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De klimaatveranderingen die bij ons voor de deur kunnen komen 

Wat is klimaatverandering   
Meestal een geleidelijke verandering van temperatuur- en weerpatronen, aanpassing van fauna en flora volgt, net als weerspatronen. 

Klimaat en klimaatveranderingen bepalen welke ecosystemen op aarde voorkomen en hoe deze zich ontwikkelen. 

Waar komt het vandaan en hoe komt het.                                                                                        
Het is een natuurlijke beweging die momenteel in een versnelling zit o.a. doordat er zoveel mensen en dieren op aarde zijn. Veel 

mensen en dieren vragen veel producten en de fabricage hiervan heeft gevolgen in de vorm van vooral waterdamp. Waterdamp is het 

actiefste en in volume de grootste boosdoener. In dit geval is het de waterdamp met een aantal andere gassen, die een versneller van 

het opwarmingsproces zijn. 

Wat gebeurt er met klimaatverandering                                                                                     
Klimaatverandering is niet alleen andere temperaturen en ander weerpatroon, maar zal ook de flora en fauna veranderen. Hierdoor 

kunnen er in onze omgeving niet alleen andere planten en dieren  verdwijnen er komen er ook bij. Er kunnen naast weers- en 

temperatuurverandering ook structurele veranderingen in de aardkorst komen als gevolg van meer tektonische activiteit. Met als 

gevolg aardscholverschuivingen. De zeestromingen kunnen veranderen met als eerste merkbare gevolg, weersveranderingen. Het is 

bijna altijd zo dat bij een dergelijke structurele verandering het een tijdje duurt, onbekend hoelang, voor er een nieuw evenwicht is.  

Wat kan er ook gebeuren                                                                                                                               
Heel veel, afhankelijk van wat er komt en in welk tempo. Bij alleen weersveranderingen zal er een langzame stijging van het zeepeil 

komen waarvan het onbekend is hoe hoog die zal zijn. Maar in tegenstelling tot  wat lange tijd werd aangenomen, zal de stijging van 

het zeeniveau voor een groot deel worden opgevangen vanwege het ‘gravitatie effect’. waarschijnlijk in tientallen.. Bij aardbevingen 

of bij het veranderen van de snelheid van de grote oceaanstromen is alles onzeker en zou het wel eens sneller kunnen gaan evenals bij 

een Polar-Switch, een wisseling van noord- en zuidpool. (want dit staat ook voor de deur als mogelijkheid en zou door een verhoogde 

tektonische activiteit wel op korte termijn kunnen gebeuren. Maar ook dit is een aanname, giswerk gebaseerd op het actuele 

onderzoek en ontwikkelingen)  

Wat kunnen we eraan doen                                                                                                                          
Weinig. We kunnen met de door de regeringen op advies van het IPCC gedane adviezen proberen de uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen. (Is moeilijk omdat het IPCC op een ander spoor zit dan een anders denkende groep wetenschappers die aangeven dat 

adaptatie aan de veranderingen het verstandigste is en betaalbaar. De door IPCC voorgestelde maatregelen zullen zo veel geld kosten 

dat alleen daardoor al het onmogelijk zal zijn ze uit te voeren zonder gigantische financiële offers te brengen en dramatisch in te 

leveren qua economische en sociale welvaart. Bovendien zullen ze weinig of geen effect hebben, zeker niet het beoogde effect.  

Wat ga je er van merken op korte en langere termijn                                                                             
In het begin zal met name het weerspatroon veranderen. Grilliger worden en met excessen zoals stormen, overvloedige regenval, 

winterse neerslag. Zeker in het begin kan het een aantal jaren zelfs koeler worden in West-Europa. Maar op wat langere termijn zal 

het patroon breder, heftiger en algemener worden. Zo komt er een zeer grillig patroon met overvloedige regenval en grote 

droogteperiodes. Onbekende en nieuwe weersfenomenen zullen zich openbaren en mogelijk grote gevolge. Onbekend is hoe lang de 

periode van onrustige weerspatronen kan gaan duren. De natuur vind uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk weer een evenwicht en valt 

terug in een negatif feed-backloop.  
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Dit is een inschatting van wat er mogelijk kan gebeuren en kan veranderen in de nabije toekomst,  

gebaseerd op interpretatie van de geschiedenis en wetenschappelijke feiten die in dit stuk zijn opgenomen. Het is 

geen ontkenning van het probleem en geen complottheorie. Maar het legt een aantal feiten bloot, hoofdzakelijk over 

de klimatologische en geologische geschiedenis van de aarde. 

Zegt een oud spreekwoord niet “Ken je geschiedenis, dan ken je je toekomst”. Dat is nu precies wat hier gebeurt. De 

geschiedenis herhaalt zich. (zie blz. 26 grafiek van Smithsonian Institution) Daarbij komt dat een van de punten waar 

we nu in verschillen de bevolking van de aarde is. Uit geologisch onderzoek is niet gebleken dat de aarde ooit zo dicht 

bevolkt is geweest of dat er ooit zoveel dieren werden gehouden.  

Een van de gevolgen daarvan is de gigantische hoeveelheid waterdamp die door alles wat leeft continue wordt 

uitgescheiden en daarbij komen nog 2 enorme producenten van waterdamp. 

1 de luchtvaart met de turbojet motoren die enorme hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer brengen. Dat gebeurt 

grotendeels op een hoogte waarop ze het broeikaseffect maximaal versterken. 

2e punt is de massale hoeveelheden waterdamp die door de industrie worden uitgebraakt in de atmosfeer. (zie voor 

effect en hoeveelheden en andere cijfers blz. 81-83)  

Buiten de waterdamp is er ook nog een aantal broeikasgassen. Hiervan is Methaan wel degene waar we omtrent de 

oorsprong het minst weten. De grootste hoeveelheid methaan is opgeslagen in zeewater op grote diepte op een 

aantal plaatsen waar het op die diepte ook koud is. Koud genoeg om Methaan ‘vast te houden’.  Methaan is zeer 

gevoelig voor zeer kleine temperatuursveranderingen. Opwarming is daarvan wel de kwalijkste voor het milieu. Door 

de opwarming van de aarde is een grote kettingreactie op hol geslagen die tot in de grootste diepten van de oceanen 

en wereldzeeën merkbaar is. Het in grote hoeveelheden vrijkomen van methaangas is er daar één van. Met een, 

vermoedelijk schadelijke werking van 25 x CO2, lijkt Methaan maar een bescheiden lastpak voor de atmosfeer. Niets 

is echter minder waar. Door de gigantische hoeveelheden methaan die de wereldzeeën loslaten krijgen we met een 

factor van betekenis te maken.  

Naast methaan zijn er nog een aantal natuurlijke gassen en een groep industriële gassen (door mensen ontworpen en 

gemaakt) die zonder meer schadelijk zijn voor de dampkring of atmosfeer. Deze Freon gassen (hoofdzakelijk gebruikt 

als koelmedium in ijskasten en koel en vries installaties, breken de ozonlaag af en zorgen daarmee voor het 

gedeeltelijk wegvallen van een natuurlijk filter dat ons beschermt tegen m.n. UV-straling in zonneschijn en meer 

zonnestraling.    

Wat de kritische kijk op het VN-Forum (IPCC) betreft het volgende. Ik ben in de loop van de jaren zoveel 

onduidelijkheden, niet kloppende informatie, foute uitganspunten enz enz, tegen gekomen, dat ik mij afvraag of het 

IPCC niet een “Hidden Agenda” heeft en andere niet uitgesproken doelen en belangen. CO2 als oorzaak van het 

klimaatprobleem aanwijzen is een van de misvattingen. (Lees het stukje over Svarre Arhenius op blz. 28)                                                                                                                               

De natuur, industrie en de luchtvaart zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de CO2 productie. Maar die 

zelfde natuur absorbeert ook weer het grootste deel. De mens en menselijke activiteiten zijn verantwoordelijk voor 

de resterende 4% van de CO2 uitstoot. We spreken dus over een CO2 aandeel van 0,0404% dat door de mens 

beïnvloed wordt. Een uitleg leert ons dat 0,0404% het CO2 volume deel in onze atmosfeer is. Broeikasgassen zijn 

kwalijk maar van de maximaal ca 7% broeikasgassen is een deel van 0,0404% CO2.  En dit percentage, deze 

hoeveelheid, ca 0,0404 volume procent, zou verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering of opwarming van de 

aarde?  Denk eens goed na. (zie blz. 31)                                                                                                      

Deze publicatie heeft een deel aandachtspunten t.a.v. het kijken naar de overheids ”lobby” en hausse tegen CO2. 

Interpretaties van gegevens en geologische/klimatologische geschiedenis. En tot slot enkele manieren en technieken 

waarmee we aan de energiebehoeftes kunnen voldoen op een “schone manier”.      

En ter informatie drie wetenschappelijke publicaties: (Achter in dit boekje)                                                                               

 1: “Alarmisme over zeespiegelniveau begint te rafelen, nu kustlijnen wereldwijd sinds 1984 zijn gegroeid”                     

2: “De Zeespiegelstijging Bestaat Niet”.                                                                                                                                                                     

3: ”Veel minder CO2 dan gedacht in atmosfeer”     
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VOORWOORD                                                                                        

Voor U gelezen, opgezocht en bij elkaar gebracht.                              

Een brede kijk op de opwarming van de aarde.                              

Hoe komt het dat het warmer wordt?                                                                

De rol van - 

  

Grote invloeden op het klimaat                                                                                               
Het klimaat is het gevolg van een aantal lange termijn factoren die samen het klimaatpatroon bepalen. De belangrijkste 
factoren die het klimaat beïnvloedt, is de ligging van het gebied waarop je je concentreert.  De temperatuur rond de 
evenaar is redelijk gelijk en de lichtperiode varieert maar een beetje. Verder naar het noorden of het zuiden van de 
evenaar, kan het weer dramatisch variëren. De kanteling van de aardas helpt bij het creëren van de seizoenen. Dan zijn 
er nog een aantal factoren die een grote rol spelen bij het klimaat. Denk b.v. aan zeestromen, magnetisme van zon en 
maan, winden en vulkanisme.   

    

Zeestromingen die klimaat bei                                                                                                                
Zeestromingen die het klimaat beïnvloeden                                                                                                                 
Zeestromingen worden gecreëerd door vier hoofdbronnen. Het water warmt op terwijl het de energie van de zon 
absorbeert. Winden trekken aan het oppervlak van het water, waardoor het langzaam beweegt. De zwaartekracht trekt 
ook het water aan en voert het naar het centrum van de planeet. Het Coriolis-effect, veroorzaakt door de rotatie van de 
aarde, trekt ook aan oceanisch water  (Noorder- naar links, zuiderhemisfeer naar rechts). Deze vier factoren zorgen 
samen voor een effect dat water langzaam over de planeet beweegt. Deze stromingen beïnvloeden het klimaat door 
warm water van de evenaar te dragen en koud van de polen. Een voorbeeld is de Golfstroom, die warm water van de 
evenaar naar Europa voert, waardoor het continent warmer blijft dan het anders zou zijn, en koud water naar het de 
Golf van Mexico waardoor de Canadese en Amerikaanse Noordoostkust relatief koel blijven.  

 

De heersende winden beïnvloeden het klimaat                                                                                         
Wind wordt gecreëerd door verschillen in atmosferische druk. De lucht beweegt naar de zone met de laagste druk. De 
heersende wind in een gebied kan het plaatselijke klimaat sterk beïnvloeden. Weerpatronen verschillen sterk, 
afhankelijk van hun oorsprong. De lucht van de polen is altijd kouder dan die van de evenaar. De hoeveelheid vochtige 
lucht die reist, heeft ook invloed op het weer. De lucht van de woestijn brengt droger weer met zich mee dan de lucht 
van de Grote Meren (in de VS). In de loop van de tijd veranderen heersende patronen van wind en tijd het klimaat van 
een regio aanzienlijk.     
    
Tektonische activiteit die het klimaat ook verandert                                                                               
Het klimaat wordt o.a. bepaald door de geografische positie. De aardschollen of aardplaten die onze aarde omvatten 
zijn voortdurend op reis (in beweging). Door verschillende invloeden, zoals magnetisme en aantrekkingskracht van zon 
en maan, het draaien van de aarde, worden deze bewegingen in stand gehouden. Doordat verschillende systemen 
continenten op deze wijze verplaatsen, verandert op deze continenten niet alleen de ligging of locatie, maar ook 
verandert dit het klimaat. Een recent voorbeeld is de hevige aardverschuiving in Japan bij Fukushima. Daar verschoof 
het hoofdeiland ruim 4 meter en veranderde de aardas 4° van positie. De aardas verandert constant van positie maar 
dit zijn relatief flinke afwijkingen tijdens het ‘reguliere proces’. En dit voorval staat niet op zich. Een ander bijkomend 
punt bij hogere tektonische activiteit zijn aardbevingen frequenter en heviger en zijn er meer vulkaanuitbarstingen. * 

  

Windenergieparken mede oorzaak opwarming                                                                         
Al meerdere jaren is het bekend dat de grote windmolenparken mede schuldig zijn aan het opwarmingseffect van de 
aarde. Dit wordt tot nu toe met succes uit de media gehouden. Door de massa halen de hoge- en grote windmolens in 
deze parken een deel van de windenergie uit de lucht die niet meer bijdraagt aan de wereldomvattende luchtstromen 
die ons klimaat mede bepalen. Erger nog, deze sturende en regelende stromingen worden verstoort. Door de hoogte 
van de windmolens en de wieken (vaak ruim over de 100 m) wordt een luchtstroming verstoord en van een deel van de 
kracht ontdaan. Deze hogere luchtlaag, waar een meer constant klimaat beïnvloedende stroming heerst, wordt nu 
dramatisch verstoord met als gevolg een verandering in het weerspatroon.  
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Onrustig gedrag- /Wisseling van de magnetische polen en ‘klimaatshock’                                                                          
Magnetisme is van grote invloed op ons directe leven maar ook op onze omgeving. Denk daarbij dat magnetisme 
ordenend werkt in onszelf en in alles wat ons omgeeft. Materieel en immaterieel. Magnetisme geeft vorm aan al het 
leven op aarde en houdt biologische organismen door middel van specifieke resonanties bij elkaar. Je kunt magnetisme 
niet zien en niet voelen. Wij leven in het magnetisch veld van de aarde, zoals vissen in water. Overal waar wij zijn, vindt 
het wijzertje van een kompas het noorden en het zuiden. Als het magnetisch veld zou wegvallen, zou alle structuur 
vervallen tot chaos en zou leven niet mogelijk zijn. Als nu de magnetische polen zich verplaatsen, of zouden 
wisselen/omdraaien, dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor allerlei, nee - op praktisch alles op aarde. Dus 
ook op het klimaat, door beïnvloeding van o.a. zeestromingen, heersende winden en wat te denken van de tektonische 
bewegingen van de aardschollen. Dit kan zo heftig zijn dat we mogelijk bij een ‘Polar-Switch’, een klimaatshock krijgen.    

 
Vulkanisme                                                                                                                                                        
Vulkanen zijn ook in de klimaatleer een factor om rekening mee te houden. Soms vanwege hun samengaan met andere 
natuurfenomenen en een andere keer puur vanwege hun vernietigende kracht en de gevolgen die een hevige 
vulkaanuitbarsting kan hebben op het klimaat gedurende korte of langere tijd. Over het algemeen heeft een hevige 
vulkanische activiteit een temperatuurdaling tot gevolg vanwege de uitstoot van zeer grote hoeveelheden rook en 
vooral fijnstof dat jaren in de stratosfeer kan blijven hangen en zich verdeelt in een baan om de hele wereld. Zo’n 
fijnstof wolk kan jaren rondcirkelen in de straalstroom voor die opgelost.  

 

Lokaal 
Ook lokaal kunnen gewoontes en gebruiken een invloed op het klimaat hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de hagen en 
houtwallen, die ten behoeve van een hoger rendement, geslecht zijn. Een ander voorbeeld is de toenemende 
hoeveelheid, ondoordringbaar wegdek en het aantal gebouwen. Hierdoor gaat het hemelwater veel sneller naar de 
riolen en afwateringslopen, met als gevolg – risico op overstromingen.  

 
Zeespiegelstijging                                                                                                                                             
De zeespiegelstijging komt hier ook uitgebreid aan bod. Met wetenschappelijk onderbouwde beschrijvingen en enkele 
beelden om duidelijk te maken wat er speelt. Verrassende tekst over metingen op de peilschalen en metingen door 
satellieten van de NASA. Beschrijving van de invloed van de Oceanen, het water, op het klimaat.  Verschil is opmerkelijk 
te noemen. De opmerkelijke werking van de flexibele aardkorst en een ander verschijnsel het Gravitatie-effect. Het 
Gravitatie-effect (Newton) zorgt er o.a. voor dat de maan rond de aarde draait. Maan en Aarde trekken elkaar aan. De 
maan ‘valt’ als het ware continu in een cirkelvormige tot ellipsvormige baan rond de aarde. De zon en de maan zorgen 
voor eb en vloed. Het zorgt voor linksom draaiend water als het wegstroomt in een uitlaat/gat b.v. in een wasbak, op de 
ene helft van de aarde en rechtsom draaiend op de andere  helft. Een ander effect is dat de massa van land (en wat 
erop ligt b.v. ijs) van invloed is op de aantrekkingskracht die zorgt dat water bij een zwaar belast deel van het land in de 
zee/oceaan, hoger staat dan bij ‘onbelast land’. De laatste informatie over dit ‘Effect’ is hoopgevend wat de 
zeespiegelstijging betreft. Die lijkt door de flexibiliteit van de aardkorst zodanig te bewegen onder invloed van land, 
landijs en ook water, dat het zeespiegelstijgingseffect effectief minder is dan werd verwacht en berekend. 

 *  Zie pag. 20 – Veranderingen van de stand van de aardas 

Klimaat en voedselvoorziening. 
Het is mogelijk dat het klimaat in ons werelddeel zachter zal worden, en de opbrengsten van de belangrijkste gewassen 
zal aanzienlijk toenemen. Echter, er zijn ook betrouwbare scenario's met meer tragische gevolgen voor met name 
Rusland. Hierin speelt koude en onstuimig weer een hoofdrol.  Men kan alleen maar hopen dat de meest sombere 
voorspellingen gemaakt door wetenschappers, nooit zal worden gerealiseerd. Maar als je dat weer tegenover de 
wetenschappelijk onderbouwde verwachtingen voor de VS zet, waar meerdere extreme weerscenario’s elkaar 
afwisselen, weet je niet meer wat te geloven. Een ding is zeker; het klimaat is aan het veranderen en er komen meer 
extreme weersfenomenen waardoor de voedselproductie danig onder druk zal komen. Er zullen grote aanpassingen 
moeten komen en grote verplaatsingen van productielocaties door droogte, warmte, overvloedige neerslag, en koude. 

Grote- en Atlantische-Oceaanstromingen                                                                                                                
De grote oceaanstromingen zijn een van de belangrijkste invloeden op het weer, weerspatronen en klimaat. In dit 
stuk zal ligt de focus hoofdzakelijk op de Grote Atlantische golfstroom AMOC. Deze golfstoom  De AMOC wordt 
aangedreven door westenwinden boven het zuidelijke deel van de oceaan, en in stand gehouden door 
dichtheidsverschillen van het water: koud water is zwaarder dan warm water, zout water zwaarder dan zoet water. 
Door het sneller smelten van, met name landijs, komt er een gigantische extra hoeveelheid zoet(smelt)water in de 
oceaan, en dus in de AMOC terecht. Deze verliest daardoor zijn kracht en gaat minder snel stromen met alle gevolgen 
van dien. Deze koud/warm locaties worden ook wel de motoren van de golfstromen genoemd.    
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Menselijke bemoeizucht en het verdienmodel                                                                                    
Door de geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest die ergens geld uit wisten te halen, ook hier bij de 

klimaatverandering. Wetenschappers die het klimaatbureau van de VN, het IPCC, warm hebben gemaakt voor actie 

tegen de verandering van het klimaat. En omdat de grote boosdoener, waterdamp 7 volume procenten, (7%), niet 

geregeld of aangepakt kan worden, is het als tastbaar item CO2 geworden dat tot het symbolische broeikasgas is 

benoemd. Heel slim aangepakt om geld mee te verdienen, maar met grote gevolgen voor de wereldwijde samenleving. 

Inmiddels is bij veel politici het klimaatsysteem tot een probleem gegroeid dat ‘aangepakt’ moet worden. Hier wordt uit 

de doeken gedaan hoe het zover is gekomen. Met de perverse geldprikkel die ook hier de waarheid in het midden laat; 

het draait al lang niet meer om broeikasgas of CO2.  

Het klimaat veranderd voortdurend                                                                                                            
Hierboven staan enkele van de invloeden die we herkennen in de ontwikkelingen rondom het klimaat. Een verandering 
in een oceaanstroom, of een heersende wind, of een aantal aardschokken, of het omwisselen van de magnetische 
polen van de aarde kunnen het klimaat van een regio in de loop van de tijd veranderen. Een bijzonder fenomeen is hier 
de invloed van El Niño. Om de paar jaar worden de winden die circuleren rond het Indiase subcontinent niet omgekeerd 
zoals ze normaal zouden doen. Hierdoor stijgt de temperatuur in de Stille Oceaan, waardoor de temporele patronen 
veranderen en de oceaanniveaus worden beïnvloed. Het klimaat van de aarde wordt nog steeds niet volledig begrepen 
door wetenschappers. De kwestie heeft de laatste tijd meer aandacht getrokken, omdat de tijdspatronen minder 
stabiel en voorspelbaar zijn en onderdeel worden van het debat over klimaatverandering. Klimatologen blijven het 
effect van alle factoren op het klimaat bestuderen. Maar ook de massale invloed van menselijke acties als de massale 
oerwoudkap in Brazilië, Afrika, ZO-Azië en in Indonesië zijn van grote invloed op het klimaat. Ook het vrijkomen van 
veel broeikasgassen zoals b.v., waterdamp, ozon, methaan en CO2, versnellen het opwarmingsproces. Een gevolg van 
de stijging van de temperatuur is ook de expansie van de aardkorst en dus van de aardschollen. Deze zullen meer gaan 
bewegen met als gevolg meer aardbevingen en een toenemende vulkanische activiteit. De aarde heeft in het verleden 
diverse koude- en warme periodes gekend. Met enige regelmaat wisselen deze elkaar af. De ene keer gaat dit heel 
langzaam en de andere keer gaat dit wat sneller. Momenteel zitten we in een opwarmperiode die sneller gaat dan 
metingen uit het verleden doen vermoeden. De oorzaak daarvan moeten we waarschijnlijk zoeken in het uitzonderlijk 
hoge percentage waterdamp dat zich in de aardse atmosfeer bevindt. Dit komt naar verwachting hoofdzakelijk door het 
stijgende aantal mensen en de industriële en menselijke activiteiten. In het volgende stuk kunt u een aantal 
mogelijkheden en feiten vinden die ieder voor zich grote veranderingen teweeg kunnen brengen. De een in relatief 
korte tijd, de ander over een langere tijd. Maar alle feiten zijn complementair aan elkaar en versnellen en/of maken het 
proces van klimaatverandering heftiger of onstuimiger. Dit alles is onderdeel van een systeem dat uitermate complex in 
elkaar zit maar uiteindelijk zichzelf weer reguleert.                                                                                                                                                                                  
Let op! Het opwarmingsproces is, evenals het afkoelingsproces, een tastbaar en deel, van een wereldomvattend 
natuurverschijnsel en dit is niet te stoppen maar alleen in snelheid minimaal te beïnvloeden. Dat beïnvloeden kost geld, 
heel veel geld en het beïnvloedingsproces is niet zeker en kan ons ook voor onverwachte gevolgen plaatsen die nog 
lastiger mee om te gaan zijn dan aanpassen aan de gevolgen van een natuurlijk proces. Zeker omdat we weten dat een 
groot deel van de gehanteerde cijfers en andere belangrijke gegevens, aannames en giswerk zijn. Hoe bedoelt u, 
wetenschappelijk betrouwbaar, wetenschappelijk opgezet en uitgevoerd, maar niet per definitie betrouwbaar.                              

- - - - - - - - -    
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KLIMAATSHOCK  

Een klimaatshock is een hele heftige en plotselinge 

klimaatverandering die door natuurlijke omstandigheden 

veroorzaakt wordt en die deels of geheel blijvend zijn,                         

die vaak gepaard gaat met onstuimige weersomstandigheden,                 

die soms veroorzaakt wordt door de beïnvloeding door het  

gravitatie effect dat o.a. kan worden beïnvloed door                                                    

tektonische activiteit, of zeer zware vulkaan uitbarstingen, 

waarvan de gevolgen samen gaan met 

grote temperatuurverschillen 

en heftige weersomstandigheden. 

- - - - - - - - - -                                                                                                                                     

Het antwoord op de vraag:  “Wat moeten we doen aan de opwarming                

van de aarde? Hoe kunnen we het tij keren?” 

FOCUSSEN OP ADAPTATIE AAN OPWARMING VAN DE AARDE OMDAT           

HET PROCES NIET TE STOPPEN IS, WEL MINIMAAL TE VERTRAGEN 
 

 

DE AAN MAATREGELEN VERBONDEN KOSTEN ZIJN ENORM EN EIGENLIJK 
NIET OP TE BRENGEN. TERWIJL HET RESULTAAT/EFFECT MINIMAAL, 

ALTHANS NIET OF NAUWELIJKS MEETBAAR, ZAL ZIJN,                                               

EN DE MOGELIJKE BIJVERSCHIJNSELEN ONBEKEND.Klimaat,  
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Klimaatgekte, Klimaatpaniek, Klimaatwaanzin, Kli. . 
  
(Jacob Avis – november 2020 –  mei 2022)  

Dit is een opsomming van redenen , mogelijke oorzaken, 

mogelijkheden en vaststaande feiten om uw mening over 

het veranderende milieu mee te updaten. Het is dus geen 

boodschap tegen de bewustwording over zaken die het 

milieu in het algemeen bekritiseren. Het is een aanzet om 

er ook eens anders naar te kijken zonder de agenda van 

milieuactivisten in uw achterhoofd. Wat kunt u 

verwachten; achtergrondinformatie, over natuurlijke 

bewegingen die, direct en/of indirect, vaak oorzakelijk, 

verband houden met het klimaat, verwijzingen in relatie 

tot het klimaat en een reeks mogelijkheden die u misschien nog niet zo bekeken heeft en die direct of indirect 

samenhangen met het klimaat. Het is geen wetenschappelijke uitleg of onderzoek. Echter alle hierin genoemde feiten, 

omstandigheden en situaties zijn wetenschappelijk onderbouwd en kort en leesbaar weergegeven, met enkele 

verwijzingen naar o.a. teksten, onderzoeken en rapportages op internet.   

Zeestromen – de Golfstroom. We leven in West-Europa, en met name in 

Nederland, in een gematigd zeeklimaat. Dat hebben we te danken aan een kleine 

uitloper van de Noord-Atlantische Drift. Dit is een snelle, krachtige warme 

stroming in de oceaan. Deze Golfstroom vindt zijn ‘aandrijvers’ in het 

Noordpoolgebied en in de Golf van Mexico, rondom de Antillen en de Tropen in 

de Atlantische Oceaan, waarvan de naam van de stroom afgeleid is. In de tropen 

wordt deze onder andere gevoed door de Antillenstroom. De kracht van deze 

stroom wordt grotendeels gevoed door de circulatie die ontstaat rond het 

Noordpoolgebied. Smeltwater zakt naar beneden en het warmere water stijgt. 

Door de grote hoeveelheid smeltwater komt er een stroming tot stand die op het 

zuidelijkste punt weer door warmtewerking in de Golf van Mexico en de warme 

Tropische Golfstroom in beweging wordt gebracht. Dit zijn slechts enkele van de 

‘motoren’ van de golfstroom. Deze brokjes natuurlijk vernuft zijn wonderen die met elkaar de golfstromen vormen.  

Over de hele wereld zijn warme- en koude invloeden die de stromen in de oceanen in stand houden.  Andere 

aandrijvers zijn b.v. het magnetisch veld in en om de aarde, de heersende winden, het draaien van de aarde, kosmische 

straling, de maan en ook het klimaat. Deze golfstromen vindt u over de hele wereld terug. Zij zijn een van de meest 

belangrijke invloeden op het klimaat waar u ook gaat.      

 

Klimaatverandering heeft niet één oorzaak.                                                                                                                           

Misschien denken we dat alles komt door de broeikasgassen, maar dan doen we andere factoren, zoals bijvoorbeeld de 

zon en El Niño, tekort. Ook de Oceanen spelen een zeer belangrijke rol, de Atlantische Oceaan vooral voor ons in 

Europa.   

Al decennia hebben we het over de opwarming van de aarde. 

We merken het hier in Nederland nu echt koude winters (met 

Elfstedentochten) zeldzaam zijn geworden. De grote 

boosdoeners zijn o.a. de verhoogde concentraties aan 

broeikasgassen die te veel extra warmte vasthouden. Het 

belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Dit komt verder in dit 

stuk nog terug, waterdamp is niet regelbaar of beïnvloedbaar.  

Een bijkomend probleem is dat er door de extremen in het weer 

van de toekomst ook een invloed zal zijn op de land- en 

tuinbouw en dus ook op de oogsten. Het gevolg hiervan kan 

schaarste van voedsel of voedseltekort zijn.   

