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impact van de klimaatverandering in belgië

Klimaatverandering

Koolstofdioxide (CO2) is een onvermijdelijke afvalstof van

de verbranding van fossiele brandstoffen. Sinds de

industriële revolutie komt die in steeds grotere hoeveel-

heden in de atmosfeer terecht en zorgt zo voor een aan-

zienlijke versterking van het natuurlijke broeikaseffect,

een verhoging van de gemiddelde temperatuur en een

verandering van het klimaat s. Per jaar komt ongeveer

dertig miljard ton CO2 in de atmosfeer terecht – dat is

gemiddeld vijf ton per persoon (en twaalf ton per Belg!).

Op ongeveer 250 jaar tijd is de CO2-concentratie met der-

tig procent gestegen. 

Om de mechanismen van het klimaat te begrijpen, om de

mogelijke gevolgen aan de weet te komen van het ster-

kere broeikaseffect en om de strategieën te evalueren voor

de uitstootreductie van broeikasgassen, hebben de Vere-

nigde Naties in 1988 de Intergouvernementele Werkgroep

inzake Klimaatverandering opgericht (Intergovernmental

Panel on Climate Change of IPCC in het Engels), waarin het

merendeel van de specialisten op wereldniveau samen-

werken aan een nauwkeurig deskundig onderzoek. Het

IPCC stelt projecties op over de klimaatverandering op

basis van verschillende scenario’s omtrent de sociaal-

economische ontwikkeling, op basis van de resultaten van

verschillende klimaatmodellen en op basis van ander

onderzoeksmateriaal dat door de werkgroep wordt

geanalyseerd en samengevat.

Hoewel nog heel wat zaken niet helemaal duidelijk zijn,

heeft het werk van het IPCC q,t,r geleid tot verscheidene

duidelijke conclusies, onder andere met betrekking tot de

impact van de mens op het klimaat: “het grootste deel

van de opwarming van de laatste vijftig jaar is waar-

schijnlijk toe te schrijven aan de toenemende concentra-

tie van broeikasgassen”. Het IPCC bevestigt eveneens een

groeiend vertrouwen in het vermogen van modellen om

de toekomstige evolutie van het klimaat te voorspellen.

Rekening houdend met de resultaten van alle modellen

en alle scenario’s voorspelt het IPCC een wereldwijde tem-

peratuurstijging van gemiddeld 1,4 tot 5,8°C voor de peri-

ode 1990-2100. Ten minste in de loop van de voorbije

10.000 jaar is de temperatuur nooit zo snel gestegen en de

temperaturen die men in 2100 vreest te bereiken, zijn

waarschijnlijk gedurende verschillende honderdduizen-

den jaren nooit gehaald.

De temperatuurstijging is trouwens niet de enige uiting

van de klimaatverandering. De projecties van het IPCC wij-

zen op een trend van toenemende neerslag met aanzien-

lijke verschillen naargelang de seizoenen en de streken.

Een ander gevolg is de stijging van het niveau van de oce-

anen, door de thermische uitzetting van de watermassa

enerzijds en het smelten van de gletsjers en van het ijs in

Groenland en Antarctica anderzijds. Er bestaat nog vrij

veel onzekerheid in verband met dit onderwerp en

daardoor lopen de marges van de stijging van de zeespie-

gel voor de periode 1990-2100 uiteen van 9 tot 88 cm. 

Het overschot aan CO2 in de atmosfeer blijft daar heel lang

aanwezig en de opwarming van het water van de oceanen

verloopt heel traag. Daarom zal de temperatuur langzaam

blijven stijgen – ook al komt er een stabilisatie van de

CO2-concentratie, wat op zich al een sterke vermindering

van de uitstoot vereist. Daardoor verhoogt zeker ook de

kans dat een belangrijk deel van de ijskap afsmelt. Door

de opwarming en het smelten van het landijs samen zou

het gemiddelde zeepeil over de komende 1.000 jaar 5 à 8 m (!)

kunnen stijgen, en dit in een 'gemiddeld' scenario. Ten-

slotte zou de opwarming ook voor grote ‘verrassingen’

kunnen zorgen, zoals een verandering in de zeestromin-

gen met een eventuele stopzetting van de Golfstroom, die

de opwarming in onze luchtstreken zou kunnen afzwak-

ken en zou kunnen leiden tot een afkoeling in Noord-

Europa. Het stilvallen van de Golfstroom komt niet voor in

de projecties voor de periode tot 2100, maar de huidige

kennis laat niet toe deze mogelijkheid op langere termijn

uit te sluiten. Men veronderstelt ook dat het stilvallen van

de Golfstroom een bijkomende stijging zou veroorzaken

van het niveau van de Noordzee.

