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Feiten
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Feit n°1: Omdat we de 
atmosfeer gebruiken als

vuilnisbak voor onze 
broeikasgassen, maken we de 
isolatielaag rond de planeet

dikker
Daarom moeten we de uitstoot naar

NUL zo snel mogelijk verminderen

@JPvanYpersele



CO2 Concentration since 1850 and Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset

Animation available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/

CO2 Concentration and Temperature spirals

http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/


Feit nr. 2: We hebben de samenstelling van 
de atmosfeer veranderd en het 

klimaatsysteem verstoord.

@JPvanYpersele



CO2 Concentration, 24 May 2021 
(Keeling curve)

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

418.02 ppm

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


Since 1950, extreme hot days and heavy 
precipitation have become more common

8

There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes



Feit n°3: De gemiddelde temperatuur
is waarschijnlijk op weg om 

de "houdbaarheidtemperatuur" voor
Groenland en (een deel van) de 

Antarctische ijskap te overschrijden

Er is dus een zeer groot risico dat de 
gemiddelde zeespiegel de komende eeuw

met enkele meters zal stijgen
@JPvanYpersele



The Antarctic Ice Sheet presently loses 1 Gt of 
water every 1.5 day

Source: @Kevpluck, June 2018
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AR5 RCP: Atmospheric CO2 concentration

AR5,WGI chapter 12
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Hatching [hachures] indicates regions where the multi-model mean is small compared to 
natural internal variability (i.e., less than one standard deviation of natural internal 

variability in 20-year means). 
Stippling [pointillés] indicates regions where the multi-model mean is large compared to 
natural internal variability (i.e., greater than two standard deviations of natural internal 

variability in 20-year means) and where at least 90% of models agree on the sign of change 
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RCP2.6 (2081-2100), likely range: 26 to 55 cm
RCP8.5  (in 2100), likely range: 52 to 98 cm

Fig. SPM.9
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Jean-Pascal van Ypersele (vanypersele@astr.ucl.ac.be)Gazet van Antwerpen 8 September 2004



Feit nr. 4: 
Wereldgezondheidsorganisatie
(2018): Luchtvervuiling doodt 7 

miljoen mensen per jaar
(waarvan 500 000 in Europa)

De bronnen van luchtverontreiniging zijn in 
grote lijnen dezelfde als die welke het klimaat

beïnvloeden: fossiele brandstoffen, 
verbranding van hout en biomassa

@JPvanYpersele



Fine particulates from fossil fuel and wood burning kill

Photo: Jerzy Gorecki, Pixabay



Feit nr. 5: Klimaatverandering
treft arme mensen het eerst, 
maar we zitten allemaal op 

hetzelfde ruimteschip

@JPvanYpersele



Risk = Hazard x Vulnerability x Exposure
(Victims of New Orleans floods after Katrina in 2005)

AP Photo - Lisa Krantz (http://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



Feit nr. 6: Ecosystemen lijden steeds
meer onder de gevolgen, terwijl ons
welzijn afhankelijk is van hun goede

staat
De "Zesde Uitsterven" is begonnen, en 

de klimaatverandering is een van de 
veroorzakers van het probleem

@JPvanYpersele



Uitdagingen en 
urgentie

@JPvanYpersele



@JPvanYpersele

The SR15



Net ZERO:

2050



Feit nr. 7: Alleen al in de VS geven
organisaties die twijfel zaaien over 

de klimaatverandering bijna een
miljard dollar per jaar uit! (Brulle 2014, 

gemiddelde cijfers voor 2003-2010)

De Europese Unie presteert iets beter, maar 
veel Brusselse lobbyisten proberen de 
milieu-inspanningen van de EU af te 

zwakken (zie de auto-industrie...)
@JPvanYpersele



Feit nr. 8: De huidige nationale 
plannen (NDC's) die vóór de 
Overeenkomst van Parijs zijn

ingevoerd, zijn verre van toereikend
om de 1,5°C-doelstelling te halen en 

zelfs onder de 2°C te blijven
Merk op dat de Overeenkomst van Parijs spreekt

over een opwarming van 1,5°C en een
temperatuur van "ver onder de 2°C", niet van 

2°C
@JPvanYpersele



Comparison of global emission levels in 2025 and 2030 
resulting from the implementation of the intended

nationally determined contributions (INDC)

UNFCCC, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf



Opportuniteiten, en 
hoop

@JPvanYpersele



Feit nr. 9: De Europese Unie besteedt
minstens 1 miljard euro per dag aan

de aankoop van fossiele brandstoffen
buiten haar grenzen

Het is waar dat het koolstofarm maken van de 
EU economie zal kosten, maar als we dat niet 
doen, kan het veel meer kosten aan impact 

hebben. Het besparen van deze 400 miljard euro 
per jaar zou veel opportuniteiten kunnen bieden

@JPvanYpersele



(Element van) Oplossing nr. 1: Het 
voortbestaan van de mensheid en 

ecosystemen moet een veel hogere
politieke prioriteit krijgen

..alsof we allemaal voor ons leven rennen

@JPvanYpersele





Oplossing nr. 2: De economische
actoren moeten veel duidelijker
met hun verantwoordelijkheden

worden geconfronteerd
Negatieve groei van klimaatonvriendelijke

activiteiten moet worden geaccepteerd, terwijl
de groei van activiteiten die bijdragen aan de 

bescherming van het klimaat en de uitbanning
van armoede moet worden aangemoedigd

