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Overeenkomsten Ad(am) en EVA: 
- Paradijs aarde
- Wetenschapper Ad: blijf van de fossiele brandstoffelen af
- Slang verleidt: Economische groei is lekker
- EVA e. a.: Consumeert
- Straf: Kinderen in een verwoest paradijs



Opwarming van de aarde

Ad.Stoffelen@knmi.nl
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- Betere waar-
schuwingen

- Meer hitte

- Verliezen door weer zijn
frequent, dodelijk en

kostbaar mondiaal
- Meer zo door 

klimaatverandering
- Onze infrastructuur wordt

kwetsbaarder
- Weerwaarschuwingen
redden levens en kosten

Bescherm mensen en infrastructuur

- Meer
verliezen

#



Hittegolf Canada July 2021
49,6 oC in Canada
> 1400 doden
> 8 miljard schade



Schuld juni 2021
Voor Na



Temperatuur van de aarde

• De snelheid van de huidige
klimaatveranderingen is ongekend

• 100 miljoen jaar geleden was de zeespiegel
100 m hoger dan nu



Temperatuur en CO2

• De stralingseigenschappen van het gas 
CO2 in de atmosfeer zijn goed bekend
en leiden tot een warmere troposfeer

• De nachten worden hierdoor meer
warmer dan de dagen en dit wordt ook
waargenomen

• De stratosfeer koelt af, ook dat is 
waargenomen



Temperatuur en CO2
• Vrijwel alle medicijnen hebben

een zwakker verband met de 
beoogde uitwerking, maar 
worden toch in grote
hoeveelheden ingenomen!

• Klimaatonderzoeker GJvO† over 
mogelijke andere factoren: 
‘Reken maar dat we ons 
allemaal gek hebben gezocht, 
want als je hier een gat in kunt 
schieten, sta je meteen in 
(topblad) Nature.’

20192020

2021



Toekomst?











Land warmt sneller op dan de zee





Meer regen?
• Hogere temperaturen geven meer verdamping en

verdroging met meer zomerdroogte tot gevolg
• Lucht kan ongeveer 7% meer vocht bevatten voor elke

1oC temperatuurstijging => meer regen, met name 
meer zware buien in de zomer (Eifel/Limburg 2021)

CMIP5 RCP8.5 multimodel average percent change
in total precipitation (rain and snow) between
1981-2000 and 2081-2100. Uses one run for each
model, 38 models total. Data from KNMI Climate
Explorer; map by Carbon Brief. Dotted: 90% agrees.

https://climexp.knmi.nl/start.cgi?id=


Noord Atlantische Oscillatie (NAO)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Winter-NAO-Index.svg

• Positief: stormen en veel regen in de winter (W. Europa)
• Negatief: koude kalme en droge winters
• Afgelopen tientallen jaren nemen de variaties in de NAO toe, wat te maken 

kan hebben met klimaatverandering (onzeker)



Antarctica

120.000.000 BC

2022

© BAS

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv2c_Ps6zgAhUEvxoKHXtlCcsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.azamaraclubcruises.com%2Ffi%2Fblog%2Fparadise-frozen-ten-incredible-antarctica-facts-and-photos&psig=AOvVaw3XqP6q6Lm7_21dlBh6UUO2&ust=1549724452099450


Sept. 2012



Landijs

Muir gletsjer in Alaska op 13-08-1941 (links) en op 31-
08-2004 (rechts)

• 5,000 jaar oude “ijsman" gevonden 
in 1991 



Groenland smelt
• Nature Communications schrijft dat 3,5 

biljoen ton van Groenland’s ijs is 
gesmolten tussen 2011 en 2020

• In Augustus 2021 regende het op de 
top voor de eerste keer sinds de 
metingen begonnen in 1950.