Projecties voor België

Op wereldvlak is de verwachte gemiddelde temperatuur-

stijging vrij goed bekend, maar dat geldt niet voor de

regionale spreiding van de klimaatverandering, en zeker

niet als het gaat over de waterkringloop. Bovendien is

België klein in vergelijking met de klimaatzones en heb-

ben de modellen op wereldschaal maar een nauwkeurig-

heidsgraad van enkele honderden kilometers. Maar toch

zijn er, afhankelijk van de scenario’s en de modellen,

enkele trends waar te nemen:

● de temperaturen stijgen in alle onderzochte gevallen, in

een mate die al tegen het jaar 2050 aanzienlijk is, en dit

zowel in de zomer als in de winter. 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 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%.

Samenvatting
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Daar vloeien ook nog andere wijzigingen uit voort. Koude

winters zouden geleidelijk aan minder voorkomen. Het

wolkendek zou kunnen toenemen. De kans op ernstige

hittegolven, zoals in de zomer van 2003, zou groeien. Het

is heel waarschijnlijk dat vaker sprake kan zijn van perio-

des met intense regenval. Als het gaat over stormen, zijn

de onzekerheden belangrijk, maar het is mogelijk dat hun

frequentie en/of intensiteit toenemen.

Overstromingsrisico

Gezien de voorspelde toename van de winter neerslag,

zouden het peil van het grondwater en het debiet van de

waterlopen in de winter moeten stijgen. Studies in ver-

schillende rivierbekkens in ons land wijzen op een ver-

hoogd overstromingsrisico tot in 2100 voor de onderzochte

bekkens.

De hydrologische impact van de klimaatverandering in

België is tot nu toe vrij weinig onderzocht.  Onlangs con-

cludeerde een studie over Groot-Brittannië nochtans dat

de risico's van overstromingen door de klimaatverande-

ring een 'onaanvaardbaar niveau' zouden bereiken en

ernstige sociaal-economische gevolgen met zich mee

zouden brengen.

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. 

De kuststreek

Door de klimaatverandering krijgen de kustgebieden te

maken met drie soorten impact: overstromingen bij stor-

men, erosie van de kust en het feit dat natuurlijke voch-

tige gebieden verdwijnen of verder naar het binnenland

verschuiven. Er zijn ook nog mogelijke andere gevolgen,

zoals een stijging van het grondwaterpeil en een verzilting

van de bodem en van het grondwater.

Een stijging van het gemiddelde zeepeil met 1 meter zou

ertoe kunnen leiden dat in België bijna 63.000 hectaren

land onder het zeeniveau komen te liggen. Bij een moge-

lijke stijging van acht meter zou over duizend jaar meer

dan een tiende van het Belgische grondgebied (bijna

3.700 km2) onder de zeespiegel liggen. We zouden kunnen

proberen deze situatie aan te pakken zoals in Nederland

met passende beschermende maatregelen, maar in elk

geval zal het risico van grootschalige overstroming toene-

men. Na de overstromingen van januari 1976 in het bek-

ken van de benedenloop van de Schelde, veroorzaakt door

een storm in de Noordzee, heeft de overheid het Sigma-

plan ingesteld. Dit plan wordt momenteel geactualiseerd,

gedeeltelijk rekening houdend met een stijging van het

zeepeil tot 60 cm.

De kust heeft tegenwoordig te maken met erosie die

afhangt van strand tot strand. Het is al vaak nodig

geweest om zand aan te voeren. Deze erosie zou in de

toekomst nog kunnen toenemen doordat het zeepeil ver-

der zal stijgen en doordat er waarschijnlijk ook vaker stor-

men zullen voorkomen.

