
kwaadwillige pogingen de redding
van onze planeet tegen te gaan. Er
een luisterend oor aan verlenen,
wordt bijna als een misdaad tegen de
mensheid beschouwd. Het is echter

eerlijk noch slim de wereld te dwin-
gen tot drastische ingrepen zonder
dat heel het verhaal is verteld. Een
krant — we moeten daar eerlijk in zijn
— kan onmogelijk uitmaken wie gelijk

heeft. Maar dat is een reden temeer
om ook eens de andere klok te
 luiden. Tien redenen om te twijfelen
aan het broekaseffect.

GUY VAN VLIERDEN
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Meer winst uit
grondstoffen

Als de aarde dan toch op-
warmt, brengt dat ook voor-

delen mee. Tegenover de eco-
nomische schade waar vaak

mee geschermd wordt, staan bij-
voorbeeld gigantische winsten door grondstof-

fen die eindelijk aangeboord kunnen worden.
Zo schatte een studie in het vakblad

‘Science’ dat het Noordpoolijs
30% van ’s werelds onont-

dekte aardgasvoorra-
den bedekt en 13%

van de olie. En

als dat ijs smelt, kan ook de scheepvaart veel
rendabeler handelsroutes gebruiken. Zelfs een
recent onderzoek van de Europese Commissie
gaf toe dat sommige lidstaten wel zullen varen
bij een temperatuurstijging. Waar landbouw en
toerisme in het zuiden het moeilijker krijgen, valt
in Scandinavië bijvoorbeeld méér geld te
 verdienen. De econoom Richard Tol, die deel uit-
maakt van het VN-klimaatpanel, becijferde
zelfs dat het onmiddellijk terugdringen van onze
CO2-uitstoot 11.800 miljard euro zal kosten,
 terwijl wachten tot er voldoende alternatieven
bestaan het prijskaartje drukt tot 1.300 miljard.

Ook de wilde fauna
en flora kunnen
baat hebben bij een
klimaatwijziging.
Zo vestigen Aus-
tralische natuur -
beschermers al hun
hoop op de opwarming
om de zandtijgerhaai te
behoeden voor uitsterven.
De soort leeft daar nu in
twee geïsoleerde popula-

ties — één aan de west- en één aan de
oostkust — en een gebrek aan uitwis-
seling tussen die twee kan zorgen voor
een fatale genetische verzwakking.
Volgens professor Corey Bradshaw van

de universiteit in Adelaide is de
 zandtijgerhaai echter zeer gevoelig aan
temperatuur en beletten de koude wa-
teren ten zuiden van Australië een uit-
breiding van haar areaal. Wetenschap-
pers die de effecten van opwarming in
de Braziliaanse jungle bestudeerden,
stelden dan weer vast dat het blader-
dek er daar juist groener op wordt naar-
mate de neerslaghoeveelheid afneemt
— precies het tegenovergestelde van
wat was verwacht. Hun artikel in het
vakblad ‘Science’ oppert dat de  toe -
genomen zonneschijn die de kruinen bij
afwezigheid van wolken bereikt, het
nadeel van de droogte ruimschoots
compenseert.

In hun ijver om de CO2-uitstoot
terug te dringen, grijpen heel

wat overheden haastig terug
naar kernenergie. Terwijl die

 technologie haar gevaren voor mens
en milieu al tot in den treure bewees en

een afvalprobleem schept dat vele
 honderden jaren blijft duren. De massale
teelt van landbouwgewassen voor bio-
brandstof verdringt de voedselproductie
en de spaarlampen die nu overal  ge -

promoot worden, bevatten het dodelijk
giftige kwik. De productie van grondstof-
fen zoals nikkel en lithium voor batterijen
van elektrische auto’s is ook niet meteen
de milieuvriendelijkste activiteit. De
 oceanen bemesten zodat algen meer CO2
wegwerken dreigt het zeeleven grondig
overhoop te halen en zwavel in de
 atmosfeer injecteren — een ideetje van
wetenschappers om meer zonlicht terug
te kaatsen — zal het probleem van zure

regen vergroten. Over
zure regen gesproken:
de eenzijdige aan-
dacht voor de
 klimaatwijziging zorgt
er ook voor dat heel
wat andere milieu -
zorgen worden ver-
waarloosd terwijl die 
nog helemaal niet opgelost
zijn.