Maar klopt dat eigenlijk wel voor Europa? Rowan Sutton en Buwen Dong beiden van de University of Reading Engeland) 

vertellen over een verrassende andere oorzaak in Nature Geoscience.    Sutton en Dong keken eens goed naar de 

natuurlijke variatie in de watertemperatuur van de noordelijke Atlantische Oceaan, de zogenaamde Atlantic 

Multidecadal Oscillation (AMO), die samenhangt met Atlantische oceaanstromingen. Die blijkt te variëren met een 

periode van circa 70 jaar. We zitten nu in een warme fase daarvan sinds de jaren ’90, maar met name in de jaren ’70 en 

’80 was de koude periode hiervan.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaan
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Regionale gevolgen. In de warme periode van de AMO is het effect duidelijk te merken in Europa: de zomers zijn nat in 

noordelijk Europa, terwijl het heet en droog is in Zuid-Europa met meer dan 1°C warmer ten opzichte van de koude 

fase van 1964-1993. In de lente is het vooral warm in West-Europa (meer dan 1°C warmer), en in de herfst juist in 

Scandinavië (meer dan 1°C warmer). Hoe kan het oceaanwater in de Atlantische Oceaan het continent Europa nou 

beïnvloeden? Dat heeft te maken met de atmosfeer: warmte (en vocht regionaal) worden namelijk via de overwegend 

vaste winden getransporteerd naar het Europese vasteland.  Het onderzoek spitst zich vooral toe op Europa, maar uit 

eerder onderzoek bleek dat variatie in de AMO ook het klimaat in Noord-Afrika, Noord & Zuid-Amerika en Oost-Azië 

beïnvloedt: Soms wordt het kouder, soms warmer. Het neerslagpatroon in m.n. Canada en de Verenigde Staten langs 

de oostkust is een stuk onstuimiger geworden, terwijl de Westkust extremer weer krijgt zoals extreme hittegolven en 

winterse neerslag in Zuid-Californië. M.n. de neerslagpatronen zijn aanzienlijk extremer geworden. Dit kan in West-

Europa bij het eventueel wegvallen van de uitloper van de Atlantische-Drift door het Kanaal en de Noordzee, ook 

gebeuren.                                                                                                                                                                  

CO2 of de (Atlantische- en/of Stille-) Oceanen? Je zou je 

kunnen afvragen of de AMO niet gewoon dé oorzaak is van 

de klimaatveranderingen sinds de jaren ’90 in Europa. En niet 

de verhoging van de CO2-concentraties en mist. Dat lijkt te 

gemakkelijk gezegd: gemiddeld gesproken stijgt de Europese 

(en wereldwijde) temperatuur namelijk al sinds 1860 ondanks 

de koude fasen van de AMO9. De AMO zorgt er alleen voor 

dat de stijgende lijn golft in Europa. De warme fase van de 

AMO kan nog wel even doorgaan, want we zitten nog maar 

op de helft van de interval periode. Over enkele decennia kan 

de omslag snel zijn volgens de onderzoekers. Als het eenmaal 

zo ver is, zullen de temperaturen in West-Europa en mogelijk 

heel Europa, iets zakken of in ieder geval stabiliseren.    

Recente informatie – Stilvallen van de Oceaanstromingen. Publicatie: maart-augustus 2021 (Niklas Boers – 
ICIR in Duitsland) De signalen van een tot stilstand komen van de (AMOC) grote oceaanstromingen 
duidelijker en tastbaarder dan ooit. Wetenschappers zijn erg ongerust over het omslaan van enkele 
cruciale keerpunten in de natuurlijke ‘regeling’ van het klimaat en indirect de grote omslag in het weer 
over de hele planeet. De stroomsnelheid van de grote oceaanstromingen is nog nooit zo laag geweest en 
nadert een complete stop. Dit kan leiden tot voedseltekorten door gebrek aan (regen)water, zware 
stormen, verlaging van de temperatuur, overvloedige neerslag, overstromingen in sommige werelddelen 
terwijl in andere delen de temperatuur zal stijgen boven het huidige gemiddelde en het droge wordt. Dit 
scenario staat voor de deur, klinkt uit een brede groep van wetenschappers. Sommige verbinden daar als 
oorzaak de CO2 gehaltes aan terwijl anderen zeggen dat het een versnelling van een natuurlijk proces is. 
Vaststaat dat door het terugvallen van de stroomsnelheid van de AMOC, de watertemperatuur van de 
oceanen stijgt met o.a. als gevolg een enorme 
hoeveelheden Methaangas. Levke Caesar van 
Maynooth University in Ierland zegt; Een exact 
moment is moeilijk te voorspellen maar op grond 
van onderzoek staan we voor een ‘collaps from 
AMOC’ een tot stilstand komen van de 
Oceaanstromen. In West-Europa zal dit vrij snel 
merkbaar zijn. Door het wegvallen of afnemen 
van de stroomsnelheid van de AMOC zal ook de 
warme waterstroom in het Kanaal naar de 
Noordzee toe verminderen of stilvallen, Het 
gevolg is een lichte afkoeling van het klimaat  en 
meer neerslag en onstuimiger weer.   
          
Dr. Zangari, (Italiaanse Onderzoeksanalist)) zegt na een aantal jaren studie van de veranderende 
eigenschappen van de Golf van Mexico. Dat hij zag door het vergelijken van de gegevens van satellieten, in 
2010 dat het klimaat door het afzwakken en mogelijk stoppen van de AMOC - ėėn van de ‘motoren’ van de 
AMOC - zou gaan veranderen.  De reden hiervoor, volgens de natuurkunde, was de gelekte olie in de Golf 
van Mexico, en de verstoring van de verschillende watertemperatuurlagen. Hier werden grenzen tussen 
de lagen van koud en warm water verbroken. De Golf van Mexico is een van de belangrijkste ‘motoren’ 
van de AMOC Golfstroom. 

! 

? 
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Polar-Switch.  
Een z.g. ‘Polar-Switch’ is een wisseling van magnetische polen, gebeurt in alle geologische tijden. Diep in de aarde 
stroomt vloeibaar ijzer en genereert het magnetische veld van de aarde, dat onze atmosfeer beschermt tegen 

schadelijke straling van de zon. Dit veld 
verandert in de loop van de tijd en gedraagt 
zich ook anders in verschillende delen van 
de wereld. Het veld kan zelfs volledig van 
polariteit veranderen, waarbij de 
magnetische noord- en zuidpool van plaats 
wisselen. Dit wordt een omkering of ‘Polar-
Switch’ genoemd.  
Wetenschappers begrijpen dat het 
aardmagnetisch veld zijn polariteit in de 

loop van de millennia vele malen heeft 

omgedraaid. Met andere woorden, als je 

ongeveer 800.000 jaar geleden leefde, en 

met een magnetisch kompas in je hand 

naar het noorden keek, zou de naald naar 

'zuid' wijzen. Dit komt omdat een 

magnetisch kompas is gekalibreerd op basis 

van de ‘polen’ van de aarde.                             
De N-Z markeringen van een kompas zouden 180 graden verkeerd zijn 

als de polariteit van het huidige magnetische veld zou worden 

omgekeerd. Veel ‘doomsday’ theoretici hebben geprobeerd om dit 

natuurlijke geologische voorval te gebruiken en te suggereren dat het 

kan leiden tot de vernietiging van de aarde. Dat gaat niet gebeuren 

door een wisseling van de aardmagnetische polen. Wel kan zo’n 

wisseling invloed op het klimaat  hebben, immers het aardmagnetisme 

is mede van invloed op de zee- en windstromingen.  Maar zouden er 

dramatische effecten zijn? Uit de geologische en fossiele gegevens die 

we hebben van boringen en de interpretatie van wat daaruit te lezen 

valt niets bijzonders op buiten de wisseling van magnetische pool. Dat 

er iets zal gebeuren met onze elektronisch geregelde en gestuurde 

apparaten is zeer aannemelijk. Met gewone elektrische apparatuur, 

zonder elektronica, zal waarschijnlijk niets gebeuren. Er is, behalve 

geologische informatie, geen ervarings-rapportage of iets dergelijks. 

Magnetische omkeringen zijn de regel, niet de uitzondering. 

Onderzoek wijst uit dat de aarde in de afgelopen 20 miljoen jaar in een 

patroon beweegt van een poolomkering ongeveer elke 200.000 tot 

300.000 jaar, hoewel het meer dan twee keer zo lang geleden is sinds 

de laatste omkering. Een omkering gebeurt over honderden of 

duizenden jaren, en het is niet bepaald een elegante ‘back flip’. 

Magnetische velden veranderen en duwen en trekken van en naar 

elkaar, waarbij meerdere polen tijdens het hele proces op 

verschillende breedtegraden verschijnen. Onderzoekers schatten, 

terugrekenend, dat omkeringen minstens honderden keren zijn 

gebeurd in de afgelopen drie miljard jaar zonder daar een ritme in aan 

te geven. En hoewel omkeringen vaker hebben plaatsgevonden in "de 

laatste" jaren, dat er nog dinosaurussen op de aarde rondliepen, was 

het waarschijnlijker dat een omkering veer elke miljoen jaar plaats 

vond.                                     Een bijkomende bijzonderheid, is dat het de 

afgelopen eeuwen, sinds de waarnemingen van het weer en de 

notities daarover, de gemiddelde temperatuur van vergelijkbare 

seizoenen, op het zuidelijk halfrond hoger was dan op het noordelijk 

halfrond. Wat gaat deze routine doen na een ‘Polar-Switch’ Wordt het 

warmer, extremer, milder? We weten het niet. Dat wordt weer gissen 

of aannemen, meer duidelijkheid krijgen we niet. 
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Dat er nu iets gebeurt met de magnetische polen 

staat vast en kunnen we o.a. aan de magnetische 

Noordpool merken. Daarvan is de concentratie 

van magnetische velden die ‘normaal’ bij elkaar 

liggen en een geheel vormen, nu verspreid over 
een heel groot gebied en dat verplaatst zich ook 

nog steeds. De grootste concentratie magnetische 

velden, die de Noordpool vormden, beweegt zich 

nu richting Siberië.  Ook op de zuidpool is iets 

dergelijks aan de hand. Een groot deel van het 

magnetisch veld is in de richting van Australië 

verplaatst. Wat dat betekent kunnen we alleen 
gissen.       

Met name de zon zorgt voor licht en warmte op 

onze aarde. Water en land absorberen en 

reflecteren warmtestralen verschillend. Als nu de 

positie t.o.v. de zon verandert dan komt er ook 

een andere positie van land en zee. Dit kan 

aanzienlijk zijn en daarmee ook van invloed zijn 

op het klimaat op de wereld. Magnetische 

straling/aantrekkingskracht uit de ruimte, die 

wisselend van kracht is, kunnen ook het klimaat beïnvloeden. Door de eigen magnetische velden die invloed 

uitoefenen op de activiteit van de aardkern, die op zijn beurt onderdeel is van de krachten die de aardschollen 

laten bewegen, die weer van invloed zijn op het klimaat.  

 

In 1831 bepaalde de Britse ontdekkingsreiziger James Clark Ross voor het eerst de positie van de magnetische  

Noordpool tot op een paar kilometer afstand. Hij vond het op het schiereiland Boothia in Nunavut, Noord- 

Canada, waar hij en zijn team kampeerden in de "sneeuwhutten van een onlangs verlaten dorp in  

Esquimaux". Zelfs toen was bekend dat de pool bewoog, zij het langzaam. Ongeveer 70 jaar later herontdekte de 

Noor Amundsen het in de buurt en in de volgende negentig jaar migreerde het langzaam naar het noorden met 

een snelheid van maximaal 15 kilometer (iets meer dan 9 mijl) per jaar. Toen, in 1990, begon het plotseling naar 

het noorden te versnellen. In 2017 passeerde het de geografische Noordpool en gaat nu naar het zuiden, richting 
Siberië. Ook aan het zuidelijk halfrond speelt een bijzondere situatie. Tussen Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika 

bevindt zich een raadselachtig magnetisch gebied genaamd de Zuid-Atlantische anomalie, waar het veld veel 

zwakker is dan we zouden verwachten. Zwakke en onstabiele velden worden verondersteld vooraf te gaan aan 
magnetische omkeringen. Dus zowel de magnetische Noordpool als de Zuidpool zijn onrustig en bewegen.    

Schommelingen van de aardas.  Hierdoor ontstaan buitengewoon sterke krachten in de aarde. Een van de 

gevolgen van deze schommelingen van de aardas zijn de heftige aardplaatverschuivingen die er plaatsvinden. Wij 

noemen dat aardbevingen maar het is in wezen niets meer dan een doorlopend proces waarin de aarde zich als 

een soort machine voortdurend beweegt. Gevolg kan een klimaatverandering zijn.  

 

Kijk naar de geschiedenis van de aarde. Althans dat deel dat door wetenschappers is gereconstrueerd en waarvan 

we breed aannemen dat het zo is gelopen. Zo was de landmassa ooit een groot continent. Zo’n Supercontinent is 

zeker 2 keer voorgekomen. Rodinia, Pangea en Gondwana waren clusters van continenten, (Rodinia ± 5 miljard 

jaar en Pangea ± 2 miljard jaar geleden en dan was er ook ± 100 - 150 miljoen jaar terug, Gondwana) aardschollen 

die dan weer bij elkaar en dan weer uit elkaar dreven. De huidige continenten zijn goed zichtbaar bij het opbreken 

van b.v. Pangea.    
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Door de bewegingen van de aardschollen is dat 

weer uiteengeschoven tot de situatie die we 

momenteel kennen. 

Gedurende die tijd, enkele miljarden jaren, 

hebben koude en warme periodes zich op deze 

aardbol afgewisseld. Van enige regelmaat is 

geen sprake. Wel van een doorlopend proces 

dat de ene keer merkbaar is voor mensen in 

hun leven op aarde, en de andere keer duurt 

het honderden of duizenden jaren voor er iets 

merkbaar en meetbaar verandert.    

Grotendeels worden deze veranderingen veroorzaakt door de schommelingen van de aardas waar vele krachten 

voor aangewezen kunnen worden. Op de kaartjes zie je duidelijk dat de continenten een hele reis maken. Dit zorgt 

ook voor wisselende klimaten. Kosmische krachten in de vorm van magnetische stralen, botsingen met kometen of 

andere in de kosmos bewegende voorwerpen met een grote massa. De invloed van de zon op ons klimaat is 

enorm. Licht, magnetisme, warmte, diverse stralingen en zo 

zijn er nog veel zaken die ook het klimaat bepalen en 

beïnvloeden.  Meer tektonische bewegingen kan ook het 

gevolg zijn van een hogere temperatuur. Een kleine 

verandering heeft al gevolgen op de expansie van de aardkorst. 

Deze zal meer of minder gaan bewegen met als gevolg meer of 

minder aardbevingen en meer en heftiger of minder 

vulkanische uitbarstingen. Een en ander kan nog 

versterkt/verzwakt worden door het verschuiven van de 

magnetische velden om de polen die ook onvoorstelbaar grote 

krachten uitoefenen in het aardmagnetisch systeem.    

Zomaar even een paar mogelijkheden die voorkomen maar we 

weten niet wanneer wat te gebeuren staat. Onlangs kwam 

deze publicatie in beeld.  10-april-2019 - Aardwetenschappers 

van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Genève 

hebben voor het eerst aangetoond dat het klimaat op aarde 

regelmatige veranderingen onderging sinds 2,5 miljard jaar geleden, toen de omstandigheden fundamenteel anders 

waren dan nu. Deze waren het gevolg van periodieke schommelingen in de vorm van de aardbaan. De vorm van de 

aardbaan en de stand van de aardas ondergaan regelmatige veranderingen die schommelingen op tijdschalen van vele 

duizenden tot miljoenen jaren tot gevolg hebben.       

Deze schommelingen heten Milankovic-cycli (genoemd naar de Servische geofysicus Milutin Milankovic) en hebben 

grote invloed op de verdeling van zonlicht over het aardoppervlak, en daarmee op het klimaat. Aantrekkingskracht van 

de maan op het water op aarde. Dit is een van de dingen die we weten van de maan. Eb en vloed over de gehele wereld 

worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan.                          

  

De Inuit vormen de inheemse bevolking van Groenland, Siberië en Alaska. Hun stamoudsten hebben in een brief aan de 

Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA geschreven dat de as van de aarde is verschoven. De stamoudsten geloven 

niet dat de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Zij zeggen dat de verandering van het klimaat 

te maken heeft met veranderingen in de lucht. De zon komt niet langer op dezelfde plaats op en de dagen duren 

langer, aldus de stamoudsten. Verder zeiden zij dat de sterren en maan ook op andere plekken aan de hemel staan en 

dat dit invloed heeft op de temperatuur op aarde. De Inuit zijn voor hun overleving afhankelijk van de stand van de 

maan en de sterren, omdat ze een aantal maanden van het jaar in duisternis leven. De oudsten zeggen ook dat ze het 

weer niet langer kunnen voorspellen. Daarnaast neemt het aantal ijsberen toe, waardoor de Inuit geregeld oog in oog 

komen te staan met deze dieren.   

Onlangs verschoof de aardas nog als gevolg van de zware aardbeving bij Japan in 2011. Die was zo krachtig dat het 

Japanse hoofdeiland bijna 4 meter werd opgeschoven naar het oosten. De aardas verschoof daarnaast ook bijna 4°. Zo 

ook in 2009 bij een zware aardbeving in Chili en dit verschijnsel is bij meerdere zware aardbevingen gemeten en had 

iedere keer een meetbare verplaatsing van de aardas tot gevolg.   

 

Het schuiven van de aardschollen over de planeet. Dit gebeurt door meerdere factoren die hier een rol spelen. Waarom 
is dit belangrijk? Omdat een aantal incidenten waarbij de aardas van richting of van positie verandert wel degelijk van 
invloed is op de positie of stand van de aarde en dus ook op het weer op de planeet. Een groot deel van de aarde is 
wateroppervlak en een kleiner gedeelte is landmassa.  
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Met name de zon zorgt voor licht en warmte op onze aarde. Water en land absorberen en reflecteren warmtestralen 
verschillend. Als nu de positie t.o.v. de zon verandert dan komt er ook een andere positie van land en zee. Dit kan 
aanzienlijk zijn en daarmee ook van invloed zijn op het wereldwijde klimaat.  Magnetische straling/ aantrekkingskracht 
uit de ruimte die wisselend van kracht is kunnen ook het klimaat beïnvloeden. Of simpel bekeken de invloed van 
magnetisme en de aantrekkingskracht van de maan. Zie het verschijnsel eb en vloed. Door het eigen magnetische veld 
dat invloed uitoefent op de activiteit van de aardkern, die op zijn beurt weer van invloed is op de beweging van de schil. 
Dan is er nog het meest onberekenbare geval van toeval. Dit is een deel van het gravitatie effect. (Newton)  Daarnaast 
is er de isostatie. In de geologie en geofysica wordt isostasie gebruikt om hoogteverschillen op de aarde natuurkundig 
te verklaren. Waarom ligt een gebergte hoger dan een vlakte? Men neemt hiervoor aan dat de lithosfeer en 
de asthenosfeer (het bovenste deel van 
de aardmantel) in isostatisch evenwicht zijn. De 
aanname is dat de (plastisch deformerende) 
asthenosfeer zich als een vloeistof gedraagt, waar de 
lithosfeer op drijft. Onder een gebergte zal een 
zogenaamde gebergtewortel de asthenosfeer 
insteken, omdat de lithosfeer hier dikker (en daarom 
zwaarder) is dan op andere plaatsen. De hoogte van 
een gebergte en de diepte van de gebergtewortel 
hangen nu af van:                                                                                 
*de dichtheid van de asthenosfeer en de lithosfeer                                               
*de dikte van de lithosfeer.                                                                                                                                                                       
Het blijkt dat sommige delen van de lithosfeer niet in isostatisch evenwicht zijn, zoals de Himalaya. In die gevallen zijn 
andere dingen aan de hand: in het geval van de Himalaya wordt de enorme hoogte bereikt door de laterale (zijwaartse) 
kracht, veroorzaakt door de beweging van de Indische Plaat naar het noorden.  Aangenomen wordt dat op de schaal 
van continenten de sterkere lithosfeer op de zwakkere (makkelijker vervormende) asthenosfeer drukt, waardoor in de 
asthenosfeer materiaal lateraal wegstroomt en verschillen in dikte van de lithosfeer in verschillen in hoogte worden 
vertaald. Kortweg; deze natuurlijke invloed van de isostatie heeft ook zijn weerslag op het niveau van de rijzing van het 
zeewater. Dit is een van de oorzaken van een ongelijke stijging van de  wereldzeen op veel punten rondom de wereld. 
Denk daarbij aan het samen gebeuren van 2 of meer van deze zaken. Daarbij is het zeer wel mogelijk dat een 
kettingreactie start op het moment dat zich b.v. een vulkaanuitbarsting voordoet. Dit kan zoveel energie vrijmaken dat 
er bv een aardbeving volgt.                                                         
Een definitie van toeval is een onverwachte samenloop van omstandigheden die schijnbaar zonder opzet, aanleiding en 
zonder enige logica tot stand komt, en die daardoor als een soort van wonder wordt ervaren.   
Alleen blijkt vervolgens bij nader onderzoek, of bij simpel nadenken, dat een dergelijk mirakel volkomen voorspelbaar 
zou zijn geweest indien we vooraf alle gegevens hadden geweten. Hier kun je, reëel gesproken, geen kansberekening 
met enige vorm van realiteit op loslaten, maar het is wel een mogelijkheid.   
Een andere mogelijkheid is, bij een zware aardbeving, die van invloed is op de magnetische positionering van de 
aardmagnetische velden en er kan een Polar-Switch ontstaan.  
Of als er een meteoor op aarde valt met een diameter van tientallen meters of meer, dan is dat een onberekenbare 
ramp, met heel veel consequenties. Maar ook als een van de hiervoor genoemde voorvallen, door toeval, op een 
moment en plaats gebeurt, komt een kettingreactie tot stand van voorvallen die van enorme invloed zijn op het 
klimaat, dan . . .  Toeval is een bijzondere samenloop van omstandigheden die zich ‘zelden’ voordoet. Nadruk ligt hier 
op het woordje ‘zelden’.   
  

Methaangas - Verder is er een ander heftig 
natuurverschijnsel dat zich o.a. manifesteert in de 
Bermuda Driehoek. Talloze schepen en vliegtuigen 
verdwenen op mysterieuze wijze van de aardbol in de 
Bermudadriehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden 
en Puerto Rico. Sommigen gaan uit van duistere 
krachten, anderen zijn ervan overtuigd dat aliens 
erachter zitten. Maar nu lijkt er wellicht toch een 
wetenschappelijke uitleg te zijn.                                                                 
Kraters. Dat er zoveel schepen verdwijnen in de 
Bermudadriehoek, zou mogelijk te wijten zijn aan 
kraters in de zeebodem. Op de bodem van de 
Barentszzee, duizenden kilometers van de 
Bermudadriehoek, zijn kraters ontdekt die 

gasontploffingen veroorzaken.  Mochten zulke kraters ook in de Bermudadriehoek aangetroffen worden - zo stellen 
wetenschappers in de Sunday Times - dan is het mysterie wellicht opgelost.  (AD 7 december 2020)                                                                                   
Het ziet er naar uit dat zowel in het Noorwegen- als het Bermuda gebied dezelfde processen en verschijnselen plaats 
vinden.  Wereldwijd zijn er meer plaatsen waar dit voorkomt.                                                                                            

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geofysica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithosfeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asthenosfeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmantel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plastische_deformatie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebergtewortel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lateraal_(anatomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Plaat
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Methaangas en kraters op de zee-/oceaanbodem.  
De kraters in de Barentszzee zijn tot 800 meter breed en 45 meter diep en zouden zijn ontstaan door methaangas 
in de olie- en gasrijke zeebodem bij de Noorse kust. Het methaangas hoopt zich op, lekt en ontploft uiteindelijk 
door de zeebodem. Bij een dergelijke ontploffing wordt een enorme hoeveelheid methaangas naar boven 
gestuwd, waardoor 'gaten' in het zeeoppervlak worden geblazen. Dat hebben onderzoekers van de Arctic 
University of Norway ontdekt. Deze massa gas blijft ook boven water enige tijd bestaan en veroorzaakt daarmee 
ook verstoringen in de dampkring en lokale klimaatwisselingen. Dit fenomeen van methaangas staat niet op zich 
of op een specifieke plaats. Nee, er zijn meer van deze gebieden op de aarde waar methaangas zich op natuurlijke 
wijze concentreert en daar op die plaatsen waar het zich concentreert, vloeibaar wordt door de druk en de 
uitzonderlijk lage temperatuur van het water, rond het 0°C-punt. En soms ontsnapt er een hoeveelheid methaan 
en dat heeft dan weer zijn (soms tijdelijke en soms blijvende) invloed op het klimaat of het weer.                                                                                                                                                           
 
Nu wereldwijd de 
temperatuur stijgt, 
stijgt ook de 
watertemperatuur. 
Het heeft maar een 
paar tienden van 
graden nodig om van 
vloeibare massa over 
te gaan naar een 
kritische massa die 
van vloeibaar naar 
gasvorm teruggaat. 
Methaangas, een 
broeikasgas, stijgt in 
gasvorm in het water 
omhoog en komt in 
grote hoeveelheden 
in de atmosfeer.  
      (De 
waterdruk/diepte en 

lage temperatuur zorgt hier voor afwijkende overgangs- temperaturen)                                                         Dit 
natuurlijke proces is een onderdeel van een groter proces dat wereldwijd speelt en een kettingreactie van 
consequenties veroorzaakt. Of beter gezegd, een natuurlijk proces herhaalt zich dat zich al meerdere malen heeft 
voorgedaan in de geschiedenis van de aarde. Ook dit methaangas is een bijdrage en een consequentie van de 
natuurlijke processen en daarin ook van het proces van opwarming dat momenteel als een van de gevolgen kan 
worden aangevoerd voor de opwarming van de aarde. Dit zijn zo een paar voorbeelden die medeoorzaak kunnen 
zijn van de verandering van het klimaat. De ene keer duurt het duizenden jaren en de andere keer gaat het 
sneller. Als we de geschiedenis bekijken en daarbij geologisch onderzoek doen van gesteenten en aardlagen in de 
grond, middels boringen, kunnen we met de koolstofmethode nauwkeurig bepalen welke laag hoe oud is, onder 
welke omstandigheden deze is gevormd, en zo een tijd, klimaat en meer uitkomsten verbinden aan een 
verschijnsel. Deze methode leert ons dat er o.a. voortdurend wisselende omstandigheden op de aarde zijn 
geweest en dat het meerdere keren op dezelfde plaats afwisselend tropisch èn ijstijd was. 
  
Waarom zou dit niet doorgaan en zich ook nu weer herhalen? Zo zien we meerdere zaken die momenteel lopen 
en van grote invloed kunnen zijn op het klimaat. Ook andere b.v. neerslagpatronen herhalen zich en volgen de 
klimaatverandering. We zijn onderdeel van een groot systeem dat we minimaal kunnen versnellen of vertragen 
maar wat een onderdeel is van de manier waarop de aarde functioneert.  
 
Neem nu de Atlantische Golfstroom. Die neemt al een aantal jaren in kracht af en het keerpunt verplaatst zich 
daardoor Zuidwaarts. Het is nog maar een heel kleine invloed op een van de factoren die dit fenomeen in stand 
houdt en het keerpunt zakt nog meer naar het Zuiden waardoor de golfstroom, een van de redenen waardoor wij 
in West-Europa een mild zeeklimaat hebben, die stroom wegneemt.   
Deze kleine afgetakte stroom relatief warm water die door het kanaal de Noordzee instroomt zal aanzienlijk 
minder worden of geheel stoppen. Het warmere water wat ons klimaat mede bepaalt, valt weg en zal voor een 
aanmerkelijke verkoeling en verandering van ons klimaat zorgen.    
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Vulkanische activiteit. *1  

In het verleden hebben vulkanische 
uitbarstingen meermalen tot 
klimaatveranderingen geleid. Meestal tijdelijk, 
door stofwolken ontstaat een z.g. nucleaire 
winter. Hierbij komen grote hoeveelheden 
fijnstof vrij, die in de atmosfeer terechtkomen. 
Dit stof houdt het zonlicht tegen, wat voor 
minder licht op aarde zorgt. Daarnaast zal het 

vooral een koudere periode op aarde veroorzaken. Door deze koudere of ongewoon koude tijd zullen  
omstandigheden komen die o.a. de plantengroei verminderen, wat vervolgens kan leiden tot voedselschaarste en 
honger bij dieren en mensen.                                                                                                                                                                                

Hoewel de term nucleaire-winter vooral in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw opgeld deed, zijn er ook nieuwe studies in deze eeuw 
verricht. Een hele heftige vulkaanuitbarsting, b.v. onder Yellowstone park 
of dichter bij huis, Campi Fleigri een supervulkaan in Italië onder Napels 
en de baai van Napels. Dit is een vulkaan die steeds verder “oplaad en die 
zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de wijde omgeving van 
Napels en grensoverschrijdend rond de Middellandse zee met name door 
enorme tsunami’s. Vanwege de beperkte afmetingen van de 
Middellandse zee zullen deze tsunami’s mogelijk ook rondgaan en 
terugkomen. 
Of een uitbarsting van de vulkaanketen Cumbre Vieja op het eiland La 
Palma Canarische Eilanden. Bij een uitbarsting op de Canarische Eilanden 
is er een kleine kans op het afschuiven van een groot deel van het 
vulkaaneiland La Palma, naar verwachting tot ca 500 km3, in de keten 

Cumbre Vieja. Dit afschuiven als gevolg van uitbarsting en/of aardbevingen, of een combinatie, en daardoor 
bewegingen van  
de vulkaan, zal naar mogelijk een gigantische vloedgolf ofwel Tsunami 
tot gevolg hebben. De verwachte hoogte varieert van 6 tot ruim 20 
meter aan de Engelse Zuidkust en tot 30 tot 100 meter aan de 
Afrikaanse kust een tot ca 20 tot 50 meter aan de Noord- en Zuid-
Amerikaanse Oostkust en het Caraïbisch gebied.  
Dat dit ook blijvende invloed zal zijn op het klimaat is meer dan 
waarschijnlijk.  Afhankelijk van de schade die een grote 
vulkaanuitbarsting teweegbrengt kunnen ook de bijverschijnselen zoals 
een Tsunami enorme schade teweegbrengen. Deze schade kan ook het 
landschap veranderen en wel zodanig dat dit van invloed is op het 
klimaat. Of dit een temperatuurstijging of daling is staat niet vast. Maar de meest voor de hand liggende 
consequentie is dat het een temperatuurdaling tot gevolg zal hebben.  In het meest sombere scenario bestaat de 
kans dat grote landoppervlakken zelfs een temperatuurdaling van 5 tot 15 graden kunnen verwachten.  
Naast de hier genoemde 2 risico- en megavulkanen zijn er wereldwijd nog een aantal vulkanen die met enige 
regelmaat, en heel veel geweld tot uitbarsting komen en dan nogal wat schade veroorzaken en niet zelden in 
beperkte maar ook soms in grote kring klimatologische gevolgen hebben. Denk daarbij b.v. aan de Krakatau , in 
1883, en in 1991 , Indonesië heeft ruim 200 actieve vulkanen. De Pinatubo op de Filipijnen, waarbij de aarde 
enkele jaren in de stofwolk van de vulkaan zat. In beide gevallen is er een klimatologische verandering in het 
systeem geweest.  Dit zijn enkele van de voortdurend vulkanisch actieve gebieden. Een vulkaan kan een aswolk 

uitstoten tot een hoogte van meer dan 12000 - 15000 meter of 
zelfs veel hoger tot 70 km.  Er zijn uitbarstingen bekend waarbij de 
stofdeeltjes tot een hoogte van ± 70 km meetbaar waren. Dat is 
heel ver in de stratosfeer. Deze aswolk verspreid zich via de 
straalstromen en houdt gedurende enige tijd, tot soms enkele 
jaren, het zonlicht in meer of mindere mate tegen, zodat de 
temperatuur op aarde lager wordt en de aarde minder opwarmt. 
Dit effect kan jaren duren, en zelfs voor een deel blijvend zijn. 
Blijvend doordat een klimatologisch patroon zodanig verandert dat 
dit qua begroeiing veranderd en daardoor een ander patroon het 
gevolg is.     
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September 2021- Dit stuk was al geschreven, toen op 19 september de Cumbre-Vieja op het Canarische 
eiland La-Palma tot uitbarsting kwam. Het is opmerkelijk en leerzaam, om te zien en te begrijpen wat 
teektonische onrust in een scheur in de aardkorst (een uitloper van de Mid-Atlantische rug) tot gevolg kan 
hebben. De voortdurend snelvloeiende lava en dan weer afwisselend witte-, zwarte-, rode-, bruine- en 
gele-rook, stof en puin die achtereenvolgens onophoudelijk uit de diverse kraters komt. Het vormen van 
nieuw land door het in zee stromende lava. IJsland ligt eveneens aan deze vulkanische rug die tot aan 
Spitsbergen doorloopt. Ook daar, beide locaties, is voortdurend vulkanische activiteit in de grond en aan 
de oppervlakte. In de Middellandse zee is deze activiteit langs een grenszone van de Euraziatische-plaat en 
de Afrikaanse-plaat een risico zone voor aardbevingen. De fragiele wrijvingslijn loopt van Turkije via 
Griekenland door de Middellandse zee en Noord-Afrika via de Canarische-Eilanden, door de Atlantische-
Oceaan naar de Mid-Atlantische rug die N-Z door de Oceaan loopt. Hiernaast ziet u een simpele afbeelding 
van de meest tektonisch actieve gebieden op de wereld. De uitbarsting heeft tot ongeveer eind november 
2021 geduurd. 

