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Satelliet-waarnemingen van Groenlandse
ijsmassa
verlies (Kahn et al., GRL 2010)
(a) Feb 2003 - Feb 2007; (b) Feb 2003 - Jun 
2009

Greenland ice-mass loss spreading spatially



Verlies van ijs op Groenland in gigaton ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2002-2014.

“Grace metingen” van M. Tedesco, J. E. Box, J. Cappelen, X. Fettweis, T. Mote,

R. S. W. van de Wal, C. J. P. P. Smeet, sJ. Wahr; januari 2015. 







John Tyndall (1850)

de stralingseigenschappen van bepaalde gassen

gemeten in het laboratorium



Het gaat om de energiebalans











5 de IPCC rapport 2013/2014

– Als er niet wordt ingegrepen in de voortgaande emissie van 

broeikasgassen zal de gemiddelde temperatuur aan het 

aardoppervlak verder stijgen tot 3 a 5 graden Celsius aan het 

einde van deze eeuw. 

– Alleen indien de mondiale emissie van CO-2 en andere 

broeikasgassen voor 2050 met 80 procent of meer wordt terug 

gedrongen is er enige kans dat de wereldwijde 

temperatuurstijging beperkt kan blijven tot 2 graden Celsius.



Hoe kunnen we daar zo zeker van 
zijn?  

• Natuurkunde, stralingsfysica (experimenteel gemeten en theoretisch

verklaard);

• Metingen van toenemende concentraties (metingen sinds 1958), waarbij de 

herkomst van extra CO-2 (fossiele brandstoffen) door isotopen

samenstelling is vastgesteld; 

• CO-2 en temperaturen op Venus en Mars;

• Geologische geschiedenis van de aarde (metingen en reconstructies); 

• Patroon van opwarming rondom de aarde (metingen);

• Zonne activiteit, vulkanen en andere natuurlijke variaties van de 

warmtehuishouding van de aarde kunnen de gemeten opwarming van 0,6 

graden in 50 jaar niet verklaren; 

• Er zijn geen plausibele theorieen en ook geen metingen die erop zouden

kunnen wijzen dat extra broeikasgassen niet leiden tot opwarming van de 

aarde.  



Klimaatafspraken Parijs

dec. 2015

• Wat is afgesproken;

• Wat betekent dat wereldwijd?

• Wat betekent dat voor Nederland en Friesland ?



De klimaatafspraken van Parijs (1 en 2)

1. na 30 jaar geharrewar eindelijk consensus na de 

overeenkomst VS en China: niemand kan zich meer 

verschuilen.

2. De doelstelling: menselijke invloed beperken tot 11/2, 

max 2 graden wereldwijde opwarming. Dit vraagt om 

nagenoeg klimaat neutrale productie en consumptie in 

2050. 



De klimaatafspraken van Parijs (3 en 4)

3.  Top down via de VN of bottom-up? Vrijwillige afspraken     

op basis van eigen, nationale voorstellen met 

internationale  rapportage - verplichting.

4.  Internationale klimaatfinanciering; 100 miljard $ per jaar 

voor emissiebeperking en aanpassing aan 

klimaatverandering in de armere landen.



Waarom was er 30 jaar nodig voor 
het maken van deze afspraken en  
zal het gaan werken ?........(1 en 2)  

1. De kost gaat voor de baat uit; de effecten van 

emissievermindering merken we pas over 30 jaar, het is 

als draaien aan de thermostaat, het duurt even voordat 

zich een nieuwe temperatuur instelt;

2. Actief klimaatbeleid verandert de machtsverhoudingen 

tussen landen en tussen bedrijven. Daartegen bestaat 

bij de verliezers zoals oliemaatschappijen, 

autofabrikanten, en olielanden zoals Saoedi Arabië en 

Rusland zeer veel weerstand.



Waarom was er 30 jaar nodig voor 
het maken van deze afspraken en  
zal het gaan werken ?.......(3 en 4) 

3.  De netto effecten van klimaatverandering zijn in de rijke 

noordelijke landen de eerste 50 jaar vrij klein. Pas na 50 

jaar blijkt dat het steeds erger wordt en je niet meer 

terug kunt.

4.  Ontkenning van de menselijke oorzaak van 

klimaatverandering is een ideologisch issue geworden 

bij groepen die bij voorbaat tegen ingrijpen zijn door de 

overheid.



