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klimaatverandering hebben, stijgt het besef dat er echt 
iets gaande is. Dan zijn mensen eerder bereid het echte 
verhaal tot zich door te laten dringen.

Het echte verhaal gaat ook over de echte oplossing: 
klimaatneutraliteit. In de kern is het simpel wat er 
moet gebeuren. We moeten niet alleen zuinig zijn met 
energie, maar daadwerkelijk stoppen met het gebruik 
van aardgas voor de verwarming van woningen en 
stoppen met benzine en diesel. Olie, kolen en gas 
kunnen alleen een rol blijven spelen in combinatie met 
CO2-opslag onder de grond. Alleen zo kan worden 
voorkomen dat de vrijkomende CO2 niet in de atmo-
sfeer terecht komt. 

Dat klinkt als een tamelijk onmogelijke boodschap. 
Maar er is hulp van buitenaf. De verkoop van zonne-
panelen explodeert vanwege de salderingsregeling. 
De populariteit van elektrisch vervoer stijgt, omdat het 
wordt gezien als modern en innovatief. En de aard-
bevingen in Groningen hebben bij het ministerie van 
Economische Zaken gewerkt als een wake-up call. Het 
ministerie heeft in de Warmtevisie van dit jaar eindelijk 
het enorme potentieel van restwarmte en duurzame 
warmte omarmd. Nu nog de maatregelen.

Het is gemakkelijk om naar de overheid te wijzen en 
een hoge CO2-prijs en naar nul dalende emissiepla-
fonds voor de gebouwde omgeving en het vervoer te 
eisen. Deze moeten er komen, laat dat duidelijk zijn.  
Maar dat lukt alleen als er een helder perspectief is en 
mensen zien dat verandering mogelijk is. 

Hoe maak je daarvoor mensen enthousiast? Dat blijft 
een kernvraag. In deze Staat van het Klimaat kijken we 
naast klimaatgerelateerde actualiteiten van afgelopen 
jaar naar succesvolle voorbeelden in andere sectoren: 
Serious Request, de BOB campagne, Tony Chocolone-
ly en de LED-lampen van Philips. Hen is het gelukt om 
mensen in beweging te krijgen voor een maatschappe-
lijk probleem. Wat verklaart hun succes? Wat kunnen 
we van hen leren?

Ik wens u veel leesplezier.

Sible Schöne
programmadirecteur HIER klimaatbureau

Inleiding
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Klimaatverandering komt weer terug op de maatschap-
pelijke en politieke agenda. Ik heb eind jaren tachtig 
de eerste golf gezien, rond het Kyotoprotocol in 1997 
de tweede en de derde na de première van de film van 
Gore in 2006, tevens de start van HIER. Daarna ebde 
de aandacht weer weg. De IPCC-rapporten, het feit dat 
2014 het warmste jaar was ooit, de extreme regenbuien 
en ongebruikelijke droogtes overal in de wereld hebben 
het besef teruggebracht dat het echt waar is dat de 
mens het klimaat verandert. En ook het feit dat de kli-
maattop in Parijs voor de deur staat helpt. Het beweegt 
weer. We zien serieuze ambities van de EU, de VS en 
China, al is duidelijk dat er nog een enorme kloof is met 
de twee graden doelstelling, de door de internationale 
gemeenschap afgesproken maximale opwarming.  Er 
lijkt weer ruimte voor het echte verhaal: waarom is 
klimaatverandering zo’n bedreiging? Maar ook: wat 
is nu eigenlijk de oplossing? Wat betekent het om de 
CO2-uitstoot naar nul te brengen en klimaatneutraal te 
worden?

We moeten erkennen dat als het gaat om de ernst van 
het probleem, het echte verhaal is nog steeds nauwe-
lijks uit te leggen. Het gaat om de lange termijn en we 
weten niet precies waar en wanneer rampen zich gaan 

voltrekken. Journalisten zijn niet de enigen die denken 
“eerst zien, dan geloven”. 

Heel voorzichtig spreekt de wetenschap zich stap voor 
stap uit. Extreme scenario’s zijn mogelijk, schrijft het 
KNMI in haar publicatie over klimaatscenario’s van 
vorig jaar. Belangrijke voorbeelden zijn dat Zuid-Europa 
kan “verwoestijnen” en dat de warme Golfstroom kan 
stilvallen, waardoor we richting een Siberisch klimaat 
gaan.  Het ijs op de Noordpool kan abrupt verdwijnen, 
waardoor stormen bij ons kunnen toenemen. En de 
ijskap van West-Antarctica kalft af. In theorie kan deze, 
aldus het KNMI, zelfs instorten met vijf meter zee-
spiegelstijging als gevolg. Over kansen valt niets te 
zeggen, en over de komende decennia hoeft niemand 
zich druk te maken, maar het feit dat het KNMI deze 
extremen noemt, geeft te denken.

Maar al deze risico’s zijn te groots, te ver weg om echt 
tot je door te laten dringen. In deze Staat van het Klimaat 
beginnen we aan de andere kant en slaan we een brug 
tussen de actualiteit en het klimaatverhaal. Denk aan de 
extreme regen in Kockengen, de muizenplaag in Fries-
land en de bijna-ontruiming tijdens Pinkpop. Als we ons 
realiseren dat deze gebeurtenissen vaak een link met 
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Pinkpop hield 
adem in bij 
noodweer

Het was niet de enige weersextreme 
die de Nederlandse festivalwei-
des teisterde de afgelopen jaren. 
Lowlands 2013 bijvoorbeeld was 
zo extreem heet, dat in de zon zitten 
eigenlijk onmogelijk was. Bij het 
binnentreden van een tent voor een 
optreden, gutste het zweet al van 
je lichaam voordat de band was 
begonnen. Bij onze zuiderburen was 
er het drama van een ingestorte tent 
bij Pukkelpop in 2011 als gevolg van 
heftige regenval. Daarbij kwamen vijf 
mensen om het leven. 