 

Als er een ‘Polar-Switch’ komt, al dan 

niet na een hevige aardbeving, en dat is 
niet denkbeeldig, dan weten we niet of 
dat invloed, en welke invloed dat op b.v. 
het klimaat zal hebben. Maar dat het van 
invloed zal zijn is zeker, magnetisme 
beïnvloedt mede de richting van de grote 
straalstromen, de zwaartekracht en de 
magnetische velden over de gehele aarde. 
Dat heeft zeker ook invloed op de 
elektronische apparatuur om ons heen. 
Dat is een natuurkundige zekerheid van 
dit systeem.  
  

Bij elke zware aardbeving is de kans dat de aardas zich verplaatst en/of een kettingreactie veroorzaakt reëel aanwezig. 
Met als mogelijke consequentie een andere positionering van de aarde en een risico op verandering van het klimaat.  
Één aardbeving zal meestal geen wereldschokkende veranderingen teweegbrengen maar een serie aardbevingen, of 
een hevige gevolgd door hevige naschokken, kan wel degelijk een meetbare invloed op de positie van de aarde en het 
klimaat hebben. Daar komt bij dat met de positieverandering er ook een verplaatsing van landmassa en watermassa 
teweeg wordt gebracht. Deze andere positionering werkt ook weer door in het klimaat. Soms ter plaatse en soms 
breder of wereldwijd. Dat ligt aan de details zoals locatie, wat er gebeurt en wat de positionering is na het voorval.      
  
CO2 is de basis voor alle plantaardig en dierlijk leven. Er zijn in 
de geologische geschiedenis flinke klimaatwisselingen geweest, 
maar die werden nooit veroorzaakt door veranderingen in de 
CO2-concentratie in de atmosfeer. Onderzocht is op basis van 
ijskernen van de laatste 500.000 jaar, welke de temperaturen 
en de CO2-gehaltes van de atmosfeer geweest zijn. Er bleek een 
duidelijke correlatie te zijn, maar steeds steeg en daalde de 
temperatuur 800 – 1500 jaar11 eerder dan het CO2-gehalte. 
Oorzaak en gevolg waren omgekeerd: de hogere temperatuur 
veroorzaakte een hoger CO2-gehalte, ongetwijfeld door 
ontgassing van de oceanen e.d. En na een meting In meer 
recente perioden is evenmin ooit een correlatie gevonden. Er 
bestaan geen aanwijzingen uit het verleden die dalende 
temperatuur loste er weer meer CO2 op. Zo komt steeds meer 
de vraag naar boven; is de opwarming een gevolg van stijging 
van de broeikasgassen, of is stijging van percentage 
broeikasgassen een gevolg van de opwarming van de aarde?  
  
wijzen op een invloed van CO2 op het klimaat. Wel van het klimaat op het CO2-gehalte. Het CO2-gehalte in de 
negentiende eeuw was historisch laag, namelijk ongeveer 280 ppm. In de twintigste eeuw steeg dit tot ongeveer 400 
ppm.  Maar in vroeger tijden was het meestal veel hoger. We weten inmiddels dat onder de 200 ppm de plantengroei 
nadeel ondervindt en dat onder 150 ppm de planten uitsterven. Dieren en mensen dus ook.   
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De oorzaak van de voortdurende stijging, vooral in de 20e eeuw, wordt niet helemaal begrepen. Het ligt voor de hand 
om te denken aan de gevolgen van de sterk toenemende CO2-uitstoot door menselijke activiteiten, maar een 
kwantitatief verband is onduidelijk.    
 

CO2 en de invloed op het klimaat op aarde.                                                                                                                             

Er bestaan drie belangrijke onderwerpen van onderzoek over CO2:                                                                                     

* De geschiedenis van CO2 in de aardatmosfeer en de recente stijging van de CO2-concentratie daarin.   

* De mogelijke invloed van CO2 op de temperatuur van de atmosfeer.                                                                   

* De invloed van CO2 op gewassen, de oceanen, riffen, etc.   
 

Hier volgen een paar wetenschappelijke visies: Over de recente stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer wordt 
weinig gezegd, behalve dat het is toegenomen van 280 tot ruim 400 ppm in ongeveer een  
eeuw. Dit wordt algemeen toegeschreven aan de CO2-uitstoot ten gevolge van het verbruik van fossiele brandstoffen.                                                                                                   
Er bestaan theorieën. Ole Humlum1 (2015) wijst er op dat er bijna evenwicht bestaat tussen de atmosfeer en de 
oceanen. De atmosfeer bevat ± 4% van de op aarde aanwezige CO2 en de oceanen ca. 96%.  De meeste CO2 die de mens 
uitstoot, lost in de oceanen op, en een deel wordt dankbaar opgenomen door de Flora op aarde. De stijging van het 
CO2-gehalte van de atmosfeer is waarschijnlijk het gevolg van een zeer kleine temperatuurstijging van het oceaanwater, 
vooral in de tropen.   

Ian Rutherford Plimer2 laat zien hoe de ontwikkeling van het CO2-gehalte in de geologische geschiedenis is verlopen. 
Ongeveer vier miljard jaar geleden bestond de aardatmosfeer voor een belangrijk deel uit CO2. Daardoor konden de 
planten zich ontwikkelen. In later tijden nam het CO2-gehalte sterk af en nam het gehalte van stikstof enorm toe en dat 
is zo gebleven. Ongeveer een miljard jaar geleden daalde het CO2-gehalte verder en verscheen zuurstof als belangrijke 
component. Dit werd (en wordt) geproduceerd door de planten. Bij de opname van CO2 en H2O worden koolhydraten 
gevormd en komt zuurstof vrij. Door het stijgende zuurstofgehalte kon het dierenrijk zich ontwikkelen. En ook de 
aërobe bacteriën.                                                                            

 
Van 1959 tot 2016 is de piek-hoeveelheid CO2 met 26% toegenomen van 316 ppm tot 404 ppm.   

Het volumepercentage van CO2 is daarmee met 0,0088% (volume)-punt gestegen naar 0,0404%. Het massa-aandeel 

van broeikasgassen inclusief CO2 in de atmosfeer is minder dan 1%. (zie afb hieronder op pag 28) Dat is hoger dan het 

volume-aandeel, omdat de molecuulmassa van edelgassen hoger is dan die van stikstof en zuurstof *12   

Van alle CO2 die de atmosfeer binnenkomt is ongeveer 4% van menselijke oorsprong.   

Hiervan wordt 96% weer door de natuur opgenomen terwijl zich 4% in de atmosfeer ophoopt. Dit komt overeen met de 

gemeten stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer. Waarom wordt er 96% opgenomen? Hangt dat samen met de 

evenwichtsrelatie tussen water en lucht? We weten het niet (Let op! Dit zijn geen algemene volume procenten maar 

een %-deel van wat door menselijk toedoen in de atmosfeer komt)    

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt
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Waterdamp is verreweg (tot 7% volume) en in effect het 
aller belangrijkste broeikasgas, maar dat wordt in de 
IPCC3 studies gewoonlijk “vergeten”. De reden is dat de 
mens het waterdampgehalte niet kan beheersen, zoals 
bij IPCC men, gebaseerd op verouderde en incomplete 
kennis, meende dat zij dit voor CO2 wel kan. Het IPCC 
denk zelfs dat de hoeveelheid CO2 geregeld kan worden 
en dat het probleem dan opgelost is. ‘Droom lekker 
verder’. Daarom was en is waterdamp voor het IPCC niet 
interessant. Ook veel toonaangevende Universiteiten en 
instituten hebben deze, IPCC gekleurde mening, 
overgenomen, dit vaak alleen om de subsidiestromen 
naar deze instituten op gang te houden, daarom wijden 
zij een kopje en/of een tekst aan dit onderwerp zoals: 
Naast CO2 zijn methaan (CH4), lachgas (N2O), fluor 
bevattende gassen, ozon (O3) en een tot 7(15 volume 
procenten variërend percentage waterdamp, 
belangrijke broeikasgassen6. Het tegendeel wordt nu 
steeds duidelijker zichtbaar. De CO2 weg is niet de juiste 
weg. Waterdamp heeft een bijzondere rol. Het versterkt 
de opwarming die wordt veroorzaakt door de uitstoot van andere broeikasgassen. Dit komt doordat een -
warmere atmosfeer meer water vasthoudt. De hoeveelheid waterdamp kan niet onafhankelijk door de 
mens worden verkleind of vergroot. Het resultaat, opwarming/afkoeling van de dampkring dus ook niet. 
Een hele grote veroorzaker van waterdamp in de atmosfeer is de luchtvaart vooral met turbinemotoren. 
Ook de grote windmolenparken op zee doen hun deel in condensvorming (waterdamp).                                                 
  

En . . Sorry voor de trouwe IPCC volgende wetenschappers, maar er is ook een andere, bewezen en 

onderbouwde, manier om dit probleem te bekijken. Uiteraard is de hoeveelheid broeikasgassen niet 

bevorderlijk voor het (leef)klimaat. En uiteraard zijn de bijverschijnselen zoals meer of minder fijnstof 

schadelijk voor het leven op aarde. Maar dat neemt niet weg dat u met uw stellingname de “gewenste 

weg” kiest die het IPCC heeft bepaald, en niet kiest voor een wetenschappelijke en onafhankelijke, eerlijke 

en juiste benadering van dit probleem. Opmerkelijk is dat vele klimaat- en aardwetenschappers, na hun 

emiritaat, plotseling gaan publiceren over wat zij echt in hun onderzoeken hebben bevonden, en wat zij 

echt van CO2 denken en vooral vinden, en dat is vaak niet in lijn met-, en staat zelfs soms haaks op door 

IPCC gewenste of zelfs voorgeschreven conclusies en/of uitkomsten van officiële rapportages.                                  

 

In de begin augustus 2021 verschenen 6e rapportage van het IPCC, komen een aantal van de in dit stuk 

genoemde punten ook aan bod. Het IPCC blijft echter volharden in de mening dat de schuld van de 

opwarming van de atmosfeer ligt bij de stijgende hoeveelheid CO2. Dit in een tijd dat er steeds meer feiten 

worden geproduceerd die een natuurlijk proces onderschrijven. Net als het vasthouden aan de CO2 

hoeveelheid i.p.v. de werkelijke boosdoener het nauwelijks beïnvloedbare echte broeikasgas ‘waterdamp’.         
 

500 miljoen jaar lange geschiedenis van CO2 ruw in kaart gebracht.   Voor het eerst zijn wetenschappers er in 

geslaagd om een recordperiode aan klimaatgeschiedenis bloot te leggen: een aaneengesloten weergave van de 

schommelende CO2-concentraties gedurende de afgelopen 500 miljoen jaar.                                            

Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee, (NIOZ) in 2019, en de 

Universiteit Utrecht achterhaalden de oeroude CO2-concentraties door het bestuderen van in bodem bewaarde 

kleurstofmoleculen van mariene algen. De studie, online gepubliceerd in Science Advances, laat ook zien dat de 

CO2-concentraties in de atmosfeer niet eerder zo snel stegen als tijdens de laatste jaren. Jaren waarin de 
hoofdauteur van het artikel en promovendus bij het NIOZ het onderzoek voor deze studie uitvoerden:     

 
 
 
“In onze (NIOZ) gegevens zien we hele hoge niveaus van koolstofdioxide (CO2), van meer dan 1000 ppm in 
tegenstelling tot de huidige 410 ppm. De huidige concentraties zijn vanuit dit perspectief niet uniek - maar 
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de snelheid waarmee die 
veranderingen nu plaatsvinden is dat 
wel. Veranderingen die, naar wij 
aannemen, meestal miljoenen of 
minstens enkele duizenden jaren 
duren, vinden nu in een eeuw plaats. 
Onze extra CO2-gegevens kunnen 
helpen de toekomst van onze planeet 
beter te begrijpen.”  
Velen nemen als vanzelfsprekend aan 
dat meer CO2 in de lucht moet leiden 
tot hogere temperatuur. Dit is 
gebaseerd op een idee van Svante 
Arrhenius5 uit 1896. De gedachte is dat 
van de infraroodstraling die door het 
aardoppervlak wordt uitgezonden een 
deel door “broeikasgassen” wordt 
geabsorbeerd waarbij warmte 
gereflecteerd of teruggekaatst wordt 
en dit een versterkend effect heeft op 
de temperatuur en dus ook op het 
klimaat.  
 
Arrhenius meende dat bij een 
verdubbeling van het CO2-gehalte van 
de atmosfeer de temperatuur 5°C zou 
stijgen (hij zag dit als een mogelijk 
voordeel). Dit noemt men wel de 
“klimaatgevoeligheid” van CO2. Het 
IPCC is ongeveer 100 jaar later, van dit 
getal en idee uitgegaan.  Bovendien is 
het idee van die zogenaamde 
“klimaatgevoeligheid” van CO2 in strijd 
met de algemeen aanvaarde 
stralingswet van Lambert-Beer. Volgens 
deze wet nadert de absorptie van 
infraroodstraling bij stijgende CO2-
gehaltes een maximum.  
 

*Het effect van zijn (Arrhenius) mening 
over de rol van CO2, zou waarschijnlijk 
veel kleiner geweest zijn,     zoals 
Arrhenius in een latere publicatie 
(1906) toegaf:                                                                                                                         
het effect zou zeker een factor 3 lager 
zijn, dus ongeveer 1,7°C. i.p.v. 5°C.                              
Hij, Arrhenius, is vooral beroemd 
geworden vanwege zijn werk aan de 

ionisatie van zuren, basen en zouten (“elektrolyten”) in waterige oplossingen.                                                                                             
Daarvoor heeft hij in 1903 de Nobelprijs gekregen. 
 
CO2 en temperatuur gedurende het Quartair 
Het Quartair is de periode die 2,5 miljoen jaar geleden begint en waarin we ons nog steeds bevinden. Het 
wordt gekenmerkt door een sterk schommelende temperatuur tussen koud (glacialen) en minder koud 
(interglacialen). De oorzaken van deze schommelingen zijn te vinden in de relatie tussen de zon en de aarde, 
zoals als eerste beschreven door de wiskundige Milankovic. Diverse ijskernen die op Groenland en Antarctica 
zijn aangeboord leveren gegevens over temperatuur en CO2-gehalte.   



 23   

  

Dan is er ook nog die andere, ‘zelfbenoemde’, milieudeskundige, Al Gore. Hij toonde in 
zijn documentaire An Inconvenient Truth een grafiek die in ieder geval leek op de data 
verkregen uit de Vostok ijskern op Antarctica. Hij kreeg de lachers in de zaal op zijn 
hand door te wijzen op de wel heel duidelijke correlatie tussen beide grootheden.  
 
Wat Al Gore niet zei, en misschien ook niet wist, is dat bij veel omslagpunten in de 
Vostokgrafiek de temperatuur een beetje voorliep op de veranderende CO2  gehaltes. 
Een tijdspan van 800 jaar wordt vaak genoemd, maar dat is een grof gemiddelde.        
Wist u trouwens dat Al Gore privé een absurd grote energieverbruiker is? (Tot 6x het 
gemiddelde van een gezin met 2 of 3 kinderen)    

                                                                                                 
Of is CO2 een gevolg van de opwarmingscyclus van de aarde? De tijdvertraging tussen 
temperatuur en CO2 gehalte varieert van ongeveer 200 jaar tot meer dan 1500 jaar. Dat ziet men niet als de 
totale temperatuur CO2-reeks van de Vostok ijskern bekijkt. Maar als je “inzoomt” is dat wel te zien. Deze 
techniek, veranderen van schaal, wordt in de geografie vaak toegepast. Inzoomen vergroot de details, uitzoomen 
geeft je meer kijk op grootschalige patronen. Soms vergroot inzoomen je inzichten, soms uitzoomen. (De IPCC-
kijk op de geschiedenis is dus eerder uitgezoomd en dus niet zuiver)  

  
Het Holoceen is ongeveer 11.700 jaar geleden begonnen toen het klimaat warmer werd dan in de voorgaande 
periode, de laatste ijstijd. Wanneer men de temperatuur en CO2 data van dezelfde ijskern in detail bekijkt rond de 
overgang van het Weichselglaciaal naar het Holoceen, dan is er duidelijk een tijdsinterval te zien bij een aantal 
markante omslagpunten. De opwarming van de aarde zorgde voor het smelten van de ijskappen, die onder 
andere Noord-Europa en Scandinavië bedekten. Hierdoor steeg de zeespiegel overal ter wereld, waardoor in 
West-Europa onder andere de Noordzee en de Ierse Zee gevormd werden. Met de stijging van de zeespiegel 
naderde de zee ongeveer 8000 jaar geleden de huidige kustlijn.     

 
Het systeem aarde10: De planeet aarde is een autonoom systeem of stelsel, dat zichzelf in een z.g. ‘Negative Feed-
back Loop’ in stand houdt en zelfsturend en corrigerend is. Ingrijpen in een zo groot systeem vraagt ongelofelijk veel 
investeringen en KENNIS van het systeem. Acceptatie van dit veranderende systeem door de mens is moeilijk en lijkt 
wel haast onmogelijk. Toch bewijst de aarde al miljarden jaren dat het zelfsturende en corrigerende element in het 
geheel werkt. De mens heeft tot nu toe bewezen dat invloed van menselijke activiteiten van invloed zijn, maar gezien 
moeten worden als een verstoring in het grotere systeem dat moeilijk te doorgronden is vanwege zijn complexiteit.  
In de afgelopen decennia hebben klimaatveranderingen en frequent voorkomende, extreme natuurverschijnselen 
nogal wat onrust veroorzaakt. In de media wordt de ongerustheid rondom het klimaat aangeduid met de 
overkoepelende term global warming wereldwijde opwarming.10  Sinds 1988 wordt er op internationaal niveau 
over gediscussieerd door regeringen in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ook 
milieuorganisaties discussiëren actief mee. Er zijn inmiddels voorstellen gedaan en ook diverse maatregelen 
genomen om het proces van de wereldwijde opwarming tegen te gaan. De United Nations Climate Change 
Conference in Kopenhagen (7-18 december 2009) probeerde hierover internationale afspraken te maken. Dit is in 
december 2015 in Parijs bij een vervolgconferentie wel min of meer gelukt. In Parijs is overeenkomst door 196 
partijen ondertekend. Hierin is o.a. een Groenfonds opgericht en een Technisch Klimaat Onderzoekscentrum.  
Uitgangspunt hierbij is dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming.  Ik stel hierbij de vraag of 
dat wel zo is en, om een objectief beeld van de situatie te schetsen, zet ik een paar wetenschappelijke feiten op 
een rij.                                                        
Het aardse systeem is een zeer gecompliceerd samengaan van processen in de lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en 
biosfeer en natuurlijk ook in en op de vaste materie tot in de vloeibare kern, van de aardbol. En nog meer bekende 
maar ook onbekende factoren. Kennis van deze fundamentele processen en van hun wisselwerking zou aan de basis 

moeten liggen van rationeel en 
verantwoorde beslissingen tot 
ingrijpen in het aardse systeem en de 
aardse processen.                                                 

Maar de gegevens waarmee men 
werkt zijn niet compleet en 
daarnaast zijn veel van de gegevens 
waar men mee werkt aannames  en 
een ander groot deel is giswerk, . . 
daarom de vraag, kloppen de 
basisgegevens die men heeft en 
hanteert wel?  
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Aan de hand van waarnemingen van geologische onderzoeksprocessen die tegenwoordig op aarde plaatsvinden 
en gegevens uit sedimenten, kan de geologische geschiedenis gereconstrueerd worden. We kunnen de stelling 
van Lyell ook omdraaien en extrapoleren naar de toekomst. De processen die ooit plaatsvonden, en de aarde 
vormden tot wat deze nu is. Deze processen vinden nu nog steeds plaats en zullen dat ook in de toekomst doen. 
Niets is nieuw, alleen kunnen we er nu een tijd opplakken van waaruit een gebeurtenis stamt.                                                                                                                              

Met andere woorden: the past (and present) is the key to the future.  
Het klimaat wordt o.a. bepaald door wisselwerking van het aardoppervlak, oceanen, wind en de atmosfeer, daar 
komen nog talloze andere zaken bij die ook hun invloed op het grotere geheel hebben. deze worden opgewarmd 
door zonne-energie (zonnestraling) met een cyclisch wisselende intensiteit. Het klimaat wordt beïnvloed door de 
jaarlijkse omloop van de aarde rondom de zon, door de verdeling van warmte en veranderingen in stromingen in 
oceanen, door stromen van de luchtmassa’s, de positie van bergketens, en - op de geologische tijdschaal - ook 
door gebergtevorming en erosie en de veranderende positie van de continenten.   
De gesteenten van de aardkorst vormen een immens geologisch museum, een archief dat we kunnen 
bestuderen en interpreteren om er de lange geschiedenis van onze planeet in af te lezen. Naarmate we de 
geschiedenis van de aarde beter leren kennen, begrijpen we steeds beter hoe het gecompliceerde systeem 
aarde functioneert.                                                                                                                                                                        
 
Meerdere geologische onderzoeken bewijzen dat voortdurende veranderingen een fundamentele eigenschap 
zijn. Deze veranderingen treden cyclisch op, zowel op lange als op korte termijn. Langere klimaatcycli (met een 
duur van enkele honderdduizenden jaren) worden veroorzaakt door astronomische factoren, zoals variaties in 
de omloopbaan rondom de zon, en de draaibeweging en positie van de aardas ten opzichte van de zon. Kortere 
cycli (vanaf tien jaar) vinden hun oorzaak grotendeels in lokale en regionale factoren. Overigens zijn niet alle 
elementen van het klimaat en niet alle oorzaken van de veranderingen volledig bekend.  
 
Geologisch onderzoek bewijst ook dat gedurende de geschiedenis meer dan eens een warmer klimaat dan het 
huidige overheerste, maar ook dat er meermaals wereldwijde afkoeling optrad. Dit laatste leidde tot het ontstaan 
van ijskappen (gletsjers), die zich soms uitstrekten van de polen tot de keerkringen. Kortom heftige verschillen. In 
de afgelopen 2.5 miljoen jaar (het Quartair) wisselden warme en koude perioden elkaar af. Dat is redelijk goed 
bekend. Sinds ongeveer 12.000 jaar bevindt de aarde zich in de volgende fase van een cyclische opwarming. Op 
dit moment is het maximum van deze opwarming nog niet bereikt. Tijdens de recente opwarming is er een 
verhoogde hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer aanwezig. Oorzaak en gevolg worden nog nader onderzocht.     

Waterdamp (H2O) vormt het grootste (broeikasgas) deel en is ook de grootste boosdoener. In veel mindere 
mate zijn er koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxiden (NOx) en ozon (O3) aanwezig. Al deze gassen 
waren er gedurende de aardse geschiedenis altijd al en de hoeveelheden veranderden continu. Dit hangt 
samen met cyclische opwarming en afkoeling. Periodieke verhoging van de hoeveelheid broeikasgassen in de 
atmosfeer, soms tot veel hogere waarden dan die van nu, viel altijd samen met de warmere perioden - ook 
lang voordat de mens ten tonele verscheen. Door de tijd heen hebben ijstijden, gematigd-klimaat en tropisch-
klimaatperiodes elkaar meer dan eens afgewisseld waarbij de warme perioden duidelijk in de meerderheid 
zijn. Dat ging meestal gepaard met geweldige hoeveelheden ijsvorming op de polen en soms ver daarbuiten. 
Het is zelfs voorgekomen dat de ijskappen reikten tot aan, wat wij nu de tropen, noemen. Soms met grote 
hoeveelheden water, als al de sneeuw en het ijs waren gesmolten. En een andere keer met grote hitte en erg 
onstuimig weer. Soms in een zeer lange periode maar ook in relatief korte periodes. Al deze tijden en variaties 
hebben hun sporen op en in de aardkorst achtergelaten. Deze zijn gezocht, gevonden, diepgaand onderzocht, 
geanalyseerd door meerdere geologen en andere deskundigen.   
  
Deze onderzoekers hebben daarna hun bevindingen op een rij gezet en in grote lijnen geconcludeerd hoe de 
aarde is gevormd en hoe de ontwikkeling is gegaan en het klimaat is geweest in de verschillende tijden, tot aan 
de dag van vandaag. En de feiten liegen (en bedriegen) niet.   
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Het CO2 Sprookjesbos.                                                                                                                                                                           

Onze lucht bestaat voor ca. 78% uit stikstof (N2O) ± 21% uit zuurstof (O2) en ongeveer 1% zijn edelgassen 

en restgassen, waarvan er enkele tot de z.g. broeikasgassen behoren. Van deze edelgassen, restgassen is 

0,0404 % CO2. Dit gehalte van 0,0404% is al millennia vrijwel hetzelfde. De laatste jaren is dit percentage 

iets opgelopen, maar dat is het een paar duizend jaar geleden en zelfs meer recent ook. Maar is het 

duidelijk dat ca 96% van deze CO2 door de aarde zelf geproduceerd wordt. Die komt in de atmosfeer door 

o.a. vulkaanuitbarstingen, natuurlijke manier van afsterven van planten, struiken en vooral bomen, 

bosbranden enz. enz. De percentages kunnen lichte afwijkingen vertonen en zijn een indicatie.  

 

De mens en menselijke activiteiten zijn verantwoordelijk voor de resterende 4% van de CO2 

uitstoot. We spreken dus over een CO2 aandeel van 0,0404% dat door de mens beïnvloed 

wordt. Een uitleg leert ons dat 0,0404% het volume deel in onze atmosfeer is. Broeikasgassen 

zijn kwalijk maar van de ca 7% broeikasgassen is 0,0404% CO2.  En dit percentage, deze 

hoeveelheid, ca 0,0404 volume procent, zou verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering 

of opwarming van de aarde?  Denk eens goed na.            

Of . . is het manier, om mensen een diep schuldgevoel aan te praten, gecombineerd met een financieel 

hakblok, om pure angst te zaaien. Niets van dit al, ‘het is een proces waar de hele wereld als systeem in zit 

en dat zich steeds herhaalt’. En dit proces is onomkeerbaar en heet: ‘natuurlijke ontwikkeling binnen het 

aardse systeem’. Het enige wat de mens direct en via activiteiten kan doen is minimaal versnellen of 

afremmen van selectieve delen n het systeem. Stoppen kan niet, daarvoor is de ‘natuurlijke cyclus’ te 

complex en te sterk. Het is een proces dat wordt misbruikt om een ‘eigen-agenda’ uit te voeren. 

 

En daar moet de wereld in gaan investeren? Geen miljarden en geen biljoenen EURO’s en/of DOLLARS of 

welke valuta dan ook, kunnen dit, “probleem” oplossen. Het is waar, als je dit aanpakt  . . los je één 

probleem er misschien wel grotendeels met dit geld en werk op, en dat is werkeloosheid, wereldwijd.    

Maar nu even serieus . .  dit natuurlijke proces, op deze wereldschaal, kun je zelfs 

niet gezamenlijk oplossen. Daar moet je je aan aanpassen en het vooral niet erger 

maken.  Dus, gerichte maatregelen voor klimaatadaptatie treffen en waar 

mogelijk aanpassingen om het systeem van de samenleving en de gehele 

infrastructuur zoals we die opgebouwd hebben, niet te ontwrichten maar 

weerbaar te maken en het op mogelijke en kwetsbare plekken bij te sturen en/of 

aan te passen.  Kortom, zuinig zijn op onze aarde en met zorg en beleid aanpassen 

en de veranderingen aanbrengen.  