Zal “Parijs” gaan werken en wat betekent dit voor 

het klimaat van de toekomst? 

1.  Ja, omdat duurzame energie snel concurrerend wordt met fossiele 

brandstoffen;

2.  Ja, omdat het tegelijkertijd steeds duidelijker wordt dat 

klimaatverandering op termijn heel veel schade geeft.

3.  Klimaat van de toekomst: 2 graden betekent dat het de komende 

50 jaar nog steeds warmer wordt, dat regenval gaat toenemen 

evenals droogte en hittegolven en dat de zeespiegel nog 

honderden jaren blijft stijgen. Grotere destabilisatie van het 

wereldklimaat wordt waarschijnlijk, maar niet zeker, voorkomen. 





De prijs van zonnestroom daalt 
zeer snel, halveert iedere vier jaar



Ruimte beslag zonnepanelen als we voor heel nederland 
met zon pv in onze energie willen voorzien, nog zonder 

opslag capacitiet



Toenemend vermogen en hoogte van 

windturbines waarbij de prijs per KWh daalt



China investeert fors in duurzame energie, meer 

dan de VS en EU samen

















Wat gaat er vermoedelijk in 

Nederland gebeuren (1,2 en 3)

1. Forse investeringen in bestaande gebouwen en woningen, onder meer 

naar “nul op de meter” woningen, voor 40.000 euro per woning. Markt voor 

bestaande woningen van 13 miljard euro per jaar voor 20 jaar; 

2. Forse investeringen in wind op zee en in zonne-daken en zonne akkers 

met op termijn “power to gas” voor energie opslag.

3. Warmte voor de industrie: wellicht inzet op geothermie (ca. 30 % mogelijk) 

4. Elektrische auto’s voor personenauto’s en waterstof en biogas voor 

vrachtvervoer.



Wat gaat er vermoedelijk in Nederland 

gebeuren (4,5 en 6)

• Veel zwaardere inzet op bestaande wetgeving over energie 

efficiency investeringen door bedrijven ( 5 jaar terugverdientijd 

regeling);

• Toenemende druk op fossiele energie intensieve industrieën: 

cement, staal, kunstmest, raffinaderijen chemie, tuinbouw transport 

(vrachtauto’s en schepen) (“afloop van het goedkope energie 

tijdperk”); heel sterk investeren in vernieuwing, of afbouwen in 

Nederland;

• Landbouw en voedsel krijgen te maken met regelgeving over 

koolstof in de bodem en CH-4 emissie veeteelt;



• Met energie is er een vrij helder perspectief.

• Maar hoe zit het met voedsel, 

klimaatverandering en broeikasgassen ? 



Voedselvoorziening en klimaatverandering

• Voedselproductie, processing, transport en consumptie zijn 
tezamen verantwoordelijk voor ongeveer 30 % van alle 
broeikasgassen.

• Een koe produceert ongeveer net zoveel broeikasgassen als 
een gemiddelde auto. Ook natte rijst teelt produceert veel 
broeikasgassen en ook veengebieden die voor landbouw en 
veeteelt worden ingezet.



Toenemend aantal uitdagingen voor het Friese 
veenweidegebied:

1. landbouw subsidies worden minder of anders verdeeld;

2. bemalingskosten nemen toe (vooral aanpassing infrastructuur) 

3. CO-2 emissie door inklinking krijgt meer aandacht op enige termijn;

(socialisering van kosten komt in totaal neer op ongeveer 1200 euro per ha.)



Klimaat neutrale landbouw en 
veeteelt? 

De huidige focus op bulk productie, grotere 

efficiency, meer opbrengst per ha, en meer dieren 

per vierkante meter lost m.i. de problemen van de 

broeikasgassen, bodemvruchtbaarheid en behoud 

van biodiversiteit niet op; 



dierlijk versus plantaardig eiwit
conclusies:

– Productie van plantaardige eiwit vraagt maar 25 % van het 

landoppervlak in vgl. met productie van dierlijk eiwit;

– Productie van plantaardig eiwit geeft maar 25 % van de 

hoeveelheid CO-2 in vgl. met productie van dierlijk eiwit;

– Productie van plantaardig eiwit vraagt maar 2 tot 3 % van het 

water in vgl. met productie van dierlijk eiwit.







zoek de meerwaarde per ha. en per 
product

• Plantaardig eiwit stimuleren en dierlijk eiwit eerlijk beprijzen;

• Gemengd bedrijf verkennen t.b.v. koolstof opslag, 
bodemvruchtbaarheid, circulaire economie;

• Mogelijkheden biobased economie verder verkennen;

• Aandacht voor gedegradeerde gronden en verzilte gebieden en 
productie in zee;

• Kortere voedselketens; 

• Gezonde voeding:  gezond voor mens en natuur;







Parijs:

• ” Parijs” vraagt om een enorme investeringsagenda; het gaat om 

een transitie van een “oude” economie naar een “nieuwe” economie.