“We houden rekening met heftigere 
omstandigheden,” zegt Eric van 
Eerdenburg, directeur van Low-
lands. Vooral plotselinge regenval 

en windstoten zijn problematisch. 
“Met wat extra warmte kunnen onze 
bezoekers doorgaans wel omgaan.” 
Volgens het KNMI is heftige regenval 
inderdaad  wat klimaatverandering 
ons gaat opleveren. Warme lucht 
houdt meer water vast, waardoor er 
ook meer water naar beneden kan 
vallen.

Lowlands neemt daarom ook meer-
dere maatregelen om in te spelen 
op een warmere wereld. “Tijdens 
het festival krijgen we elke ochtend 
een update van een weerbureau. 
Mocht er slecht weer aankomen, 
dan krijgen we elk uur een nieuw 
bericht,” zegt Van Eerdenburg. “We 
kunnen vervolgens een ploeg men-

sen optrommelen, die bijvoorbeeld 
doeken van hoge installaties kunnen 
halen. Om de mensen te waarschu-
wen en eventueel te begeleiden naar 
veiligere plaatsen als de camping, 
kunnen we schermen, social media 
en presentatoren inzetten.” Door 
het jaar heen vinden er bovendien 
oefeningen plaats.

Het festivalterrein is daarnaast extra 
waterproof gemaakt. Zo is er sterk 
geïnvesteerd in het verbeteren van 
de drainage, zodat het water sneller 
weggevoerd kan worden. “Ook zijn 
de geasfalteerde paden verbreed,” 
zegt Van Eerdenburg. “Vroeger 
liepen de festivalgangers over een 
mierenpaadje, nu kunnen ze ook bij 
stortbuien hun voeten droog hou-
den.” Al deze maatregelen gecom-
bineerd moeten er voor zorgen dat 
de festivals ook de komende jaren 
net zo’n succes worden als ze de 
afgelopen jaren waren. 

Het was alsof het er bij hoorde. De bliksem en heftige regenval gaven 
het concert van de Canadese indierockband Arcade Fire op Pinkpop 
afgelopen jaar net dat beetje extra. Muziekjournalist Atze de Vrieze 
noemt het op Twitter een van de bijzonderste dingen die hij ooit heeft 
gezien. Toch was het even precair voor de organisatie: moeten we het 
veld wel of niet ontruimen? Uiteindelijk werd besloten dat het veiliger 
was om de mensen niet te verplaatsen.

Lowlands bereidt zich voor op veel water

“We houden
 rekening met 

heftigere 
 omstandig-
 heden”

5

(Algemeen Dagblad, 9 juni 2014)
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Op 28 juli viel er lokaal 131,6 millimeter. “Uitzonderlijk, 
maar geen record,” zegt Rob Sluijter, klimatoloog bij 
het KNMI. “Je ziet zulke regenbuien altijd heel lokaal 
vallen. Vierhonderd meter van elkaar zit er soms wel 30 
procent verschil in intensiteit.” Deze keer waren de bui-
en uitzonderlijk uitgestrekt: vier verschillende gebieden 
in Nederland kregen tegelijkertijd grote hoeveelheden 
regen te verstouwen. 

“Er zijn weinig weerfenomenen zo direct toe te schrij-
ven aan de opwarming van het klimaat als het vaker 
voorkomen van heftigere regenbuien,” zegt Geert Jan 
van Oldenborgh, klimaatonderzoeker bij het KNMI. 
“Warmere lucht kan meer vocht vasthouden, en dus 
zorgt een warmer klimaat voor meer vocht in de lucht. 
En dat kan vervolgens in een keer uit de lucht vallen. 
We zullen in Nederland dan ook moeten wennen aan dit 
soort heftige buien waar meer water in een keer uitvalt.” 
Van Oldenborgh berekende dat er nu een twee tot drie 
keer zo grote kans is op zulke regenbuien als vroeger.

Een blik op de weergegevens laat ook zien dat zulke 
buien vaker voorkomen. In 1950 waren er zomers onge-
veer vier dagen waar er meer dan 50 millimeter regen 
naar beneden kwam, nu zijn dat er zeven. Jaarlijks is het 
aantal gestegen van vijf naar elf. Nederland wordt natter 
en grilliger.

En het is niet alleen regen, maar ook hagel dat vaker uit 
de lucht zal vallen. “Hagel is een stuk lastiger te meten, 
op satellietbeelden is dat bijvoorbeeld nauwelijks te 
onderscheiden van regen,” zegt Sluijter. “Verzekerings-
maatschappijen vragen ons vaak naar inschattingen hoe 
vaak er hagel zal vallen, omdat dat voor hun de grootste 
schadepost is. Maar helaas kunnen we ze niet helpen. 
We weten dat het vaker zal voorkomen, maar niet hoe-
veel vaker.” Verzekeringen reageren hier al wel op door 
hun premies voor weerschade te verhogen. Ze weten 
dat ze de komende jaren vaker zullen moeten  uitkeren.

