
Tegenover al de
onheilsbood-
schappen over
wegsmeltend
ijs in ’s werelds
hooggeberg-
ten staan ook

observaties van gletsjers die aan-
groeien. Dat is onder meer het geval in
de Amerikaanse staten Alaska en
Washington en in het Pakistaanse
 Karakoramgebergte op de
 westrand van de Himalaya.
Een studie die in het vakblad
‘Nature’ verscheen, stelt
trouwens dat het
smelten van 

gletsjers op het dak van de wereld min-
stens voor de helft aan ‘ouderwetse’
vormen van milieuvervuiling valt toe
te schrijven. Metingen die professor
Ramanathan van het Centrum voor
Atmosferische Studies aan de univer-
siteit van San Diego boven Zuid-Azië
uitvoerde, toonden aan dat de zoge-
naamde ‘atmosferische bruine wolk’
die daar is ontstaan door grootschalig
gebruik van plantaardige
brandstoffen, een
sterke

lokale opwarming veroorzaakt die
niets te maken heeft met broeikasgas-
sen. Terwijl het wegsmelten van het ijs
op de Kilimanjaro volgens een studie
uit 2003 vooral te wijten is aan een
verstoring van de luchtvochtigheid
door de massale ontbossing op de
flanken van Afrika’s hoogste berg.

Het ijs op de polen groeit even
hard aan als het smelt. Uit
 metingen op Antarctica bleek

dat de totaaloppervlakte daar tussen 1992 en 2003
toenam met een halve centimeter per jaar. Het
 landijs mag op sommige plaatsen dan afnemen, het
pakijs op zee breidt er zich nagenoeg overal uit. «En
als we de invloed daarvan op de zeespiegel
 berekenen, komen we uit op een daling van
0,08 milli meter», noteert professor Duncan
 Wingham, directeur van het Centrum voor  Pool -
observatie en  Modellering. Alarmkreten over een
smeltende  Zuidpool zijn volgens hem toe te schrij-
ven aan de  onevenwichtige aandacht van vorsers
voor het  Antarctische schiereiland. Dat is door haar
mildere temperaturen het makkelijkst bereikbaar,

maar ook weinig
 representatief. «Zo
zien ze letterlijk slechts
de top van de ijsberg»,
zegt hij. Op de Noordpool,
die volgens de ergste
 scenario’s al bijna verdwenen
moest zijn, stelde het meet-
vliegtuig ‘Polar 5’ in 2009 juist
dikkere ijslagen vast dan de jaren
voordien. 
In 2003 wees een artikel in het vakblad
 ‘Nature’ er trouwens nog op dat de
schommelingen in de Arctische ijsmassa tot
16% binnen de normale jaarlijkse variatie
 vallen.

In de Oosten-
rijkse Alpen be-
gon het dit jaar
op verschillen-
de plaatsen al

in de eerste helft van oktober te
sneeuwen, vroeger dan daar ooit
werd waargenomen. In de Canadese
provincie Alberta zijn in het prille
 begin van de huidige winter al vries-
temperaturen gemeten lager dan
ooit sedert 1928. En in de Verenigde
Staten zijn de laatste maanden
 kouderecords gebroken die 36 tot 
50 jaar standhielden. Op wereld-
schaal geïsoleerde data natuurlijk,
maar er is meer. Volgens de NASA

waren 1934, 1998, 1921, 2006 en
1931 de vijf warmste jaren ooit in
de VS,  terwijl de koudste periode
zich voordeed tussen 1945 en
1977. Die tijdstippen vallen
merkwaardig goed samen met
cycli van ongeveer 30 jaar
 waarin de Stille Oceaan op-
warmt en afkoelt — de Pacifi-
sche oscillatie genoemd. Voor
professor Don Easterbrook 
van de Western Washington
University reden genoeg om op
 basis van de huidige daling in de
oceaantemperatuur een nieuwe
koudeperiode van enkele  de -
cennia te voorspellen.