• De temperatuur op 3,5 km boven zee-
niveau, was meer dan 9 uur boven het 
vriespunt, de 4de keer ooit, maar de 
3de keer sinds 2012. De schatting is dat
er 7 billioen ton regen viel op het ijs

• Groenland bevat 7m zeespiegelstijging
mondiaal, 2m in Nederland

• De smeltende Zuidpool is het meest
bedreigend voor NL, vanwege gravitatie© MARIO TAMA/GETTY IMAGES

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26229-4
https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/08/19/greenland-ice-summit-first-rain-ever/8203644002/


Ocean/ice dynamics
• 3D circulation/ 

transport, mixing
• Affects heat/carbon 

budgets
• Melts sea ice, 

accelerates land ice
• Sea level rise
• Crucial for climate 

change impact and 
understanding

• Satellite capability 
limited to surface

• Interior dynamics by 
ARGO floats

link

https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/13/climate/antarctic-climate-change.html


Mondiale zeespiegelstijging
• Er is ook een

fysisch
verband
tussen CO2 in 
de atmosfeer
en zeespiegel-
stijging

• Het ergste
moet hier
echter nog 
komen in de 
komende paar
eeuwen omdat
het lang duurt
voordat het ijs
smelt op land, 
Groenland en 
de Zuidpool

3,34 mm/jaar



Stijging Zeespiegel



15m erbij in 2300?
• Schattingen voor deze eeuw zekerst
• Het landijs zal blijven smelten in 23ste eeuw

en de zee opwarmen
• 15m stijging van de zeespiegel in 2300?

Mengele et al., 2016

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqqf3-1a_gAhVCExoKHYS7D4MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fimagenesmi.com%2Fim%25C3%25A1genes%2Fsea-level-projections-b5.html&psig=AOvVaw0HhyK8EQ4NDqH-qTnHhFYc&ust=1549836756984377


Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)













PlanBureau voor de Leefomgeving
• Scenario’s zoals doorgerekend op het PBL ambitieus, maar technisch en

economisch haalbaar 
• Combinatie van technieken en duurzame energiebronnen, misschien 

kernenergie (nog duur)
• Mitigatiekosten voor een 2 °C-pad zijn 1 tot 3 procent van het mondiale 

inkomen
• Onzekerheid in klimaatgevoeligheid kan extra kosten met zich 

meebrengen (wanneer het tegenvalt) 
• Op de lange termijn worden de baten van mitigatie hoger geschat dan 

de kosten, die wel beiden zullen toenemen

https://www.pbl.nl/en/publications/alternative-pathways-to-the-1-5-c-target-reduce-the-need-for-negative-emission-technologies


NL subsidieert:
- Olie/gas (vnl. Shell)
- Vliegen (Schiphol)
- Varen (Rotterdam)
- Industrie



Nederland in middenmoot

Climate Change Performance Index (CCPI)

https://www.groenezaken.com/storage/app/media/nieuws/ccpi/ccpi-2021.pdf


Niet-fossiele energieproductie 2019

• Nederland 12,1%
• Belgie 16,6%
• Duitsland 29,0%
• Italie 37,3%
• China 24,5%
• VS 14,7%
• India 12,8%

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_production_from_renewable_sou
rces

 Energieconsumptie neemt toe op de wereld met de wereldeconomie, 
maar zou omlaag moeten

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_production_from_renewable_sources


Per aardbewoner
Carbon dioxide emissions per person

Population

Countries with largest total emissions

Areas of rectangles
show total emissions
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Wat kunnen wij doen voor het nageslacht?

• Consuminderen, weinig weggooien
• Duurzaam leven en recycling
• Minder vervoer met fossiel



Vrouwen
• Simavi: meisjes en vrouwen besteden 200 miljoen uur per dag aan het 

halen van water; dit gaat van school- of andere werktijd af en maaakt ze 
kwetsbaar voor (seksueel) geweld; dit gaat toenemen

• Vrouw en Milieu
• Women’s forum enquete: Vrouwen trachten veel meer dan mannen de 

uitstoot van CO2 op persoonlijk vlak te verminderen
• Women Engage for a Common future (WECF) – klimaatrechtvaardigheid

https://hdl.handle.net/11653/arch602
https://www.politico.eu/article/women-men-climate-change-survey/
https://www.wecf.org/nl/klimaatrechtvaardigheid/
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Overeenkomst Ad(am) en EVA:

- Kom niet biechten ;)

- Maar help wel mee de wereld te
verbeteren voor ons nageslacht

- Alle bijdragen zijn zeer welkom !
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