Twee dagen na de enorme stortbui staan inwoners 
van Kockengen nog steeds tot hun enkels in het 
water. Het regenwater wil maar niet verdwijnen. 
Ook andere delen van Nederland, zoals Noord-
Brabant en Amsterdam hadden last van overtollig 
regenwater. In de hoofdstad voeren studenten met 
een roeiboot door de straten. Maar waar elders het 
water na een dag wel weg was, bleef Kockengen 
er mee zitten. Doordat het dorp zo laag ligt, kan 
het water nergens heen.

Kockengen is 
nog steeds één 
hele grote plas 

water  

(Metro, 30 juli 2014)

Overvloedige zondvloed
“Er zijn weinig 

weerfenomenen 
zo direct toe te 
schrijven aan 
de opwarming 
van het klimaat 
als het vaker 
voorkomen van 
heftigere 

 regenbuien.”
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De vader 
van BOB

interview

BOB jij of BOB ik? Al 15 jaar stelt de autobestuurder met zicht op een 
alcoholische avond deze vraag aan zijn bijrijders. Copywriter Eugène 
Roorda stond aan het kraambed van BOB, maar was in die tijd geen 
rolmodel. “Ik reed altijd dronken naar huis. Ik hou niet van een overheid 
die zegt wat ik moet doen.”

9

“Ik heb dit huis dankzij Dirk en 
Bob.” Voor het mooie kasvormige 
huis in Nigtevecht staat reclameman 
Eugène Roorda van de middagzon 
te genieten. De twee jongensnamen 
achtervolgen hem overal waar hij 
komt, maar het hindert hem niet. Zo 
vertelt hij met trots over hoe hij na 
maanden leuren de grote rode bood-
schappentas met de witte letters 
DIRK door het beslissingssysteem 
van supermarktketen Dirk van de 
Broek wist te drukken. “Elke week 

plaatste ik het weer op de lijst met 
agendapunten. ‘Hoe zit het met de 
tassen, jongens?’ Tot ze er gek van 
werden.”

‘De vader van BOB’ wordt hij bij het 
pr-orgaan van de overheid genoemd. 
De campagne om alcohol in het 
verkeer tegen te gaan, staat bekend 
als de succesvolste overheidscam-
pagne ooit. Sinds BOB in 2000 op 
de Nederlandse televisie verschijnt, 
is hij verankerd in de samenleving. 

“Tot De Dikke Van Dale aan toe.”
BOB bestond al voordat Roorda in 
het spel kwam. De naam was een 
Belgisch idee en werd Europees 
doorgevoerd. Iedere lidstaat mocht 
zelf bepalen hoe het BOB in de 
markt uitzette. Roorda deed mee aan 
de Nederlandse pitch, toen nog als 
kleinste bureau rondom de tafel.

Waarom won u de pitch?
“Vijf woorden. BOB jij of BOB ik? 
Toen ik dat bedacht, dacht ik: daar 

“Het klimaatprobleem? 
Ik merk er niks van. 
En als er een 

 probleem is: los het 
op. Maar val mij er 
niet mee lastig.”



“ ‘Je moet 
de groente  

van HAK 
hebben’,     
je moet   

helemaal  
niets!”

1110

Vandaar die gele BOB-sleutel-
hanger.
“Precies. Mensen moeten wat in 
handen hebben. De politie was 
ook blij dat ze een sleutelhangertje 
kon weggeven aan mensen die niet 
hadden gezopen. Nog steeds vragen 
mensen naar die hanger. Het maakte 
het handhaven veel makkelijker. Niet 
meer die vervelende politie met het 
opgeheven vingertje, maar een rela-
tie van mensen met de overheid die 
mellow en aanraakbaar is. Dat was 
een mooi bij-effect.”

Hoe meer Eugène Roorda erover 
vertelt, hoe enthousiaster hij wordt. 
Er is trots van zijn gezicht af te lezen. 
En terecht: hij is een belangrijke 
schakel geweest in de aanpak van 
een gigantisch, maar impopulair 
probleem. Met aanwijsbare resul-
taten tot gevolg - minder dodelijke 
slachtoffers. Maar bij het noemen 
van de woorden ‘het klimaatpro-
bleem’, lijkt er een rilling door zijn 
lijf te lopen. Dan, ongeïnteresseerd: 
“Welk probleem, zeg je? Ik merk er 
niks van. En als er een probleem is: 
los het op. Maar val mij er niet mee 
lastig.”

U reageert even laconiek als toen 
u rond de BOB-tafel zat.
“Ja, maar toen was er een aanwijs-
baar probleem. Dit is zo abstract. 
Het klimaat is er, je denkt er nooit 
aan. Dus je moet het klein maken, je 

moet iets verzinnen zodat mensen 
concreet kunnen bijdragen en de fun 
ervan inzien. De dreigingsfactor is 
ook zo groot, dat vind ik verkeerd. 
Dat een gletsjer in elkaar stort of bij 
Groenland een berg smelt… Kun je 
dat water niet opvangen en naar de 
Sahara brengen? Kom niet bij mij 
aan met dat soort enormiteiten waar 
ik als nietige niets mee kan. Het zegt 
mensen niks.”