! 
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De invloed van windmolenparken op ons klimaat.                                                   
Is de remedie erger dan de kwaal?            Het lijkt erop!                                                 

Grootschalig gebruik van windenergie in de vorm van grote windmolenparken op zee, maar ook op land, kan het 
klimaat danig in de war schoppen. Het wegwuiven van deze bedreiging is niet alleen onverstandig maar gaat ook 
nog eens kostbaar worden. De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen – of de verstoring van een deel 
van de luchtstromen, zorgt ervoor dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie wordt ontnomen 
aan de hogere luchtlagen.   

Als gevolg van het draaien van de wieken wordt er een defect gecreëerd tussen 2 luchtlagen in onze atmosfeer 
dat voor een deel van die stromingen een ernstig gevolg heeft.  Deze interactie heeft een ingrijpende 
ontregeling van de diverse windstroomgebieden en het zorgt door de ongewone uitwisseling en verstoring van 
de ‘vaste orde’ waardoor turbulentie achter de molens ontstaat, dit heeft verstoring van het klimaat tot gevolg. 
Ook de windsnelheid achter de windmolens in de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken 
van energie aan de wind door windmolens.   
  

Achter de windmolens ontstaat erg veel 
turbulentie. Deze turbulentie wordt o.a. 
veroorzaakt door de top van de 
windmolens die in een hogere luchtlaag 
komt daar energie uithaalt, die afgezwakt 
verder gaat en voor een afwijkend 
weerspatroon zorgt, wat resulteert in 
meer neerslag in de kustgebieden. Dit 
wordt in het begin meteen merkbaar in de 
kuststroken van de landen die aan zee 
liggen, later ook verder landinwaarts. We 
hebben het nog steeds over Noord-
Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en 
Denemarken. In deze landen kan daardoor 
de neerslaghoeveelheid in volume 
toenemen en het weer  zal onstuimiger 
worden.                   

                                                

De toenemende neerslag in Nederland wordt nu toegeschreven aan de klimaatsveranderingen en opwarming 
van de aarde, maar is dat wel zo? De invloed van windmolenparken voor de kust op het klimaat wordt namelijk 
schromelijk onderschat. Ook de lucht- en zeestromingen worden hierdoor beïnvloed wat samen een grote kans 
op vollopen met o.a. zand van het waddendeel van de Noordzee tot mogelijkheid/gevolg  heeft.   
  

Mogelijk een bijkomend gevolg kan zijn dat de morfologie voor de kust van de Noordzeelanden verandert. Hoe 
gaat dit zijn voor de kuststreken. Wat de invloed van een nieuw weersysteem en het effect van de windmolens 
op dit geheel zal hebben, is onbekend. Verwachtingen zijn wel dat er met de stormen, rondom de windmolens, 
ook meer zand van de bodem van de zee in het zeewater zal komen en dat dit deels aan de kust gedeponeerd 
zal worden. Daar komen in het Waddendeel nog nieuwe zaken bij rondom de aanpassing van de afsluitdijk, 
zoals spuigemalen en een heuse meanderende vispassage. - Wetenschappers hebben berekend dat als 
wereldwijd alle door fossiele energie opgewekte elektriciteit door windmolens zou worden opgewekt, op 
globaal niveau absolute veranderingen worden geregistreerd, net zo ingrijpend zijn als een verdubbeling van de 
CO2 in de atmosfeer (800 ppm).   
  

Grootschalige plannen voor de Noordzee en effect op klimaat in omringende landen.                                          

Er is geen gebrek aan ambitieuze plannen voor de grootschalige inzet van windturbines op zee en op land. 
Vooral de hoge windmolens met een tophoogte (inclusief wieken) van 150 - 180 meter *(momenteel al ruim 220 

m) hebben invloed op het klimaat. Deze windmolenparken verstoren de luchtstromen niet alleen lokaal maar 
ook (inter)nationaal, en niet alleen op land maar ook en vooral op zee en aangrenzende kustgebieden. Hierdoor 
zal in het zelfde gebied en kilometers daaromheen het weer en vooral het neerslagpatroon beïnvloed worden.                                                  
Voor en tijdens de bouw van het windpark zijn uitgebreide milieuonderzoeken gedaan wat de invloed van het 
windpark op de flora en de fauna zou zijn. De planten en dieren kregen alle aandacht, maar de gevolgen voor 
het klimaat werden niet in deze onderzoeken meegenomen.     



 27   

  

 Ook niet meegerekend in de rendementseffecten, is 

dat het regelmatig voorkomt dat minstens de helft 

van de windmolens stilstaat vanwege onderhoud, 

storingen of defecten. In de praktijk is de opbrengst 

dus aanmerkelijk lager dan achter het bureau is 

uitgerekend. Wat ook niet is meegerekend, in welke 

berekening dan ook, zijn de energiekosten voor de 

fabricage van een windmolen en alle onderdelen. Dit 

is enorm en een belangrijk gegeven bij de 

berekening van de opbrengst aan energie van een 

windmolen. Wat kost het, wat levert het op, hoeveel 

subsidie is er nodig om rendabel te zijn.  

  

Het gaat onder meer om veranderingen in temperatuur, neerslag, wolkenvorming, windsnelheid en 
luchtdruk. Die zijn het gevolg van het naar beneden sleuren van hogere luchtlagen, die een hogere 
potentiële temperatuur hebben. Wanneer die lucht zich mengt met de lucht uit de lagere luchtlagen, 
resulteert dat, in de toename van hevige turbulentie achter de windmolens, die weer leidt tot een 
temperatuurstijging en een grilliger weerspatroon waarbij de hoeveelheden neerslag dramatisch 
zullen stijgen, vergezeld door heftige neerslag. (kinetische energie wordt omgezet in warmte – en 
warmte zorgt weer voor (extra) verdamping - afkoeling boven land zorgt dan voor neerslag).                                        
                                                                           

Voor de 

kuststrook van 

Noord-Frankrijk, 

België, Nederland, 

Noord-Duitsland 

en Denemarken 

betekenen deze 

massale 

windmolenparken 

in de Noordzee 

dus niet alleen 

groene stroom als 

gevolg van het 

draaien van de 

wieken.  

 

 

 

Maar ook een klimaatverandering tot enkele tientallen kilometers landinwaarts, en incidenteel verder het 

land in, met grilliger weer en sterke wind en heftiger neerslag. Verwacht wordt dat ook de morfologie van 

de Noordzee een aantal veranderingen zal ondergaan. Zo is het zeer afwachten hoe de natuur in zijn 

nieuwe vorm gaat reageren op de nieuwe situaties in het Nederlands deel van de Waddenzee. Houdt 

daarbij ook rekening dat er langs het tracé van de Afsluitdijk ook ingrijpende veranderingen zullen zijn. 

Denk daarbij o.a. aan 2 grote uitslaggemalen, aanpassen voet van de dijk, sluizen en een vispassage. 

Mondiaal gezien, kleine zaken, maar lokaal van invloed op het hele systeem. En wat te denken van de 

invloed die alle windmolenparken aan de Noordzeekust in België, Nederland, Duitsland en Denemarken op 

het klimaatsysteem hebben. Ook het aantal en de maat van windmolens in het IJsselmeer, maar ook op 

land, bv in de IJsselmeerpolders, gaat de hoogte in. Wat zijn hier de klimatologische gevolgen op korte en 

langere termijn van? 



 28   

  

De mondiale zeespiegelstijging.  (extract uit) inleiding: Bert Amesz-klimaatdeskundige v/h actief bij IPCC.     

De huidige trend in de zeespiegelstijging vindt zijn oorsprong halverwege de negentiende eeuw. Ook is er 
gedurende de twintigste eeuw geen significante versnelling waarneembaar. Bovendien blijkt dat de 
zeespiegelstijging in Noord-West Europa, door regionale factoren, achterblijft bij het wereldgemiddelde.  

Aan het einde van de laatste grote ijstijd, zo’n 20.000 
jaar geleden, stond de zeespiegel 120 meter lager dan 
nu. Vanaf die periode is hij in een soort ’S-curve’ 
omhoog gekomen tot ongeveer het huidige niveau. 
Zie figuur. Bij de aanvang van de huidige interglaciale 
periode (Holoceen) stond de zeespiegel nog 60 meter 
lager en steeg toen met 15 mm/jaar. Ongeveer 8.000 
jaar geleden begon de stijging nadrukkelijk af te 
vlakken; het relatief warmere ‘atlanticum’ ging over 
in een iets koeler neoglaciaal tijdperk. Aan het begin 
van onze jaartelling stond de zeespiegel nog 1,5-2,5 
meter lager dan nu.  

Hoe is die ogenschijnlijke versnelling te verklaren? IPCC wijst op het effect van de mondiale opwarming vanaf 
de jaren ’70 (zie temperatuurgrafiekje) en de gevolgen daarvan zoals thermische uitzetting, massaverlies 
Groenland, Antarctica, etc. Maar is dat wel zo?  

Want er is ook een andere verklaring denkbaar. 
Het grote voordeel van satellietwaarnemingen is 
immers dat ook regionale trends midden op de 
oceanen in beeld gebracht kunnen worden, 
bijvoorbeeld de sterke zeespiegelstijging (tot 
meer dan 10 mm/jaar) in het westelijke deel van 
de equatoriale Stille-Oceaan. Zie kaartje. Dat deel 
van de oceaan wordt gekenmerkt door sterke, 
periodieke fluctuaties als gevolg van de El Nino 
Southern Oscillation (ENSO).  

Vanwege de schaalvervorming is de oranje/rode vlek in werkelijkheid veel groter dan het kaartje doet 
vermoeden. Duidelijk is dat dergelijke fenomenen niet worden waargenomen in de peilschaal  
(kust)meetstations welke voor het overgrote deel gesitueerd zijn op het noordelijk halfrond (zie kaartje 

hieronder)  met PSMSL-meetstations (Permanent Service 
for Mean Sea Level (PSMSL)) met minstens 40 jaar 
waarnemingen.                                                                                                                                                                                     
De geconstateerde ‘versnelling’ vanaf ’90 zou dus 
veroorzaakt kunnen worden door het verschil in 
meetmethode (satelliet versus peilschalen). Uit deze 
constatering kunnen twee conclusies getrokken worden: 
(1) de wereldgemiddelde zeespiegelstijging gedurende 
de twintigste eeuw is groter dan tot nu toe gedacht werd 
en (2) de zeespiegelstijging bij NW Europa is lager dan 
het wereldgemiddelde. Er is dus géén sprake van een 
versnelling als gevolg van de opwarming van de 70-er 
jaren zoals IPCC suggereert; die versnelling is overigens 

ook niet terug te vinden in de PSMSL-stations. Voor de Noordzee zijn enkele bijzondere effecten van kracht. Als 
gevolg van de afnemende zelfgravitatie bij Groenland en vanwege postglaciale elastische effecten verdeelt het 
smeltwater zich niet gelijkmatig over de oceanen. Voor de Noordzee bedraagt de stijging door de afsmelt van 
Groenland slechts 20-30% van het wereldgemiddelde; voor de gletsjers bedraagt dat percentage ongeveer 60-
70%. Bovendien is er in NW Europa mogelijk sprake van een significant regionaal effect als gevolg van variaties in 
de Noord Atlantische Oscillatie (NAO) en de intensiteit van de Golfstroom,  (AMO-index) met name in het Kanaal 
en in de Noordzee waar de doorstroming minder wordt door verplaatsen van het ‘keerpunt’ , en het mogelijk 
totaal stilvallen van de Noord-Atlantische-Stroom, actueel wordt met alle gevolgen voor het klimaat. 

https://www.psmsl.org/
https://www.psmsl.org/
https://www.psmsl.org/
https://www.psmsl.org/
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Belangrijke zeespiegelmetingen via diverse systemen:  
* De ogenschijnlijke versnelling (verdubbeling) van de zeespiegelstijging vanaf de jaren ’90 is voor een (belangrijk) 
deel toe te schrijven aan het verschil in meetmethode (satelliet versus peilschalen). Satellieten meten immers ook 
grootschalige regionale fenomenen die buiten het bereik van de kuststations vallen; * Deze conclusie wordt 
bevestigd door het feit dat in de peilwaarnemingen een dergelijke versnelling vanaf de jaren ’90 niet 
waarneembaar is;  

* Satellietwaarnemingen geven een representatiever beeld dan de bekende kuststations;  

* Waarschijnlijk was de wereldgemiddelde zeespiegelstijging gedurende de twintigste eeuw groter dan tot nu toe 
werd aangenomen;  

* Echter, vanwege regionale factoren blijft de zeespiegelstijging op de Noordzee en langs de Atlantische kust van 
Europa achter bij het wereldgemiddelde; (Gravitatie-effect)  

* De ‘huidige’ trend van circa 1,5-2,0 mm/jaar (Noordzee, Europese Atlantische kust) vindt zijn oorsprong in  
   1850 en valt samen met de afloop van de Kleine IJstijd en het begin van de terugtrekking van gletsjers;  

* Deze trend is kennelijk niet of nauwelijks beïnvloed door de opwarming gedurende de laatste eeuw;  

* Ook vanwege de trage respons van de diepe oceaan zal de zeespiegel deze eeuw door blijven stijgen, zelfs in 
een situatie waarin de atmosfeer niet verder opwarmt of zelfs afkoelt.  

De zeespiegel en het gravitatie-effect                                                                                                                                   

Vanaf 1985 werkt men voor wat betreft de 
zeespiegelmetingen samen in een internationaal 
programma, GLOSS  genaamd (Global Sea Level 
Observing System).  Hierin werken een aantal 
zeemeetcentra samen, zoals PSMSL (Permanent Service 
for Mean Sea Level), BODC (British Oceanographic Data 
Centre) en UHSLC (University of Hawaii Sea Level 
Centre).  
Op het hiernaast staande kaartje is de spreiding van de 
290 meetstations van GLOSS te zien. De spreiding is erg 
ongelijkmatig, met – erfenis van het verleden – vooral 
veel kuststations. Maar GLOSS gebruikt tegenwoordig 
ook de satellietgegevens als aanvulling op de 
meetstations.             (Bron: GLOSS )   

Het Gravitatie-effect, zo heet bovenstaande, kan dus spectaculaire zeespiegelhoogteverschillen opleveren.  
Daar waar grote massa’s aanwezig zijn wordt water aangetrokken, zoals de maan aan het zeewater trekt. Het 
Gravitatie-effect (Newton) zorgt er mede voor dat de maan rond de aarde draait en de aarde om de zon cirkelt. 
Maan en Aarde trekken elkaar aan. De maan ‘valt’ als het ware continu in een cirkelvormige baan rond de 
aarde.  De maan zorgt voor eb en vloed. Het gravitatie-effect zorgt ook voor linksom draaiend water in een 
uitlaat/gat b.v. in een wasbak, op de ene helft van de aarde en rechtsom draaiend op de andere helft.  Het 
gravitatie-effect zorgt er ook voor dat het waterniveau rondom grote ijsmassa’s lager is dan elders. Dus zolang 
er ijs en gletsjers op het land liggen en zolang er grote vaste ijsmassa’s op het land liggen is het gravitatie effect 
hier aanwezig. Nederland ligt in de zone tussen de 2200 km en 6700 km - verwijderd van Groenland -  
 
Vast gegeven over werking van het Gravitatie-effect in de Waddenzee:                                                                                 

A.)  Door de realisatie van steeds meer en grotere windmolenparken zal er meer zand van 
de bodem omgewoeld worden met als resultaat; mogelijke terugloop of aanwas van 
deponering   in de Waddenzee of voor de Westkust van m.n. België, Nederland en 
Duitsland en natuurlijk de Noordwestkust van de Waddeneilanden.                                                                
B.)  Meer en merkbare verstoring van de bestaande morfologie voor de kusten en op het  
Wad door minder stroming en derhalve veranderend patroon van depot van zand en slib.                                                       
C.)   Terugval van de stroming in de Noordzee door mogelijk wegvallen/verminderen van 
de aftakking van de Noord-Atlantische Drift. Dit zal zeker ook op de stroming, zand- en 
slibdeponering, ontwikkeling van de Wadden en Waddeneilanden van invloed zijn.                                                                                                                                      
D.)  Dan zijn er nog de effecten van menselijke activiteit en/of ingrijpen. Ingrijpen zoals 
het baggerwerk t.b.v. de vaargeulen, het aanpassen van de Afsluitdijk (zie afbeelding 
Waddenzee) en de aanleg van de vispassage en de gemalen die aangelegd worden om 
water uit te slaan (spuien) bij overvloed uit het IJsselmeer.   

https://klimaatgek.nl/wordpress/wp-content/uploads/gloss.jpg
http://www.gloss-sealevel.org/
http://www.gloss-sealevel.org/
http://www.gloss-sealevel.org/
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Zeespiegelstijging                                                                                                                                                                                                 
De in de grafiek weergegeven  

zeespiegelstijging is dus sterk afhankelijk 

van de positie op aarde. Op wit 

ingekleurde locaties steeg de zeespiegel 

10 millimeter per jaar, in de paarse 

gebieden trad een zeespiegeldaling op 

van 5 millimeter per jaar. Stel nu eens dat 

alle bovengenoemde effecten  

uitgeschakeld zijn, dan gedraagt het 

water in de oceanen en zeeën zich nog 

steeds niet zoals in een glas. De oorzaken 

daarvan zijn isostasie, verticale 

bewegingen van de aardkorst als gevolg 

van bijvoorbeeld het afsmelten van landijs of gebergtevorming, en zogenaamde Gravitatie-effect. Wat 

isostasie doet kan men goed waarnemen in Scandinavië. Vanwege het afsmelten van het landijs na de 

Weichselijstijd (vanaf ca 10000 jaar geleden) veert het, ontdaan van de loodzware ijslast, stevig op. Rond 

de Botnische Golf liggen oude stranden die momenteel ver boven (meer dan 150 m) het huidige 

wateroppervlak uitsteken.  

Bron: www.drroyspencer.com                                                                                                                                                         

Met behulp van een eenvoudig fysisch model 

tracht Spencer tenslotte de feedback-

parameter λ zodanig te parameteriseren dat de 

‘radiative imbalance’ zo goed mogelijk 

overeenkomt met de gemeten toename van de 

warmte-inhoud met 0,2 W/m^2. Zie 

nevenstaande figuur. Let op het feit dat in het 

model de sterke feedback de forcing 

grotendeels neutraliseert, zoals de toename van 

de warmte-inhoud met 0,2 W/m^2 reeds 

indiceerde. Daarbij komt hij uit op een grootte 

van de feedback parameter λ van 4 W/m^2K, resulterend in een klimaatgevoeligheid van slechts 1° C 

bij verdubbeling van het atmosferische CO2gehalte. Veel lager dus dan de door het IPCC gehanteerde 

gemiddelde toename van de temperatuur met 3° C.  

 

Nogmaals de zeespiegel                                                                                                                                                                   

De bekende Duitse klimatoloog Hans von Storch noemde een publicatie over de zeespiegel van de hand van 

een aantal Duitse onderzoekers als een van de voor hem 6 belangrijkste klimatologische publicaties van 

2010 en 2011. Het gaat om publicaties van Thomas Wahl en zijn team. Thomas Wahl et al hebben in 2010  

inderdaad een interessante publicatie het licht laten zien over de zeespiegelstijging in de Duitse Bocht 
sinds 1840.  In 2011 hebben ze in een nieuwe publicatie de data van hun eerdere publicatie uit 2010 
verder verfijnd en verbeterd. Wat ze gedaan hebben is het maken van een reconstructie van de 
zeespiegelstijging in de Duitse Bocht van 
1843 tot 2008, een periode van 166 jaar. 
Nu gaat het hier niet om die grafiek van 
de zeespiegel in de Duitse Bocht, en ook 
niet om de overigens interessante 
techniek met behulp waarvan ze de 
reconstructie hebben gemaakt. Het gaat 
om bovenstaande grafiek uit het tweede 
rapport.  

Bron 

:     

NASA 
 

  

http://www.drroyspencer.com/
http://www.drroyspencer.com/
http://www.drroyspencer.com/
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/171/2010/nhess-10-171-2010.pdf
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/171/2010/nhess-10-171-2010.pdf
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/171/2010/nhess-10-171-2010.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb10/fwu/wb/forschung/publikationen/oceandynamics_2011.pdf
https://klimaatgek.nl/wordpress/wp-content/uploads/sea-level-1993-2008.jpg
https://klimaatgek.nl/wordpress/wp-content/uploads/sea-level-1993-2008.jpg
https://klimaatgek.nl/wordpress/wp-content/uploads/sea-level-1993-2008.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11002
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11002
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Dan is er over/voor de ‘complotdenkers’ (-werkers) nog een handreiking.  

Het verdienmodel uitgelegd                                                                          (Een hele belangrijke factor in de discussie)                                                                                                                                     

Publicatie van de TU Delft - Een (ingekorte) bijdrage van Jeroen Hetzler:  

Dan is er voor de complotdenkers nog een reden om onduidelijk te blijven over het CO2 mysterie. Er is feitelijk geen 

consensus over de omvang van de menselijke invloed op de huidige opwarming. Deze is namelijk nooit 

aangetoond, wat u niet kan verbazen.  De rol van CO2 -gevoeligheid- van het klimaat, blijkt steeds minder dan 

gedacht door voortschrijdend onderzoek. De experimentele bevindingen over het effect van CO2 betreffen een 

vereenvoudigde stilstaande luchtkolom. De werkelijkheid is daarentegen heel anders door de dominante rol van 

atmosferische waterdamp -overlappende absorptiespectra-, verdamping, convectie, horizontale luchtstromingen 

en oceanische systemen - PDO, AMO, El Niño etc. Allemaal factoren die nog maar beperkt zijn doorgrond, mede 

doordat sprake is van een chaotisch, niet-lineair systeem.  

Uiteindelijk komt het immers neer op het uitvoeren van experimenten op 1 factor waarbij alle overige constant 

worden gehouden. Dit vereist een experimentele aarde en een controle-aarde (placebo) zoals bij medicijnonderzoek. 

Wie stelt, heeft meteen ook de bewijsplicht.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met als boodschap dat wanneer uitkomsten afwijken van de modelverwachtingen, het model is verworpen en men 
dus een beter model moet zoeken. Niet om hysterisch beleid te baseren op het verworpen model. Wat daarom niet 
mag worden genegeerd, is de rol van de politiek en, zeker niet de minste, de rol van ideologie (Maurice Strong o.a.) in 
wat een klassiek wetenschappelijk debat had moeten zijn.  

Dit alles leidt tot de vraag op welke, urgente, onweerlegbare wetenschappelijk aangetoonde feiten is het  
klimaatbeleid gebaseerd? Of is hier toch niet sprake van een verdienmodel?                                                                             
Immers, de enorme financiële belangen in de voorgenomen energietransitie bij de industrie, de onderzoekswereld 
en de milieubeweging vallen niet te ontkennen.                                  

                                                                    
Hetzler zegt: ‘Nergens blijkt uit wat de hoge urgentie tot mitigatie verklaart ten detrimente van de adaptatie die 
de mensheid al van oudsher kent.  Niet de opwarming van na 1850 is uniek, maar de hysterische reactie op deze 
bescheiden klimaatverandering en de bereidheid een moderne beschaving te gronde te doen gaan, op basis van 
onderzoeken die zo sterk zijn beïnvloed door een waanprobleem8, is uniek in de menselijke geschiedenis. Zo laten  
in ieder land wel een of meer stromingen hun hoofd hangen naar de IPCC-doctrine’.  

 

(Noot van de schrijver)                                                                                                                                                                      
En de gegevens waarmee het IPCC en overheden werken zijn niet compleet en daarnaast zijn veel  

van de gegevens waar men mee werkt en dat begint al met de start , de uitgangsstelling, 

aannames en een ander groot deel is giswerk, . . . . . . . . . . kloppen de basisgegevens die men 

heeft en hanteert wel?  Waarschijnlijk NIET ? ? ? 

Voor critici is het dus voldoende om aan te tonen 
dat de voorgestelde hypothese de beschikbare 
waarnemingen onvoldoende verklaart. Op de 
criticus rust niet de plicht om met een nieuwe 

hypothese te komen. De gang van zaken bij 
klimaatwetenschap wijkt hier van af. Het lijkt er 

sterk op dat de gebruikelijke gang van zaken binnen 
de alom bekende politieke arena plaatsvindt. 

Dit fenomeen alleen al roept vragen op wat betreft de 
werkelijkheid achter het voorgestane klimaatbeleid van 

het IPCC. 
Het sterk gepolitiseerde karakter van het debat is reden 

tot wantrouwen. 
(Maurice Strong) 

Geld voedt de drang om ‘aan te nemen’ of te ‘gissen’ 
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Wat nu?                                                                                                                                                              

Hier dringt zich de cruciale vraag op: ”Wat nu te geloven – en wat niet”.                                         

Veel beweringen hebben een kern die geloofwaardig en overtuigend is, anderen  

blijven onduidelijk of zeer twijfelachtig.                                                                                                     

En, is het niet zo dat GELD, door de tijden heen, ook nu nog, een eigen, niet altijd 

zuivere, rol gespeeld heeft, vaak omgeven door list, bedrog, valsheid, hebberigheid, 

afgunst, misleiding, leugens, corruptie, manipulatie, eergevoel enz. enz. en waarom    

zou dat hier anders zijn? En, is het niet zo dat alles en iedereen te koop is, en dat            

alleen de prijs verschilt.                   

En t.a.v. de onderzoeksinstituten; is er een extra motivatie om mee te gaan in dit 

‘model’, want door deze perverse prikkel (GELD), genereert het wel een constante 

stroom van liquide middelen naar deze onderzoeksinstituten, en daarmee naar de 

salarisrekeningen van de werkzame personen, die daarmee ook continuïteit en                          

inkomen van de werknemers langdurig garandeert.                                                                                       

Zo is het cirkeltje weer rond en krijgt iedereen de waar(heid), waarvoor betaald is,  

en . . . waarvoor betaald wordt  .  .  .  .  .  Iedereen?   Recht?   Onrecht?   Gelijk? 

Ongelijk?   Waarheid?   Leugen?   Bedrog?   Fraude?   Eerlijk?   Oneerlijk?    Twijfelachtig?   

Overtuigend?   Giswerk?   Onderzoek?   Aannames?   Wetenschap?    

  

Let op . .   Deze verzameling informatie is geen ontkenning van het klimaatprobleem 

maar een stuk om u te tonen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat CO2 de boosdoener is, 

een stuk om u te laten weten dat het deel van een onomkeerbaar natuurlijk proces is 

waar we momenteel in zitten, een herhaling van de geschiedenis van de planeet. Een 

onderdeel van een natuurlijke cyclus dus. Het enige wat er anders is, is dat het             

(volgens de wetenschap die dit onderzocht heeft)  allemaal sneller gaat dan eerder het 

geval was. En dat merken we regelmatig met de grillige uitspattingen van het weer.  

Maar ook dat is niet uniek als je naar de geschiedenis van de aarde kijkt.                                             

De hele aardbol is voortdurend in beweging. En er hebben eerder onverklaarbare 

klimaat- en temperatuurwisselingen en/of veranderingen in een onverklaarbaar korte 

tijd plaatsgevonden. En warmte is voor vele processen een accelerator.  
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Opmerkingen en bevindingen van de schrijver:  

Opmerkelijk is dat bij het lezen van de diverse verslagen en verhandelingen er nog iets 

opviel bij de analyse. De meeste schrijvers van stukken voor de theorie van, ‘de mens en 

de menselijke activiteiten, vooral de CO2 uitstoot, zijn de aanwijsbare oorzaak van het 

broeikaseffect’, zijn in dienst van wetenschappelijke onderzoeksorganisaties, die direct 

of indirect van een overheid zijn of gelieerd en/of aan (rijks)universiteiten. (Bronnen die 

financieren/subsidiëren)  Voor deze groep is het IPCC verhaal gelijk een doctrine. 

Terwijl de wetenschappers die een ander geluid laten horen, dan de door overheden en de 

IPCC-aanhangers uitgezette lijn, de lijn van de natuurlijke ontwikkeling, zoals eerder in de 

geschiedenis van de aarde is gebeurd, verantwoordelijk is voor de opwarming van de 

aarde. Deze andere groep wetenschappers is voor het merendeel niet (meer) aan de 

wetenschappelijke instituten of universiteiten verbonden. Zij zijn vaak met z.g. emeritaat. 

Zij geven dus zonder invloed van buiten, en zonder gehinderd te worden door de druk van, 

of over, ofwel; ‘zonder last of ruggespraak’ (gewenste) uitkomsten van onderzoeken door 

opdrachtgevers, hun gemotiveerde en wetenschappelijk onderbouwde mening over die 

zaken die hun vakgebied en wat daarin gebeurt raken. Soms gaan zij zelfs over tot een 

revisie of correctie van hun eerder uitgebrachte rapportages, over een onderwerp of er 

volgt een interview in een wetenschappelijk magazine of op een wetenschappelijk 

nieuwskanaal met een herziene uitkomst. Vast staat dat de aarde en alles wat er op 

gebeurt een geweldige combinatie van ingenieuze natuurlijke systemen vormt. Als wij 

mensen er maar een beetje van begrijpen, er door veel wetenschappers teveel en te 

gemakkelijk aannames over worden gedaan. Dat in onderzoeken, waar IPCC gegevens de 

‘REGEL’ zijn, zoals van vrijwel de meeste overheden of gelieerde instanties, zijn op een 

nieuw terrein waar nog weinig bekend is, te veel ‘aangenomen’ wordt en verder teveel 

‘gegist’ wordt. Dit ‘aannemen en gissen’  maakt de waarde van uitkomsten in deze 

rapporten en onderzoeken uiterst twijfelachtig. Een ander vreemde situatie is het totale 

gemis van het noemen van het gravitatie-effect. Dit is verantwoordelijk voor de minimale 

rijzing van de zeespiegel.                                                                                                                     

En de gegevens waarmee men werkt zijn dus niet compleet en daarnaast zijn veel  van de 

gegevens waar men mee werkt “aannames” en een ander groot deel is ”giswerk”, . . 

kloppen de basisgegevens die men heeft en hanteert wel?  Dat dit uitkomsten in een 

ander daglicht zet en minder betrouwbaar maakt lijkt met deze kennis, een duidelijke 

zaak. En wat te denken van de rol van CO2?                                                                                                 

Laten we zuinig zijn op de aarde en zeker procesmatig of systemisch niets, overhaast en 

tegen enorme kosten, doen terwijl dit een natuurlijk proces is en niet te stoppen of te 

sturen valt.  
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SAMENVATTING  

 
 
1)  De aarde is voortdurend in beweging met als gevolg aardbevingen en langzaam verschuiven van de continenten en 
verandering van het klimaat. Dit is een natuurlijk systeem waar de mens geen grip op heeft en dat niet of nauwelijks 
beïnvloed kan worden. Menselijke activiteiten over de hele wereld dragen in kleine mate wel bij aan het natuurlijke 
proces waar we in zitten. Voor zover ingrijpen en/of voorspellen een mogelijkheid is, zijn de kosten om dat te realiseren 
zo extreem hoog en het resultaat zo onzeker dat er beter niet getracht kan worden op deze manier invloed op het 
systeem aarde uit te voeren. Het beste wat er uit te halen valt is dat sommige processen, tegen absurd hoge prijzen, 
mogelijk ietsje vertraagd kunnen worden.     
 
