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John Tyndall (1850)

de stralingseigenschappen van bepaalde gassen

gemeten in het laboratorium



Het gaat om de energiebalans



Historische ontwikkeling klimaatkennis

• John Tyndall in 1850; Svante Arrhenius in 1896;

• Start metingen CO-2 concentratie in 1952;

• Eerste vragen over klimaatverandering in Tweede Kamer 1970;

• Club van Rome 1972;

• Eerste wetenschappelijke wereld klimaatconferentie 1979;

• Oprichting van IPCC in 1988; eerste rapport in 1990;

• VN klimaatverdrag, Rio de Janeiro 1992 (cap and trade)

• Tweede IPCC rapport 1995, derde in 2000;

• Kyoto Protocol 1997; in werking treding 2005;

• Vierde IPCC rapport 2007;

• Twee graden doelstelling Kopenhagen 2009;

• Felle aanval op IPCC en klimaatwetenschappers 2010;

• Vijfde IPCC rapport 2013/2014.

• Nieuw klimaatverdrag 2015 (pledge and review ?).





vijfde IPCC rapport, 2013: 

nu 95 % zeker dat:

• een toename van de concentratie van broeikasgassen in de 

atmosfeer leidt tot opwarming van de aarde;

• de gemeten opwarming van de afgelopen 30 tot 50 jaar voor een 

belangrijk deel het gevolg is die toename;

• deze toename het gevolg is van menselijke activiteiten vooral het 

gebruik van fossiele brandstoffen en veranderingen in landgebruik. 

• Bij voortgaande trends in emissies van broeikasgassen de 

temperatuur zal blijven stijgen tot 2 a 4 graden C of meer boven 

1900 aan het einde van deze eeuw;



Ontwikkeling van 

gemiddelde temperatuur 

aan het aardoppervlak 

(1900-2012)

Boven: noordelijke deel: 90-

23,6 graden

Midden: tropen en subtropen:

23,6-23,6 graden

Beneden: zuidelijk deel:

23,6-90 graden





Opwarming en verandering van neerslag per 

1 graad temperatuurstijging







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







Sea level rise: “plausible high 

end scenarios”

• 2100: + 0.55 - 1.20 m 

• (0.65 – 1.35 incl. soil 

subs.)

• Key importance of adaptive 

management: adapataion 

measures must be flexible, 

no-regret (robust) and hand 

in hand with monitoring & 

ability to incorporate new 

scientific insights



Bron: Rohling et al (2007)



Mogelijke tipping points volgens Lenton 

et al



Toename van de CO-2 concentratie in de oceaan en afname van 

de ph van de oceanen.







KNMI 2014 scenario’s, 2050 en 2100



De stand van zaken in de

klimaatwetenschap

1. De wereldtemperatuur stijgt de laatste dertig jaar met 0.10 tot 0,20 graden
Celsius per 10 jaar, zoals 25 jaar geleden aangegeven.

2. Het is voor 95 % zeker dat het gebruik van fossiele brandstoffen,
landgebruik en de CO-2 die daarbij vrijkomt de belangrijkste oorzaak is;

3. Als we de uitstoot van CO-2 en andere broeikasgassen niet binnen 30 jaar
met 80 % terugbrengen zal de wereldtemperatuur naar beste schatting met 

2 

a 4 graden of meer stijgen in 2100;

4. Dit zal naar verwachting leiden tot grote wereldwijde schade;
tegelijkertijd is er een grote kans op onomkeerbare gevolgen zoals
voortgaande zeespiegelstijging en verlies van belangrijke ecosystemen. 



Why is it going so slow in view of  the 2 degrees target?   

• Cost come before benefits; the climate benefits will only become 

visible after some 30 to 100 years and more.  

• An active climate policy will cause major shifts in power, between 

countries and between companies;

• The net economic effects of climate change on the rich northern 

countries (middle and north EU, Russia, Canada and USA) are initially 

(the first 50 years) relatively small, maybe positive. Net negative 

effects likely to become apparent at later stage…beyond 50 to 100 

years.

• The denial of the effect of greenhouse gasses on the global climate 

has become an ideological issue, promoted especially by politically 

right wing groups, groups that are a priori against government 

interference in markets and resource use. 





Jaarlijkse emissie van broeikasgassen neemt toe 
met 2 % tot 3 % per jaar



Beneden 2 graden temp. stijging blijven is de grote uitdaging 

van de 21 ste eeuw













Vernieuwbare energie, samenstelling wereldwijd



Vernieuwbare energie in europese landen



Groei van de capaciteit van 
zonne energie (pv)





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

opslag capacitiet





9 The Energy issue in Europe 

European situation 

EU – imports dependency 

(Eurostat EU-27, 2007) 



Urban outdoor air pollution kills 

about 70.000 people prematurely 

in the EU
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Silent Killers…

Urban outdoor air pollution kills ~ 1.2 million 

people prematurely worldwide (WHO, 2009)

2009



Ethical and socio-economic issues regarding 

the use of fossil fuels should not be 

considered in isolation

Other major issues:

1. Employment and competiveness;

2. Energy security and sovereignty;

3. Health care and aging population;

4. Regional (under) development and social cohesion

Reinforcing EU policies triggering innovation and 

investments in energy efficiency and renewable energies 

has positive synergies on all four fronts mentioned above.



EXXON MOBIL Scenarios



Urgenda: 100 % duurzame energie in 

Nederland in 2030

Het kan als je het wilt

• Anders wonen;

• Anders van A naar B;

• Anders eten;

• Anders produceren;

• Anders energie opwekken.