Hoe kan het kleiner gemaakt wor-
den, dan?
“Dat weet ik niet, ik heb de opdracht 
niet. Dan ga ik pas nadenken. 
Copywriters kunnen zelf niks. Zij 
moeten eerst een probleem krijgen 
en kunnen dan pas gaan denken. 
Wat is de doelstelling? Wat moet er 
bereikt worden? Langs welke weg 
moet dat? Daarna komen wij pas. 
Reclame plant een klein zaadje in de 
psyche van de consument. Het moet 
zich daar goed nestelen in je onder-
bewuste, het moet wekelijks of zelf 
dagelijks bewaterd worden. ‘Je moet 
de groente van HAK hebben’, je 
moet helemaal niets! Maar iedereen 
denkt: ‘Ik moet toch groenten heb-
ben, dus dan maar de groenten van 
HAK’. Dat was bij de BOB-campag-
ne ook. Je moet het blijven herhalen. 
Als je vroeger dronken wilde gaan 
rijden, dronk je even snel twee Spa 
en vertrok je. Dat kan je je nu echt 
niet meer voorstellen.”

Copywriter Eugène Roorda 
(Haarlem, 1949) richtte in 1995 
Roorda Reclamebureau op, nu 
een van de bekendste reclame-
bureaus van Nederland. In 2012 
verliet hij zijn bureau, om - op 
een lager pitje - zelfstandig door 
te gaan als boardroom adviseur, 
business coach en congresspre-
ker. Hij werkt alleen nog tussen 
11 uur ’s ochtend en 3 uur ’s 
middags, maximaal 3 dagen per 
week. “Alleen het half 7 wakker 
worden krijg ik nooit meer uit mijn 
systeem.”

moet ik niet mee komen, want dat 
heeft iedereen. Het verbijsterde mij 
dat niemand dat had, het was zo 
simpel. BOB jij of BOB ik, dat is een 
gesloten mantra. Er wordt in ieder 
geval gebobd. En zo kwamen we op 
die corveegedachte: we gaan met 
zijn allen stappen, wie is er aan de 
beurt? Aanstaande zaterdag wil jij 
drinken en BOB ik, en de zaterdag 
erop wil ik drinken en BOB jij. Daar-
mee was de deal geclosed.”

Op welke manier brak dit met het 
toenmalige beleid?
“Daarvoor was de campagne ‘Rij 
alcoholvrij’, met een plaatje van een 
doodskop eronder. Je ziet nog wel 
eens zo’n bord bij een tankstation 
in Friesland of Groningen staan. 
Dat heeft bij mij in ieder geval niet 

gewerkt, want ik reed altijd dronken 
naar huis. Dat heb ik ze ook verteld 
tijdens de pitch. ‘Iedere vrijdag ben 
ik op het Spui, neem ik tien wodka 
en tien bier en dan rijd ik naar huis. 
Niks aan de hand, want ik weet de 
weg.’ Toen werd het een beetje stil.

Ik hou helemaal niet van een over-
heid die zegt wat ik moet doen, daar 
ben ik veel te anarchistisch voor. En 
met mij half Nederland. Daar heb ik 
ze mee geconfronteerd. Ik zei: ‘Het 
interesseert me niets wat jullie vin-
den. Ik heb al buikpijn als ik iets van 
de overheid zie. Val me niet lastig.’ 
Je moet het op een slimme manier 
aanpakken, zodat mensen het leuk 
vinden om er aan mee te doen. Het 
klein en concreet maken.”
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WHO: 
Ebola-virus 
grijpt veel 
sneller om zich 
heen dan 
gedacht

De epidemie laat zich moeilijk indam-
men. Veel gebieden waar de ziekte 
woedt, zijn onbereikbaar, terwijl 
het virus zich tegelijkertijd in grote 
steden snel verspreidt doordat  
hygiënische sanitaire voorzieningen 
in de verpauperde buitenwijken een 
luxe zijn. Bovendien wantrouwen 
veel West-Afrikanen de westerse 
geneeskunde, waardoor de ziekte 
vrij spel krijgt. Vooral de traditionele 
praktijk van het balsemen van de 
doden zou volgens westerse experts 
een halt toe moeten worden geroe-
pen, maar een oproep daartoe is 
vaak aan dovemansoren gericht. 

Naast de armoedige omstandighe-
den, wordt ook het politiek klimaat 
aangewezen als schuldige voor het 
feit dat de epidemie zo mag door- 

razen. De getroffen landen zijn door 
en door corrupt, waardoor benodig-
de investeringen in de gezondheids-
zorg al jaren zijn uitgebleven. De 
overheid is bovendien incompetent 
en reageert laat.

Maar er is meer. De Wildlife Conser-
vation Society bijvoorbeeld legt ook 
een link tussen klimaatveranderingen 
en de verspreiding van het virus. 
Door een constante zoektocht naar 
nieuwe landbouwgronden, bewegen 
mensen steeds dieper de jungle in. 
Ze treden daarmee de leefgebieden 
van allerlei dieren binnen, die als 
reservoir dienen voor ziektes als 
Ebola. Er komen daardoor steeds 
meer uitbraken van allerhande in-
fectieziektes. Pim Martens, hoogle-
raar duurzame ontwikkeling aan de 

Universiteit van Maastricht is echter 
voorzichtiger. “Klimaatverandering 
kan zijn effect hebben gehad op 
deze uitbraak, maar andere oorzaken 
waren prominenter.”