2)  Door de diverse invloeden, veroorzaakt door o.a. de beweging van de aarde en de wisseling van klimaat, is ook het 
peil van de oceanen en zeeën op grote wijze beïnvloed en heeft derhalve veel fluctuaties ondergaan. Ook dit deel dat 
deels in het doel van deze publicatie zit, is te groot en te ingrijpend om er ook maar een stukje van te kunnen 
beïnvloeden. Door de continue verplaatsing van de aardschollen en het wisselende klimaat wisselt ook het niveau van 
de Oceanen. Met als gevolg verplaatsen van diverse vormen van leven naar dan leefbare gebieden toe. Maar of het 
stijgen en/of dalen van het zee-/oceaanniveau nu een CO2 gevolg is komt er niet uit. Wel is inmiddels aangetoond dat 
b.v. in de Bermudadriehoek, Barentszzee en Oost-Siberische Zee, onder de zeebodem enorme hoeveelheden 
methaangas en vloeibare methaan liggen. Door het wisselen van temperatuur van het zeewater wordt al bij een 
minuscule verandering deze voorraad getriggerd en komen er enorme hoeveelheden gas vrij die naar het oppervlak van 
de zee gaan en in de atmosfeer terecht komen. Ook methaan is een schadelijk broeikasgas.        
 
3)  De wisselende niveaus van CO2 gehaltes in de atmosfeer. En dit allemaal met diverse, al dan niet door CO2 of stikstof 
beïnvloedde, flora- en fauna- ontwikkelingen. Door de tijd heen is volgens diverse onderzoeken gebleken dat de CO2 
niveaus elkaar sterk afgewisseld hebben. Soms waren ze lager en soms hoger, ja zelfs veel hoger dan nu. De 
aardtemperatuur en ook de atmosfeer zijn in het verleden wel eens warmer geweest dan nu en dat terwijl er in die 
periodes toch een weelderige flora en fauna was. Voor zover is onderzocht niet met een primair gevolg voor de 
temperatuur en secundair voor het weer op aarde. Wel is er uit de onderzoeken gebleken dat er een mogelijke relatie is 
tussen deze temperatuurwisselingen en klimaatwisselingen en CO2. Echter, dit is omgekeerd aan de boodschap die het 
IPCC ons opdringt. De CO2 niveaus volgen namelijk de temperatuur- en klimaatverschillen op een afstand van 200 – 
1.500 jaar. Dit lijkt een duidelijk antwoord op de vraag of de stijging van temperatuur en/of de verandering van klimaat 
een gevolg is van het stijgen van de CO2 niveaus. Overigens hebben we het over 0,005 % volume-percentage dat het 
niveau gestegen is. Dit wordt vaak gepresenteerd als een dramatisch gegeven en uitgedrukt in een stijging van wel 26% 
in een paar jaar, maar het is echt niet zoveel en die 26% is een psychologisch drukmiddel dat de milieubeweging graag 
gebruikt. Het is maar waar je de emotionele accenten wilt leggen.  (In de landen om ons heen worden trouwens andere -
allemaal lagere – cijfers gehanteerd dan hier – m.n. voor CO2 – waarom?)    
 
4)  De invloed van het IPCC in deze materie en de redenen. Het is al even hiervoor genoemd de wil van het IPCC. Het 
IPCC heeft om, niet gecommuniceerde, onduidelijke redenen gekozen om de schuld voor de opwarming van de aarde 
bij een aanwijsbaar menselijke actie, een ingrijpen in en op het systeem te leggen. Toegegeven, het moet minder en zo 
snel mogelijk stoppen met de uitstoot van vuile stoffen door industrie en, dit op een in oorsprong gebaseerd op een 
idee van Svante Arrhenius5 uit 1896. huishoudens. Arrhenius meende dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte van 
de atmosfeer de temperatuur 5°C zou stijgen. Een theorie die in 1906 door hem zelf herzien werd en waarvan hij toegaf 
dat deze fout was. Met name de hoeveelheid fijnstof en er komen steeds meer zaken bij zoals recentelijk de PFAS en 
stikstof vervuiling in m.n. de bouw en in de veeteelt. Maar het is oorverdovend stil om de grootste boosdoener in z.g. 
broeikasgassen of althans vermeende broeikasoorzaken in de industrie en de samenleving nl: waterdamp. Waterdamp 
heeft een vele malen hoger gehalte aan broeikaseffectwerkingen. Waterdamp is grotendeels een niet aan te pakken 
(onder het kopje) stof/gas, die tot 7% op een totale hoeveelheid gassen en stoffen die in de atmosfeer zitten, een 
respectabele hoeveelheid. Een hoeveelheid die gemakkelijk in staat is om op volkomen natuurlijke wijze ons klimaat 
extra te verwarmen. IPCC kan hier niets tegen doen en daarom is men voor een volgende, mogelijke stof(fen) op de lijst 
gegaan. Een actie die wel zou kunnen is de luchtvaart aanpakken, vooral de door turbinemotoren aangedreven 
vliegtuigen stoten grote hoeveelheden waterdamp (condens) uit.  Hier is zeker iets aan te doen. Andere broeikasgassen 
(althans met het etiket Broeikasgas zijn: Methaan CH4, Ozon 03, Lachgas N2O) De onderzoeken naar de relatie tussen 
CO2 en oorzaak van de opwarming van de aarde, en de rapportages, discussies en de sturende invloeden van meerdere 
overheden en het IPCC, worden ook wel “Climate-gate” genoemd. Het lijkt ernstig op een brede geregisseerde 
misleiding. 
  
5)  Vulkanisme is een onberekenbare factor in dit proces. Maar wel een factor om rekening mee te houden. Hele zware 
uitbarstingen hebben meestal een gevolg voor het klimaat op wereldschaal. Terwijl een ander voorkomend fenomeen 
is dat er enorme landmassa’s in beweging komen door een uitbarsting. Op land heeft dit een enorme vernietigende 
kracht, maar op zee, in de oceaan kan dit een tsunami tot gevolg hebben waarvan de gevolgen bij aan land komen, door 
vernietiging, en de  consequenties van zo’n vloedgolf blijvend kunnen zijn voor het klimaat.                                                               
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6). Daarnaast is er de zelfcorrigerende eigenschap die de aarde als autonoom systeem heeft. Een werking die zich onder 
meer toont in een kettingreactie die, de manier waarop b.v. het smeltende poolijs zorgt voor een zo grote toevloed van 
koud water dat dit de stroming van de golfstroom en, zo ook het klimaat beïnvloedt. Deze afkoeling van de dalende 
deel van de Noord Atlantische Golfstroom zal ook het belangrijke keerpunt van de stroom in zijn huidige vorm 
beïnvloeden. Gelijktijdig breekt deze acceleratie ook de z.g. ‘motoren’ van het AMOC-systeem af. Metingen hebben al 
uitgewezen dat het draaipunt van de Golfstroom, langzaam naar het Zuiden beweegt. Dit houdt in dat het draaipunt of 
keerpunt van de Golfstroom, dat nu nog ter hoogte van - en ten zuidwesten van Ierland ligt, zal verplaatsen. Dit zal in 
de nieuwe situatie onder Ierland en Groot-Brittannië komen te liggen, of nog zuidelijker, wat als gevolg zal hebben dat 
er minder of nauwelijks nog ‘warm water’ uit de Atlantische-Golfstroom het Kanaal en de Noordzee in zal stromen.  Dit 
zal leiden tot een aanpassing in het klimaat, in dit geval in o.a. West-Europa, waar het koeler zal worden. Door het niet 
meer zo volumineus langs stromen van relatief warm water van een deel van de Atlantische Golfstroom, dat door het 
Kanaal en de Noordzee stroomt, zal ook het klimaat een duidelijke aanpassing ondergaan. Het zal met het wegvallen 
van een deel van de Golfstroom vrijwel zeker koeler worden in West-Europa en neerslagpatronen zullen veranderen. **    
 
7)  De tektonische activiteit op aarde is ook een onberekenbare factor in dit klimaatsysteem. Een minuscule afwijking in 
temperatuur heeft al gevolgen voor de expansie van b.v. de aardkorst. Als de aardkost beweeglijker wordt ervaren wij 
dat o.a. door het vaker en anders heftiger aardbevingen. Maar deze beweeglijkheid het heeft ook weer invloed op de 
vulkanische activiteiten. Terwijl ook de wisselende magnetische activiteit van invloed is op de tektonische bewegingen 
van de aarde. De invloed van de zon op de aantrekkingskracht van de aarde is ook een belangrijke factor. Temeer 
omdat er nogal wat wisselwerkingen zijn tussen de diverse krachten.   Maar deze magnetische velden beïnvloeden ook 
het water en verschil in eb en vloed, waar de magnetische werking van de maan ook weer een rol in speelt. Het water is 
een enorme grote speler in het geheel. Hier wordt ook weer een handje gegeven aan het klimaatsysteem. Kortom er 
zijn zoveel factoren die een rol spelen wij zijn getuige.     
 
8)  De invloed van externe factoren, factoren die niet door de mens kunnen worden geregeld of gestuurd.   Zoals; alle 
invloeden vanuit het natuurlijke systeem in en op aarde, kosmische voorvallen en incidenten en gevolgen/reacties van 
het aardsysteem op belangrijke voorvallen. Vulkaanuitbarstingen van het niveau Krakatau in 1883, de supervulkaan 
Toba. De gigantische uitbarsting van circa 74.000 jaren geleden heeft het indrukwekkende Tobameer gevormd. In 
IJsland is de Laki in 1783 uitgebarsten en veroorzaakte een meer dan 22 kilometer lange barst in de aarde.  En de 
Vesuvius in het jaar 79 een enorme uitbarsting waarbij de dorpen Pompeï, Oplontis, Stabiae en Herculaneum werden 
geheel of deels bedolven onder puimsteen en as. Zo’n zware vulkaanuitbarsting heeft vaak als bijproduct een enorme 
hoeveelheid as. Deze as drijft mee met de heersende winden en in de hoge windstromen die rond de aarde draaien. 
Daardoor kan er, wat wij nu benoemen als een, z.g. nucleaire winter ontstaan. Dit is een tijdelijke periode dat de zon 
niet goed doorheen kan schijnen waardoor het klimaat flink wordt geraakt en gedurende enkele jaren een flink lagere 
temperatuur het gevolg is. Afhankelijk hoelang de vulkaan as hoog de lucht in blijft blazen duren ook de gevolgen. Het 
klimaat wordt dan tijdelijk beïnvloed maar, er kunnen blijvende gevolgen zijn na zo’n periode. Door beïnvloeding van de 
natuur kunnen afwijkende groeipatronen van de natuur ontstaan met alle gevolgen daarvan.  Daarnaast hebben deze 
enorme vulkaanuitbarstingen ook een invloed op de positie van de aarde zoals de aardas. Of millennia terug een 
komeet in de Golf van Mexico. 1908, een meteoor explodeerde in Siberië boven Toengoeska, die alles in een straal van 
30 tot 40 kilometer platwalste. Een zware aardbeving*** in 2011 in Japan bij Fukushima, die een Tsunami van 14 – 20 
meter hoogte veroorzaakte, wat weer een nucleaire meltdown tot gevolg had, en een indrukwekkende verplaatsing van 
het hoofdeiland van ca. 4 meter. Daarnaast was er een opmerkelijke verplaatsing van de aardas van 4°. Kortom grote 
natuurverschijnselen die direct of via een kettingreactie andere rampen veroorzaken die op hun beurt kort of 
langdurige gevolgen hebben. Voor het klimaat is het gevolg van een reeks van deze voorvallen, dat het indirect toch 
voor een verandering van het klimaat op termijn zal komen.   
 
9)  Hier staat een aantal tegenstrijdige zaken opgesomd die de gemeten zeespiegelpeilfluctuatie weergeven. 
Opmerkelijk is dat men (IPCC) lange tijd is uitgegaan van de opmetingen op de peilschalen. Nu meet men met de 
satelliet en eigenlijk is er, tenminste in West-Europa, niet zo’n stijging. Een van de mogelijke redenen is de preciezere 
satellietmeting en een andere kan het Gravitatie-Effect zijn. Dit en de Elasticiteit van de aarde zorgen voor een 
wonderlijke reactie van de aardkorst die opveert en indeukt onder beschreven omstandigheden zoals b.v. de massa 
landijs in het Noordpoolgebied. Dit Gravitatie-Effect lijkt een bredere werking te hebben blijkt uit recente onderzoeken. 
Een van de gevolgen is dat het niveau van de zeespiegel waarschijnlijk minder en minder snel zal stijgen. Dit beeld is er 
ook bij de temperatuur. Sinds begin 1900 is de gemiddelde temperatuur in, West-Europa met 1,88°C gestegen. Dat is 
minder alarmerend dan de IPCC’s van deze wereld publiceren en ons willen doen geloven.  
 
10)  Dan is er heel verrassend een oplossing die eigenlijk een volgend probleem blijkt te zijn. De MEGA Windparken met 
MEGA-windmolens die zo hoog zijn (tot over de 200 meter hoogte) dat zij de luchtcirculatie op een grotere hoogte 
danig verstoren.  Hier nemen zij een deel van de energie van de hogere luchtstromen weg. Dit op zijn beurt zorgt weer 
voor een ernstige verstoring van de ‘vaste’ windpatronen op grotere hoogte.  Wat door turbulentie achter de 
windmolens, verlies van kracht/energie geeft en, een directe invloed op het klimaat tot gevolg heeft. Met eveneens 
onstuimiger weersmodellen in de luchtstromingsbaan in het windpatroon achter de windmolens. Dit is een nu al 
merkbare consequentie van de winning van energie middels MEGA-windmolens. Dit voor ons nieuwe fenomeen heeft 
zijn invloed, in ieder geval, tot enkele tientallen kilometers landinwaarts. Gezien het hoge aantal grote windturbines dat 
in de windparken voor de kust en de Noordzee verreisd zal het steeds meer voorkomen dat er extreme 
weersomstandigheden voordoen, vooral in de kuststreek.         
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11)  Als laatste is er de behoefte aan macht en geld, een al eeuwen oude nare gewoonte van mensen. In een publicatie 
van de TU – Delft kwam ik deze tekst tegen die mij inspireerde om het stukje over geld en wetenschap etc. hierin op te 
nemen. Omdat de overheid geld verschaft voor een bepaald doel meent zei ook eisen te kunnen stellen aan de 
uitkomsten van onderzoek. Niet zelden kan dit ‘op commando produceren’ simpelweg gekwalificeerd worden als 
misleiding met een wetenschappelijk geurtje. Dit creëert een perverse ontwikkeling in de geest van sommige mensen. 
En . . voilà een volgend probleem is geboren tot er iemand komt met een nog perverser en/of slimmer idee. Dan begint 
de rituele dans opnieuw.    
 
12)  De zeespiegelstijging toegelicht en uitgelegd met alle daarbij gevonden details die voor heel veel van de opvallende 
natuurlijke reacties zorgen. Daarbij komende zaken die voor uitzonderingen en wisselend gedrag zorgen en een 
natuurlijke achtergrond hebben. Hier wordt in het kort uitgelegd hoe deze Gravitatie Effecten werken en waarom ze zo 
werken.  Verrassende natuurverschijnselen en de consequenties van deze natuurverschijnselen die in de praktijk een, 
voor velen, onverwachte meevaller zijn in het opwarmingsproces van de aard en in de consequenties van de 
zeespiegelstijging.     
 
13)  Een ander punt van zorg is de enorme snelheid waarmee z.g. windmolenparken voor energie opwekking, uit de 
grond gestampt worden. Grotendeels om de subsidies binnen te harken en daarnaast ook om ‘groene energie’ in de 
markt te zetten. Net als de PV-panelen-parken die overal in weides verschijnen terwijl er nog zoveel dakruimte vrij is.. 
En dat in een land waar grote woningnood heerst en bouwen uiterst moeizaam gaat door de overregulering van ons 
systeem.  
 

14)  Wetenschappelijk onderzoek heeft ons geleerd dat er o.a. natuurlijke en geologische processen in en op 
de aarde zijn die in een ritme zitten en zich herhalen. Dat er door mensen gestuurde processen zijn die daar, 

verhoudingsgewijs, een bescheiden invloed op hebben en waarvan het in sommige gevallen zou kunnen worden 
uitgelegd als versnellend werkend op het opwarmen van de aarde. Zelfs als dat waar is dan nog blijft dit een natuurlijk 
proces dat met zoveel natuurlijke krachten zich voltrekt dat menselijk ingrijpen te risicovol is en praktisch onbetaalbaar.  
 
15) In een aantal recente publicaties wordt duidelijk gemaakt dat de langs verwachtte en bedreigende 
zeespiegelstijging niet doorzet of althans niet of nauwelijks meetbaar is. Een en ander  hangt ook samen met een 
nieuwe manier van meten dat tegenwoordig met satellieten gebeurt. Hierdoor is het peil , althans de waarneming 
opnieuw ‘gekalibreerd’ en wordt nu exact bijgehouden tot er een nog betere of nauwkeuriger meetmethode i. 

 

 

 

HET ANTWOORD OP DE VRAAG: WAT KUNNEN WE DOEN AAN DE 

OPWARMING VAN DE AARDE? HOE KUNNEN WE HET KEREN? 

 

‘KEREN’ KAN NIET, DAAROM MOETEN WE: 

 

FOCUSSEN OP ADAPTATIE AAN OPWARMING VAN DE AARDE 
 
 
 
 
 
*)    Uitleg tussen de komma’s cursief toegevoegd = Uitleg over de vermeende oorzaak, en de door het IPCC opgelegde oorzaak van de 
opwarming van het klimaat; waaraan gerefereerd wordt.  
** = zie bijlage 2    
*** = zie bijlage 3  
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Weging van gelezen informatie: 

De informatie over de geschiedenis van het klimaat en het hedendaagse reilen en zeilen 

van onze aarde en uit ander hierbij gevoegde informatie vormt een vrij breed beeld. Voor 

zover er een conclusie uit deze opsomming getrokken kan worden, is dat aan de lezer van 

dit stuk. Wel is het is uit bovenstaande teksten duidelijk geworden dat er vele wegen naar 

Rome leiden en dat er evenzovele meningen zijn over m.n. CO2 en wat het doet of, wat 

het niet doet. De hoofdvraag in dit stuk is: wordt de temperatuur op aarde beïnvloed 

door de uitstoot van CO2 of zijn er andere krachten in beeld. Dit is een vraag die vrij 

duidelijk te wegen en te beantwoorden is. Door het lezen van de verschillende informatie 

is duidelijk geworden dat door de eeuwen en millennia heen er diverse zaken zijn te 

onderscheiden en dat niet onomstotelijk vaststaat dat CO2 de oorzaak is van de 

opwarming van de aarde.  Waarschijnlijker is het dat het een natuurlijk proces  of cyclus is 

waar we in zitten, dat versterkt wordt door de grote hoeveelheid waterdamp die we met 

elkaar produceren. Deze waterdamp is, naast zelf een broeikasgas, de belangrijkste factor 

en facilitator die samen met een aantal andere gassen het broeikaseffect versnellen en 

versterken. En er komen nog steeds mensen (en dieren) bij dus zal er meer waterdamp 

komen en zal dat het proces waarschijnlijk versnellen. CO2 lijkt dus meer een volger van 

het totale klimaatproces te zijn dan een aanstichter. Maar ook geld speelt mogelijk een 

belangrijke rol, misschien wel de grootste en sturende rol. Omwille van de mogelijk 

eindeloze onderzoeksmogelijkheden waarmee de wereld in het ongewisse wordt 

gehouden, wisselende rapportages en onderzoeken die om meer onderzoek vragen, 

houdt m.n. het klimaatbureau van het IPCC, als aanjager deze twijfel in leven. En met 

deze beweging talloze nationale onderzoeksbureaus.  Een actie die echt zou helpen is de 

luchtvaartsector aanpakken, en dan met name de (turbo)jet-motoren die enorme 

hoeveelheden condens (= waterdamp) uitstoten in de atmosfeer. Door deze ingreep zou 

het opwarmingsproces ietsje kunnen worden vertraagd. Regeren en acteren wordt dan 

vaak een hele dure en emotionele zaak, en dat zien en horen we dagelijks om ons heen. 

Betere informatie van de bevolking, het accepteren van de klimaatverandering, terwijl 

klimaatadaptatie ons kan helpen ons te wapenen tegen wat komen gaat. En hoe 

duidelijker we zijn, hoe breder het draagvlak zal worden voor adaptatie en maatregelen 

om dit zo goed mogelijk in ons systeem in te passen.   

Een ding is duidelijk en daar zijn we het met elkaar over eens, de aarde warmt op en het 

klimaat verandert, en dat baart ons zorgen om onze toekomst en die van wie na ons 

komen. 
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Leermoment                                                                                                                                                                          

Dus, of het broeikaseffect nu veroorzaakt wordt door menselijke activiteit valt te betwijfelen. 

Hoogstens kan gesteld worden dat de invloed van de mens fractioneel meewerkt aan het versnellen 

van het natuurlijke proces van klimaat verandering.  Zoals gezegd lijkt het eerder een natuurlijk 

proces waar we ons in bevinden. Door verkeerde informatie en verkeerde (gestuurde) interpretatie 

komt dit ons duur te staan. Zeker als we aan het huidige beleid en denken blijven vasthouden. 

Politici en klimaatfanatici willen te snel, te impulsief iets doen, en breken daardoor bestaande 

goede infrastructuur en andere goed werkende systemen af. Dwingen af dat er geïnvesteerd wordt 

in zaken die de klimaatverandering niet of nauwelijks bewerkstelligen. Dus, investeren we wel in de 

juiste richting, willen we niet te snel? Zijn de kosten, die ongelofelijk hoog zijn, op termijn nog wel 

op te brengen, en zorgen deze investeringen echt voor een oplossing. Het IPCC speelt hierin een 

(mis)leidende rol als gids en vele landen volgen blind. Bovendien gaat de opwarming van de aarde 

met alle goedbedoelde acties toch gewoon door. Maar de groep klimaatfanatici en 

klimaatdrammers, gebruiken het IPCC, een onderdeel van de Verenigde Naties, dat wereldwijd als 

autoriteit gezien wordt, zonder door te vragen waarop de theorie die zij aanhangen gebaseerd is. 

Het zou beter zijn om te focussen op ander zaken, waar we wel wat aan kunnen doen. Zoals daar 

zijn; gedoseerd terugdringen van de uitstoot van vervuilende stoffen door de industrie en 

energieproducenten. Terugdringen van o.a. uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, stikstof, PFAS, 

microplastics en medicijnresten, gifresten op het land, in oppervlaktewater, zeeën en oceanen. En 

het terugdringen van de door de luchtvaart veroorzaakte grote hoeveelheid uitstoot van 

waterdamp (condens) in de atmosfeer. En zoek/ontwikkel een goede, betaalbare manier om 

chemische resten van o.a. landbouwbestrijdingsmiddelen, medicijnen, van de industrie uit ons 

milieu te halen. En focus op het belang van de ontwikkeling van ‘schone en betaalbare 

energieproductieprocessen’ zoals b.v. Geothermie. Nogmaals; een probleem als het veranderende 

klimaat kunnen mensen niet oplossen. Als men wil ingrijpen, moet men eerst het hele systeem en 

de samenhang kennen, alle consequenties van elke actie bij ingrijpen, begrijpen, en de actie kunnen 

overzien alsmede de te verwachten keten van reacties kunnen doorzien, berekenen, begrijpen en 

controleren. Men moet het hele systeem van stromingen van oppervlaktewater en wereldzeeën, 

windstromingen, enz. enz. begrijpen en begrijpen en weten hoe duurzaam te beïnvloeden. 

Daarnaast is het van het grootste belang het totale systeem en de samenhang te leren begrijpen en 

te doorgronden. Pas dan, kan men gaan nadenken over wat er mogelijk is en hoe het beïnvloeden 

of sturen van het systeem aangepakt zou moeten worden. En zelfs dan moet men empirisch 

onderzoeken en op kleine schaal kijken wat er werkt en hoe het reageert. Dan moet je verstandig 

zijn en niet koste wat kost actie ondernemen en geld in een bodemloze put gooien.                                                                                    

Ons, en onze acties, aanpassen aan wat er in het aardse systeem gebeurt en proberen het 

niet erger te maken lijkt dus één, of mogelijk, de enig mogelijke en toekomst biedende 

oplossing. Ennn . . . stoppen met uitstoot en/of lozing van diverse vervuilende en milieu 

bezwarende stoffen en stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen.  Want al deze 

dingen doen de aarde geen goed. 

 

 

 

 

*  Waar in dit stuk over het IPCC wordt geschreven wordt het klimaatonderzoekbureau van de VN, het IPCC bedoeld.  
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WAT GAAN WE ER VANAF NU VAN MERKEN ? 

Op de korte termijn zal het vooral de manifestatie van grillige weerspatronen zijn die we niet kennen, althans niet 

gewend zijn. Wat wordt daarmee bedoeld. Hevige lokale regenbuien soms vergezeld van hagel,  (in de winter 

aanvankelijk met sneeuw later met regen.) en hele zware windstoten. Ongewone lange warme en droge periodes. 

Extreme neerslag in korte tijd – overstromingen.  Maar ook een kans op een langdurige afkoeling van enkele graden 

t.o.v. het huidige gemiddelde.  En . . mislukken van oogsten door weersverandering. 

Hoelang dat gaat duren hangt af van de snelheid van het smelten van het polaire ijs dat op de noord- en zuidpool ligt en 

het pakket ijs dat, vooral op het zuidelijk poolgebied maar ook gedeeltelijk op het noordelijk poolgebied, op land ligt. 

Denk daarbij in het Noordpoolgebied aan IJsland, Groenland en het noordelijk deel van Siberië en Canada.  Door de 

toename van de hoeveelheid smeltwater aan een van de “motoren” van de golfstroom en gaan er klimatologisch hele 

andere zaken spelen. Denk daarbij ook aan het z.g. “gravitatie effect” wat o.a. zorgt voor een verhoudingsgewijze 

mindere zeespiegelstijging in onze regio. * Als het landijs grotendeels gesmolten is zal dit effect snel minder worden en 

krijgen we hier in West-Europa alsnog een flinke zeespiegelstijging. De verandering van het klimaat en daarmee het 

weersysteem is al begonnen doordat vooral de smeltwaterhoeveelheid aanzienlijk is veranderd de laatste jaren. Er is 

enorm veel meer ijs gesmolten dan in de decennia hiervoor en dit verzwakt de kracht van de koudwatermotor, in het 

poolgebied, van de AMOC.* (wisselwerking koud/warmwater wordt ontregeld waardoor de Oceaanstroming afzwakt of 

zelfs wegvalt. 

Een ook hiermee 

samenhangend probleem is 

het zakken van het keerpunt 

van de AMOC tot onder 

Ierland. Als het zover is, en dat 

moment nadert snel, dan zal 

de resterende golfstroom naar 

het westen afbuigen. 

Uiteindelijk zal de AMOC 

vrijwel stilvallen waardoor er 

geen of weinig “warm 

oceaanwater” meer door het 

Kanaal de Noordzee zal 

instromen. Dit heeft tot gevolg 

dat wij in West-Europa, een 

onzekere tijd tegemoet gaan. 

Het noordelijk deel van de VS 

en Canada zullen een nog 

grotere verandering te 

verwerken krijgen. De 

voortekenen daarvoor zijn al 

zichtbaar en worden gevoeld. 

Een van de consequenties zal 

zijn dat er ook hierdoor meer 

onstuimig weer in ons 

leefgebied en omringende 

landen zal komen. Daarbij zal 

dit ook van invloed zijn op de 

temperatuur, die waarschijnlijk 

een tiental jaren enkele graden 

zal zakken, of weinig zal 

stijgen, om daarna weer 

sneller te stijgen. 
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Het uitbreiden van de hoeveelheid windmolenparken in de Noordzee is ook een aanslag op een van de vaste 

onderdelen van de ‘weersturende’ systemen, n.l. de vaste luchtstromingen. Deze windmolenparken zullen een 

negatieve invloed op de weersomstandigheden hebben.  Ze halen energie uit de vaste windstromingen en zorgen voor 

ongewone turbulentie die op zij beurt weer zorgt voor extra condensvorming wat de extra neerslag boven land tot 

gevolg heeft. Kortom we gaan een onzekere tijd tegemoet en zullen veel meer extreem weer ervaren. 

‘Actie zorgt voor Reactie’. Die reactie zal o.a. bestaan uit het aanpassen/veranderen van voedingsteeltgebieden en 

teeltsoorten die voor de mens en ook voor dieren/veeteelt bruikbaar zijn. Seizoenen zullen korter en anders worden en 

teeltmethodes zullen moeten worden aangepast. Water speelt hierin ook een cruciale rol, zonder- of te veel water geen 

teelten en geen overleefmogelijkheid. Denk daarbij aan opwarming van diverse delen op de wereld waar nu al grote 

problemen zijn met o.a. de voedselproductie. Wat groeit waar nog en waar is de ruimte en de omstandigheden nog 

zodanig dat een regelmatig voedselteelt mogelijk is.  Waarschijnlijk zal er meer kassenteelt nodig zijn i.v.m. 

temperatuur en vanwege de grillige weersomstandigheden die we met de klimaatverandering kunnen verwachten. 

Waarschijnlijk zullen er aangepaste teelten en voedingsmiddelen verbouwd gaan worden. In ieder geval zal er het 

nodige moeten worden aangepast. En er zal er een robuuster vorm/uitvoering van de kassen moeten komen om de 

teelten te beschermen. Ook de (buiten)veeteelt zal de nodige aanpassingen ondergaan. Niet te vergeten zijn de 

woningen en bedrijfspanden die voor een deel ook aangepast zullen moeten worden. 