Op ecologisch vlak vinden we in het Zwin een voorbeeld

van de complexe gevolgen die de klimaatverandering kan

hebben voor kustgebieden. Op korte termijn en zonder de

klimaatverandering wordt deze biotoop met zijn grote

landschappelijke en ecologische waarde bedreigd met

verzanding. Het zou waarschijnlijk wel mogelijk zijn het

beheer van het Zwin aan te passen aan een matige stij-

ging van de zeespiegel. Maar op langere termijn zou de

stijging van het zeepeil ernstige problemen kunnen ople-

veren, en het is niet zomaar mogelijk om als reactie op de

overstromingen de vochtige gebieden op te schuiven naar

het binnenland.

Biodiversiteit

In het document ‘Climate change and biodiversity’ komt

het IPCC o tot de conclusie dat de klimaatverandering, die

nu al een invloed heeft op de biodiversiteit, een bijko-

mende druk uitoefent op deze diversiteit en dat de risi-

co’s op uitroeiing voor vele soorten die nu al kwetsbaar

zijn nog zullen toenemen. Het IPCC t meent ook dat de

geografische omvang van de schade of het verlies en het

aantal getroffen systemen proportioneel zullen toenemen

met de omvang en de snelheid van de klimaatverande-

ring.

Sommige gevolgen van de klimaatverandering voor de

biodiversiteit zijn nu al merkbaar in Europa, en dus in ons

land. Zo blijken talrijke soorten die leven in warme stre-

ken naar het noorden op te schuiven t. Deze verandering

is duidelijk vastgesteld voor sommige diersoorten (mol-

lusken, libellen, mieren, vlinders, enzovoort) en plan-

tensoorten (mossen, algen, korstmossen, enzovoort). De

achteruitgang van soorten uit koude streken is op dit

moment minder duidelijk.

Wij hebben geprobeerd op het niveau van België in te

schatten hoe groot het aandeel zal zijn van de soorten die

door de opwarming van het klimaat dreigen te verdwijnen

of dreigen toe te nemen. Daartoe hebben wij de soorten

eerst opgedeeld naargelang van hun voorkomen in een

biogeografisch of klimaattype (boreaal, continentaal, oce-

anisch, enzovoort). Op die manier konden wij de soorten

die in België leven, opsplitsen in drie categorieën: soor-

ten van gematigde streken, soorten van warme streken en

soorten van koude streken. De huidige verspreiding van

de soorten geeft feitelijk aan welke omstandigheden zij

nodig hebben om te overleven en te kunnen groeien (dat

wil zeggen, welke hun ecologische niche is). De soorten

van koude streken worden het eerst bedreigd. Het gaat

samenvatting
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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. Zij zouden bovendien te lijden hebben van

problemen met parasieten en ziekten, vooral wanneer zij

verzwakt zijn door hittegolven.

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. Meer nog, de kli-

maatverandering kan ook leiden tot verschuivingen tus-

sen sommige biologische processen: sommige populaties

van rupsen komen bijvoorbeeld vlugger uit wanneer de

lente vroeger begint. Deze rupsen vinden dan niet vol-

doende te eten omdat de bomen nog niet voldoende bla-

deren hebben gevormd en worden zo dus sterk uitge-

dund, wat weer nadelig is voor de mezen… In de Noord-

zee zien we dat er zich al soorten van warme streken

vestigen, waarvan sommige in concurrentie treden met

lokale soorten, zoals de mossel. De structuur van de eco-

systemen, dat wil zeggen de verdeling en de relatieve

overvloed van de verschillende soorten en ook hun

onderlinge verhoudingen, zou daardoor diepgaand kun-

nen wijzigen. 

Na enkele decennia zal de klimaatverandering een

belangrijke impact hebben, zeker in combinatie met deze

factoren. Naast de klimaatverandering spelen ook nog

andere factoren een rol, zoals de vernietiging van bio-

topen, de verontreiniging van de lucht, het water en de

bodem en ook een te economisch en te technocratisch

milieubeheer. Deze factoren vormen momenteel zeker de

belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit en voor de

zeldzame natuurlijke of halfnatuurlijke ecosystemen die

nog in ons land voorkomen. Maar het is uiteindelijk

mogelijk dat de invloed van de klimaatverandering in de

toekomst deze bedreigingen nog zal overtreffen.