• Dit kost veel banen maar indien goed georganiseerd levert het ook 

veel nieuwe banen op.

• Europa kan een belangrijke rol spelen in deze mondiale transitie 

naar duurzaamheid;

• Als Europa die rol niet pakt zal de economie van Europa sterk aan 

betekenis verliezen;



Aanpassing aan 
klimaatverandering

Klimaat van de toekomst: 2 graden betekent dat het de 

komende 50 tot 100 jaar nog steeds warmer wordt, 

• dat regenval blijft toenemen 

• evenals kans op aanhoudende droogte en hittegolven en 

• dat de zeespiegel nog honderden jaren blijft stijgen. 

• Destabilisatie van het wereldklimaat wordt waarschijnlijk,

maar niet zeker, voorkomen. 



Gevolgen, die zichtbaar beginnen te 
worden:

• Misoogsten;

• Overstromingen;

• Verstoring van ecosystemen;

• Vluchtelingen



Droogtegebieden zoals berekend voor de periode 2030-

2039

National Centre for Atmospheric Research
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Zeespiegelstijging in meters, beste schatting (KNMI, oranje)
en wanneer het tegen zit (groen, Delta Commissie)
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“Verhuizen naar hoge gronden” 



“Aanvallend verdedigen”:



Verdedigen binnen bestaande
contouren… “dichte” variant 



Verdedigen binnen bestaande
contouren, “open” variant



Voorbeelden van doorbraakvrije dijken
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Rhenen 3 september 2015



Uur na overloop 

Overloopscenario                 Rhenen 3 september 2015



Rol kwelders voor Waterveiligheid
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German Broad Green DikeBrede Groene Dijk langs de Dollard 

• Effect op waterveiligheid (i.s.m. Deltares)

• Effect op natuur en landschap
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Deltafact Stowa
(onderzoekbureau van de waterschappen)

• De klimaatverandering betreffende de temperatuur en de verhoging 
van de CO2-concentratie hebben een positief effect op de 
gewasproductie in Europa.

• Akkerbouw in Nederland is vrij kwetsbaar voor de verwachte 
toename van de veranderlijkheid van het weer met daarbij: 

– lange (extreem) droge perioden en extreme temperaturen 

– problemen die samenhangen met toenemende verzilting;

– toename van ziekten en plagen.

• De kans neemt toe dat onvoldoende zoet water via het 
hoofdwatersysteem kan worden aangevoerd naar polders die 
kwetsbaar zijn voor verzilting.



Vergroting van de water 
afvoercapaciteit en van de opslag van 
water voor perioden met langdurige 

droogte.

• Meerdere kleine gemalen toevoegen is waarschijnlijk effectiever en 

robuuster dan een nieuw groot gemaal vanwege de lokale effecten 

van heftige regenval;

• Zoeken naar binnendijkse waterbuffering is interessant vanwege 

mogelijkheid van multifunctionele oplossingen.



Bron: Acacia-
water



kansen voor zilte teelt



Vijf vormen van “zilte teelt”

• Zout bestendig maken van bestaande “zoet water” gewassen;

• Verdere teelt en markt ontwikkeling van typisch zilte gewassen

zeekraal, zeekool etc…

• Culinaire, recreatieve en educatieve locale voedsel voorziening;

• Schelpdieren

• zeewieren



Klimaat kansen voor Friesland

1. Duurzame energie: zon, wind, biomassa en geothermie; 

watertechnologie en circulaire economie.

2. Landbouw en veeteelt klimaatneutraal maken: 

veenweide gebied, veeteelt en akkerbouw….nieuwe 

vormen grondgebruik en voedselproductie...

3. Doorbraak vrije dijken, grotere berging en grotere 

afvoer capaciteit van water.



Ik dank u voor Uw aandacht !