Wat zijn de bijkomende oorzaken van m.n. de heftige neerslag en de verwachtte grillige weerpatronen in de komende 

tijd?  

1. Het naar het zuiden verplaatsen en 

afknijpen van  o.a. de oostelijke 

‘Noordzeetak’, van de AMOC, (zie pijl 

en kruisen) en de Noordelijke stromen 

zakken ook weg. 

2. Het bouwen van steeds meer grote 

windmolenparken voor de kust in de 

Noordzee.  

3. Het verstoord raken en mogelijk 

stoppen van de Caraïbische “motor” 

van de AMOC. 

De windmolenparken in Het Kanaalgebied, de 

Noordzee en de Waddenzee en in kleinere 

vorm in het IJsselmeer, zorgen voor een 

verstoring van de klimaatsturende luchtstromen, halen kracht uit de luchtstroom, veroorzaken extra turbulentie en 

zorgen daarmee voor de vorming van extra condens in de lucht. Deze vaak zeer grote hoeveelheden condens zorgen 

boven land voor soms hevige regionale neerslag die vaak gepaard gaat met heftige windvlagen en  soms onweersbuien. 

Dat zijn zomaar enkele punten die onomkeerbaar zijn door het systeem waarin we zitten en dat we klimaatverandering 

noemen, en dat ons in de komende tijd menigmaal zal verrassen met uitzonderlijke weersomstandigheden. 

 

 

 

*. AMOC = Atlantic Meridional Overturning Circulation – dit is, het Atlantische deel van, de Oceaanstroming die mede ons weer en klimaat aanstuurt. 
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Alarmisme over zeespiegelniveau                            

begint te rafelen, nu kustlijnen                                  

wereldwijd sinds 1984 zijn gegroeid

 
Auteur: Kenneth Richard    Vertaling: Martien de Wit. 

Ondanks stijging van de zeespiegel blijkt uit satellietgegevens over 1984-2019 dat de kustlijnen 
wereldwijd met netto +0,26 m/jaar zijn gegroeid.                                                                                                           
Een nieuwe studie bevestigt wat satellietgegevens ons al jaren vertellen: “de mondiale kustlijn breidt zich 
uit” (Mao et al., 2021). 

Groeiende eilanden, stranden, kusten ‘over de hele wereld’                                                                                
Dit is niet de eerste keer dat kustlijnuitbreiding in het tijdperk van opwarming van de aarde en vermeende 
snelle zeespiegelstijging is gedocumenteerd.  Uit een analyse op wereldschaal van 709 eilanden in de Stille 
en Indische Oceaan uit 2019 bleek dat 89% of stabiel was of in omvang toenam en dat geen enkel eiland 
groter dan 10 ha (en slechts 1,2% van de eilanden groter dan 5 ha) sinds de jaren tachtig in omvang was 
afgenomen (Duvat, 2019).                                                                                                                                                                        
Evenzo zijn de stranden op aarde sinds 1984 met 0,33 m/jaar gegroeid (Luijendijk et al., 2018).            In 
een persbericht voor een artikel uit 2016 over veranderingen in het landoppervlak van de kust van 1985 tot 
2015 erkenden wetenschappers dit:           

“We verwachtten dat de kust zich zou gaan terugtrekken als gevolg van de zeespiegelstijging, maar het 
meest verrassende is dat de kusten over de hele wereld groeien” – BBC  

“Aanwas is de dominante trend… over de hele wereld” 

Vandaag de dag zijn er satellietbeelden met hoge resolutie van Google Earth beschikbaar die duidelijk de 
veranderingen van de kustlijn sinds de jaren 1980 op wereldschaal per decennium afbakenen.                                                                                                                         
Volgens Mao en collega’s zijn de Australische kusten gegroeid met een snelheid van +0,10 m/jaar.                         
De Aziatische kusten zijn met +0,64 m/jaar gegroeid. De kusten van Europa breiden zich uit met +0,45 
m/jaar. En het Afrikaanse continent is sinds 1984 met +0,31 m/jaar gegroeid.                                                                              
De enige twee continenten waar de kusten de afgelopen decennia niet zijn gegroeid, zijn Zuid-Amerika (0,00 
m/jaar) en Noord-Amerika (-0,29 m/jaar).                                                                                                                                                    
De beweringen dat een gevaarlijk versnelde stijging van de zeespiegel een onmiddellijke wereldwijde 
bedreiging voor de kusten vormt, worden eens te meer in twijfel getrokken door de werkelijke 
waarnemingsgegevens. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924271621002598
https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2020/12/Coastal-stability-and-growth-across-the-globe-in-recent-decades-Duvat-2019.jpg
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.557
https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2021/11/Coasts-and-beaches-growing-across-the-world-Luijendijk-2018.jpg
https://www.nature.com/articles/s41598-018-24630-6
https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2021/11/Donchyts-2016-Coasts-growing-all-over-the-world.jpg
https://www.bbc.com/news/science-environment-37187100
https://www.climategate.nl/2020/08/ijskappen-smelten-jazeker-maar-wel-tergend-langzaam/


 50   

  

De grote vraag is nu?                                                                                                                                             
“GAAT DE ZEESPIEGEL-STIJGING ZICH WEL MANIFESTEREN OP DE MANIER DIE HET IPCC ONS 
VOORSTELD? DENK HET NIET. 

Waarschijnlijk komt er op termijn wel een stijging van de zeespiegel maan niet zo hevig en 
dramatisch als wordt voorspeld.  Daar er geen ervaringscijfers zijn van eerdere en vergelijkbare 
situaties, blijft dit gissen. In Scandinavië zijn sporen gevonden van het Gravitatie-Effect van een 
kustlijn op meer dan 150 meter hoogte. Dit is eeuwen geleden ontstaan bij een wisseling van 
klimaat. 

Bredere werking Gravitatie-Effect?  . . . Of Gravitatie-Effect 2.0? 
Zou het mogelijk zijn dat een nog niet bekende vorm, of reikwijdte van het Gravitatie-Effect hierin 
een rol speelt? Door de enorme massa landijs die smelt en gesmolten is, komt er ook een enorme 
extra druk op de oceaanbodem. Door deze extra druk op de bodem is de kans dat deze daardoor 
(in)zakt groot. Omdat er op vele delen van de aarde, in ieder geval die delen rondom en ook in de 
oceanen en zeeën, geen extra gewicht op de landmassa komt, in gebieden met permafrost en 
polaire gebieden, slinkt de ijsmassa op het land zelfs. Zou er door dit extra watervolume in de 
wereldzeeën en oceanen, extra gewicht/druk op de bodem komen waardoor over een veel groter 
oppervlak eenzelfde effect als het bekende Gravitatie-Effect, ontstaat? Hierdoor zou het land in en 
om de wereldzeeën en -oceanen in enigerlei mate omhooggeduwd worden wat dan een verrassend 
bijeffect van een bestaand natuureffect is en extra takje is aan de stam van de Gravitatie-Effect-
boom. 

 

*** 



 51   

  

Noten, verantwoording, bronnen en (extra) informatie                                       

 
1   Ole Humlum (geboren 21 Juli 1949) is een Deense emeritus professor in de physical geography aan de Universiteit van Oslo,  

2 Ian Rutherford Plimer (geboren 12 Februari 1946) een Australische geoloog, emeritus professor in  de aardwetenschappen aan de   

   Universiteit van Melbourne Australie     

3 IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change = een organisatie van de Verenigde Naties om de risico's van klimaatverandering te 

E valueren en de reacties te reguleren.  

4 Klimaatonderzoeker Caitlyn Witkowski, hoofdauteur van het artikel en promovendus bij het NIOZ:  

5 Svante August Arrhenius (Uppsala, 19 februari 1859 – Stockholm, 2 oktober 1927) was een Zweeds natuur- en scheikundige.  

6 Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), fluor, ozon (O3) en tot 7 volume procenten waterdamp, zijn broeikasgassen  

6 Een stuk van Jeroen Hetzler over manier om geld voor wetenschappelijk onderzoek te scoren en onderzoeksresultaten te manipuleren  

7 Toelichting van schrijver; waaraan gerefereerd wordt in het stuk – de sturende werking van de (betalende) opdrachtgever op de  

gewenste of vereiste uitkomsten van een onderzoek.  

8 R. Sutton & B. Dong, Atlantic Ocean Influence on a shift in European climate in the 1990s, Nature Geoscience (7 oktober 2012))  

9 André A. Slupik (geoloog en collectiemedewerker, Natuurhistorisch Museum Rotterdam)  

10 Uit deze regelmaat en consequentie zou afgeleid kunnen worden dat CO2 gehalte de temperatuur volgt en niet omgekeerd zoals  nu 

gedacht wordt en wat nu als (IPCC) leidraad geldt. 

11 Zie bijlages 

13 De 7 volume procenten waterdamp in de atmosfeer maken natuurlijk dat de overige ‘gassen’ mee fluctueren. 

  

   

Interessante sites met info over het onderwerp en meer.  
Klimaatverandering : invloed van CO2 - Climategate Klimaat 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shutdown_of_thermohaline_circulation https://klimaatgek.nl/wordpress/ 
https://apnews.com/article/56343f5ddd67b0d29a7f63aed223cd56 https://www.quora.com/What-is-the-difference-
between-ocean-current-tidal-stream-and-drifts https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Atlantische_stroom 
https://www.britannica.com/place/North-Atlantic-Current https://groene-rekenkamer.nl/7307/de-onmisbare-rol-
van-co2-bij-het-leven-op-aarde/ https://www.nemokennislink.nl/publicaties/atlantische-oceaan-ont-regelt-klimaat-
europa/ Klimaat actieplan TU Delft GRK analyseert het klimaat actieplan TU Delft. (groene-rekenkamer.nl) 
https://natuurtijdschriften.nl/pub/538288/STGR2009021005008.pdf  
Diverse kranten, grafiek en internet bronnen en site van Smithsonian-Institution  
Wind farms can cause climate change  
Impacts of wind farms on land surface temperature  
Potential climatic impacts and reliability of very large-scale wind farms  
Positive surface temperature feedback in the stable nocturnal boundary layer  
Unresolved issues with the assessment of multi-decadal global land surface temperature trend  
An alternative explanation for differential temperature trends at the surface and in the lower troposphere  
https://klimaatgek.nl/wordpress/zee/                   zeespiegelstijging                                                                             
https://www.encyclo.nl/begrip/isostasie              isostasie                                                                                                                     
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht       gravitatie-effect  
https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/broeikasgassen 
The Polar Vortex Is Literally Breaking Apart… - YouTube  =  polar vortex disturbance 
  

 

Zie ook de bijlages, en los boekje “waar komt de kennis vandaan”,                                                    

voor uitgebreidere informatie 
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HOE LANG 

KUNNEN 

WE DIT 

NOG ZIEN. 
De klimaatverandering is een onontkoombaar gegeven. 

Is er nog iets wat we kunnen doen om het te vertragen? 

 

Hieronder staan 4,5 hulpmiddelen/mogelijkheden 

 beschreven die, vermits goed en snel uitgevoerd, 

Enigszins vertraging kunnen stimuleren. 

 

Bijlage 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Photo-Voltaïc Panelen 

Bijlage 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Diepe GEO-Thermie 

Bijlage 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Waterstof en -Gas 

Bijlage 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LAES - ‘Groene’ Energieopslag 

Bijlage 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  Windenergiemolen 

Bijlage 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wat doen Broeikasgassen 

En, twee opmerkelijke publicaties: 

Bijlage 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Zeespiegelrijzing bestaat niet?? 

Bijlage 8  - -  Veel minder CO2 in atmosfeer dan gedacht – en nu? 
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Noot: Waarom 4,5 mogelijke hulpmiddelen voor vertraging opwarming aarde. 

Waarom 4,5 mogelijkheden?  Wel omdat de windmolens een oplossing lijken maar 

een groot probleem (kunnen) blijken te zijn. 

Lees het stuk eerder in deze publicatie en hieronder over de windmolens. 

 

BIJLAGE 7  = een kopie van een recente publicatie die te denken geeft. 

Het zelfde geldt voor BIJLAGE 8  
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BIJLAGE 1*  

Photo-Voltaïsche panelen.  (deel van oplossing/remedie) 
Een fotovoltaïsche cel, ook wel PV-cel genoemd, is een zonnecel die licht omzet in elektriciteit. 

Het belangrijkste onderdeel van een gewone fotovoltaïsche cel is een stuk halfgeleidend materiaal met 

een pn-overgang (fotodiode). De elektrische stroom kan maar in één richting door de zonnecel lopen. Als er 

(zon)licht (elektromagnetische straling) op de zonnecel valt, worden er elektronen losgestoten, die dan in de 

gewenste richting bewegen. Deze losgemaakte elektronen vormen de opgewekte elektrische stroom. 

 

PV-Panelen zijn een deel van de oplossing. Waarom? Omdat ze oppervlakte vragen, ruimte die je selectief 

moet gebruiken. In dit geval dus zoals al veel toegepast wordt op daken van woningen en bedrijfspanden. 

Echter, we zien steeds vaker ‘zonnepaneel-weides’ verschijnen in het landschap.  Dit is een ongewenste 

ontwikkeling in een land dat al met ruimte woekert om b.v. woningen te mogen/kunnen bouwen. Bovendien 

is er “dakruimte” genoeg. Als je grond kunt huren voor een PV-weide kun je ook “dakruimte” huren. 

 

Het is niet goed mogelijk te voorspellen wat de energietoekomst van onze aarde is. Zonnecellen zullen nooit zo 

geconcentreerd zulke grote hoeveelheden energie opleveren als we van fossiele of nucleaire opwekking gewend 

zijn. Anderzijds is de opbrengst van fotosynthese minder dan 1% en daaraan ontlenen wij alle voedsel, leer, hout, 

wol, katoen en in Brazilië zelfs een groot deel van de alcohol waarop men rijdt. Het voordeel van een PV-cel 

boven biobrandstof is dat PV geen goede landbouwgrond, bevloeiing of kunstmest behoeft. Nadeel van PV-Cellen 

is dat de productie uiterst milieuonvriendelijk is vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om het 

silicium mengsel te verwarmen, mengen en uitgieten/pn zeer dunne wafers te gieten of te zagen. 

Kunststoffabricage is wat minder energieverslindend maar toch nog een grote verbruiker van energie. Een cel kan 

ook vlak bij de gebruiker (op het dak bijvoorbeeld) gemonteerd worden en de energieopwekking is modulair, dat 

wil zeggen: er kunnen gemakkelijk wat cellen bijgezet of verkocht worden. Daarmee is het aanbod makkelijker op 

de vraag af te stemmen dan bijvoorbeeld bij een kerncentrale. Naast kosten (zowel in geld als in energie) is een 

ander probleem het onderbrekende karakter van de opwekking. 's Nachts schijnt de zon nu eenmaal niet. 

Ontwikkeling van steeds betere vormen van energieopslag vraagt daarom in toenemende mate aandacht. De 

grootste uitdaging blijft echter het rendement opvoeren. In laboratoria worden percentages van ca 22% gehaald. 

Maar hoger rendement moet haalbaar zijn. Met toepassing van de tweezijdige PV-werking komt men nu in 

proefopstellingen tot boven de 40%.  De levensduur van PV-producten kan ook nog opgerekt worden. Waren de 

eerste PV-panelen na 20-25 jaar op, nu gaan ze al ca 30 jaar mee. 

 

Een zeer geschikte manier van groene grootschalige energieopslag is een LAES-systeem (in bijl 4 beschreven) 

 

De laatste jaren zijn er steeds inventievere 

oplossingen gevonden om zonnepanelen te 

maken.  Bij de start was het vrij weinig 

diversiteit door de beperkingen van de 

silicium wafers die nodig zijn om PV-

panelen te maken. Nu kunnen die in allerlei 

maten en zelfs diverse vormen worden 

gemaakt zodat de toepassing steeds breder 

wordt. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook 

folie met dezelfde werking waardoor zelfs 

bolle, holle en ronde vormen kunnen 

worden gemaakt.  

PV-techniek is nog lang niet uitontwikkeld. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfgeleider_(vastestoffysica)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pn-overgang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonlicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernfysica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Module
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energieopslagtechniek
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BIJLAGE 2* 

DIEPE-GEOTHERMIE: “DE SCHONE INVULLING VOOR DUURZAAM VERWARMEN ? 
ELEKTRICITEIT, MOBIELE BRANDSTOF EN MEER OPWEKKEN DE KOMENDE JAREN” 

Hieronder enkele schetsen om te laten zien hoe het werkt en hoe het kan. 

ULTRA-DIEPE GEOTHERMIE IS NIET VERVUILEND EN TAST HET MILIEU NIET AAN.  (Ultra-Diepe) Geothermie is de 
meest gebruiksvriendelijke energiebron. Samen met bv waterstofgas, geproduceerd met GEO-THERMISCHE warmte, kan 
dit de grootste hoeveelheid energie verbruikende eenheden die momenteel nog voornamelijk gebruik maken van 
koolstofrijke stoffen als aardolie, gas en hout, terugbrengen tot een minimale hoeveelheid verbruikers. Dit omdat 
geothermie ons in staat stelt voor verwarming van water en panden over te stappen naar deze schonere bron. Met de 
toepassing van geothermie kan ook de productie van waterstof en waterstofgas opgevoerd worden waardoor dit als 
brandstof voor voertuigen zeer interessant wordt en ook daar de vervuiling teruggebracht kan worden in enkele jaren. 
Ook de gehele elektriciteitsproductie op basis van geothermie plaatsvinden. Te beginnen met de grootste vervuilers, de 
kolencentrales. Ook grotere bedrijven kunnen aanhaken met een eigen bron waarmee zij, èn, zichzelf van energie 
voorzien, èn, aan het grote net leveren. Door stimuleringsregelingen kan de overheid deze processen een boost geven en 
sturen waardoor een en ander eerder gerealiseerd kan zijn. Ook het openbaar vervoer kan als een van de eerste 
bedrijven overstappen op elektrische aandrijving of waterstofcellen als energiebron. 

Hiernaast staat een principeschets van een 
warmtewinning voor energie. In de schets komt het 
woord fracturing* voor. Mocht het toch nodig zijn 
dan gebeurd het op grote diepte en zal de fracturing 
zeer beperkt en alleen worden uitgevoerd als er geen 
gevolgen zijn voor de stabiliteit van de grond en 
omgeving van de locatie. Onderzoeken hebben 
uitgewezen dat dit niet of nauwelijks hoeft te 
worden toegepast daar de diepte waarop de warmte 
gehaald wordt, zo diep is dat dit met de aard van de 
activiteit geen gevolgen voor de omgeving zal 
hebben. Er wordt namelijk geen of nauwelijks 
volume uit de grond gehaald maar warmte 
uitgewisseld. Wat omhooggehaald wordt aan 
volumes gaat vrijwel direct weer terug de grond in. 
Er ontstaat een soort circuit waarin de 
warmtewisseling plaatsvind ondergronds en 
bovengronds.  
Voor de voeding en ondersteuning  zoals 
randapparatuur, benodigd om het proces te starten 
en te continueren met groene energie, kunnen PV-
panelen worden ingezet. Deze groene energie kan 
voor noodgevallen worden opgeslagen en voor de 
ondersteuning ingezet worden zoals de “donkere -
uren”. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
energie uit een LAES-energieopslagsysteem wanneer 
dat maar nodig is.                                                                                     

fractoring wordt in Nederland ook wel fracking genoemd. 

BIJLAGE 2** 
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SCHETS GEOTHERMIE UITLEG 
DUURZAAM EN BETROUWBAAR    Met een bron die vrijwel onuitputtelijk is lijkt dit de oplossing om duurzaam 
energieverbruik te realiseren. Voor huishoudelijk-, voor bedrijfs-, voor industriële toepassingen en om bv 
elektriciteit, waterstof en waterstofgas mee te maken voor mobiele gebruikers. 

DE BASIS IS REALISEERBAAR IN 7-10 JAAR 

Simpel gezegd worden er een aantal hele diepe gaten in de grond 
geboord tot een diepte van 5000 a 7000 meter. (Dit is afhankelijk 
van de locatie en wat de gebruikstoepassing wordt) De 
temperatuur is daar al ruim boven de 200°C en loopt op naarmate 
we dieper boren. Met technische hulpmiddelen halen we die hoge 
temperatuur omhoog middels een schoon en veilig medium dat 
makkelijk warmte opneemt en afgeeft. Via warmtewisselaars die 
boven de grond staan wordt het verwarmingsmedium klaar 
gemaakt voor distributie naar de gebruikers in diverse disciplines. 
De warmteputten worden via een bestaande techniek van 
gestuurd boren in de grond geboord met diverse vertakkingen aan 
de boven- en onderkant. Door het systeem van dit model goed uit 
te werken en zo uniform als mogelijk is, uit te voeren is de 
uitwisselbaarheid en koppeling van het systeem, en 
uitwisselbaarheid van onderdelen een praktische invulling. Kosten 
blijven door gebruik van dezelfde onderdelen beheersbaar. 
Bovendien kan het systeem in korte tijd gerealiseerd worden. 
Hierdoor zal Nederland geen onnodige investeringen in allerlei C02 
beperkende maatregelen hoeven stoppen. Het land doet hiermee 
goede en duurzame zaken en schroeft de uitstoot van schadelijke 
gassen en andere stoffen dramatisch terug en stopt er zelfs een 
aantal mee.  
Met een begin van 700 - 850 putten kan het basissysteem opgezet 
worden en functioneren. Met grote energie gebruikende bedrijven 
en energieproducenten kunnen afspraken gemaakt worden om 
aan te haken en gebruik te maken van de infrastructuur. Voor de 
toepassing van stoomturbines is een temperatuur van boven de 
500 °C nodig. Dus het is aan te raden om daar bij en grootste 
hoeveelheid putten rekening mee te houden. (M.n. voor grote 
bedrijven en Netwerkbedrijven) Deze grotere partners zullen zelf 
ook putten willen slaan als zij aanhaken. Dit zal de uitbreiding van 
het systeem alleen sneller doen verlopen waardoor het snel 
compleet zal zijn.                                                                                   
Waarom moet dit een overheidsinitiatief zijn of moet de overheid 
participeren? Om de aanleg van infrastructuur die voor dit project 
nodig is m.b.v. bijzondere wetgeving t.b.v. het algemeen belang, 
sneller aan te kunnen leggen.                                                                                                                                                                            

Hierboven staat een voorbeeld van de mogelijke spreiding van GEOTHERMIE-putten. Dit is een mogelijkheid om 
versneld aan de CO2 uitspraak van de rechter tegemoet te komen en de bevolking en het bedrijfsleven in één 
programma voor een deel van het energieverbruik, op de duurzame rit te zetten. Door een landelijk systeem van 
GEOTHERMIE-putten te slaan en van daaruit het land aan energie helpen. Een 2e voorrang kan gegeven worden 
aan een versnelde verhoging van de productie van waterstof en waterstofgas dat ook het mobiele deel van 
Nederland in een korte periode over kan stappen op duurzame en groene brandstof. Met deze voorgestelde 
uniforme regeling en stimulatie worden kosten laag gehouden. Het maakt dat iedereen gelijkmatig kan 
overstappen. Immers er hoeven aan de meeste huishoudelijke appraten en ook aan bedrijfsapparaten die aardgas 
gebruiken maar kleine veranderingen te worden aangebracht om op waterstofgas te werken en de 
(gas)infrastructuur is er al. Ook die zal op punten moeten worden aangepast.  Ook voor het wagenpark zijn er 
oplossingen om bestaande voertuigen met verbrandingsmotor aan te passen zodat deze op waterstof(gas) en of 
brandstofcel kunnen rijden. 
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Ultra Diepe boortechniek verklaard. 

De huidige stand van de boortechniek, ook van hele diepe 

boringen laat toe dat er vanuit één punt meerdere 

richtingen uit geboord kan worden. Deze techniek is ook 

voor grote dieptes beschikbaar. Dit heeft als voordeel dat 

er vanaf een punt meerdere kanalen geboord kunnen 

worden om de aardwarmte (in dit geval hitte) naar het 

aardoppervlak te brengen en daar mee te gaan werken. 

Met dezelfde techniek kan het afgewerkte water (dat in 

kwaliteit niet verandert), weer retour gepompt worden in 

de aarde. 

Een consortium van o.a. TNO en Engie gaat de komende 

tijd testen of met een innovatieve boortechniek de 

productie van geothermische warmte uit dunne aardlagen 

economisch haalbaar kan worden gemaakt. Met dit project wil het consortium aantonen dat de nieuwe 

boortechniek de productie uit dunne aardlagen kan verbeteren met 30 tot 100%. De voorkeurslocatie, die 

mogelijk geschikt is voor deze demonstratie, ligt in de gemeente Zwolle. In 2021 wordt de definitieve locatie 

bekend. Het onderzoeksproject is positief beoordeeld door het Europees subsidieprogramma Geothermica en 

heeft een subsidiebeschikking gekregen. 

Dit maakt het mogelijk om vanuit een relatief 

klein punt een hoge calorische exploitatie te 

realiseren.  Doordat er meerdere kanalen in 

de bodem worden geboord in diverse 

richtingen. Dit is met de huidige stand van de 

techniek geen probleem meer. Een 

bijkomend voordeel is dat er minder putten 

nodig zijn om een dekkend netwerk te 

realiseren. In principe zal het totaal aantal 

putten niet minder zijn bij aanvang, dan in 

deze bijlagen genoemd maar de totale 

capaciteit zal bij toepassing van deze 

techniek sneller een dekkend geheel vormen. 

Het grootste probleem zal de overheid zijn 

die kijkt waarom iets niet kan i.p.v. hoe het wel kan.  

Voorbeeld van 

een opzet voor 

een boorput voor 

ultra-diepe 

geothermische 

warmtewinning. 

Met speciale 

afdichtings-

technieken tegen 

druk, 

chemicaliën en 

afdichtingstechni

ek voor 

bescherming 

tegen 

tektonische 

activiteiten. 

Uitstroom en 

retourstroom zijn 

op grotere 

afstand en 

verschillende 

diepte van 

elkaar. 
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Waterstof en waterstofgas. Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn:           

Een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt.      

De productie van waterstof 
Waterstof komt niet in de natuur voor, zoals aardgas of aardolie. Het moet altijd eerst gemaakt worden. Daar 
zijn verschillende manieren voor. Om waterstof te maken is een grondstof nodig, bijvoorbeeld aardgas of 
water. Vervolgens is er energie nodig om het te maken (bijvoorbeeld aardolie of elektriciteit). 
Welke manier en welke energie er ook wordt gebruikt om waterstof te maken, het resultaat is altijd hetzelfde: 
een kleurloos en geurloos gas. Toch hebben we het over groene, grijze en blauwe waterstof. Die 
kleurbenamingen zeggen niets over de waterstof zelf, maar zeggen iets over het soort energie waarmee de 
waterstof is gemaakt.    

 
In het kort: manieren om waterstof te maken 

Grijze waterstof 
Vrijwel alle waterstof die in Nederland wordt 
gemaakt is grijs. Dat betekent dat er bij de 
productie CO2 vrijkomt, die in de atmosfeer 
terecht komt. Het wordt gemaakt met fossiele 
brandstoffen. 
In Nederland wordt ongeveer 80 procent van de 
geproduceerde waterstof gemaakt uit aardgas. Het 
voordeel van deze methode is dat het goedkoop is. 
Ook kan er in korte tijd relatief veel waterstof 
worden geproduceerd. De overige 20 procent van 
de in Nederland geproduceerde waterstof ontstaat 
als bijproduct in de chemische industrie. 
Een nadeel is dat met aardgas gemaakte waterstof 
voor een heel klein deel verontreinigingen bevat. 
Dat is voor gebruik in de industrie geen probleem, 
maar voor gebruik in een waterstofauto moet de 
grijze waterstof extra gezuiverd worden.  

 
Groene waterstof 

Om groene waterstof te produceren is een duurzame energiebron nodig, zoals wind- of zonne-energie of 
waterkracht. Met deze groene stroom kan groene waterstof gemaakt worden. De methode om met behulp 
van elektriciteit water om te zetten in waterstof, heet elektrolyse. 
Bij de productie van waterstof via elektrolyse, wordt elektriciteit gebruikt om water te splitsen. Die splitsing 
vindt plaats in een elektrochemische cel. Daarin wordt water met behulp van elektrische lading omgezet in 
waterstof en zuurstof. Er komt geen CO2 vrij bij dit proces.  
De kosten van het produceren van groene waterstof zijn op dit moment hoger dan van grijze waterstof (die  
projecten aangekondigd waarbij groene waterstof gemaakt gaat worden. Lees meer over de toekomst van 
waterstof. 

Waterstof met het stroomnet: een mengvorm                                                                                                             

 

 

 

 

 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/#De-toekomst-van-waterstof
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/#De-toekomst-van-waterstof
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Blauwe waterstof 

Als de CO2 die vrijkomt bij de productie van grijze waterstof niet in de lucht terecht komt, maar wordt opgeslagen 
of gebruikt, spreken we van blauwe waterstof. CO2 kan bijvoorbeeld opgeslagen worden in een leeg gasveld. Lees 
meer over het opslaan van CO2. In tuinbouwkassen kan CO2 worden gebruikt als grondstof. Doordat de CO2 niet in 
de atmosfeer terecht komt, draagt het niet bij aan de opwarming van de aarde. 
Om de CO2 op te slaan en te transporteren is energie nodig, waardoor de opbrengst van de waterstofproductie als 
geheel lager wordt. Ook ontsnapt er vaak een deel van de CO2: zo’n 10 procent komt alsnog in de lucht terecht.  
Het is een dure techniek, die in Nederland nog niet wordt toegepast. Er worden in Nederland wel verschillende 
mogelijkheden voor opslag en gebruik van de CO2 onderzocht. 
Bron van discussie: 
Over blauwe waterstof bestaat veel discussie. Blauwe waterstof is in feite grijze waterstof, voor de productie wordt 
nog altijd aardgas gebruikt. Het is daarom geen duurzame oplossing. Van grijze waterstof blauwe waterstof maken 
door het afvangen en opslaan van CO2 kan op korte termijn wel bijdragen aan het behalen van 
klimaatdoelstellingen. Het wordt gezien als tussenoplossing op weg naar groene waterstof, waarvoor nu nog te 
weinig groene stroom beschikbaar is. Blauwe waterstof-productie is op dit moment bovendien goedkoper dan de 
productie van groene waterstof. 
Geld steken in de productie van blauwe waterstof wordt door sommige mensen gezien als een rem op de 
ontwikkeling van groene waterstof. Bij de productie van groene waterstof komt geen CO2 vrij en bovendien is het 
hernieuwbaar, in tegenstelling tot blauwe waterstof. 
 