De aarde is niet de enige pla-
neet waar tekenen van op-
warming zijn. Dat is
ook zo op Mars,
waar voor zover
geweten geen

wezentjes leven die er een broei-
kaseffect kunnen veroorzaken.
Volgens professor Chabiboello
 Abdoesamatov, onderzoekshoofd
van het gerespecteerde Pulkovo-
ruimteobservatorium in Sint-Peters-
burg, zijn de opwarmingsverschijnselen
op beide planeten vooral toe te schrijven aan
wijzigingen in de activiteit van de zon. Die stuur-
de de laatste decennia veel meer straling op ons

af. Intussen is die zonneactiviteit weer gedaald
— af te meten aan het geringe aantal zonne-

vlekken — en zou er de komende tiental-
len jaren dus weer afkoeling optreden.

Ook Henrik Svensmark van het
Deense nationale centrum voor
ruimteonderzoek gelooft dat de
zon en de sterren zo goed als
alle opwarming op aarde
gedurende de laatste

eeuw kunnen verklaren.
Zo toonde hij aan dat een

vermindering van kosmi-
sche straling het wolkendek

verdunt, wat tot een tempera-
tuurstijging leidt.

In de twaalf jaar die zijn verstreken
tussen de top in het Japanse Kyoto
en de conferentie die maandag start
in Kopenhagen, is de aandacht voor
de klimaatproblematiek gigantisch

gestegen. Geen mens ontsnapt nog
aan het alarm. Tegenover de zond-
vloed aan onheilspellende studies
blijven echter ook sceptische stem-
men weerklinken — gaande van zij die

het broeikaseffect staalhard ont-
kennen tot zij die verkondigen dat
het wel meevalt met de gevolgen
daarvan. Makkelijkheidshalve wor-
den de twijfels van tafel geveegd als
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Experts kleuren cijfers bij
‘Climategate’, het vorige maand losge-
barsten schandaal over vertrouwelijke
e-mails van toonaangevende klimaat-
wetenschappers, bewijst dat de zoge-
zegde consensus over het broeikas -
effect niet altijd even eerlijk nagestreefd
wordt. Zelfs áls de betrokken vorsers
hun cijfers niet bijkleurden om de wereld

van de opwarming te overtuigen — wat
ze nu zelf maar moeten bewijzen — dan
nog toont hun correspondentie onom-
stotelijk aan dat ze achterbaks te werk
gaan om tegenspraak de kop in te druk-
ken. Wat het wetenschappelijk debat
óók vervalst. En de laatste jaren zijn al
geregeld fouten gevonden in cruciaal

onderzoek. Zo ontdekte een amateur-
wetenschapper twee jaar geleden dat
de NASA haar temperatuurreeksen
voor de huidige eeuw 0,15 graden
 Celsius te hoog liet uitkomen, waardoor
2006 onterecht werd uitgeroepen tot
het tweede warmste jaar ooit in de VS.
«Er zijn veel te weinig bekwame statis-

tici bij de studies betrokken», klaagt
professor Edward Wegman, een we-
reldautoriteit die in 2006 brandhout
maakte van de stelling dat de jaren ’90
de warmste van het voorbije millen -
nium waren — een hoeksteen van de
opwarmingstheorie.

om te twijfe
broeikase
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In 2004 waarschuwde
professor Kevin Tren-

berth, één van de sleutelfiguren in het 
VN-klimaatpanel, dat de klimaatwijziging voor
een toename van verwoestende stormen zal
 zorgen. Tot grote ontzetting van professor
 Christopher Landsea, de orkaanspecialist die in
de rapporten van datzelfde VN-klimaatpanel in
1995 en 2001 meldde dat daar geen bewijzen
voor zijn. Dé autoriteit op vlak van Atlantische
stormen blijft die mening toegedaan, waardoor
hij in 2007 — een jaar na het rustigste orkaan -
seizoen in tijden — niet meer hoefde mee te schrij-
ven aan het volgende VN-rapport. Uit een studie
van de 296 ergste droogtes op aarde — met een
duur van meer dan 3 maanden en een oppervlak-
te van meer dan 500.000 vierkante kilometer —
in de tweede helft van de 20ste eeuw blijkt dan
weer dat die vooral in de jaren ’50 toesloegen. De
jaren ’70 en ’80 kenden de minste droogtes, ter-
wijl de hoeveelheid broeikasgassen toen toch al
een flink stuk hoger moet hebben gelegen.