Hij wijst er op dat de link bij ande-
re ziektes veel duidelijker is. “Met 
name bij ziektes die door muggen 
worden veroorzaakt, zie je dat ze 
steeds meer noordelijk en op grotere 
hoogtes voorkomen. Het versprei-
dingsgebied van de muggen en de 
ziekteverwekkers wordt door het 
warmere klimaat steeds groter” zegt 
Martens. Zowel het warmere als 
het nattere klimaat dat eraan zit te 
komen, zijn bijvoorbeeld uitermate 
geschikt voor de malariamug om 
te gedijen. Ook chikungunya, een 
ziekte die nu rondwaart op Curaçao 
en andere Caribische eilanden, wint 
terrein door de klimaatverandering. 
Op termijn zou ook Nederland last 
kunnen krijgen van wat nu nog als 
tropische ziektes wordt aangeduid.    

Het begon eigenlijk al in het voorjaar, maar in de zomer van 2014 
begint het Ebola-virus echt om zich heen te slaan in het Westen van 
Afrika. In een paar maanden tijd raken met name in Liberia, Guinee en 
Sierra Leone meer dan 13.500 mensen besmet. Het virus veroorzaakt 
hoge koorts en gewrichtspijnen en heeft een hoog mortaliteitscijfer. 
Een medicijn is er niet. Bij deze epidemie sterft uiteindelijk zo’n 50 
procent van alle besmette patiënten.

Ziektes op reis

“Vooral ziektes 
die door 

 muggen 
 veroorzaakt 

worden, 
 winnen terrein”

13

 (Volkskrant, 28 augustus 2014)
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Recordaantal 
meldingen van 

hooikoorts-
plant Ambrosia 

(Natuurkalender, 5 september 2014)

“Oorspronkelijk komt de plant uit Noord-Amerika,” 
zegt Arnold van Vliet, bioloog bij de Leerstoelgroep 
Milieusysteemanalyse aan de Wageningen University. 
“Begin vorige eeuw kwam de Ambrosia al naar Europa 
met zaadtransporten en vestigde het zich in Zuid-Euro-
pa.” Jarenlang waren waarnemingen in Nederland een 
zeldzaamheid. Al vanaf de jaren 70 wordt aardig goed 
bijgehouden hoe vaak mensen de plant tegenkwamen, 
maar tot de jaren 90 was dat aantal altijd op twee han-
den te tellen.

Maar vanaf dat moment explodeerde het aantal waar-
nemingen. Vorig jaar waren er voor het eerst meer 
dan 300 zogenaamde kilometerhokken waar de plant 
voor kwam. Dat zijn gebieden van 1 bij 1 kilometer, die 
Nederland opdelen. “Verontrustend was dat het in som-
mige gevallen om grote populaties ging, met meer dan 
50 exemplaren.” zegt Van Vliet. “De plant wordt vooral 
in stedelijke gebieden waargenomen, waardoor mensen 

snel met de pollen in contact komen.” Ook het aantal 
nieuwe gebieden waar de plant wordt gespot, groeit 
snel, een indicatie dat de plant zich snel verspreidt. 

De opkomst van Ambrosia heeft deels te maken met 
het feit dat de wereld snel globaliseert, waardoor 
zaden sneller van plaats naar plaats worden versleept. 
Maar het houdt ook direct verband met het warmere 
klimaat. Door de decennia heen is het leefgebied van 
de plant langzaam opgeschoven naar het noorden. De 
plant voelt zich op dit moment steeds beter thuis in het 
Nederlandse klimaat. Klimaatverandering heeft op deze 
manier een directe invloed op de gezondheid van veel 
Nederlanders. 

Van Vliet raadt iedereen die de plant aantreft, hem te 
verwijderen. Op die manier kan de plaag nog worden 
ingedamd. Omdat zelfs aanraking tot irritatie kan leiden 
adviseert van Vliet wel handschoenen te dragen. Ook 
moet de plant in de restafvalcontainer, en niet bij het 
GFT-afval. Anders komt de zaden alsnog weer terug op 
het land. “Tot dusver lijken de hooikoortsklachten als 
gevolg van de Ambrosia nog mee te vallen in Neder-
land. Als iedereen alert is, kan dat zo blijven.”

Eigenlijk is het best een mooie plant, de Ambrosia. 
Maar schijn bedriegt. De pollen van de bloemloze 
plant zijn uitermate allergeen en veroorzaken 
heftige hooikoortsklachten voor hen die er 
gevoelig voor zijn. De afgelopen jaren heeft de 
plant een stevige voet aan de grond gekregen in 
Nederland. En het ziet er niet naar uit dat de plant 
zijn grondgebied snel opgeeft.

Vaker niezen door warmer klimaat

“De plant wordt 
vooral in stedelijke 

 gebieden 
 waargenomen.”



Tony is 
niet meer 
zo lonely

interviewDe oranje, de rode, de paarse of toch de 
lichtblauwe? De knallende verpakkingen van de 
chocoladerepen van Tony’s Chocolonely duiken 
overal op. Eva Gouwens van Tony’s vertelt over 
hoe ‘slaafvrij’ sexy kon worden. “Het is geen straf 
om te helpen.”
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Het is een wonder dat op het hoofd-
kwartier van Tony’s Chocolonely in 
Amsterdam niet enkel voluptueuze 
mannen en vrouwen rondlopen. 
Overal waar je kijkt, ligt chocola. 
Chocola voor bij de koffie, chocola 
voor bij het interview, chocola om 
mee naar huis te nemen. En niet 
één, maar twee repen. “Eén om zelf 
op te eten en één om weg te geven 
en het verhaal door te vertellen,” 
zegt Eva Gouwens, uitvoerend direc-
teur van Tony’s.