Opslag van waterstof 
Waterstof is goed op te slaan over lange tijd. Het verliest weinig energie, minder dan wanneer energie voor lange 
tijd in een batterij wordt opgeslagen. Dat maakt het opslaan van waterstof interessant voor seizoensopslag: het 
voor langere periodes opslaan van waterstof die gemaakt is in tijden van een overschot aan energie, voor een 
periode waarin een gebrek aan energie is. Door waterstof in de toekomst op te slaan in lege zoutkoepels of 
gasvelden, kan op die manier een energiebuffer worden opgeslagen.  Opslag onder hoge druk. 
Waterstof is een gas met een heel lage dichtheid. Een kilo waterstof neemt daardoor erg veel ruimte in. Door 
waterstof onder hoge druk (700 bar) te brengen, kan de stof in kleinere ruimtes worden opgeslagen. Het kan ook 
vloeibaar worden opgeslagen. Waterstof wordt vloeibaar door het af te koelen tot extreem koude temperatuur (-
253 °C). Er past bijna twee keer zoveel vloeibare waterstof in een opslagvat dan gasvormige waterstof. Omdat het 
vloeibaar maken van waterstof erg veel energie kost, wordt dit bijna nooit gedaan. Het maken van vloeibaar water-
stof zorgt, met de huidige productiemethodes, voor 10% meer CO2-uitstoot dan het gebruik van waterstof als gas. 
 

De voordelen van waterstof zijn: 
Waterstof kan erg veel energie opslaan, meer dan elke andere stof op aarde. 
Het kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege aardgasvelden of zoutkoepels. Dit is beter dan opslag van energie 
in batterijen of accu’s, omdat de opslag van waterstof voor minder energie verlies zorgt. 
De opslag van waterstof zorgt ervoor dat het een buffer voor het elektriciteitsnet kan vormen. Op momenten dat 
het aanbod groene energie uit zonne- of windenergie laag is, kan opgeslagen waterstof worden ingezet om aan de 
elektriciteitsvraag te voldoen. Waterstof is goed te vervoeren, waardoor het importeren van duurzame elektriciteit 
in de vorm van groene waterstof mogelijk is. Het kan bovendien gebruikt worden in het bestaande gasnet. Het kan 
vrachtauto’s en ander zwaar vervoer verduurzamen. 
Waterstof kan worden gebruikt om huizen die niet goed te isoleren zijn duurzaam te verwarmen. 
Groene waterstof kan processen in de (chemische) industrie verduurzamen. 

 

De nadelen van waterstof zijn: 
Bij het maken van waterstof gaat energie verloren. Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof gaat zo’n 25 
procent van de energie verloren. Ook bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit is er sprake van 
energieverlies: zo’n 40 procent. 
Groene waterstof is duurzaam, maar de productie is erg duur, kost veel tijd en is ingewikkeld. Grijze waterstof 
is makkelijker te maken, maar niet duurzaam. 
Het aanleggen van een goede infrastructuur voor waterstof (bijvoorbeeld het aanpassen van het bestaande 
gasnet) kost veel geld. Voor andere alternatieven, zoals groen gas, zijn zulke dure aanpassingen niet nodig. 
Er is op dit moment een zeer klein aanbod van groene waterstof. Een belangrijk discussiepunt is hoe dat 
gebruikt gaat worden. Niet voor elke toepassing zal genoeg duurzame waterstof beschikbaar zijn. 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/#de-opslag-van-waterstof
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Net zoals bij alle brandstoffen, brengt het gebruik van waterstof risico’s met zich mee. Om die risico’s in te 
perken zijn verschillende veiligheidssystemen nodig. Een aantal van de risico’s van waterstof zijn: 
Waterstof is moeilijk waar te nemen, omdat het kleurloos en geurloos is. Het kan zich daarom ongemerkt 
ophopen in ruimtes. 
Waterstof kan ontbranden bij kleine hoeveelheden in de lucht. 
Er is weinig energie nodig om waterstof te laten ontbranden. 
Waterstof kan erg veel energie bevatten, waardoor een explosie erg krachtig kan zijn. 
In tanks wordt waterstof opgeslagen onder hoge druk, wat ook risico’s met zich meebrengt.  
In de industrie wordt waterstof al lang gebruikt en is veel kennis over veiligheid. Deze kennis kan gebruikt 
worden om het gebruik van waterstof in bijvoorbeeld vervoer of woningen veiliger te maken. Verschillende 
partijen werken samen aan een Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) waarin duidelijke regels en 
voorschriften worden vastgelegd voor het gebruik van waterstof. De verwachting is dat waterstof dan ook in 
de maatschappij veilig gebruikt kan worden. 
 
 

Hoe wordt waterstof nu gebruikt? 
In Nederland wordt zo’n 10 miljard kubieke meter waterstof per jaar geproduceerd. Hiervan wordt 80% 
gemaakt van aardgas (grijze waterstof), wat zorgt voor zo’n 13 miljoen ton CO2 in de atmosfeer. De overige 
20 procent van de waterstof ontstaat als bijproduct in de chemische industrie. 
Waterstof wordt in Nederland vooral als grondstof voor chemische stoffen gebruikt. Het grootste gedeelte 
voor het maken van ammoniak (37%), waarvan onder andere kunstmest wordt gemaakt. Waterstof wordt ook 
gebruikt bij de raffinage van aardolie. 
Waterstof is ook te gebruiken als brandstof in waterstofauto’s, maar dat gebeurt nog op kleine schaal. 
 

De toekomst van waterstof 
In Nederland wordt zo’n 10 miljard kubieke meter waterstof per jaar geproduceerd. Hiervan wordt 80% 
gemaakt van aardgas (grijze waterstof), wat zorgt voor zo’n 13 miljoen ton CO2 in de atmosfeer. De overige 
20 procent van de waterstof ontstaat als bijproduct in de chemische industrie. 
Waterstof wordt in Nederland vooral als grondstof voor chemische stoffen gebruikt. Het grootste gedeelte 
voor het maken van ammoniak (37%), waarvan onder andere kunstmest wordt gemaakt. Waterstof wordt ook 
gebruikt bij de raffinage van aardolie. 
Waterstof is ook te gebruiken als brandstof in waterstofauto’s, maar dat gebeurt nog op kleine schaal. 
Op dit moment is vrijwel alle waterstof die in Nederland wordt geproduceerd grijs. In de toekomst is de 
verwachting dat er meer blauwe en groene waterstof bij komt. Groene waterstof is op dit moment nog duur, 
maar de verwachting is dat de prijs zal dalen zodra er meer gemaakt wordt. Het is de vraag of er op korte 
termijn genoeg groene stroom is om groene waterstof te kunnen maken. 
Blauwe waterstof kan een tussenoplossing vormen. Het afvangen en opslaan van CO2 die vrijkomt bij de 
productie van grijze waterstof, kan ervoor zorgen dat klimaatdoelen op minder lange termijn gehaald worden. 
Er zijn ook mensen die investeren in blauwe waterstof een slechte stap vinden: het geld kan volgens hen beter 
geïnvesteerd worden in productie van groene waterstof. Bovendien is voor de productie van blauwe 
waterstof nog altijd aardgas nodig. Het is belangrijk dat er zuinig omgegaan moet worden met waterstof. Als 
er geschikte alternatieven bestaan, hebben die de voorkeur boven waterstof. Bij de keuze tussen elektriciteit 
of waterstof, is elektrisch veelal de beste keuze. 
 
 
De toekomst van Waterstof 
 
Hieronder worden 4 toepassingen beschreven waarin waterstof in de toekomst mogelijk een rol kan gaan 
spelen 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
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Waterstof in vervoer 
Op dit moment zijn er al auto’s die rijden op 
waterstof te koop. Waterstofauto’s stoten net 
als batterij-elektrische auto’s tijdens het rijden 
geen CO2 uit. Bij de productie van de benodigde 
waterstof en elektriciteit kan wel CO2 worden 
uitgestoten. Een elektrische auto gaat veel 
efficiënter om met energie. Om hetzelfde aantal 
kilometers te rijden als een elektrische auto 
heeft een waterstofauto drie keer zoveel 
energie nodig.  
Op dit moment kunnen waterstofauto’s op één 
tank nog verder rijden dan de meeste 
elektrische auto’s. De ontwikkeling van 
elektrische auto’s met batterij gaat de laatste 
jaren erg hard. De verwachting is dat het 
voordeel van een groter bereik voor de 
waterstofauto in de nabije toekomst wegvalt. 
Daarnaast ligt de nieuwprijs van 
waterstofauto’s op dit moment een stuk hoger 
dan die van elektrische auto’s. Ook de 
gebruikskosten van een waterstofauto – voor 
onderhoud en tanken – liggen hoger dan die bij 
elektrische auto’s. Het opladen van een 
elektrische auto op batterij is goedkoper dan 
het tanken van waterstof. Daarnaast kan 
waterstof op slechts enkele plekken in Nederland getankt worden, terwijl er door het hele land oplaadpalen voor 
elektrische auto’s te vinden zijn. De verwachting is dat waterstof voor personenauto’s geen grote rol gaat spelen. 
Lees meer over waterstofauto's en elektrische auto’s. 
Waterstof kan wel een belangrijke rol gaan spelen in de aandrijving en verduurzaming van vrachtauto’s, treinen of 
bussen. Omdat deze voertuigen groot en erg zwaar zijn, zouden ze een veel grotere batterij nodig hebben dan een 
personenauto. Zeker in de transportsector, waar de afstanden vaak erg groot zijn. Omdat de afstanden die 
vrachtauto’s rijden te kunnen dekken met een batterij, zou zo’n grote en zware batterij nodig zijn dat het niet 
rendabel is. Waterstof is dan een geschikt alternatief. Een andere mogelijkheid is dat accu's zo snel verbeteren dat 
deze alsnog worden ingezet bij dit soort vervoer. 
In de scheepvaart en het vliegverkeer speelt waterstof op dit moment nog geen rol. In de toekomst kan waterstof 
daar wel een rol gaan spelen. Zo kan waterstof worden gebruikt om synthetische kerosine te maken, wat voor het 
vliegverkeer kan worden gebruikt. 

  
Waterstof in woningen en andere gebouwen 
In het klimaatakkoord is afgesproken dat woningen in Nederland duurzamer moeten worden. Dat betekent 
verwarmd met duurzame warmte (zoals met een warmtepomp of een warmtenet). Duurzaam verwarmen gebeurt 
op lage temperatuur, waarvoor huizen goed geïsoleerd moeten zijn. Waterstof kan een rol spelen bij duurzame 
verwarming. Gezien de schaarste van waterstof is dat alleen een verstandige keuze, wanneer er geen enkel 
alternatief is. Door waterstof om te zetten in elektriciteit, kan het een duurzame manier vormen om een 
warmtepomp te laten werken. Bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit ontstaat energieverlies. Omdat een 
warmtepomp een veel hoger rendement haalt dan een HR-ketel, wordt dat energieverlies gecompenseerd. Niet 
alle gebouwen kunnen goed genoeg geïsoleerd worden om op lage temperatuur verwarmd te worden. Historische 
panden in binnensteden bijvoorbeeld. Ook daarvoor kan waterstof uitkomst bieden. In dat geval kan de waterstof 
worden verbrand in een ketel. Daarbij komt veel warmte vrij, waardoor ook slecht geïsoleerde huizen goed 
verwarmd kunnen worden. In dat geval bestaat ook de mogelijkheid om het in het aardgasnet wat al aanwezig is bij 
te mengen. Er zijn verwarmingsketels die dat aankunnen. Eind 2020 zijn er een aantal proefprojecten voor 
waterstof in woningen en gebouwen in Nederland. 

 
 

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/alles-over-elektrische-auto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/warmtenet-zonder-aardgas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/lage-temperatuur-verwarming-ltv/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/alles-over-isoleren/
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Waterstof voor het elektriciteitsnet 
Waterstof is te maken met elektriciteit en met behulp van brandstofcellen weer terug om te zetten in 
elektriciteit. Dat biedt kansen voor de toekomst. Waterstof kan langdurig opgeslagen worden in bijvoorbeeld 
lege aardgasvelden en zoutkoepels. Daarom kan waterstof een aanvulling zijn op het gebruik van zonne- 
en windenergie. Wanneer er tekorten ontstaan, bijvoorbeeld in de winter, kan de voorraad waterstof worden 
gebruikt om het elektriciteitsnet aan te vullen. Wanneer er een overschot aan zonne-energie is, bijvoorbeeld 
in de zomer, kan die juist worden opgeslagen in waterstof. 
De vraag is of het financieel interessant is om alleen groene waterstof te produceren op momenten dat er 
zon- en windoverschotten zijn. De productie van groene waterstof is het goedkoopst als de installatie in een 
jaar tijd zoveel mogelijk uren kan draaien. Als zo’n installatie alleen draait op het moment dat er een 
overschot aan zonne- of windenergie is, wordt de waterstof veel duurder. 
Omdat waterstof goed opgeslagen én vervoerd kan worden, is het een energiedrager die de import van 
groene energie mogelijk maakt. Omdat Nederland een klein en dichtbevolkt land is, is het lastig om alle 
energie in ons eigen land duurzaam op te wekken. Het importeren van groene (of blauwe) waterstof kan dan 
uitkomst bieden. 
 

Waterstof in de industrie 
Op dit moment wordt waterstof vooral gebruik in de industrie, niet als energiedrager maar als grondstof voor 
chemische producten. De verwachting is dat waterstof ook als energiedrager een grotere rol gaat spelen. 
Grondstoffen en producten waarbij tijdens de productie waterstof wordt gebruikt kunnen met blauwe of 
groene waterstof verduurzaamd worden. Zo kunnen sommige stoffen met minder of zelfs zonder CO2-
uitstoot geproduceerd worden. Ook kan waterstof gebruikt worden voor productieprocessen waar hoge 
temperaturen voor nodig zijn. Daar wordt nu nog steenkool of aardgas voor gebruikt. Met andere duurzame 
verwarmingsmethodes zijn die hoge temperaturen niet of nauwelijks te bereiken. Waterstof kan een schoon 
alternatief zijn. 
 

De waterstof die nu in Nederland wordt 
geproduceerd is grijs. In de toekomst is de 
verwachting dat er meer blauwe en groene 
waterstof bij komt. Groene waterstof is op dit 
moment nog duur, maar de verwachting is dat 
de prijs zal dalen zodra er meer gemaakt wordt. 
Het is de vraag of er op korte termijn genoeg 
groene stroom is om groene waterstof te 
kunnen maken. 

Blauwe waterstof kan een tussenoplossing 
vormen. Het afvangen en opslaan van CO2 die 
vrijkomt bij de productie van grijze waterstof, 
kan ervoor zorgen dat klimaatdoelen op minder 
lange termijn gehaald worden. Er zijn ook 
mensen die investeren in blauwe waterstof een 
slechte stap vinden: het geld kan volgens hen 
beter geïnvesteerd worden in productie van 
groene waterstof. Bovendien is voor de 
productie van blauwe waterstof nog altijd 
aardgas nodig. Het is belangrijk dat er zuinig 
omgegaan moet worden met waterstof. Als er 
geschikte alternatieven bestaan, hebben die de 
voorkeur boven waterstof. Bij de keuze tussen 
elektriciteit of waterstof, is elektrisch veelal de  

 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
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BIJLAGE 3****** 

Waterstof in vervoer                                                                                                                                                                    
Op dit moment zijn er al auto’s die rijden op waterstof te koop. Waterstofauto’s stoten net als batterij-elektrische 
auto’s tijdens het rijden geen CO2 uit. Bij de productie van de benodigde waterstof en elektriciteit kan wel CO2 
worden uitgestoten. Een elektrische auto gaat veel efficiënter om met energie. Om hetzelfde aantal kilometers te 
rijden als een elektrische auto heeft een waterstofauto drie keer zoveel energie nodig. Op dit moment kunnen 
waterstofauto’s op één tank nog verder rijden dan de meeste elektrische auto’s. De ontwikkeling van elektrische 
auto’s met batterij gaat de laatste jaren erg hard. De verwachting is dat het voordeel van een groter bereik voor de 
waterstofauto in de nabije toekomst wegvalt.                                                                                                                                                                
Daarnaast ligt de nieuwprijs van waterstofauto’s op dit moment een stuk hoger dan die van elektrische auto’s. Ook 
de gebruikskosten van een waterstofauto – voor onderhoud en tanken – liggen hoger dan die bij elektrische auto’s. 
Het opladen van een elektrische auto op batterij is goedkoper dan het tanken van waterstof. Daarnaast kan 
waterstof op slechts enkele plekken in Nederland getankt worden, terwijl er door het hele land oplaadpalen voor 
elektrische auto’s te vinden zijn. De verwachting is dat waterstof voor personenauto’s geen grote rol gaat spelen. 
Lees meer over waterstofauto's en elektrische auto’s.                                                                                                
Waterstof kan wel een belangrijke rol gaan spelen in de aandrijving en verduurzaming van vrachtauto’s, treinen of 
bussen. Omdat deze voertuigen groot en erg zwaar zijn, zouden ze een veel grotere batterij nodig hebben dan een 
personenauto. Zeker in de transportsector, waar de afstanden vaak erg groot zijn. Omdat de afstanden die 
vrachtauto’s rijden te kunnen dekken met een batterij, zou zo’n grote en zware batterij nodig zijn dat het niet 
rendabel is. Waterstof is dan een geschikt alternatief. Een andere mogelijkheid is dat accu's zo snel verbeteren dat 
deze alsnog worden ingezet bij dit soort vervoer.                                                                                    In de scheepvaart 
en het vliegverkeer speelt waterstof op dit moment nog geen rol. In de toekomst kan waterstof daar wel een rol 
gaan spelen. Zo kan waterstof worden gebruikt om synthetische kerosine te maken, wat voor het vliegverkeer kan 
worden gebruikt. 

Waterstof in woningen en andere gebouwen                                                                                                                                 
In het klimaatakkoord is afgesproken dat woningen in Nederland duurzamer moeten worden. Dat betekent 
verwarmd met duurzame warmte (zoals met een warmtepomp of een warmtenet). Duurzaam verwarmen gebeurt 
op lage temperatuur, waarvoor huizen goed geïsoleerd moeten zijn. Waterstof kan een rol spelen bij duurzame 
verwarming. Gezien de schaarste van waterstof is dat alleen een verstandige keuze, wanneer er geen enkel 
alternatief  is.                                                                                                                                                                                                                                      
Door waterstof om te zetten in elektriciteit, kan het een duurzame manier vormen om een warmtepomp te laten 
werken. Bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit ontstaat energieverlies. Omdat een warmtepomp een 
veel hoger rendement haalt dan een HR-ketel, wordt dat energieverlies gecompenseerd.  Niet alle gebouwen 
kunnen goed genoeg geïsoleerd worden om op lage temperatuur verwarmd te worden. Historische panden in 
binnensteden bijvoorbeeld. Ook daarvoor kan waterstof uitkomst bieden. In dat geval kan de waterstof worden 
verbrand in een ketel. Daarbij komt veel warmte vrij, waardoor ook slecht geïsoleerde huizen goed verwarmd 
kunnen worden. In dat geval bestaat ook de mogelijkheid om het in het aardgasnet wat al aanwezig is bij te 
mengen. Er zijn verwarmingsketels die dat aankunnen. Eind 2020 zijn er een aantal proefprojecten voor waterstof 
in woningen en gebouwen in Nederland. 

Waterstof voor het elektriciteitsnet                                                                                                                           
Waterstof is te maken met elektriciteit en met behulp van brandstofcellen weer terug om te zetten in elektriciteit. 
Dat biedt kansen voor de toekomst. Waterstof kan langdurig opgeslagen worden in bijvoorbeeld lege 
aardgasvelden en zoutkoepels. Daarom kan waterstof een aanvulling zijn op het gebruik van zonne- 
en windenergie. Wanneer er tekorten ontstaan, bijvoorbeeld in de winter, kan de voorraad waterstof worden 
gebruikt om het elektriciteitsnet aan te vullen. Wanneer er een overschot aan zonne-energie is, bijvoorbeeld in de 
zomer, kan die juist worden opgeslagen in waterstof.                                                                                                        De 
vraag is of het financieel interessant is om alleen groene waterstof te produceren op momenten dat er zon- en 
windoverschotten zijn. De productie van groene waterstof is het goedkoopst als de installatie in een jaar tijd zoveel 
mogelijk uren kan draaien. Als zo’n installatie alleen draait op het moment dat er een overschot aan zonne- of 
windenergie is, wordt de waterstof veel duurder.                                                                                   Omdat waterstof 
goed opgeslagen én vervoerd kan worden, is het een energiedrager die de import van groene energie mogelijk 
maakt. Omdat Nederland een klein en dichtbevolkt land is, is het lastig om alle energie in ons eigen land duurzaam 
op te wekken. Het importeren van groene (of blauwe) waterstof kan dan uitkomst bieden. 

 

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/alles-over-elektrische-auto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/alles-over-elektrische-auto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/waterstofauto/
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/warmtenet-zonder-aardgas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/lage-temperatuur-verwarming-ltv/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/alles-over-isoleren/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
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BIJLAGE 3******* 

Waterstof in de industrie                                                                                                                                                               
Op dit moment wordt waterstof vooral gebruik in de industrie, niet als energiedrager maar als grondstof voor 
chemische producten. De verwachting is dat waterstof ook als energiedrager een grotere rol gaat spelen.                                                                                                                                                                                                   
Grondstoffen en producten waarbij tijdens de productie waterstof wordt gebruikt kunnen met blauwe of groene 
waterstof verduurzaamd worden. Zo kunnen sommige stoffen met minder of zelfs zonder CO2-uitstoot 
geproduceerd worden. Ook kan waterstof gebruikt worden voor productieprocessen waar hoge temperaturen voor 
nodig zijn. Daar wordt nu nog steenkool of aardgas voor gebruikt. Met andere duurzame verwarmingsmethodes 
zijn die hoge temperaturen niet of nauwelijks te bereiken. Waterstof kan een schoon alternatief zijn. 

1e CONCLUSIE : 
Waterstof is een veelzijdige energiedrager die alleen interessant is wanneer die op een ‘schone wijze’ en tegen 
acceptabele kosten geproduceerd wordt. 
 

2e CONCLUSIE: 
Waterstof heeft een opslag nodig die veilig is, sterk is en tegen hoge druk kan. 
 
3e CONCLUSIE: 
Waterstof is één van de toekomstige energiebronnen waar we een schonere toekomst mee kunnen ingaan. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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BIJLAGE 4*                         (DEEL VAN OPLOSSING/REMEDIE) 

LAES TECHNIEK - Vloeibare luchtopslag is de goedkoopste route naar 

24-uurs groene elektriciteit (opslag uit PV, Wind, Geothermie en . . .) 

Een door wind en/of Photo-Voltaïc 
panelen, of andere niet fossiele, 
energie aangedreven LAES-
systeem zou al een goedkopere 
back-up zijn voor variabele 
hernieuwbare energiebronnen dan 
een gasturbinecentrale, en zou de 
game-changer kunnen zijn die de 
energiesector nodig heeft. 
De meest gangbare methoden 
voor energieopslag - gepompte 
hydro en batterijen hebben beide 
hun nadelen. De eerste vereist 
reservoirs en bergen, terwijl 
batterijen slechts kleine 
hoeveelheden stroom kunnen 
opslaan en duur zijn om op grote 
schaal te gebruiken. 

Maar er is een doorbraak, goedkope, overal te bouwen oplossing gevonden, dankzij een particulier 
gefinancierd bedrijf in het VK dat de afgelopen 14 jaar stilletjes zijn unieke technologie heeft ontwikkeld. Met 
alleen een of twee opslagtanks voor vloeibare lucht is er 1½ of een dubbele capaciteit – 400 MWH. 
 
De Liquid-Air Energy Storage (LAES) -technologie van Highview Power - die zich in het veld heeft bewezen 
tijdens een 5MW / 15MWH-proefproject op het net in de buurt van Manchester - kan maandenlang enorme 
hoeveelheden stroom opslaan op elke locatie, en tegen een veel lagere prijs dan enig ander 
energieopslagsysteem. 
 
"Voor een systeem van 100 MWH maken we vandaag genivelleerde opslagkosten (LCOS) van] € 90 per 
MWH". “Over tien jaar is dat € 453 / MWH is. Dat is heel goed te doen. " Met een nieuwe gasturbinecentrale 
met gemiddelde energiekost en b.v. PV of windenergie van € 30-60 / MWH, kan het al goedkoper zijn om het 
net in evenwicht te brengen met behulp van door wind aangedreven compressoren maken we vloeibare 
lucht. Dit is de basis van het systeem dat de opgeslagen energie weer terug brengt naar elektriciteit. En als het 
LAES-systeem wordt 'opgeladen' met PV en/of windenergie die anders zou worden terug geleverd aan het net, 
zou de groothandelsprijs van die stroom bijna nul zijn. 
 
En hernieuwbare energiebronnen die door LAES worden ondersteund, kunnen binnenkort goedkoper zijn dan 
nieuwe kolencentrales die kunnen worden verzonden, die momenteel € 60-140 / MWH kosten. De technologie 
van Highview, die het "cryogene energieopslag" of CRYO-batterij noemt, is zeer modulair, wat betekent dat 
het vermogen (MWH) en de opslagcapaciteit (MWH) van een project eenvoudig kunnen worden opgeschaald 
door simpelweg grotere turbines of meer opslagtanks toe te voegen - zonder technische of economische limiet 
op een van beide. De installatie uitbreiden gaat simpel. “De turbine is een van de duurste componenten van 
het systeem. Maar als je een turbine van 50 MWH vervangt door een turbine van 100 MWH, krijg je geen 
dubbele kosten. "Een turbine van 200 MWH of kleinere turbines, van bv 25 MWH4 die samen 200 MWH 
produceren, is het dubbele van de kosten van een turbine van 50 MWH, maar het is vier keer de capaciteit." 
Uiteraard moeten alle onderdelen bij uitbreiding aangevuld worden en dat geeft ook ruimte om naast de 
capaciteit ook de werktijd uit te breiden.  Een LAES installatie is, vermits er ruimte is en gecombineerd kan 
worden, simpel uit te breiden. Bovendien heeft een LAES-systeem simpel uitwisselbare onderdelen en is er 
geen milieu risico bij LAES. 
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Bijlage 4** 
 
Een gelijksoortig systeem is het VPS-systeem – hieronder afgebeeld in een schets. 

 

Beide systemen kunnen 

simpel ingepast worden in 

energie groene 

energieproductie units, en 

ook gecombineerd worden 

met andere koude- of 

warmte producerende 

processen, maar ook bij 

bestaande groene energie 

producerende processen. 

 

3= Prijspeil 2018 in combikoop goedkoper 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 

Zo zou het er over 10 a 15 jaar uit kunnen zien:    (zie afbeelding hieronder) 

Een Gezamenlijk Energie Centrum (GEC) van b.v. 20 – 24 HA waarop de volgende activiteiten 

plaatsvinden. Dit soort terreinen komen overal in het land.  

Op deze terreinen, groene energie punten  met dit symbool 

Op naar de duurzame, groene, energieclusters 

Hoe ziet een Energiecluster eruit? 

A een of meerdere Ultra diepe GEOTHERMIE DGEC-Putten 

B Warmte opslag en Koude opslag. 

C Warmtewisselaars tbv -  Industrie, verwarming, agricultuur, elektriciteit enz. enz. 

D Waterstof en -gas productie ook voor huishoudelijke toepassing (cv, koken) energie voor voertuigen 

E PV-panelen op alle daken ook buiten het DGEC-terrein 

F Windmolens( diverse soorten) 

G LAES energie opslag en randapparatuur – elektriciteits turbines voor stroomproductie 

Hier kunnen diverse energieproducenten aangekoppeld worden vermits zij groen produceren  
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BIJLAGE 5* 

Windenergie:  Met windenergie moeten we heel selectief te werk gaan –             

is windenergie wel zo schoon, veilig en goedkoop? 

A. Omdat het enorm veel energie kost om een windmolen te maken, en niet altijd schone energie.  

B. Omdat het, bij grotere en hoge modellen, een verstorende factor kan zijn in het natuurlijke proces 

van vaste windstromen die mede het klimaat bepalen.  

C. Omdat het een zichtbaar en voor mensen hinderlijk geluid maakt en hinderlijk is door de 

slagschaduw. 

Dat wil niet zeggen dat windenergie uitgesloten moet worden maar de toepassing dient goed 

overwogen te worden vanwege de mogelijke bijverschijnselen. Wat zeker voorkomen moet worden 

zijn grote windmolenparken met hele hoge windmolens.  

Wat kan er wel. Toepassing van kleinere windmolens tot ca. 3 MW op een relatief lage hoogte in 

kleine groepjes van ca. 12 – 15 maximaal of alleenstaande windmolens. Bij voorkeur in combinatie 

met een duurzame en flinke energieopslag, en directe gebruikers en of participanten die bv of 

warmte of koude leveren of beide. 

De toepassing van 

windmolens is economisch en 

praktisch het meest voor de 

hand liggend om deze te 

combineren in een opzet met 

PV-Panelen, LAES-Systeem en 

een GEO-Thermische bron. 

Een en ander om ook 

secundaire energie productie 

op gang te brengen.   

 

 

 

Echter: 

Wat kost het maken van een windmolen t.o.v. de (energie)productie (zonder subsidie) 

Hoeveel energie is er nodig voor de productie van een windmolen.  

Wat kost het plaatsen van een windmolen en wat kost de overige specifieke infrastructuur. 

Wat is de belasting voor het milieu en de locatie. 

Wat is op zee het gevaar voor/door de scheepvaart  en het milieu.  