De Hoge Venen vormen een duidelijk voorbeeld van de

gecombineerde impact van de klimaatverandering en

andere factoren. Het veen gaat er al sinds geruime tijd om

verschillende redenen op achteruit: door verdroging, ver-

vuiling en toerisme. Wanneer deze aantasting zich voort-

zet en wanneer de klimaatverandering bovendien in

omvang toeneemt, valt zelfs te verwachten dat de restan-

ten veen die vandaag nog vrijwel intact zijn, de komende

twintig tot vijftig jaar helemaal zullen verdwijnen. Maar

zelfs de klimaatverandering op zich zou op termijn al lei-

den tot een verdwijnen van het veen, omdat zij gepaard

gaat met een aanzienlijke verdroging.

Landbouw en grondgebruik

Bij een stijging van de plaatselijke temperatuur van min-

der dan drie graden vallen er voor de landbouw in België

in de 21ste eeuw maar beperkte gevolgen van de klimaat-

verandering te verwachten, en dit in alle scenario’s. Een

temperatuurstijging leidt meestal tot een daling van de

opbrengst van de meeste gewassen, maar de toegenomen

CO2-concentratie zorgt dan weer meestal voor een toene-

mende opbrengst. De mate waarin deze beide effecten

elkaar opheffen, varieert naargelang van de gewassen. In

België zou de algemene impact beperkt en zelfs positief

moeten zijn voor sommige gewassen (waarvan tarwe),

tenminste zolang de temperatuurstijging niet hoger is dan

ongeveer 3°C. Algemeen beschouwd beschikt de land-

bouw in België bij een temperatuurstijging tot 3°C over

ruime aanpassingsmogelijkheden, waardoor het mogelijk

is het hoofd te bieden aan de klimaatverandering.

Afhankelijk van de projecties rond het grondgebruik

(landbouw, bosbouw, bebouwing…) in de 21ste eeuw,

blijven de sociaal-economische context en de beslissin-

gen van het landbouwbeleid de belangrijkste bepalende

factoren voor de ontwikkelingen op dit terrein – de

impact van het klimaat is in verhouding minder belang-

rijk, tenminste bij een matige opwarming.

Gevolgen voor de gezondheid

De gevolgen van de klimaatverandering voor de gezond-

heid zullen duidelijk ernstiger zijn in de ontwikkelings-

landen dan bij ons. Zo kan bijvoorbeeld het toenemend

risico op malaria tegen het einde van de eeuw in die lan-

den negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van

meer dan tweehonderd miljoen mensen extra.

Maar toch mogen we ook de gevolgen bij ons niet onder-

schatten. De klimaatverandering kan de gezondheid van

de mens op veel verschillende manieren aantasten. Een

toename in de hoeveelheid of de intensiteit van de hitte-

golven verhoogt het aantal sterfgevallen en zieken;

omgekeerd zorgt de daling van het aantal heel koude

dagen in de winter dan weer voor minder sterfgevallen

met een cardiovasculaire oorzaak. Er zijn ook gevolgen

voor de luchtkwaliteit: de warmte gaat vaak gepaard met

een hoger ozongehalte, verlengt het seizoen van de pro-

ductie van allergene pollen... Extreme klimaatverschijn-

selen zoals overstromingen en stormen eisen ook hun

deel van de doden en gewonden.

De werkelijke impact van de klimaatverandering op de

volksgezondheid hangt in grote mate af van de kwets-

baarheid van de bevolking en die kwetsbaarheid wordt op

haar beurt weer sterk bepaald door de levensstandaard,

de toegang tot gezondheidszorg en de mate waarin de

bevolking in staat is zich aan te passen aan nieuwe kli-

maatomstandigheden. In België heeft een studie van het

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid uitgewezen

dat de hittegolf tijdens de zomer van 1994, die gepaard

ging met hoge waarden aan troposferische ozon, op zes

weken tijd 1.226 bijkomende sterfgevallen heeft veroor-

zaakt (waarvan 236 personen jonger dan 64 jaar). De hitte

van de zomer 2003 heeft in België geleid tot bijna 1.300
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bijkomende sterfgevallen bij personen van 65 jaar en

