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Voorwoord

Het was even zoeken tussen de vele negatieve berichten. Maar tijdens de corona- 
crisis viel wel degelijk goed nieuws te rapen. Zo goed zelfs dat ik meermaals 
– volledig coronaproof, in mijn living – een bescheiden vreugdedansje maakte. 

Het begon in september 2020 met de belofte van China, met voorsprong ’s we-
relds grootste uitstoter van broeikasgassen, om ten laatste in 2060 ‘koolstofneu-
traal’ te draaien. Voor een economische groeireus met tegelijk veel armoede is 
dat best wel ambitieus. 

Een maand later was Japan aan de beurt. Het streefdoel van de op twee na 
grootste economie ter wereld is nu om in 2050 netto geen extra broeikasgassen 
meer in de atmosfeer te brengen. Daarmee onderschrijft het land van de rij-
zende zon de beloftes van andere industriële (groot)machten zoals Zuid-Korea, 
Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en de Europese Unie. Zij gaven eerder al aan om 
tegen 2050 klimaatneutraal te willen zijn. En intussen, sinds de verkiezing van 
Joe Biden tot president, voegden ook de Amerikanen en de Canadezen zich bij 
de ‘2050-club’. Deze industrielanden staan samen in voor bijna 60 procent van 
de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Vooral de Chinese aankondiging kwam als een verrassing. Tot dan toe had 
China in klimaatonderhandelingen altijd ingezet op het recht om eerst hetzelf-
de ontwikkelingsniveau als de westerse wereld te bereiken vooraleer een serieus 
klimaatbeleid te hoeven voeren. De Chinese ommezwaai is dan ook een echte 
gamechanger, en het legt een grote druk op landen als Brazilië, India, Rusland en 
Australië om binnenkort met gelijkaardige engagementen voor de dag te komen. 

Maar zijn deze nieuwe beloftes voldoende? Het antwoord op die vraag is dub-
bel. Streef je naar maximaal +1,5 graden Celsius tegen 2100, dan schieten deze 
aangescherpte beloftes schromelijk tekort. Dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld 
koraalriffen, laaggelegen gebieden, talrijke ijsmassa’s, regio’s waar het nu al on-
draaglijk warm kan zijn.

Maar volgens Climate Action Tracker brengen deze nieuwe beloftes wel 
de veelbesproken 2 gradengrens weer in het vizier. Een strikte uitvoering zou de 
gemiddelde wereldtemperatuur tegen 2100 immers op +2,4 tot +2 graden brengen. 
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8 | Tien klimaatacties die werken

Daarmee zouden we ontsnappen aan de absolute doemscenario’s die gepaard 
gaan met het overschrijden van de +3 of +4 gradengrens. Doemscenario’s die tot 
een paar jaar geleden nog onafwendbaar leken. 

Toch is de strijd verre van gestreden. Deze recente ontwikkelingen betekenen 
immers minimaal twee dingen: 

(1) De gemiddelde wereldtemperatuur blijft de komende decennia met zekerheid 
oplopen, want we blijven minstens tot 2050/2060 extra broeikasgassen in de atmo-
sfeer pompen. We staan dus sowieso aan de vooravond van een zeespiegelstijging  
en talrijke klimaatveranderingen die veel ingrijpender zullen zijn dan wat we nu  
zien. Op dit ogenblik hebben we immers een gemiddelde opwarming van ‘amper’ 
+1,2 graden achter de kiezen. Toch zorgt dit nu al voor tal van ongeziene weers- 
extremen. Voor wie het zich nog niet realiseerde: we leven allang niet meer in 
het klimaat van onze grootouders. 

Denk maar aan de nooit eerder geziene bosbranden die onlangs grote delen 
rond de poolcirkel, Australië en de Verenigde Staten verschroeiden, het record-
aantal Noord-Atlantische orkanen in 2020 of de verdubbeling van het aantal 
zware overstromingen dat nu bijna jaarlijks tientallen tot honderden Japanners 
het leven kost. En terwijl ik dit schrijf, stijgt het kwik in het westen van Canada 
richting 50 graden Celsius. Daarmee werd het oude warmterecord uit 1937 in één 
keer met bijna 5 graden geklopt. Dat is ongezien. Deze regio ligt bovendien aan 
de Stille Oceaan én rond 50ste breedtegraad. Dat is dezelfde breedtegraad als Bel-
gië, en het betekent dat ze ongeveer hetzelfde maritieme klimaat hebben als wij.