Dat een wereldwijde stijging
van de temperatuur onver-
mijdelijk voor hongersnoden
zal zorgen, is een misvatting.
«De klimaatwijziging maakt
het voedselprobleem heus
niet groter. Je krijgt alleen

 verschuivingen in de productie», ver-
telde de Nederlandse professor Rudy

Rabbinge — een wereldautoriteit
op het vlak van duurzame ontwik-

keling — onlangs nog in deze krant. En
in één adem veegde hij ook de
 pleidooien om vlees achterwege te
 laten van tafel, omdat op 30% van 
alle  landoppervlakte dan geen enkele
voedselproductie meer mogelijk zou
zijn. 
Volgens Robert Mendelsohn, een
 milieueconoom van Yale University,
heeft het broeikaseffect zelfs een
 gunstig effect op de landbouw wereld-

wijd. In Europa en Noord-Amerika
 zullen hogere temperaturen de
 opbrengst verhogen en de schade die
tropische streken wellicht onder -
vinden, wordt goedgemaakt doordat
CO2 de groei van gewassen bevordert.
Zo becijferde hij dat de minder -
opbrengst door warmte in India 7 
tot 10% zal bedragen, maar de  meer -
opbrengst door extra CO2 op 10 tot
20% uitkomt.

len aan
effect
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Bedreigde dieren 
krijgen weer kansen

JN STEMPEL DRUKKEN OP KLIMAATTOP KOPENHAGEN

«95% is nonsens»
Jean-Pascal van
Ypersele, één van
de Belgische speci-
alisten in het VN-
klimaatpanel, be-
grijpt niet dat er
nog aan de proble-
matiek wordt ge-
twijfeld. «Als we-
tenschapper ben je
nooit absoluut ze-
ker», zegt hij. «Maar
de waarschijnlijk-
heid dat de aarde
opwarmt en dat de
mens daar schuldig aan is, neemt
toe met de dag. 95% van alle
 tegenwerpingen kan de toets van
de wetenschappelijkheid niet
doorstaan. En zelfs dan nog
 houden we er rekening mee.
Vooraleer onze rapporten goed-
gekeurd worden, moet iedere
commentaar zijn beantwoord,
ook die van de sceptici. Er zijn
weinig onderzoeksdomeinen

waarin alle studies
en alle beweringen
zo zorgvuldig en zo
volledig worden ge-
wogen.» ‘Climate -
gate’ noemt hij een
storm in een glas
water. «Stel nu nog
dat er vorsers ge-
weest zijn die hun
gegevens wat bij-
kleurden — wat ik
niet geloof — dan
nog zijn er andere
studies genoeg die

dezelfde conclusies bereikten. En
samenzweringen maken geen
kans. Zo is er nu sprake van een
collega die een sceptische studie
uit het rapport van het klimaat-
panel wou houden. Wel, dat is
dus niet gelukt. Natuurlijk is dit
schandaal opgewekt om onze ge-
loofwaardigheid te ondermijnen.
Daarom heeft het klimaatpanel
een onderzoek ingesteld.» (GVV)

KLIMATOLOOG JEAN-PASCAL VAN YPERSELE

AQUALIBI 
ANDERHALF
JAAR DICHT

Aqualibi sluit vanaf maan-
dag 4 januari 2010  vijf -
honderd dagen de deuren.
De anderhalf jaar sluiting is
nodig voor grote renovatie-
werken aan het waterpret-
park in Waver, bij Brussel.
Het budget voor die moder-
nisering bedraagt maar
liefst 10 miljoen euro, die
besteed zullen worden aan
«milieuvriendelijke» oplos-
singen, verzekert Aqualibi.
Of een ticket voor Walibi,
waarin de toegang tot het
tropisch zwemparadijs in-
begrepen zit,  binnenkort
dan ook goedkoper wordt,
is nog niet geweten. (KCL)

Sint beroofd van
chocoladeletters

Sinterklaas is in het Neder-
landse Zeist van een lading
chocoladeletters beroofd.
De dieven namen de hele zak
van de Sint mee, aldus de
 politie vrijdag. Samen met
enkele pieten stapte de Sint
uit een auto. Een groep van
zes à zeven jongeren  om -
singelde de goedheilige man
en zijn knechten en eiste de
zak op. In de zak zaten alleen
chocoladeletters. De politie
heeft de daders niet kunnen
oppakken.

GOEDHEILIG 
MAN HEEFT

MEXICAANSE GRIEP
Het scheelde weinig of de Sint
was gisteren niet kunnen
langskomen in de lagere
school van het Heilig  Hart -
instituut in Heverlee. De leer-
lingen kregen drie dagen ge-
leden een brief dat er heel
wat pieten geveld waren
door de Mexicaanse griep en
dat de goede vader zelf zich
ook niet helemaal lekker
voelde. «Een actueel pro-
bleem», lacht juf Marijke van
2D. Maar er werd snel een
oplossing gevonden. «De kin-
deren kregen meteen een
stoomcursus voorzorgs-
maatregelen en het dringen-
de verzoek van de Sint zelf
om zelf een mondmasker te
maken en de zwarte pieten
zeker niet aan te raken, als
het feest toch zou kunnen
doorgaan.» Of er geen paniek
uitbrak? «De kleinsten wa-
ren eerst wel erg bezorgd,
maar ze hebben goed geluis-
terd naar de adviezen van
onze ‘griepcommissaris’»,
zegt juf Marijke.
De Sint werd gisteren dan
toch, per ambulance en met
loeiende sirenes, de school
binnengereden. Hij werd
meteen naar de eetzaal
 gebracht waar hij op veilige
afstand, vanop een hoge
troon, alle kindertjes kon
toespreken zonder risico op
besmetting. (ADW)


