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Met de publicatie van een rapport gewijd aan de impact van de 

klimaatverandering in België1, wil Greenpeace u een overzicht 

bezorgen van wat ons te wachten staat als de internationale 

gemeenschap - inclusief België - er niet in slaagt om de huidige 

opwarming van de aarde te beperken.

Met dit werkinstrument in handen, kunnen de Belgische 

overheden des te beter de mogelijke gevolgen inschatten van 

hun gebrek aan visie en van hun immobilisme als het gaat over 

de hervorming van ons energielandschap.

Alles bij elkaar zou men de indruk kunnen hebben dat België 

als geïndustrialiseerd land gespaard zou kunnen blijven van 

de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook al zullen 

die in de eerste plaats de arme bevolkingsgroepen in de 

ontwikkelingslanden treffen, toch zullen ze ook in ons land het 

doen en laten van onze kinderen en kleinkinderen beïnvloeden.

De auteurs van het rapport over de Impact van de 

klimaatverandering in België toetsten de Belgische situatie 

aan een analyse van de huidige en toekomstige effecten in de 

wereld en in Europa. Zowel het klimaat in het algemeen, als 

haar impact op de biodiversiteit, de landbouw, het toerisme of de 

volksgezondheid komen aan bod. Volgens het rapport moeten 

we de effecten wel degelijk vrezen, maar is er nog een mouw 

aan te passen. We kunnen de temperatuursstijging nog tot 

een ‘redelijk’ niveau beperken, maar de tijd dringt. Greenpeace 

brengt de lezers van het rapport eveneens een schets van de 

maatregelen onder de aandacht, die ons toelaten om onze 

uitstoot van broeikasgassen signifi cant te verminderen.

Met de overhandiging van het rapport aan de nieuwe regionale 

en federale milieuministers hoopt Greenpeace een eerste 

overwinning te boeken in de strijd tegen het immobilisme.

Jean-François Fauconnier

Verantwoordelijke voor het ‘Klimaatdossier’ bij Greenpeace België.

Eén prioriteit: 

de strijd tegen het immobilisme



  

Waaraan kunnen we ons 

verwachten in België?

Onderstaande elementen komen uit het rapport over de Impact van de 

klimaatverandering in België. Dit rapport, net als de samenvatting, 

is beschikbaar via de website http://www.greenpeace.be. Of op 

eenvoudige aanvraag bij de persdienst van Greenpeace.

 • Aan het eind van de 21ste eeuw zou de temperatuurstijging, in vergelijking met het 

eind van de 20ste eeuw, 1,7 tot 4,9°C bedragen in de winter en 2,4 tot 6,6°C in de 

zomer;

 • De koude winters zullen geleidelijk verdwijnen, terwijl “dodelijke zomers” zoals die 

van 2003 wellicht de norm worden…

 • De projecties voor de evolutie van de neerslag tegen het einde van de 21ste eeuw 

vermelden een stijging met 6 tot 23% in de winter en een evolutie voor de zomer 

gaande van een status quo tot een daling met 50%.

 • Het is heel waarschijnlijk dat vaker sprake zal zijn van periodes met intense 

regenval.

 • De afnemende neerslag in de zomer en de toenemende verdamping zouden 

gepaard kunnen gaan met een waterschaarste in de zomer en ook met een 

achteruitgang van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 • Door de klimaatverandering krijgen de kustgebieden te maken met drie soorten 

impact: overstromingen bij stormen, erosie van de kust en het feit dat natuurlijke 

vochtige gebieden verdwijnen of verder naar het binnenland verschuiven...

 • In de loop van de 21ste eeuw zal de klimaatverandering vermoedelijk leiden tot het 

verdwijnen van een deel van de soorten die in België aanwezig zijn.

 • De klimaatverandering zou kunnen bijdragen aan een toename in België van het 

aantal gevallen van de ziekte van Lyme.

 • Tegen het einde van de eeuw voorspelt het IPCC een stijging van de zeespiegel 

tussen 9 en 88 cm. In een gemiddeld scenario zou bij een mogelijke stijging van acht 

meter over duizend jaar meer dan een tiende van het Belgische grondgebied (bijna 

3.700 km2) onder de zeespiegel liggen!
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Beeldsimulatie van de veranderingen die de Hoge Venen misschien zullen ondergaan 

(verdroging van het - vaak al gedegradeerde – veen, zoals dat hier het geval is. En de 

kolonisatie van het gebied door grassen en struiken.) Foto’s © Greenpeace/Reynaers, 

beeldbewerking voor Greenpeace door Zack.