Gletsjers worden groter
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Mars kent hetzelfde fenomeen

Poolijs groeit even 
snel als het smelt
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OOK WIE NIET GELOOFT IN OPWARMING AARDE WIL ZIJNooit zo weinig
vacatures

Er zijn in jaren nooit zo wei-
nig vacatures aangeboden als
in november. Dat meldt de
VDAB in zijn maandelijks
overzicht. 
Een eindejaarsdip is niet on-
gebruikelijk, maar uit de ex-
treem lage cijfers voor vorige
maand blijkt dat het einde
van de crisis nog niet in zicht
is, aldus de VDAB.
Tijdens november ontving de
VDAB 15.179 vacatures, het
laagste aantal sinds het uit-
 breken van de crisis. Over de
eerste elf maanden van 2009
ontving de VDAB een vijfde
minder vacatures dan in
 dezelfde periode vorig jaar.

(LVDK)

Niet langer
persoonlijk 

voor rechter 
bij scheiding

Partners die uit elkaar gaan
via de procedure van de
 schuld loze echtscheiding
moeten binnenkort allicht
niet langer twee keer per-
soonlijk voor de rechter op-
draven om te bevestigen dat
ze wel degelijk willen schei-
den. Open Vld heeft daarover
een wetsvoorstel klaar waar
de meeste partijen zich ach-
ter kunnen scharen. Alleen
CD&V en cdH liggen nog
dwars. Dat de scheidende
partijen nu twee keer per-
soonlijk naar de rechtbank
moeten, zorgt voor initiatief-
neemster Sabien Lahaye-
Battheu (Open Vld) alleen
maar voor node loze romp-
slomp. «Als een koppel al in
de rechtbank staat, is er wei-
nig kans dat ze nog afzien van
de wil om te scheiden», zegt
ze. «In de praktijk moeten de
ex-partners dus voor niets
verlof nemen. Bovendien vin-
den veel mensen het verne-
derend om als een ‘crimineel’
voor de rechter te moeten
verschijnen.» (PGL)

Test-Aankoop
dreigt Lidl te

bannen uit tests
Test-Aankoop denkt er ern-
stig over na om producten
van Lidl niet langer te testen.
Aanleiding zijn de adverten-
ties van de supermarktketen
die op vrijdag in de meeste
kranten verschenen. «Die be-
vatten manifeste onwaarhe-
den met betrekking tot de ge-
rookte zalm van Lidl die door
Test-Aankoop getest werd»,
klinkt het bij de consumen-
tenorganisatie. Zo beweert
Lidl dat uit de test zou blijken
dat haar zalm een goede
smaak heeft, wat niet zo werd
bevonden en maakte het van
«aanvaardbare» kwaliteit in
de advertentie «prima»
 kwaliteit.
Test-Aankoop wil de zaak
voor de rechter brengen. Een
andere rechtszaak over vori-
ge  reclamecampagnes van
Lidl is nog steeds hangende.

Eandis 
installeert

4 miljoen slimme
energiemeters

Over vijf jaar wil het distribu-
tiebedrijf Eandis beginnen
met de installatie van vier
miljoen ‘slimme meters’, die
via het elektriciteitsnet ver-
bonden zijn met een centrale
computer, om zo het energie-
verbruik van Vlaamse gezin-
nen te helpen verminderen.
Het distributienettarief gaat
wel met 20% omhoog. Eandis
is van plan om vanaf 2014 
2,5 miljoen nieuwe stroom-
meters en 1,5 miljoen  gas -
meters te installeren. Defini-
tief is de beslissing nog niet.
Eerst komen er proefprojec-
ten in Leest en Hombeek, bij
Mechelen,om na te gaan of
het systeem goed werkt.
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