept op tot gezamenlijke
aanpak klimaatprobleem
KOPENHAGEN – De Deense 
klimaatscepticus Bjørn Lomborg geeft 
in een interview in de Deense krant 
Information toe jarenlang te hebben 
geprobeerd krachtig klimaatbeleid 
tegen te houden. “In tegenstelling tot 
andere sceptici probeerde ik niet de 
klimaatverandering zelf of de invloed 
van onze torenhoge uitstoot van 
broeikasgassen te ontkennen, want 
dat is een onhoudbare positie. Het 
bewijs valt wetenschappelijk niet te 
weerleggen. Ik ben ook helemaal geen 
klimaatwetenschapper, dus in dat 
debat heb ik niets te zoeken.” Lom-
borg, van huis uit politicoloog, zegt 
desalniettemin stelselmatig te hebben 

geprobeerd anderen te overtuigen dat 
het met de urgentie wel meeviel en 
dat we geen emissiereducties nodig 
hebben. “Waarschijnlijk handelde ik 
uit angst. Ik heb gewoon een hekel 
aan onheilsboodschappen. Ik heb 
een hekel aan slecht nieuws. Maar ik 
had de boodschap moeten aanvallen, 
in plaats van de boodschapper. We 
moeten dit reusachtige duurzaam-
heidsprobleem gezamenlijk zien op 
te lossen. Want in al die jaren dat ik 
heb gezocht naar manieren om de 
ernst te relativeren is me uiteindelijk 
maar een ding duidelijk geworden: 
het valt simpelweg niet te relative-
ren. Ik zei dat we ons beter konden 

richten op malaria dan op bestrijding 
van klimaatverandering, dat de ziekte 
nota bene verergert. Puur populisme. 
Klimaatverandering veroorzaakt 
wereldwijd schade waarvan een groot 
deel niet valt te voorspellen. Bo-
vendien: hoe langer we wachten om 
in actie te komen – en te doen wat 
echte klimaatwetenschappers zeggen 
dat er moet gebeuren – hoe groter 
de kosten. Schade neemt exponen-
tieel toe met de duur van inactie. 
Ik stelde voor te dweilen in plaats 
van de kraan dicht te draaien. Dat is 
wiskundige nonsens.” Lomborg zegt 
hiermee zijn openbare verzet tegen 
emissiereducties te staken.

Open brief aan  
Den Haag 
Kort voor aanvang van de klimaat-
conferentie, een finale die de wereld 
jarenlang heeft kunnen voorberei-
den, waarvoor alle kansen beston-
den om op tijd klaar te zijn, worden 
de verwachtingen voor een alomvat-
tend akkoord getemperd. 

Dit is ten eerste teleurstellend, maar 
ten tweede vooral een kans. Het 
nieuwe streven is een akkoord op 
hoofdlijnen. Ambtelijke invulling, 
zelfs lastenverdeling, kan in de loop 
van 2010 nog worden geakkordeerd. 
Dit is een kans omdat het de wereld 
in staat stelt weer te focussen op de 
wetenschappelijke noodzaak. 

Het nieuwe succes van Kopenhagen 
is een akkoord op hoofdlijnen, met 
hoofdlijnen gericht op de juiste 
kwantitatieve doelen. 

De gouden sleutel voor dit succes is 
‘de conditionele toezegging’. Landen 
moeten één voor één naar voren tre-
den en aangeven bereid te zijn nieu-
we ruimte te creëren in de onderhan-
delingen. Dit is internationaal zelfs 
waardevoller dan onvoorwaardelijke 
nationale doelen, hoe ambitieus die 
ook zouden zijn. Bovendien kan elk 
politiek risico worden uitgesloten, 
afhankelijk van de geformuleerde 
voorwaarden. Samen opgaan is het 
streven, iedereen wint. 

In tegenstelling tot wat in maatschap-
pelijke kringen regelmatig wordt 
beweerd loopt de werkelijke barrière 
in de VN-klimaatonderhandelingen 
niet noord-zuid, maar west-west. 
Eerlijkheidsprincipes, zelfs specifieke 
deelakkoorden over financiering, zijn 
voor alle partijen van ondergeschikt 
belang ten opzichte van verdieping 
van emissiereducties. Deze zouden 
alles in beweging trekken. Het her-
wint vertrouwen en dwingt industrie-
landen tot grotere participatie. De 
Amerikaanse klimaatwet moet niet 
worden aanvaard, hij moet worden 
herzien. Wij bevinden ons in een 
uitstekende positie om daartoe uit 
te dagen, op een beslissend moment. 
Diepere emissiedoelen leiden tot een 
reusachtige, synergetische investering 
in koolstofarme economische groei. 
In deugdelijke offsets liggen veruit de 
grootste kansen voor het zuiden. In 
verlaging van de uitstoot ligt de enige 
kans voor ons allemaal. 