Fans van Tony’s worden kop voor 
kop gewonnen. Er gaat geen week 
voorbij of Gouwens staat wel op 
een podium om een praatje te 
houden over het bedrijf. Met elke 
keer weer dozen vol repen in haar 
achterbak. “Chocolade is altijd 
leuk om te krijgen, toch?” Bij deze 
presentaties gaat ze altijd terug naar 
het begin. Hoe Tony’s begon en hoe 
dat idealisme nog steeds de basis 
van het bedrijf is. Ruim tien jaar 
geleden wond journalist Teun van 
de Keuken van het tv-programma 
Keuringsdienst van Waarde zich op 

over de cacao-industrie. Overheer-
sende grote chocoladebedrijven als 
Nestlé en Mars betalen zo’n lage 
prijs voor hun cacao, dat slavernij en 
kinderarbeid ontstaat. Om te laten 
zien dat het ook anders kan, werd 
Tony’s Chocolonely opgericht. “Tony 
van Teun en Chocolonely omdat hij 
helemaal alleen was op de markt.”

Lonely is Tony niet meer. Het bedrijf 
bruist als nooit tevoren. De repen 
liggen zowel bij designwinkels, als 
bij bioscopen, als in de Albert Heijn. 
Stap voor stap, winkel voor winkel 
en reep voor reep werd (en wordt) 
er gebouwd aan een slaafvrije 
wereld.

Hoe breng je ’slaafvrij’ aan de 
man?
“Slavernij is een woord waar mensen 
niet meteen warm van worden. Maar 
het gebeurt nu nog gewoon. Mensen 
schrikken als je ze er over vertelt. 
We nemen mensen geleidelijk mee 
in het verhaal. Instappen is makkelijk 
en hoe dieper je komt, hoe meer je 
te weten komt van onze missie. 

“De reep is 
 ongelijk 
 verdeeld. 
 Net zoals de 
 cacaowereld.”
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vouwt hem open. De chocoladereep 
is niet opgedeeld in het traditionele 
raster (“geen Excel-sheet”), maar lijkt 
een volledig willekeurige verdeling 
te hebben. Aan de binnenkant van 
de wikkel staat de uitleg. De reep 
is ongelijk verdeeld. “Net zoals de 
cacaowereld.”

Is dit meer dan een grappige 
woordspeling?
“Er is geen marktonderzoek dat 
uitwijst dat je dit moet doen met je 
chocoladereep. Velen vinden het 
irritant. Maar met ‘ongelijk verdeeld’ 
hebben mensen al meer dan met 
slavernij. We kregen veel telefoontjes 
over de ongelijke reep, boze mensen. 
‘Wat hebben jullie nou gedaan!’ 
Moeders die ruzie hadden met hun 
kinderen omdat ze niet hetzelfde blok-
je kregen. En elke keer hebben we 
het uitgelegd. We stuurden iedereen 
een reep op met de vraag of ze het 
nog één keer wilden proberen. En als 
je rare gezichten krijgt van de visite, 
vertel dan ons verhaal. Daar hebben 
we eeuwige fans mee gekregen. Het 
is misschien allemaal net iets minder 
comfortabel, maar het vertelt wel 
perfect waar we mee bezig zijn.”

Jullie maken het slavernijprobleem 
concreet. Als je kijkt naar de kli-
maatproblemen, zijn deze dan te 
afstandelijk?
“Ik zit niet in die wereld, dus ik kan 
er niet te veel over zeggen. Wij heb-

ben er voor gekozen om een gericht 
probleem te pakken. We houden 
ons natuurlijk bezig met andere 
problemen, maar strijden voor een 
100 procent slaafvrije cacaosector 
zorgt ervoor dat we niet nu al bezig 
zijn met de issues in de suiker, 
bijvoorbeeld. Slavernij is een groot 
probleem, maar wel een gericht 
probleem.”

Terugkijkend, wat was de belang-
rijkste verandering voor Tony’s?
“De ambitie om Tony’s alledaags 
te maken. De eerste zes jaar was 
de omzet van Tony’s stabiel, maar 
toen zijn we anders gaan kijken. Als 
klant hoef je nu niet vreselijk veel te 
betalen in een ingewikkelde winkel; 
het alternatief ligt gewoon in de 
supermarkt. Nederland loopt voor 
in fair trade chocolade. In andere 
landen is er nog niet zoveel gebeurd. 
We willen nu naar Amerika, om te 
laten zien dat we daar commercieel 
succesvol kunnen zijn, in dezelfde 
markt als de grote jongens. Hoe 
meer mensen wereldwijd weten van 
het slavernijprobleem, hoe sneller 
we de omslag krijgen.”

Eva Gouwens (1975, De Lier 
- onder Den Haag) werkt sinds 
2012 bij Tony’s Chocolonely - ze 
was werknemer nummer 7, nu 
zijn er 24 - om te beginnen als 
verkoper. Daarvoor zat ze ook al 
in verkoop, “van maandverband 
tot karnemelk en van bier tot 
toiletblokken”. Nu heeft ze de da-
gelijkse leiding over Tony’s, terwijl 
directeur Henk Jan Beltman zich 
volledig stort op de export.

