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De temperatuur stijgt,
De zeespiegel stijgt, 
want  CO2 stijgt, zegt
IPCC 2013

Hoe erg is dat?

Het hangt er vanaf
hoe het verder gaat





4De decade 2000 was de warmste
van de laatste anderhalve eeuw



Laatste 17 jaar volgens HadCRUTV4: geen opwarming klimaat (Daily Mail)

www.klimaatgek.nl

De Bilt: temperatuur al 21 jaar niet gestegen

www.klimaatgek.nl



IPCC SPM 2013 op een na laatste versie



IPCC SPM 2013 laatste versie



Klimaatgevoeligheid (AR5, Lewis & Crok, 2014

Hoeveel stijgt de gemiddelde wereldtemperatuur bij een verdubbeling van CO2?





Zeespiegelstijging in Nederland tot 2100 volgens de Deltacommissie



Zeespiegelstijging sinds 1993, tot aug. 2014: 3mm/jaar



www.klimaatgek.nl

Zeespiegel in Den Helder stijgt niet sneller

Zeespiegel alle NL kuststations stijgt niet sneller



Zeeijs Noordpool herstelt zich van minimum 2012
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Geen toename droogte in de VS



1972 1976

1972

1976

1977



Publieke opinie: De ijstijd komt!

Global warming!

Tussen 1945 en 1975 werd het kouder. 

?



Laatste 50 jaar: Gemiddelde temperatuur op aarde en CO2 in de 
atmosfeer, bijgewerkt tot october 2014 (Climate4you.com)



PDO (Pacific Decadal Oscillation) 

klopt mooi met temperatuurschommelingen

PDO Negatief PDO Positief
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Solar flare 16 april 2012



1945-1975: CO2 stijgt, T daalt

Temperatuur en CO2 varieren niet één op één. 

Zonnevlekken 2-2- 2011

Heel klein zonnevlekje 
gister

Eruptie op de zon, 19 nov 2010 (SDO)

Zonnevlek 26 september 2011



Warme Middeleeuwse periode

Kleine IJstijd

McIntyre, McKitrick, 2003

Mann et al., 1998, IPCC 2001 IPCC 2007

Laatste 1000 jaar: Mann-made global warming of natuurlijk?

“Hockeystick” curve

Gebaseerd op 
boomringen

IPCC 1995

“I’ve just completed Mike’s Nature trick 
(…) to hide the decline”  E-mail 
climategate’



“Milieuactivisten zijn  communisten” “Skeptici zijn 
Holocaustontkenners”

Wetenschappelijke controversen worden politiek ingekleurd 
en op de man gespeeld



Graanprijzen in Europa 1200-1900

Kleine IJstijd



Wijngaarden in Engeland in de Warme 
Middeleeuwen en nu



Nieuwe landbouw op Groenland



Chartres



Buonamico Buffalmacco, 1338: niet de pest maar Kleine IJstijd



16e eeuw: Hagelbuien zijn de schuld van de heksen 



Schelda, Caucasus AkTru, Altay, Siberia

Silvretta, Austria

Veel gletsjers worden kleiner sinds Kleine IJstijd

Nevado del Ruiz, Colombia



Mendenhall glacier, Juneau, Alaska







Maar gletsjers fluctueren voortdurend

Holzhauser et al., 2005

Kleine IJstijdWMPRom. tijd850 BP



Warme Middeleeuwse Periode en Kleine IJstijd in Groenland



Gore: verdwijning Aralmeer is onze schuld



Verdronken en weer drooggevallen saxaul bos, Aral



De Aral zee is al drie keer drooggevallen de laatste 10 000 jaar

Boomer et al., 2000

Dat is juist, maar…



Temperatuurschommelingen van de laatste 2000 jaar: 
er is nog niets bijzonders aan de hand



Kleine IJstijd: weinig zonnevlekken, kleine zonnecycli

Zonnecycli 1600-2010

Cyclus 23 Cyclus 24?



Huidige cyclus 24 veel kleiner: nieuwe Kleine IJstijd? 



We zijn nog net zo ver als in 1976: 
we weten het nog niet



10 000 jaar geleden was het einde van de laatste ijstijd
… en over 10 000 jaar zijn we op weg naar de volgende

-10000     +10000

Homo sapiens

Geschreven geschiedenis

Laatste ijstijd

Laatste warme tijd

Hockeystick tijd



Kernafval in o.a. VS moet 10 000 jaar 
onaangeroerd blijven

It's 12,000 A.D. Do You Know 
Where Your Nuclear Waste Is? 