ouder. Wanneer de gemiddelde dagtemperatuur hoger is

dan ongeveer 20°C, is vooral de warmte verantwoordelijk

voor het stijgend aantal sterfgevallen en speelt de ozon

een minder belangrijke, maar bijkomende rol. Voor de

klimaatscenario's die de hoogste temperatuurstijging

voorspellen, kunnen we een sterke toename van het aan-

tal bijzonder warme zomers verwachten. Zomers zoals die

van 2003 zouden voor het einde van de eeuw de regel

kunnen worden. Het zou ongetwijfeld mogelijk zijn om

een deel van de gevolgen voor de gezondheid te voorko-

men met technische en hygiënische maatregelen (water

drinken, enzovoort). Het is ook mogelijk dat er een zekere

fysiologische aanpassing zal optreden, maar dit zal alleen

het geval zijn wanneer de verandering geleidelijk aan

plaatsheeft en bepaalde grenzen niet overschrijdt.

Een ander fenomeen dat we in België kennen is een toe-

nemend aantal gevallen van de ziekte van Lyme sinds het

begin van de jaren 1990. Deze toename kan verschillende

redenen hebben, maar Zweedse onderzoekers hebben

aangetoond dat er een verband was tussen de toename

van het aantal teken – de dragers van deze ziekte – tus-

sen 1960 en 1998 en de stijging van de dagelijkse mini-

mumtemperaturen. Dit wijst erop dat de klimaatverande-

ring in de toekomst zou kunnen bijdragen aan een toe-

name van het aantal gevallen in België. 

Gevolgen voor het toerisme

De stijging van de zeespiegel en de toenemende tempe-

ratuur zouden tot ernstige problemen kunnen leiden voor

sommige favoriete toeristische bestemmingen. Laaggele-

gen kusten of eilanden als de Malediven lopen het risico

dat ze gedeeltelijk onder water komen en dat hun stran-

den te lijden krijgen van een sterke erosie. De klimaatver-

andering zou heel wat kleine eilandstaatjes werkelijk

kunnen ruïneren.

Ook in Europa vallen negatieve gevolgen te vrezen. Zon-

neschijn wordt als onontbeerlijk beschouwd voor het toe-

risme… maar een hogere gemiddelde temperatuur in

combinatie met vaker voorkomende hittegolven zou de

Middellandse-Zeelanden wel eens minder aantrekkelijk

kunnen maken. In onze streken zou een matige tempera-

tuurstijging in combinatie met droger weer gunstig kun-

nen zijn voor het toerisme. Maar we moeten er wel reke-

ning mee houden dat het noodzakelijk zal zijn de stran-

den regelmatiger te herstellen omwille van de toene-

mende erosie, en dat het debiet van de rivieren in de

zomer zal dalen.

Afhankelijk van de omvang van de klimaatverandering,

zouden de wintersportstations in de Alpen af te rekenen

kunnen krijgen met een ernstig tekort aan sneeuw, vooral

op een lagere hoogte. Bij ons zou sneeuw wel eens steeds

zeldzamer kunnen worden – een grijze hemel en regen

daarentegen zullen in de winter niet ontbreken.

De kosten van de impact van de klimaatverandering

De kosten die de klimaatverandering met zich mee brengt,

zijn moeilijk te berekenen, vooral omdat veel gevolgen

geen duidelijke geldwaarde hebben. Het aanpassingsver-

mogen speelt een belangrijke rol. Dat vermogen kan heel

sterk verschillen en daardoor is het moeilijk om bewijzen

te vinden voor de sociaal-economische gevolgen op

regionaal vlak.

Voor een wereldwijd probleem als de klimaatverandering

heeft het maar in beperkte mate zin om te redeneren op

de schaal van België. Een deel van de impact kan in

zekere mate in geld worden uitgedrukt. Enkele procenten

minder energieverbruik voor verwarming in de winter,

een stijgend elektriciteitsverbruik voor airconditioning in

de zomer, het herstel van schade aangericht door over-

stromingen… De totale kosten van deze ‘in geld meet-

bare’ gevolgen zijn blijkbaar vrij gering op wereldschaal:

in de grootteorde van 1 à 2% van het BNP voor een

gemiddelde temperatuurstijging van 2,5°C, maar de onze-

kerheden zijn groot.