In Nederland en België steeg het kwik voor het eerst boven 40 graden Celsius 
in 2019 – in Begijnendijk (centraal België) werd toen 41,8 graden opgemeten. Dat 
was met voorsprong een absoluut record. Maar we kunnen niet langer uitsluiten 
dat we ook bij ons een zomer krijgen waarin het kwik de 45 graden benadert of 
zelfs overschrijdt. Temperaturen van 45 graden en meer kunnen dodelijk zijn, 
zeker als ze gepaard gaan met een hoge luchtvochtigheid. Dan helpt zweten niet 
meer en raakt ons lichaam oververhit. 

Klimatologen spreken in dat verband steeds vaker over ‘zwarte zwanen’: het 
klimaat is stilaan zo ontregeld dat we het onverwachte moeten verwachten. Daar 
moeten we ons als samenleving zo goed en zo kwaad mogelijk op voorbereiden, 
waarbij we ook de ons omringende natuur zo veel mogelijk een helpende hand 
moeten toesteken (= adaptatie). 
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(2) Maar naast ons proberen aan te passen aan wat komen zal, moeten de vele 
aangescherpte beloftes in de eerste plaats strikt worden uitgevoerd, en liefst nog 
verder worden uitgebreid. Dat is doenbaar en betaalbaar, maar tegelijk niet van-
zelfsprekend. China verbruikt bijvoorbeeld de helft van alle steenkool in de we-
reld om de helft van alle staal en cement te produceren. En het bouwt nog steeds 
kolencentrales, hoewel die onrendabel en onnodig zijn. Tegelijk is China verre-
weg de grootste investeerder, producent en consument van duurzame energie. 
Een op drie zonnepanelen en windturbines, zowat de helft van alle elektrische 
auto’s en meer dan 90 procent van alle elektrische bussen en tweewielers ter we-
reld bevindt zich bijvoorbeeld in China.

De Amerikanen moeten dan weer klimaatneutraal zien te worden in een tijds-
bestek van amper zes toekomstige presidentsverkiezingen. Dat is krap en kan 
enkel als alle neuzen de komende decennia in dezelfde richting wijzen. Je mag 
er bijvoorbeeld niet aan denken wat er gebeurt als het klimaatbeleid tijdens een  
van deze zes presidentstermijnen zelfs maar een beetje zou lijken op dat van 
voormalig president Donald Trump. 

Ook de Europese inspanningen moeten vanaf vandaag minstens maal drie om 
de klimaatbeloftes waar te maken. Bovendien moeten we ook nog eens op relatief 
grote schaal CO2 uit de atmosfeer zien te verwijderen tegen 2050. Anders kunnen 
we nooit de beoogde klimaatneutraliteit bereiken. Maar hoe we dat concreet gaan 
doen, is nog onduidelijk. 

Er moeten dus nog vele knopen ontward worden om tot een klimaatneutrale 
wereld te komen, en vooral de komende tien jaar zijn daarbij cruciaal. Als we de 
toekomstige klimaatimpact nog enigszins onder controle willen houden (lees: 
onder +2 graden blijven), dan moet de wereldwijde uitstoot immers al in 2030 
met minstens 20 procent gedaald zijn – en zelfs met zowat de helft als we de 1,5 gra- 
dengrens willen halen. Dat lukt alleen door het gebruik van steenkool, olie en 
gas zo snel mogelijk overboord te kieperen en prompt de koolstofarme alter-
natieven te omarmen.

Het goede nieuws is dat bijna alles al voorhanden is. Steenkool, olie en gas zijn – 
zelfs in het vereiste tempo – technisch perfect vervangbaar en deze omslag komt 
de economie op middellange termijn alleen maar ten goede. Onze levensstan-
daard hoeft daar niet onder te lijden en het maakt ons onafhankelijk van landen 
met een bedenkelijke reputatie zoals Saoedi-Arabië en Rusland. 

Veel koolstofarme technologieën zijn nu al goedkoop. Andere komen met een 
prijskaartje. Gelukkig is geld een relatief begrip. Want wat vandaag erg duur is, 
kan morgen spotgoedkoop zijn. Denk maar aan de gigantische prijzenslag van 
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