Dus geen plaatje van een kindslaaf 
op de verpakking.
“Ik geloof niet in zielige kindertjes op 
de wikkel. Als je kijkt naar de boeren 
waar wij mee werken: dat zijn geen 
zielige mensen. We zijn heel optimis-
tisch en willen laten zien dat we de 
wereld gaan veranderen.”

Maakt Tony’s de lekkerste choco-
lade van de wereld?
“Ik vind natuurlijk van wel. Als dit 
een beetje muffe mwah-mwah 

Een 100 procent slaafvrije cacao-
sector is het verre doel. Stap 1 is 
mensen bewust maken van dat er 
een probleem is, stap 2 is zelf het 
goede voorbeeld geven en stap 3 
is goed voorbeeld doet volgen. De 
Nestlés en de Marsen van deze 
wereld moeten het op onze manier 
gaan doen. Er zijn genoeg mensen 
die onze chocola kopen en de details 
niet kennen. Maar dat vind ik prima, 
zelfs dan help je al. Het is geen straf 
om te helpen.”

chocola was, dan ging het niet goed 
met ons. We willen de allerlekkerste 
chocola maken en dan zonder nare 
bijsmaak. Voor ons is chocola niet 
iets vloeibaars dat uit een tankwagen 
komt. Het gaat die hele keten door. 
Omdat we weten hoeveel stappen 
eraan vooraf gaan voordat je chocola 
hebt, zijn we ook echt dol op het 
product. Of hij de lekkerste is, mag 
je zelf proeven.”
Gouwens pakt een reep - de oranje 
karamel-zeezout, een bestseller - en 

“Slavernij is 
een groot 

probleem, 
maar wel 

een gericht 
probleem.”
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“De zomer was inderdaad 
helemaal niet zo warm. Het aantal 
zomerdagen, waarbij de temperatuur 
boven de 25 graden uitkomt, 
was zelfs lager dan gemiddeld,” 
zegt Geert-Jan van Oldenborgh, 
klimaatonderzoeker bij het KNMI. 
“Maar de andere seizoenen waren 
exceptioneel zacht. En zo kon 2014 
toch uitgroeien tot een erg warm 
jaar. Het versloeg 2010 en 2005, die 
hiervoor aan kop gingen.”

Het was niet alleen in Nederland 
uitzonderlijk warm, eigenlijk had 
heel Europa een jaar waarin records 
werden gebroken. Alleen Portugal 
bleef onder het gemiddelde. Vooral 
in Rusland en de Balkan was het jaar 
uitzonderlijk warm. Bijna overal zag 
je dezelfde trend: een zachte winter 
en lente, gevolgd door een iets 
koelere zomer. De Scandinavische 
landen waren de enige die ook een 
warme zomer hadden. 

De Nederlandse situatie van 2014 
is zeer exceptioneel en rechtstreeks 
te linken aan het warmer worden 
van het klimaat. “Berekeningen laten 
zien dat de kans op zo’n warm jaar 
nu 300 keer groter is dan vroeger,” 
zegt Van Oldenborgh. “Zulke jaren 
zijn nu nog heel zeldzaam, maar 
zullen in de toekomst veel vaker 
voorkomen.” Uiteindelijk bleek 2014 
een jaargemiddelde te hebben van 
11,5 graden, waar 10,1 normaal is. 

Ook wereldwijd nam 2014 de 
koppositie over als warmste jaar. 

“Vaak wordt gedacht dat 1998 
onverslaanbaar is als warmste jaar, 
maar met de nieuwste metingen 
was die al verslagen door 2005 en 
2010. Nu gaat dit jaar ook daar weer 
overheen,” zegt Van Oldenborgh. 
Door de prestatie van vorig jaar 
hebben de tien warmste jaren sinds 
het eind van de 19e eeuw allemaal 
plaatsgevonden in de laatste 17 
jaar. En het zou zo kunnen dat ook 
2015 zich in dat lijstje gaat mengen. 
Niet alleen zet de opwarming door, 
er is op dit moment een zwakke El 
Niño die de wereld gemiddeld wat 
warmer maakt. Voor Nederland 
maakt dit echter niets uit. 

Het leek er vorige zomer eigenlijk helemaal niet op, dat het 
zo’n warm jaar zou worden. Maar toen de cijfers aan het eind 
aan het jaar binnenkwamen, bleek het toch zo te zijn: 2014 was 
voor Nederland het warmste jaar in de geschiedenis sinds de 
waarnemingen 300 jaar geleden begonnen. 

“Berekeningen 
laten zien dat 
de kans op 
zo’n warm jaar 
nu 300 keer 
groter is dan 
vroeger.” 
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2014, 
het warmste 

jaar ooit 

(EenVandaag, 10 december 2014)

Superzacht, maar toch geen topzomer
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2014 was een slecht jaar voor de boeren. De muizen-
populatie was gigantisch, en als Bijbelse sprinkhanen 
vreten ze heel Friesland kaal. Meer dan 12.000 hectare 
grasland is er vorig jaar aangevreten, een record. En 
het zijn niet alleen boeren die ongerust zijn, ook het 
waterschap maakt zich zorgen. Want de muizen onder-
mijnen ook de dijken met hun gegraaf. 

De schade voor een individuele boer kan wel oplopen 
tot 100.000 euro. Veehouder Jacob van de Wal is een 
van de ergst getroffenen. Samen met 550 andere boe-
ren heeft hij een meldpunt opgericht waarmee hij hoopt 
een schadevergoeding los te krijgen bij de overheid. Hij 
vergelijkt het met schade door extreem weer of door 
ganzen waar al wel dergelijke regelingen voor bestaan. 
Het probleem met de muizen is echter zo nieuw, dat de 
overheid daar nog niks voor in werking heeft gesteld. 