A proposed earthwork to warn future 
generations.
image: Abidi Safdar/Mike Brill 

Yucca Mountain, 
Nevada, VS



Groenland 1992 Groenland 2002



Amersfoort aan Zee

Als Groenland smelt stijgt de zeespiegel 6 meter



Maar in de vorige 
warme tijd stond de 
zeespiegel ook 6 m 
hoger –

Zónder extra CO2!

Amersfoort aan Zee,

120 000 jaar geleden

+ 6 m zeespiegel, 

door natuurlijke 
oorzaken

Amersfoort 
aan Zee



Zeespiegel 6 m hoger in Eemien, bij normale CO2 gehalten



•In de ijstijd stond de zeespiegel 120 meter lager dan nu 
•in de vorige warme tijd 6 m hoger dan nu

Homo sapiens



Sea level at  -120 m, 18 000 year agoDe aarde bij 120 meter lagere zeespiegel dan nu



ijskap

poolwoestijn

toendra
steppe

bos

Europa tienduizend jaar geleden

drijfijs



Trekvogelroutes in de ijstijd? 

vdKam et al., 2001

kanoetstrandloper





Wie op de bodem van de Noordzee woonde 
moest zich maar zien te redden 
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Funafuti atoll, Tuvalu



David Archibald, 2012, climate in 50 000 years:
insolation at 65°N from 50,000 BC to 50,000 AD:

http://wattsupwiththat.com/2012/09/16/onset-of-the-next-glaciation/



http://most-likely.blogspot.nl/2012/03/milankovitch-cycles-and-glaciations.html

Next Glacial 
Maximum
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Orbital climate cycles from -500 000 BP to +300 000 AD



Next Ice Age Maximum



Wat je ziet als je uit Rotterdam naar het noorden kijkt



Planten gaan dood door gebrek aan CO2



Early
Fall

Next Glacial 
Maximum

0      2       4        6       8      10     12     14     16     18     20     22     24
Thousands of years from now 

120 m zeespiegeldaling



Elke dag meer strand voor de toeristen
Bathurst Inlet, Nunavut



8000 AD

De Noordzee droogt langzaam op

10500 
AD



Noorwegen, Zweden en Finland houden op te bestaan

Helsinki

Stockholm

Copenhague

Oslo

Berlin
Vluchtelingenkampen
Voor Scandinavische
ijstijdslachtoffers

Venetie droog! Freshwater

Zee van Azov droog
Rusland-Krim
Corridor

Stavanger



Kampen voor Scandinavische ijstijdvluchtelingen



De nieuwe rivier: Thrine



http://oceanworld.tamu.edu/resources/envir
onment-book/Images/aralsea-dscf1149.jpg

De haven van Rotterdam



De snelweg naar Londen in de zomer



en in de winter



Toekomst van de Noordzee



Bodemdaling in  Groningen

Loppersum



Onze energievoorziening!



Wat moeten we dan doen? Mitigatie? Adaptatie? 
Mitigatie: Energie sparen, duurzame energie? 
OK, want fossiele brandstoffen raken op



Mitigatie: bomen planten in Nederland? Niet doen! 
Werkt averechts!  Veroorzaakt opwarming!



CO2 onder de grond? Niet doen! Als het niet 
helpt voor het klimaat is het weggegooid geld



…en als het kouder wordt, kunnen we het terughalen? 



NRC-Handelsblad ingez . med.
2 september 2009



Klimaatneutraal 
is business



Adaptatie?
Ja, maar niet zo!



Dit helpt ook niet



Goed idee: Zandmotor



Pas je aan aan veranderende klimaten: woonbootprincipe



Dijkenbouw, GangesdeltaOf help waar het echt nodig is



Wat te  doen als het kouder wordt?
• Klimaatbeleid: de mens is de 

baas over de natuur; het 
klimaat mag niet veranderen.  
Dus: stoken!! (maar dan zijn 
de fossiele brandstoffen nog 
eerder op!)

• Energiebeleid: energie 
sparen en duurzame energie 
blijft nodig:  Maar: dan 
accepteer je dat het kouder 
wordt (en waarom accepteer 
je nu dan niet dat het warmer 
wordt?)

Zoals bij afkoeling
1945-1975



•Er is nog niets bijzonders aan de hand met 
ons klimaat

•Meet de natuur niet alleen met de menselijke 
maat, maar ook met de maat van de natuur

•Het klimaat verandert altijd, ook als de mens 
niets doet: Of het wordt warmer, of het wordt 
kouder, maar stilstaan doet het nooit. De 
natuur kent geen nulpunt.

•Dus: aanpassen inplaats van CO2 onder de 
grond stoppen. 

•Scheid energiebeleid van klimaatbeleid

•Wie de lange termijn kent, neemt ook betere 
beslissingen voor de korte termijn