Andere gevolgen zijn veel moeilijker in geld uit te druk-

ken: hoeveel kosten de mensenlevens die verloren gaan,

de plantensoorten die bedreigd worden…? Het laatste

rapport van het IPCC vat de risico’s rond de voorspelde kli-

maatverandering samen in de vorm van vijf ‘redenen tot

ongerustheid’. Het IPCC meent met name dat de meerder-

heid van de bevolkingen zelfs bij een opwarming van

minder dan 2,5°C negatieve gevolgen zullen ondervinden.

Conclusie

Op het niveau van de 21ste eeuw en van België zullen in

een eerste fase de gevolgen van de klimaatverandering

waarschijnlijk van een relatief beperkte omvang zijn,

vooral als we rekening houden met de aanpassingsmaat-

regelen die mogelijk zijn zolang de verandering niet te

ingrijpend is. Maar we mogen ons geen illusies maken:

die aanpassing heeft een prijs, en haar limieten. Sommige

van deze gevolgen kunnen heel belangrijk zijn en zullen

steeds beter zichtbaar worden wanneer de opwarming

niet in de hand wordt gehouden: gevolgen van hittegol-

ven voor de gezondheid en de sterftecijfers, verstoring van

ecosystemen en verlies van kwetsbare soorten en bio-

topen, een verhoogd risico op overstromingen en erosie

van stranden. Aanvankelijk zal de landbouw niet veel

schade ondervinden en zullen sommige gewassen zelfs

voordeel hebben bij een beetje meer warmte. Maar bij

een gemiddelde stijging van meer dan 3°C in België zul-

len vele gewassen het moeilijk krijgen en zal de opbrengst
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dalen. Net zozeer is het voor een rijk land ongetwijfeld

niet zo moeilijk om zich aan te passen aan een stijging

van de zeespiegel met 50 cm of een meter. Maar als we

weten dat een ononderbroken opwarming, in een

gemiddeld scenario, ons over 1.000 jaar zou kunnen lei-

den tot een stijging met 8 m, dan kunnen we ons afvra-

gen welke steden en dorpen hun 1.500ste of 2.000ste ver-

jaardag zullen vieren zonder natte voeten.

Bovendien bestaat er vandaag een grote onderlinge

afhankelijkheid tussen de verschillende delen van de

wereld. Voor een wereldwijd probleem als de klimaatver-

andering zou het een ernstige vergissing zijn te denken

dat wij ons kunnen beperken tot de gevolgen voor ons

kleine grondgebied. Zelfs zonder ethische argumenten in

te roepen, moeten we goed beseffen dat de wereldvoed-

selprijzen vandaag afhangen van de gezondheid van het

wereldwijde landbouwsysteem. Virussen zullen eveneens

niet opgesloten blijven in verafgelegen gebieden. Steeds

weerkerende droogtes in het Middellandse-Zeegebied

zullen uiteraard ook gevolgen hebben bij ons in de vorm

van vluchtelingenstromen, om maar enkele voorbeelden

te noemen.

De laatste figuur in dit rapport (figuur 15, pagina 39) is

afkomstig uit de documenten van het IPCC. Zij toont dui-

delijk dat het noodzakelijk is de temperatuurstijging

onder ongeveer 1,5°C te houden in vergelijking met 1990

- d.w.z. 2°C boven de temperatuur van vóór de industri-

alisering. Als we de klimaatrisico’s willen beperken tot

sommige ecosystemen en de risico’s verbonden met

extreme klimaatverschijnselen willen beteugelen. Daar-

voor is het nodig de CO2-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 *.

Met het huidige hoge peil van de wetenschappelijke,

technische en sociaal-economische kennis moet deze uit-

daging haalbaar zijn. Wat vooral ontbreekt, is de wil om

er ernstig werk van te maken. Misschien kan dit rapport in

dat opzicht een bescheiden bijdrage leveren.

* Er zijn verschillende keuzes mogelijk om de temperatuur te stabiliseren. Nieuwsgierige lezers kunnen zelf nagaan wat hiervan de gevolgen zijn voor de uitstoot

van broeikasgassen, met het interactieve klimaatmodel van Dr. Ben Matthews (UCL) en beschikbaar op jcm.chooseclimate.org.