Wat nu al 

gebeurt in 

België: 

❍ Trekvogels komen steeds 

vroeger aan in Vlaanderen 

(analyse van beschikbare 

gegevens sinds 1985) 
❍ Het uitkomen van de 

bladknoppen treedt zes 

dagen vroeger op. Deze 

verandering kan te wijten 

zijn aan de verhoging 

van de luchttemperatuur 

(waarnemingen gerealiseerd 

over een periode van 30 

jaar) ❍ Zeven zuidelijke 

libellensoorten worden 

in Wallonië meer en 

meer waargenomen ❍ 

Een tropische zeepok 

uit Centraal-Amerika is 

teruggevonden temidden 

van Japanse oesters ter 

hoogte van Oostende...

De biodiversiteit door elkaar geschud

… en wat nog zou kunnen gebeuren

• De soorten van koude streken worden het eerst 

bedreigd. Het gaat bijvoorbeeld om zoetwatervissen 

als het alvertje of de voorn. Langlevende 

boomsoorten (eik, beuk en haagbeuk) zouden 

hier geen gunstig klimaat meer vinden om zich te 

ontwikkelen.

• In de Hoge Venen, als de huidige beschadigingen 

zich voortzetten en wanneer de klimaatverandering 

bovendien in omvang toeneemt, valt te verwachten 

dat de restanten veen die vandaag nog vrijwel intact 

zijn, de komende twintig tot vijftig jaar helemaal 

zullen verdwijnen. Zelfs de klimaatverandering op 

zich zou op termijn al leiden tot een verdwijnen 

van het veen, omdat zij gepaard gaat met een 

aanzienlijke verdroging.

• Op langere termijn zou voor het Zwin de stijging 

van het zeepeil ernstige problemen kunnen 

opleveren, en het is niet zomaar mogelijk om als 

reactie op de overstromingen de vochtige gebieden 

op te schuiven naar het binnenland.



Deze simulatie van Zack, met als vertrekbasis levensechte beelden van Filip Reynaers, laat ons 

toe om de gevolgen in te schatten van een stijging van de zeespiegel voor de Belgische kust. 

De dijken, wandelpromenades bij uitstek, zullen verhoogd moeten worden om het binnenland te 

beschermen tegen een geleidelijke stijging van de zeespiegel. Vermoedelijk mogen we ook een 

toename verwachten van de frequentie van de stormen. Tezamen maakt dit dat de erosie van de 

stranden versterkt zal worden. De verhoging van de zeespiegel is een fenomeen dat zich ook na 

de 21ste eeuw zal doorzetten.

Enkele cijfers om over na te denken:

Niveau wereldwijd Belgisch

Verhoging van de t° 1,4 tot 5,8°C = 

wereldwijd gemiddelde 

berekend door het IPCC 

voor de periode 1990-

2100.

Aan het eind van de 

21ste eeuw: 1,7 tot 

4,9°C in de winter en 

2,4 tot 6,6°C in de 

zomer. Vergelijking 

opgesteld op basis van 

informatie aan het eind 

van de 20ste eeuw.  

Toename van de 

neerslag 

Een stijging met 6 tot 

23% in de winter tegen 

het eind van de 21ste 

eeuw. Status-quo tot een 

daling met 50% voor de 

zomer. 

Verhoging van de 

zeespiegel (thermische 

uitzetting van de 

watermassa’s en smelten 

van de gletsjers) 

5 à 8 meter 

in 10 eeuwen 

(gemiddeld scenario).

Bovenstaande elementen komen uit het rapport over de Impact van de 

klimaatverandering in België. Dit rapport, net als de samenvatting, is 

beschikbaar via de website http://www.greenpeace.be. Of op eenvoudige 

aanvraag bij de persdienst van Greenpeace.