@JPvanYpersele



Oplossing nr. 3: De best begrepen taal is
de prijs. De vernietiging van het milieu 

moet steeds duurder worden. 
Ingezamelde middelen moeten worden
gebruikt om de ontkoling te bevorderen

en te voorkomen dat de armen
onevenredig zwaar worden getroffen

EU-emissiehandelssysteem, CO2-belastingen, 
boetes, interne CO2-prijs (bedrijven doen "alsof" de 

CO2-uitstoot duur is). NB: De prijs moet
overeenkomen met het gewenste effect!

@JPvanYpersele



Oplossing nr. 4: De overgang naar
een schone en duurzame

economie en energiesysteem
moet "rechtvaardig" zijn en 

andere synergieën met de SDG's
moeten worden gezocht.

Voorbeeld: Het Poolse energiesysteem kan niet 
worden getransformeerd zonder de 
omschakeling van de mijnwerkers te 

vergemakkelijken
@JPvanYpersele





Oplossing nr. 5: Alvorens na te gaan hoe
energie op een schone manier kan 

worden geproduceerd, moet er veel
meer aandacht worden besteed aan het 
verminderen van de energievraag en -

efficiëntie, in alle sectoren.

Alle productie- en consumptiepatronen moeten
opnieuw worden bekeken, met behulp van 

energieaudits, enz.

@JPvanYpersele



• Substantial reductions in emissions 
to stay under 2°C would require 
large changes in investment 
patterns e.g., from 2010 to 2029, in 
billions US dollars/year: (mean numbers 
rounded, IPCC AR5 WGIII Fig SPM 9)

• energy efficiency: +330 
• renewables: +  90
• power plants w/ CCS: +  40
• nuclear:  +  40
• power plants w/o CCS: - 60
• fossil fuel extraction: - 120



Oplossing nr. 6: Bouwsector: biedt
tal van mogelijkheden op het gebied
van energiebesparing, economische

activiteit, verbetering van het 
welzijn, ...

@JPvanYpersele



Oplossing nr. 7: Mobiliteit: veel meer
ruimte en prioriteit voor voetgangers, 

fietsers en openbaar vervoer; 
vermindering van de prioriteit die te 
lang aan individueel vervoer wordt
gegeven in de stedelijke planning

Elektriciteit voor de overige voertuigen (met 
schone elektriciteit). Vlieg minder, alleen als

dit noodzakelijk is

@JPvanYpersele





Oplossing nr. 8: Voeding en 
landbouw. Een mogelijke

verandering met grote positieve
impact: minder (rood) vlees en kaas

eten, van betere kwaliteit! Eet
meer plantaardig voedsel (schoon

geproduceerd)
…Het is ook goed voor de gezondheid! 

@JPvanYpersele



Oplossing nr. 9: De zon geeft ons in twee
uur tijd ongeveer evenveel energie als de 
wereld in één jaar verbruikt, waarbij alle

vormen van energie in aanmerking worden
genomen.

De kosten van zonnekWh storten in, 
windenergie, warmte- en elektriciteitsopslag

en slimme netten gaan vooruit
@JPvanYpersele



Oplossing nr. 10: Banken en de 
financiële sector zien steeds meer

de opportuniteiten in 
klimaatvriendelijk en ethisch

beleggen ter bevordering van de 17 
doelstellingen voor duurzame

ontwikkeling
…maar hun ethische/groene
investeringen zijn nog steeds

marginaal voor de meeste banken
@JPvanYpersele



Joel Pett, USA Today



Humanity has the choice
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Bij EPO 
(februari 2018)

Voorwoord:
Jill Peeters



Gratis pdf op : www.knack.be/klimaatalarm

Ecrit pour les 
jeunes (et moins 
jeunes), avec 
des liens vers 
des ressources 
utiles 
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BIJLAGE BIJ KNACK VAN 16 SEPTEMBER 2020. MAG NIET LOS VERKOCHT WORDEN.

http://www.knack.be/klimaatalarm


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Om meer te weten :
! www.climate.be/vanyp : my slides (under

« conferences)
! www.ipcc.ch : IPCC
! www.realclimate.org : answers to the merchants of 

doubt arguments
! www.skepticalscience.com : same
! www.plateforme-wallonne-giec.be : IPCC-related in 

French, Newsletter, latests on SR15, basic climate science

! Twitter: @JPvanYpersele & @IPCC_CH

http://www.climate.be/vanyp
http://www.ipcc.ch/
http://www.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com/
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Ook :
! www.wechangeforlife.org :

250 Belgians experts speak
! www.klimaatpanel.be : onze rapport op 

vraag van #YouthForClimate (14 mei 2019)
! www.climate.be/vanyp : my note (in FR & 

NL) presented to the royal informers on 4 
June 2019

http://www.climate.be/vanyp
http://www.klimaatpanel.be/
http://www.climate.be/vanyp