Wat is het risico voor het klimaat i.r.t. het verstoren van de klimaat regelende hogere windstromen 

Aantoonbaar is bij hoge windmolenparken dat er met name in de neerslagpatronen een opmerkelijke 

toename van extreme verschijnselen, als neerslag en wind, valt te herkennen    
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BIJLAGE 6 

De verschillende broeikasgassen en hun rol. 
 

Verschillende broeikasgassen 
Het broeikaseffect is in de eerste plaats een natuurlijk verschijnsel : een aantal gassen die van nature in de 
atmosfeer aanwezig zijn, absorberen immers gedeeltelijk de warmte die de aarde uitstraalt. Door de menselijke 
activiteiten neemt de concentratie van een aantal van deze gassen echter gevoelig toe, wat het natuurlijke 
broeikaseffect versterkt. Daarnaast heeft de mens ook een aantal synthetische stoffen geproduceerd, die 
eveneens een (sterk) broeikaseffect veroorzaken. 

De verschillende broeikasgassen worden uitgestoten in verschillende concentraties en hebben een verschillend 
'opwarmend vermogen' (Global Warming Potential of GWP), dat het effect van dit gas gedurende een periode 
van 100 jaar weergeeft. Co2 wordt hier als referentie genomen en kreeg dan ook de referentiewaarde 1 mee. Om 
de uitstoot van de verschillende gassen in eenzelfde eenheid uit te kunnen drukken en hun gezamenlijk effect te 
berekenen, worden de uitgestoten hoeveelheden omgerekend naar CO2-equivalenten. Bv. Methaan heeft een 
GWP van 25: de uitstoot van 1 kg stemt dus overeen met 25 kg CO2-equivalenten. 

 
Natuurlijke broeikasgassen 
 
1. Waterdamp (H2O) 
* is het belangrijkste van nature aanwezige broeikasgas 
* ontstaat door verdamping van water op aardoppervlak en uitwaseming van levende organismen (o.a. mensen)  
* is de facilitator van en voor de broeikasgassen 
* uitlaatdampen/condens van vooral turbojet motoren van vliegtuigen 
* waterdamp is de grootste veroorzaker van het z.g. ‘Broeikaseffect’ met een volume tot 7% in de atmosfeer. 
 

2. Koolstofdioxide (CO2)                                                                                                                                                            
* ontstaat bij de natuurlijke afbraak van plantaardig of dierlijk materiaal, maar wordt tevens opgenomen door 
planten in de fotosynthese (omzetting van CO2 en water tot suikers onder invloed van zonlicht)                                    * 
wordt in grote mate door menselijke activiteiten geproduceerd, voornamelijk bij: de opwekking van energie door 
verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas), 
ontbossing, vooral in de tropen voor omschakeling naar landbouw (platbranden), 
industriële processen zoals de productie van cement en kalk, 
activiteiten in de petrochemie en de metaalnijverheid. 
* de CO2-concentratie is sinds 1750 met meer dan 45 % gestegen van 280 naar 411 ppm begin 2019 (ppm = parts 
per million - deeltjes per miljoen deeltjes) ! De uitstoot afkomstig van fossiele oorsprong is sinds 1990 gestegen van 
22 naar 36 Gt CO2/jaar (Gt = gigaton of miljard ton). Dit gas heeft, volgens het IPCC, van alle broeikasgassen het 
grootste aandeel in het broeikaseffect (meer dan 50%). 
 

3. Methaan (CH4) 
* ontstaat bij de ontbinding van plantaardig materiaal in vochtige gebieden 
*  iets meer dan de helft van de totale uitstoot is afkomstig van menselijke activiteiten: 
    -      de landbouw (in rijstvelden, door darmgisting bij herkauwers, het gebruik van mesthopen en drijfmest) 
    -     de behandeling van huishoudelijk afval (storten en compostering) 
    -     de exploitatie en distributie van aardgas (lekken, onvolledig of niet verbrand gas) 
* de concentratie van methaan is sinds 1750 met zo’n 150% gestegen van 700 naar 1774 ppb in 2005 (ppb =  
   parts per billion - deeltjes per miljard deeltjes) en is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het   
   broeikaseffect. De methaanuitstoot is het afgelopen decennium redelijk stabiel gebleven. 
* heeft een “opwarmend vermogen” (GWP = Global Warming Potential) dat 25 keer hoger is dan CO2. 
Methaan is een sterk broeikasgas, voornamelijk afkomstig van de afbraak van organisch materiaal 
in de landbouw en in stortplaatsen, en van de ontginning en distributie van aardgas. 
 
  

https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/broeikasgassen
https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/
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6. Gefluoreerde koolwaterstoffen (CFK’s, HCFK’s, HFK’s, PFK’s) de z.g. Freons 
* doen dienst als koelvloeistof (koelkasten en airco), solvent (o.m. voor de schoonmaak van elektronica), 
brandblusmiddel en worden gebruikt in de productie van aluminium en kunststofschuim 
* absorberen heel sterk de infrarode straling en zijn scheikundig erg stabiel, waardoor ze een belangrijk aandeel in 
het broeikaseffect voor hun rekening nemen (de GWP’s variëren tussen 1.300 en 11.700); 
* CFK’s en HCFK’s zijn verantwoordelijk voor de afbraak van de stratosferische ozon (op grote hoogte) en zijn of 
worden verboden door het Protocol van Montreal (1987). De vervangproducten (HFK’s) zijn niet schadelijk maar 
hebben wel een effect als broeikasgas; 
 
7. Zwavelhexafluoride (SF6) 
* wordt gebruikt in transformatoren en dubbel glas (geluidsisolatie) 
* ze worden in zeer kleine hoeveelheden geproduceerd, maar absorberen het infrarood zeer sterk (het “opwarmend 
vermogen” is 23.900 keer hoger is dan dat van CO2) en zijn scheikundig zeer stabiel 
 

8. Stikstoftrifluoride (NF3) 
* een kleurloos, geurloos, niet ontvlambaar maar toxisch gas  
 * wordt steeds meer gebruikt als industriële ontvetter in de productie van LCD-schermen en fotovoltaïsche cellen 
door zijn hoog  (“opwarmend vermogen“ is 17.200 keer hoger dan dat van CO2) 
en de snelle groei van zijn industrieel gebruik (NF3 vervangt steeds vaker SF6), heeft zijn uitstoot een grotere impact 
dan oorspronkelijk gedacht 
 
CO2 effect VS: 
Methaan (CH4)                    GWP = Global Warming Potential dat 25 keer hoger is dan CO2              
Lachgas of distikstofoxide (N2O)              GWP = Global Warming Potential dat 298 keer hoger is dan CO2                               

z.g. Freon’s (Diverse Samenstellingen)   GWP’s variëren tussen 1.300 en 11.700  keer hoger is dan CO2                      
Zwavelhexafluoride (SF6)                           GWP = Global Warming Potential dat 23.900 keer hoger is dan CO2                  
Stikstoftrifluoride (NF3)                          GWP = Global Warming Potential dat 17.200 keer hoger is dan CO2                     
                              
Bijkomend probleem van Freons is dat zij de ozonlaag afbreken en daarmee de natuurlijke UV filters in de atmosfeer 
Secundair probleem is dat bij aanraking met open vuur het Blauwzuurgas wordt gevormd. (een zenuwgas) 
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                                                      Kees Floor, Het Weer Magazine, februari 2009 

– april 2022 

Al 15 jaar komt de zeespiegel jaarlijks 3 millimeter omhoog. Gemiddeld dan wel te 
verstaan, want er zijn grote verschillen tussen diverse locaties op aarde. In sommige 
streken daalt de zeespiegel zelfs. Het gedrag van de zeespiegel is nog niet volledig 
begrepen. Wel is duidelijk dat, naast veranderingen in zeestromingen en opwarming 
van het oceaanwater, het gravitatie-effect en vervormingen van de aardkorst een rol 
spelen. 

 

 

 

1. Groenland gezien in noordelijke 
richting vanuit het ruimteveer van de 
NASA op 2 april 1999. De kustlijn 
toont talrijke fjorden, waaraan de 
Groenlandse dorpen en steden 
liggen. De zwarte tint van de ruimte 
contrasteert sterk met het wit van 
sneeuw en bewolking. Het water van 
de Labrador Zee en de Atlantische 
Oceaan is diepblauw. Bij de oostkust 
bevindt zich drijfijs. 
Op dit moment is de ijskap van 
Groenland de enige op het Noordelijk 
Halfrond. Hij is gemiddeld 1600 
meter dik; de grootste dikte is 3000 
meter. Stel dat al dit ijs zou smelten, 
zou het zeeniveau langs onze kust 
dan 7 meter stijgen? Geofysicus Bert 
Vermeersen uit Delft denkt van niet. 
Gemiddeld over de hele aarde zou de 
zeespiegelstijging weliswaar 7 meter 
bedragen, maar het water wordt niet 
gelijkmatig over de wereldbol 
verdeeld. Langs de Hollandse en 
Vlaamse kust komt het water 
hooguit 2 meter hoger te staan. 
Tegelijkertijd bedraagt de 
zeespiegelstijging op het zuidelijk 

2. Sinds 1993 meten de satellieten 
Topex/Poseidon (links) en vanaf 2001 
Jason-1 het niveau van de zeespiegel. 
In die periode steeg de zeespiegel 
gemiddeld over de hele aarde ongeveer 
3 millimeter per jaar. Seizoen 
afhankelijke variaties zijn weggelaten 
om de trend beter zichtbaar te maken. 
Bron: University of Colorado 

3. Verschillen tussen de zeeniveaus van 
2008 en 1993. De in de grafiek van figuur 
2 weergegeven zeespiegelstijging is niet 
uniform, maar sterk afhankelijk van de 

positie. Op wit ingekleurde locaties steeg 
de zeespiegel 10 millimeter per jaar, in de 

paarse gebieden trad een 
zeespiegeldaling op van 5 millimeter per 

jaar. Bron: NASA/JPL. 
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halfrond dan meer dan 7 meter. 
Foto: NASA STS045-152-105. 

Sinds 1993 houden satellieten als Topex/Poseidon, Jason-1 en OSTM/Jason-2 het zeeniveau wereldwijd 
nauwkeurig in de gaten. De metingen van de radar-hoogtemeters op de satellieten worden netjes 
uitgemiddeld en komen vervolgens terecht in overzichtelijke grafieken zoals figuur 2. De curves tonen over die 
periode een duidelijke opwaartse trend. De zeespiegelstijging bedraagt iets meer dan 3 millimeter per jaar. 

Ongelijkmatig 
'De zeespiegelstijging?', zegt Bert Vermeersen. 'Heb je wel eens gezien hoe die grafieken tot stand komen?' 
De Delftse onderzoeker aardobservatie en ruimtesystemen haalt er een wereldkaart bij, waarop overal op 
aarde de zeeniveaus van 2008 zijn vergeleken met die van 1993 (figuur 3). De weergave vormt een kleurrijk 
geheel met een grillig patroon. Wit, rood, geel, groen en lichtblauw geven de mate van zeespiegelstijging aan. 
Maar er zijn ook gebieden met een donkerblauwe of paarse tint; daar gingen de zeewaterstanden naar 
beneden. 'Er is geen uniforme zeespiegelstijging', concludeert Vermeersen dan ook. 'Die 3 millimeter over de 
afgelopen 15 jaar klopt wel, maar het is niet meer dan een gemiddelde. Regionale afwijkingen ervan kunnen 
aanzienlijk zijn; er zijn zelfs plaatsen waar de zeespiegel daalt. Ook als we de veranderingen in 
oceaanstromingen en de uitzetting van opwarmend oceaanwater even vergeten, zal het smeltwater zich niet 
gelijkmatig verdelen over de wereldzeeën.' 

 
Gravitatie-effect 
Nog steeds zien veel mensen de oceaan als een badkuip. Je gooit er een emmer water in, en overal langs de 
rand klimt het water evenveel omhoog. Zo redenerend kom je uit op een zeespiegelstijging van 7 meter voor 
het volledig afsmelten van de Groenlandse ijskap en van 60 meter voor het verdwijnen van alle ijs op 
Antarctica. Maar in de praktijk gaat dit badkuipmodel niet op. 'Als landijs smelt, verandert ook het 
zwaartekrachtsveld van de aarde', legt Vermeersen uit. 'Dat komt doordat met het afsmelten tegelijkertijd de 
verdeling van ijs en water, en dus van massa, over de aarde anders wordt'. 
Een ijskap trekt het oceaanwater aan, net als de zon en de aarde elkaar aantrekken of de aarde en de maan. 
Door dit gravitatie-effect staat de zeespiegel rond Groenland hoger dan bijvoorbeeld langs de Nederlandse en 
Vlaamse kust (figuur 4). Als de ijskap is weggesmolten, is de oorzaak van de hogere zeewaterstanden bij 
Groenland verdwenen. 'Je kunt met de gravitatiewet van Newton en simpele goniometrie uitrekenen dat de 
zeespiegel gaat dalen tot op een afstand van 2200 kilometer van de ijsmassa's', aldus Vermeersen. 'Daarna 
treedt er tot 6700 kilometer afstand een zeespiegelstijging op, maar minder dan je op grond van het 
badkuipmodel zou verwachten. Het grappige is dat het niet uitmaakt hoeveel ijs er smelt. Die getallen 2200 en 
6700 gelden zowel voor 1 kg ijs als voor 100 gigaton. Voor de uiteindelijke zeespiegelstijging maakt de 
oorspronkelijke hoeveelheid ijs natuurlijk wel uit.' 
Nederland, België en de Noordzee bevinden zich ten opzichte van Groenland in de zone tussen 2200 en 6700 
kilometer. De zeespiegelstijging als gevolg van het smelten van de gehele Groenlandse ijskap blijft hier 
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beperkt tot 2 meter, in plaats van de eerder veronderstelde 7 meter. Als gletsjers op het dichterbij gelegen 
IJsland zouden verdwijnen, geeft dat in onze streken zelfs een lichte daling van het zeeniveau; IJsland ligt 
namelijk minder dan 2200 kilometer ver weg. 
 

 
 
 

Voor afstanden van meer dan 6700 kilometer is de stijging groter dan berekend met het verouderde 
badkuipmodel', vult Vermeersen nog aan. 'Als alle ijs van Antarctica smelt, tikt dat in onze omgeving zo'n 10 
procent zwaarder aan dan gemiddeld over de hele aardbol. Dit gravitatie-effect moeten de klimatologen dan 
ook in ieder geval meenemen bij hun zeespiegelvoorspellingen', concludeert hij. 
 

4. Groenland (links) is bedekt door een ijskap en grenst aan de oceaan. Als de ijskap geen invloed zou hebben op de 

stand van de zeespiegel, zou kromme 3 het zeeniveau weergeven. Het ijs trekt echter het omliggende water aan, zodat 

de zeespiegel kromme 1 volgt; het water staat aan de kust bij de ijskap hoger dan niveau 3 en op grote afstand uit de 

kust lager Als al het ijs is gesmolten, stelt het oceaanoppervlak zich in op niveau 2. De verschillen die veroorzaakt werden 

door de aanwezigheid van het ijs, zijn verdwenen. Tussen de kust en het snijpunt van niveaus 1 en 2 daalt de zeespiegel. 

Men kan berekenen dat dit snijpunt ongeveer 2200 kilometer uit de kust ligt. Niveau 1 snijdt verder uit de kust ook nog 

niveau 3; dit snijpunt ligt op 6700 kilometer afstand van de ijsmassa's. Tussen beide snijpunten stijgt de zeespiegel van 

niveau 1 naar niveau 2. Dat is minder dan bij het 'badkuipmodel', dat suggereert dat alle water zich gelijkmatig over de 

oppervlakte van alle wereldzeeën zou verdelen. Volgens het badkuipmodel zou namelijk een stijging zijn opgetreden van 

niveau 3 naar niveau 2. Nederland bevindt zich ten opzichte van de Groenlandse ijskap tussen de beide snijpunten in; 

daardoor is de zeespiegelstijging die in Nederland optreedt ten gevolge van het afsmelten ervan niet 7 meter, maar 

minder, namelijk slechts 2 meter.  Rechts van het snijpunt tussen de niveaus 1 en 3 is de zeespiegelstijging groter dan 

volgens het badkuipmodel. In het geval van Groenlands ijskap gaat het dus om een stijging van meer dan 7 meter.  Voor 

Nederland en België is dit het goede nieuws. De medaille heeft echter ook een keerzijde. Smeltende en afkalvende 

ijskappen van Antarctica hebben langs onze kust grotere gevolgen dan we op grond van het verouderde badkuipmodel 

zouden verwachten. 

 
 

Vingerafdrukken van smeltende ijskappen 

 

Is de Delftse geofysicus de ontdekker van het gravitatie-effect? Zelf is hij de eerste om te benadrukken dat dit 

niet het geval is. 'Al in de negentiende eeuw zijn er wetenschappelijke artikelen verschenen, waarin het 

verschijnsel haarfijn uit de doeken werd gedaan', weet hij. 'In de vorige eeuw is die kennis echter in de 

vergetelheid geraakt. In de jaren zeventig was het verschijnsel weer goed bekend bij geofysici, maar pas nu 

begint het concept langzaam door te dringen tot de klimaatwetenschappers.' 

Zelf publiceerde Vermeersen, samen met een Italiaanse collega, in 1999 een artikel over het gravitatie-effect 

en de gevolgen daarvan als de Groenlandse ijskap zou smelten. Verder wijst hij op werk van Jerry Mitrovica 

van de Universiteit van Toronto, die het gravitatie-effect rond de eeuwwisseling in een computermodel 

stopte. De Canadese hoogleraar geofysica publiceerde in 2001 de resultaten van berekeningen van de 

bijdrage ervan aan de zeespiegelstijging in het gerenommeerde natuurwetenschappelijk tijdschrift Nature 

(figuur 5). Volgens het badkuipmodel zou het water overal op aarde moeten stijgen van niveau 3 uit figuur 4 

naar niveau 2. De plaatsen waar die stijging inderdaad optreedt, zijn in figuur 5 voor het geval van Groenland 

weergegeven met oranje tinten (waarde 1.0). Rodere tinten duiden op een grotere zeespiegelstijging; in het 

donkerblauwe gebied rond Groenland daalt het zeeniveau. 

'Je kunt zo'n patroon opvatten als de vingerafdruk die het smelten van de Groenlandse ijskap zou 

achterlaten', licht Vermeersen figuur 5 toe. 'Door veranderingen in zeeniveau in kaart te brengen die in het 

verleden tegelijkertijd op verschillende locaties optraden, kun je achterhalen welke ijskap de oorzaak was. De 

omvang van de smeltende ijskap heeft geen invloed op het patroon'. 
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Vervorming aardkorst 
Naast het gravitatie-effect zijn er andere factoren waarmee je rekening moet houden als je toekomstige 
zeeniveaus wilt voorspellen. Zo is de aarde nog steeds niet volledig hersteld van de gevolgen van de laatste 
ijstijd. In die periode werd de aardkorst onder het ijs weggedrukt en kwam hij aan de randen van de ijskappen 
weer omhoog (figuur 6). Na het verdwijnen van het ijs, herstelt de oorspronkelijke situatie zich langzaam. 
Waar het ijs lag, komt de aardkorst weer omhoog; eromheen zakt hij terug naar zijn oorspronkelijke positie. 
Deze bewegingen hebben een grote invloed op het zeeniveau dat op een bepaalde locatie wordt gemeten. 
Vermeersen noemt Scandinavië als voorbeeld van een gebied dat stijgt. 'De zeespiegel daalt rond de 
Botnische Golf een centimeter per jaar; de boothuizen uit de zeventiende eeuw liggen daar nu ver boven 
zeeniveau.' 
Het smeltwater van de ijskappen stroomt uit over de oceanen. Daardoor moet de oceaanbodem meer 
gewicht dragen en zakt hij langzaam in. Dat geldt overigens ook 

voor de Noordzee. Onder meer om die reden zijn de 
bodemdalingen in het westen van Nederland het grootst. Tijdens 
het smeltproces verandert tegelijkertijd de massaverdeling van water en ijs over de aarde. Dat heeft gevolgen 
voor de aardrotatie, zoals het op drift slaan van de polen. Hoewel die zogenoemde poolvlucht slechts 10 
centimeter per jaar bedraagt, beïnvloedt hij toch het wereldwijde patroon van zeespiegelstijging. 

Geen voorspelling 
'Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie', vat Vermeersen de geofysische invalshoek van het 
probleem samen. 'ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen 
aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en 
veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen.' 
Om daarover meer te weten te komen blijken naast hoogtemetingen van het oceaanoppervlak ook 
nauwkeurige zwaartekrachtsmetingen nodig. De Delftse geofysicus verwacht veel van de ESA-satelliet GOCE, 
die rond deze tijd vanaf de Russische lanceerbasis Pletesk wordt gelanceerd om dat soort metingen te gaan 
verrichten (zie ook Zenit december 2008, p549). 'Maar ook zonder de GOCE-resultaten af te wachten kan het 
badkuipmodel al de prullenbak in', aldus Vermeersen. 'Wisselingen in zeeniveau verschillen van plaatst tot 
plaats. De zeespiegelstijging bestaat niet'. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Literatuur: 

 

 
 
 

 

 

6. De aardkorst wordt door het 
gewicht van een ijskap weggedrukt en 
komt aan de randen weer omhoog. Na 
het smelten van het ijs herstelt de 
oorspronkelijke toestand zich 
langzaam. Het gebied onder het ijs 
komt dan omhoog, de uitstulpingen 
aan de randen zakken in. 

 

 

5. Bijdrage van het gravitatie-effect aan de veranderingen van de 
zeespiegel na het volledig wegsmelten van de Groenlandse ijskap.  
Het vrijkomende water verdeelt zich niet gelijkmatig over de 
wereldzeeën. De grootste zeespiegelstijgingen zijn rood  
weergegeven. In het donkerblauw ingekleurde gebied rond  
Groenland daalt het zeeniveau. Bron: Mitrovica et al. (2001). 
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Vermeersen, A.A.J., Effects of ice-melt induced gravity changes and solid earth deformation in the Netherlands, Netherlands Journal of 
Geosciences (Geologie en Mijnbouw), 87 (3), 215, September 2008.  (aangevuld met recente ESA en NASA gegevens 2021) 
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24 december 2022  -   Jeanette Kros       SCIENTIAS 

 
 

Overgenomen uit: Nature Communications:Interview met Professor Barry Lomax van de University of Nottingham. 

VEEL MINDER CO2 DAN GEDACHT IN    
ATMOSFEER VAN 400 MILJOEN JAAR GELEDEN: 

ZET KLIMAATMODELLEN OP ZIJN KOP 

De atmosfeer in de tijd van de allereerste bossen bevatte veel 
minder CO2 dan gedacht. Dit heeft grote gevolgen voor hoe het 

klimaat eruitzag in de tijd ver voor reptielen en dinosaurussen de 
dienst uitmaakten op onze planeet. 

Ons begrip van het klimaat 400 miljoen jaar geleden, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het 
effect van de eerste bossen op aarde wordt volledig op z’n kop gezet door een nieuwe Deens-Britse 
studie. Landplanten blijken een veel grotere invloed op het klimaat te hebben gehad dan eerder 
werd aangenomen. Tot nu toe dachten wetenschappers dat er erg veel CO2 in de atmosfeer zat in 
het vroege Devoon circa 400 miljoen jaar geleden en dat met de opkomst van de eerste bomen en 
bossen het CO2-niveau enorm afnam. Tegelijkertijd zou het klimaat op aarde flink zijn afgekoeld. 
Maar dat blijkt allemaal niet te kloppen. 

Nieuw paleoklimaatmodel                                                                                                                                  
“In de studie hebben we uitgelegd hoe we tot nauwkeurige schattingen van de CO2-niveaus zijn gekomen 
en hoe we deze data hebben gebruikt om een paleoklimaatmodel te ontwikkelen. De uitkomsten maken 
duidelijk dat de gemiddelde temperatuur en de temperatuurverdeling van het vroege en midden-Devoon 
(410 tot 380 miljoen jaar geleden) vergelijkbaar zijn met die van tegenwoordig”, zegt professor Barry 
Lomax van de University of Nottingham tegen Scientias.nl. 

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-35085-9
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Uit onderzoek van fossielen van landplanten en soortgelijke moderne planten blijkt dat de 
klimatologische omstandigheden en CO2-concentraties vroeger heel anders waren dan gedacht. Het 
maakt dat we anders moeten kijken naar de invloed van landplanten en bomen op het klimaat. 

De tijd voor bomen en tetrapoden                                                                                                       
Lomax legt uit: “In het tijdvak waar wij ons op richten, liepen er nog geen tetrapoden (viervoeters), zoals 
reptielachtigen of dinosaurussen rond op aarde. Er waren alleen geleedpotigen die verwant zijn aan de 
moderne miljoenpoten, duizendpoten en spinachtigen. Voor ons onderzoek zijn planten dus veel 
interessanter. Wij hebben onze conclusies kunnen halen uit koolstofdatering van fossielen en de analyse 
van stomata (huidmondjes) aan het oppervlak van landplanten.”                                             

Ongeveer 385 miljoen jaar geleden begon het land op aarde vol te groeien met hoge bomen en bossen. 
Voor die tijd waren er alleen groene struikachtige planten met ondiepe wortels, die geen bloemen 
hadden. De aarde was bezaaid met deze landplanten. We hebben altijd geleerd dat de atmosfeer in die 
tijd veel meer CO2 bevatte dan nu en dat er een veel warmer en vochtiger klimaat heerste door het 
intense broeikaseffect. Pas na de opkomst van bomen zou het CO2-niveau omlaag zijn gegaan, met een 
koeler klimaat en ijzige polen tot gevolg. Deze hypothese blijkt niet te kloppen. “De onderzoeksresultaten 
waren een grote verrassing voor ons. Ik denk niet dat iemand van het team had gedacht dat de CO2-
concentratie in het Devoon zo laag zou zijn.” 

Huidmondjes vertellen het verhaal“                                                                                                           
Om schattingen te kunnen doen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de periode 410 tot 380 miljoen 
jaar geleden, hebben we nieuwe technologie gebruikt. De nieuwe methode maakt nauwkeurige schattingen 
van paleo-CO2 mogelijk, op basis van de stabiele isotopensamenstelling van een plant. Hieruit kunnen we 
informatie halen over de functie, grootte en aantallen stomata (huidmondjes) op landplanten”, legt Lomax 
uit.     

De studie bouwt voort op het baanbrekende werk van professor Ian Woodward van de Sheffield University die 
ontdekte dat er een negatieve relatie bestaat tussen het aantal huidmondjes op een bladoppervlak en de 
concentratie van CO2 in de atmosfeer. “Dit stelt ons in staat om plantenfossielen te gebruiken als 
‘geheugenopslag’ van klimatologische omstandigheden in ver vervlogen tijden en maakt het mogelijk om te 
achterhalen wat de CO2-concentraties zijn geweest honderden miljoenen jaren geleden op aarde”, vertelt 
Lomax. 

Fluctuaties in CO2-niveau  
Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat CO2 een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van 
het klimaat op aarde, zowel nu als in het verleden. Daarom is het een grote uitdaging voor 
aardwetenschappers om te doorgronden welke variabelen zorgen voor fluctuaties in CO2-niveaus in 
de atmosfeer door de jaren heen. Nieuwe technologie maakt steeds nauwkeuriger onderzoek 
mogelijk, met steeds minder schade aan de fossiele bodemschatten. “De monsters waaraan we 
hebben gewerkt zijn schaars en kostbaar. Het proces van isotopenanalyse is destructief, je kunt een 
monster maar één keer gebruiken. De technologische vooruitgang stelde ons nu in staat om zeer 
kleine hoeveelheden plantaardig materiaal te gebruiken om onze metingen te doen”, besluit Lomax. 
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Dit is wat de eerste dinosaurussen aten (en het verklaart hun evolutionaire succes) 
 

Zuurstofgehalte op aarde fluctueert al 2 miljard jaar gigantisch: dit zijn de gevolgen voor de evolutie 
 

Gigantische insecten domineerden de wereldzeeën zo'n 470 miljoen jaar geleden 
 

CO2-opslag met 30 procent overschat: toch niet hoeksteen in strijd tegen klimaatverandering? 
 

Planten halen tegenwoordig veel meer CO2 uit de lucht 
 

Mysterieuze massa-extinctie 200 miljoen jaar geleden: waarom de dinosaurussen toen juist wél 

overleefden 
 

Baleinwalvissen blijken dagelijks tot wel 10 miljoen piepkleine stukjes plastic op te slokken 
 

Wetenschappers jagen op het oudste ijs op aarde 
 

. 

Bronmateriaal: 

"Low atmospheric CO2 levels before the rise of forested ecosystems" - Nature Communications 
Interview met Professor Barry Lomax van de University of Nottingham. 
 
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jalvarezg / Getty (via Canva.com) 

 

https://scientias.nl/dit-is-wat-de-eerste-dinosaurussen-aten-en-het-verklaart-hun-evolutionaire-succes/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/dit-is-wat-de-eerste-dinosaurussen-aten-en-het-verklaart-hun-evolutionaire-succes/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/dit-is-wat-de-eerste-dinosaurussen-aten-en-het-verklaart-hun-evolutionaire-succes/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/dit-is-wat-de-eerste-dinosaurussen-aten-en-het-verklaart-hun-evolutionaire-succes/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/zuurstofgehalte-op-aarde-fluctueert-al-2-miljard-jaar-gigantisch-dit-zijn-de-gevolgen-voor-de-evolutie/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/zuurstofgehalte-op-aarde-fluctueert-al-2-miljard-jaar-gigantisch-dit-zijn-de-gevolgen-voor-de-evolutie/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/zuurstofgehalte-op-aarde-fluctueert-al-2-miljard-jaar-gigantisch-dit-zijn-de-gevolgen-voor-de-evolutie/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/zuurstofgehalte-op-aarde-fluctueert-al-2-miljard-jaar-gigantisch-dit-zijn-de-gevolgen-voor-de-evolutie/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/gigantische-insecten-domineerden-de-wereldzeeen-zon-470-miljoen-jaar-geleden/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/gigantische-insecten-domineerden-de-wereldzeeen-zon-470-miljoen-jaar-geleden/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
https://scientias.nl/gigantische-insecten-domineerden-de-wereldzeeen-zon-470-miljoen-jaar-geleden/?utm_campaign=related_posts&utm_medium=content&utm_source=shareaholic
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