Het rapport over de Impact van de klimaatverandering in België is een 

sterk signaal voor al wie verondersteld wordt ons in de richting van een 

koolstofarme economie te gidsen. Het is ontegensprekelijk bewezen dat de 

door de mens veroorzaakte broeikasgassen een nefaste uitwerking hebben 

op het klimaat. Het verhoogde broeikaseffect door menselijke activiteiten 

van de voorbije decennia is hoofdzakelijk het gevolg van het gebruik van 

fossiele brandstoffen (aardolie, gas en 

steenkool) en ook, in mindere mate, van 

de ontbossing.

Het goede nieuws is dat er heel wat 

‘oplossingen’ voorhanden zijn. Er is 

een enorm potentieel als het gaat over 

energiebesparing, energie-effi ciëntie en 

hernieuwbare energiebronnen. 

De vraag is dus niet zozeer ‘welke 

alternatieve technologieën kunnen 

wij gebruiken?’. Maar veeleer: ‘welke 

alternatieve technologieën moeten wij 

gebruiken?’

Het gebruik van hernieuwbare 

energievormen is de enige mogelijkheid 

voor een duurzame ontwikkeling 

op het vlak van energie. Door hun 

verscheidenheid bieden zij oplossingen 

die aangepast zijn aan de eisen van 

het milieu en aan de noden van de 

verschillende bevolkingsgroepen, en 

die bovendien rekening houden met de 

specifi eke economische of geografi sche 

situatie.

Wind- en zonne-energie bieden twee belangrijke troeven in de 

noodzakelijke hertekening van het energielandschap op wereldschaal. 

Daarnaast bestaan ook nog andere vormen van hernieuwbare energie 

zoals biomassa, kleinschalige waterkracht, getijdenenergie …. 

Dames en heren politici: het wordt 

tijd dat u zich inzet voor het klimaat!

De strijd tegen de klimaatverandering vereist 

een diepgaande hervorming van onze 

energievoorziening © Greenpeace/Reynaers



De windenergie

België heeft een relatief beperkt potentieel op zijn grondgebied. Dankzij 

een hoogspanningsnet in zee, is het mogelijk de windenergie opgewekt 

in de internationale wateren aan wal te brengen in België. België heeft zo, 

net als de andere landen die grenzen aan de Noordzee, toegang tot een 

immens energiepotentieel.

Volgens een rapport van het Duitse Instituut voor Windenergie (DEWI) 

kunnen de offshore windparken op één generatie tijd een derde van de 

stroom leveren aan de landen van de Noordzee. Het technische potentieel 

voor windenergie aan de kusten ligt twee keer hoger dan het gecombineerde 

stroomverbruik in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland en 

Denemarken. 

Volgens het rapport Wind Force 12, een gezamenlijke uitgave van 

de Europese Vereniging voor Windenergie (EWEA) en Greenpeace, 

kan windenergie een penetratie bereiken ter waarde van 12% van de 

wereldvraag naar elektriciteit tegen 2020. Rekening houdend met een 

besparing van 600 ton CO
2
 per GWh, komt de besparing die met dit 

scenario wordt bereikt overeen met 1.813 miljoen ton CO
2
 tegen 2020 

en 4.860 miljoen ton tegen 2040. De gecumuleerde emissievermindering 

zou 10.921 miljoen ton bedragen tegen 2020 en 85.911 miljoen ton tegen 

2040.

De zonne-energie

Volgens een studie van het adviesbureau KPMG, uitgevoerd op verzoek 

van de Nederlandse Greenpeace-afdeling, zou fotovoltaïsche zonne-

energie concurrentieel worden indien de productie van zonnepanelen 

zou stijgen tot een equivalent van 500 MW per jaar. Zelfs in een vrij klein, 

bewolkt en regenachtig land als Nederland (en dus ook België) bestaat er 

een enorm potentieel voor zonnepanelen. Wanneer dit potentieel volledig 

zou worden benut, zou zonne-energie drie vierden van de Nederlandse 

elektriciteitsbehoeften kunnen dekken.

Uit een andere studie, gepubliceerd door de Europese Vereniging van de 

Fotovoltaïsche Industrie (EPIA) en Greenpeace, blijkt dat fotovoltaïsche 

zonne-energie in 2020 276 TWh energie zou kunnen leveren. Ook wanneer 

het huidige verbruik zou verdubbelen, zou dat neerkomen op 10% van de 

vraag in de Europese OESO-landen of 30% van de elektriciteitsbehoefte 

van Afrika. Tegen 2040 zou fotovoltaïsche zonne-energie meer dan 

9.000 TWh kunnen produceren, wat neerkomt op 26% van de verwachte 

wereldvraag naar elektriciteit of meer dan de gecombineerde vraag van de 

Europese OESO-landen en van Afrika in 1998.