Tot slot is het tijd om een pijnlijke 
discrepantie onder ogen te zien. De 
EU-klimaatdoelen zijn gebaseerd op 
de inzichten van het IPCC-rapport 
uit 2007. De volledige klimaatwe-
tenschappelijke wereld -inclusief 
de auteurs van dat rapport- stelt 
inmiddels dat de urgentie van het 
klimaatprobleem nog aanzienlijk 
groter is. Mogelijk ‘twee keer zo 
groot’ (2008), mogelijk nóg groter 
dan dat (2009). 

Vanuit de politiek is dit volkomen 
genegeerd. Het Europese emis-
siedoel voor 2020 was in 2007 al 
onvoldoende, maar is nu ruim over 
datum. Onhoudbaar. We moeten de 
wereld in beweging krijgen, en om 
dat te bereiken mogen de kleinsten 
zich niet verschuilen. Nederland 
heeft een grotere verantwoordelijk-
heid dan het toont, want het heeft 
een grotere invloed dan het denkt. 

Nederland moet een voorbeeld zijn 
voor Europa, zich aansluiten bij de 
koplopers die ons voorgingen. Dit 
kan simpel, en zonder enig risico op 
politieke isolatie, of aantasting van 
de concurrentiepositie. De sleutel is 
de voorwaardelijke toezegging. De 
stap naar voren heet 40. 



Velkommen i København!

Dit jaar moet de wereld afspraken maken over emissiereducties voor alle landen en alle economische sectoren. Omdat schepen en vliegtuigen
van land naar land gaan is het onduidelijk onder welke verantwoordelijkheid de uitstoot van deze sectoren valt. Voorlopig hebben daarom zowel
de mondiale luchtvaart als de mondiale scheepvaart geen emissiedoelen onder het nieuwe klimaatverdrag.

Net als veel milieuorganisaties vinden wij dit geen goede zaak. We profiteren allemaal mee van een mooie, duurzame wereld als het ons lukt 
het klimaatprobleem op te lossen. Daarom moeten we ook allemaal evenredig bijdragen aan die oplossing. Aquamarine Cruises heeft samen
met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en een aantal andere Nederlandse cruisebedrijven besloten zelf het roer om 
te gooien en het klimaatvriendelijk varen te introduceren langs de Europese kusten.

De cruiseschepen van Aquamarine Cruises zijn voorzien van energie-efficiënte led-verlichting, geïsoleerde hutten en HR-dynamo’s op de scheeps-
turbines. In onze aanleghavens hebben wij contracten met de leveranciers voor groene stroom, zodat de turbines dan niet hoeven te draaien.
De resterende uitstoot van onze vaartochten wordt automatisch gecompenseerd via gecertificeerde projecten voor windenergie en biogas in
ontwikkelingslanden. Verder zijn wij de hoofdsponsor van het nieuwe concept Kite Cruising, dat wordt ontwikkeld door de TU Delft. Vanaf 2011
zullen al onze trans-Atlantische cruises beschikken over een extra klimaatneutrale aandrijving: een reusachtige vlieger, die het schip op kracht van 
de wind over het water kan trekken. Onze schepen zijn bovendien uitgerust met meetapparatuur van een internationaal onderzoeksprogramma naar 
verzuring van de oceanen. Dit is een andere schadelijk effect van de mondiaal nog immer stijgende CO2-concentratie, dat onder andere koraalriffen 
bedreigt. Het is naast de opwarming van de Aarde nog een reden om onze CO2-uitstoot te beteugelen - iets waar de gehele scheepvaartsector
aan mee zal moeten werken.

Wij willen u graag in dit belangrijke jaar al kennis laten maken met ons bedrijf om u meer te vertellen over onze duurzame plannen en onze
toekomstvisie. Daarom bieden wij voor geïnteresseerden in de klimaattop in Kopenhagen een speciale 40% korting op al onze cruises die tot
18 december in de Deense havenstad zullen aanleggen.

Alvast welkom aan boord van het nieuwe varen!

Vaar mee naar de klimaatconferentie in Kopenhagen

Klimaatreizigers 40% korting!*
bijvoorbeeld: Rotterdam - Kopenhagen vanaf € 98,-** p.p.

*Geldt alleen voor boekingen gemaakt voor 1 december en cruises tot 18 december 2009 met als eindbestemming Kopenhagen.
**Inclusief openbaar vervoer transfer en alle maaltijden aan boord, deze prijs is een indicatie. 

Klimaattopdeal!

Kinderen varen gratis mee!*
*Bij Aquamarine Cruises betalen kinderen t/m 17 jaar alleen de 
havengelden als ze de hut delen met 2 volbetalende passagiers

Aquamarine
Cruises

Neem contact op met SeaTravels voor beschikbaarheid en actuele prijzen.
Tip: vraag naar de luxe Cruise Club suites met heel veel extra’s!
Kijk voor meer informatie op www.seatravels.nl/cruises
of vraag de brochure aan op 020-9823819

seatravels™
connecting the customer

Denkt u dat een klimaatbewuste levensstijl 
niet samengaat met een cruise? 