Het rapport Solar Thermal 

Power 2020, gepubliceerd 

door de Europese Vereniging 

van de Industrie voor 

Thermische Zonne-energie 

(ESTIA) en Greenpeace, 

schat dat thermische zonne-

energie tegen 2020 stroom 

zal leveren aan meer dan 

100 miljoen personen in de 

meest zonnige streken op 

aarde. 

De biomassa

Een rapport van het WWF 

en de European Biomass 

Association (AEBIOM) toont 

aan dat biomassa de uitstoot van CO
2
 signifi cant zou kunnen verminderen in 

de landen van de OESO. Wanneer het steenkool vervangt bij de productie 

van elektriciteit, kan biomassa de CO
2
-uitstoot verminderen met ongeveer 

een miljard ton per jaar, of zowat het equivalent van de gezamenlijke uitstoot 

van Italië en Canada. Volgens het rapport kan biomassa tegen 2020 15% van 

de elektriciteit leveren van de geïndustrialiseerde landen.

De hernieuwbare energievormen hebben enorm veel verdiensten, maar zullen 

nooit echt de fakkel kunnen overnemen wanneer wij ons energieverbruik niet 

aanzienlijk verminderen. Om energie te bezuinigen is het natuurlijk niet echt 

nodig wat we volledig ‘het licht uitdoen’. Het komt erop aan alles wat we op 

dit moment doen, te doen met minder energie! 

Volgens de studie over de ‘Beheersing van de energievraag in het kader 

van de nodige inspanningen van België om zijn CO
2
-emissies te reduceren’ 

van het Fraunhofer Institute, kan België alleen al op het gebied van effi ciënt 

energiebeheer makkelijk de eerste fase van Kyoto realiseren, zonder 

toevlucht te moeten zoeken tot ‘fl exibele mechanismen’ en zonder de 

industrie te benadelen. Inspiratie daarvoor kan gehaald worden bij onze 

buurlanden, die al een stuk verder staan. Een meer vooruitziend beleid zou 

nog grotere uitstootreducties mogelijk maken, daarbij rekening houdend met 

de nucleaire uitstap vanaf 2015. 

De minst vervuilende energie is nog altijd die energie die niet wordt 

geproduceerd...

België heeft, net als andere landen die grenzen aan de 

Noordzee, toegang tot een immens energiepotentieel. © 

Greenpeace/Reynaers



80% uitstootreductie tegen 2050, is dat realistisch?

Ja, indien:

• We een langetermijnvisie op het probleem ontwikkelen 

• We overgaan tot een snelle en grondige hertekening van ons 

energielandschap op basis van energiebesparing, effi ciënt energieverbruik 

en de ontwikkeling van hernieuwbare energievormen.

• We ambitieuze doelstellingen vooruitschuiven voor de realisatie van de 

tweede fase van het Kyoto-protocol (2012-2017)

De LTI-studie (Long-term integration of renewable energy sources into the 

European energy system, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie 

in 1998) stelt een scenario voor ter vermindering van de CO
2
-uitstoot met 

90% tussen 1990 en 2050, op basis van hernieuwbare energiebronnen en 

energie-effi ciëntie, dat ook de mogelijkheid biedt om in de Europese Unie 

netto 340.000 tot 580.000 nieuwe banen te scheppen

Uitgaande van scenario’s om de CO
2
-concentraties te stabiliseren op een 

niveau van maximaal 450 ppm, toont een rapport van de German Advisory 

Council on Global Change (WBGU) - een orgaan belast met het adviseren 

van de Duitse regering over milieupolitiek – aan dat een hervorming van 

de energievoorziening op wereldvlak in de loop van deze eeuw in principe 

haalbaar is, zowel vanuit technologisch als economisch oogpunt.

Het nemen van maatregelen om een ambitieuze vermindering van 

broeikasgassen te realiseren, zal het trouwens ook mogelijk maken om:

- talrijke arbeidsplaatsen te creëren

- onze import van energie (olie, gas, steenkool en uranium) te 

verminderen

- de concurrentiekracht van onze economie te vrijwaren

- de bevolking een kwalitatieve leefomgeving te garanderen

Eén zaak is duidelijk: er staat een kostprijs op het vermijden van een 

gevaarlijke klimaatverandering, maar niets doen zal verschrikkelijk veel meer 

kosten…



Kernenergie: 

een heus probleem en dus geen oplossing 

Hoewel kernenergie een bescheiden rol speelt in de energievoorziening op wereldvlak, gaat 

de nucleaire keuze gepaard met ernstige risico’s. De nucleaire lobby wil van de strijd tegen 

het broeikaseffect gebruik maken om kernenergie een nieuwe impuls te geven en stelt deze 

energievorm voor als een oplossing. Maar het verhogen van het nucleaire aandeel staat 

gelijk aan het bouwen van honderden bijkomende kerncentrales over de hele wereld. De 

risico’s inherent verbonden aan kernenergie worden zo vermenigvuldigd, terwijl we een 

minder veilige wereld creëren.

Bovendien weten we al langer dat de voorraden aan uranium - een essentiële grondstof 

om de kernreactoren te laten draaien - onvoldoende groot zijn om een dergelijk stijging 

van de nucleaire capaciteit het hoofd te bieden. Volgens een rapport van het Kernenergie 

Agentschap en van het Internationaal atoomagentschap (IAEA) zullen de beschikbare 

uraniumvoorraden binnen ongeveer 65 jaar uitgeput zijn, uitgaande van de huidige 

productie. Als op wereldschaal alle energie zou geleverd worden door de nucleaire sector, 

dan zou de uraniumvoorraad – volgens de meest optimistische schatting - opgebruikt zijn 

binnen drie jaar en negen maanden.

Als op wereldschaal alle energie zou geleverd worden door de nucleaire 

sector, dan zou de uraniumvoorraad – volgens de meest optimistische 

schatting - opgebruikt zijn binnen drie jaar en negen maanden. Foto: © 

Greenpeace/Reynaers



Noten
1 Impact van de klimaatverandering in België, Philippe Marbaix en Jean-Pascal van 

Ypersele, Université catholique de Louvain (UCL), op vraag van Greenpeace, juli 2004.
2 German Advisory Council on Global Change (WBGU), World in Transition - Towards 

Sustainable Energy Systems, 2003.

Een nieuw energielandschap creëren

In België heeft zich een heuse processie van Echternach afgespeeld 

tussen het ondertekenen van het Kyoto-protocol en maart 2004, dit om 

tussen de drie regio’s van het land en de federale Staat de inspanningen 

te verdelen die nodig zijn om de eerste fase van het Kyoto-protocol te 

realiseren (verminderen met 7,5% van de uitstoot tegenover 1990). Hoewel 

essentieel, vertegenwoordigt deze eerste trein van maatregelen maar één 

stap in de goede richting. 

De documenten van het IPCC tonen duidelijk dat het noodzakelijk is de 

temperatuurstijging te beperken tot 2°C boven de temperatuur van vóór de 

industrialisering. Dit als we de klimaatrisico’s willen beperken tot sommige 

ecosystemen en de risico’s verbonden met extreme klimaatverschijnselen 

willen beteugelen. Daarvoor is het nodig de CO
2
-concentratie in de 

atmosfeer te stabiliseren op een niveau waarvoor het nodig zal zijn de 

wereldwijde uitstoot te delen door drie of vier tegen 2100, en die nog sterker 

te verminderen voor de periode erna.

Voor de geïndustrialiseerde landen betekent dit: het verminderen van 

de uitstoot van broeikasgassen met 80% tussen nu en 20502. 

In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland heeft de overheid al 

blijk gegeven van leiderschap en een uitstootreductie aangekondigd tussen 

40% tegen 2020 en 60% tegen 2050. De Europese Unie schat dat het nodig 

is om op lange termijn de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegenover 

1990 te verminderen met circa 70 %.

Met het huidige hoge peil van de wetenschappelijke, technische en sociaal-

economische kennis moet deze uitdaging haalbaar zijn. Wat in ons land 

vooral ontbreekt, is een politieke visie op lange termijn en de wil om er 

ernstig werk van te maken.