Gif strooien tegen muizen is verboden. Eigenlijk is er 
maar een ding wat werkt, en dat is een strenge winter. 
Want door vorst sterven er veel muizen waardoor 
de populatie in bedwang wordt gehouden. Bij een 
aantal warme maanden vroeg in het jaar gaat het hard: 

muizenvrouwtjes geven per maand één nest af en dat 
gaat met tien kleintjes per keer. Een muizenpopulatie 
explodeert zo in zeer korte tijd. Van der Wal ziet er 
soms honderden lopen als hij uit het raam naar zijn 
gazon kijkt.

De muizenexplosie in 2014 kwam dan ook vooral door 
de uitzonderlijk zachte winter van 2013-2014, die ook 
nog  eens gevolgd werd door een zachte lente, weet 
Arnold van Vliet, bioloog bij de Leerstoelgroep Milieu- 
systeemanalyse aan de Wageningen University. Dat is 
een direct gevolg van klimaatverandering. “De winter 
had een gemiddelde temperatuur van  6,0 graden. Dat 
is warmer dan het langjarige gemiddelde dat staat op 
3,4, zegt hij. Maar het is belangrijk om te beseffen dat 
de gemiddelde wintertemperatuur in de eerste vijftig 
jaar van de vorige eeuw nog 2,4 graden was. Wat wij 
tegenwoordig normaal vinden is eigenlijk al heel warm.” 
Zo’n muizenplaag als deze zal dan ook niet de laatste 
zijn. Ook in bewoonde omgevingen neemt de overlast 
toe, zo signaleren bestrijders al.

Eén voordeel: veel muizen betekent ook veel uilen. De 
uilenstand was de hoogste in twintig jaar. Echt impact 
op de muizenstand heeft dat echter niet. “Roofdieren 
zijn nooit in staat om een plaag het hoofd te bieden, 
daar valt niet tegen op te eten.” zegt Van Vliet. “Er 
zullen dus echt andere maatregelen getroffen moeten 
worden.”

Het is zelfs op satellietbeelden te zien. Zien de Friese 
weilanden er normaal gesproken uit als een egaal 
groene deken, nu duiken er overal opeens kale en 
bruingevlekte velden op. Het gras wordt aangevreten 
door muizen, zeggen de boeren. Een inspectie dichtbij 
de grond laat zien dat het gras opgegeten is en dat 
het weiland vol met gaten – muizenholletjes – zit.

Muizen
veranderen 
Friesland
in prairie

(NOS, 13 januari 2015)
Muizen grazen Friesland plat

“Wat wij tegen- 
  woordig normaal   
  vinden is eigenlijk 
  al heel warm.”
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Extreme kou 
teistert VS en 
Canada

(Wereldnieuws, 22 januari 2015)

In één ding had hij gelijk: het was 
behoorlijk koud buiten. Februari 
2015 was met name streng in het 
Noordoosten van Amerika en in 
Canada. In Massachusetts viel op 
veel plaatsen meer dan een me-
ter sneeuw, die het mensen soms 
onmogelijk maakte om hun huis uit 
te komen. In New York City was het 
de koudste maand ooit gemeten. De 
vorige winter was het ook al koud 
geweest, maar toen met name in het 
midwesten. Chicago noteerde op 6 
januari 2014 een minimumtempera-
tuur van -26.1 ºC.

Dit leek een bevestiging van een 
idee dat een paar jaar eerder 
gelanceerd was: het smelten van 

het ijs in de Noordpoolgebied zou 
tot een sterker meanderen van de 
straalstroom lijden, die de zachte en 
koude lucht van elkaar scheidt boven 
Noord Amerika, Europa en Azië. 
Die meanders zouden daar extremer 
weer geven: zachtere perioden maar 
ook koudere koudegolven.

Geert Jan van Oldenborgh, klimaat-
onderzoeker bij het KNMI maakt 
echter gehakt van al deze verklarin-
gen. Hij deed uitgebreid onderzoek 
naar de winter van 2014 in Ame-
rika en kwam tot een verrassende 
conclusie: de koudegolven waren 
helemaal niet zo koud. “Het collectie-
ve weergeheugen van mensen gaat 
vaak maar een paar jaar terug,” zegt 

hij. “Maar in de jaren 80 was zo’n 
koudegolf absoluut geen uitzonde-
ring. Er waren zelfs een paar kou-
dere dat decennium.” Zulke winters 
zullen blijven voorkomen, zegt hij, zij 
het veel minder vaak. “In de jaren 50 
was de kans op zo’n koudegolf als in 
Chicago een op vier. Nu is het door 
klimaatverandering nog maar een op 
de tien. En dus ontwennen mensen 
het helemaal.” 

Hij ziet hetzelfde gebeuren in Neder-
land. “De winters van 2010 tot 2013 
werden door veel mensen als koud 
ervaren. Maar als je naar het koude-
getal kijkt, een getal dat de streng-
heid van de winter weergeeft, lag 
dat onder de 100. Daarmee zouden 
deze winters vroeger als `normaal’ 
worden gekarakteriseerd.” Om een 
indicatie te geven: het koudegetal 
van de winter van 1985 en ‘86, toen 
er een Elfstedentocht werd gereden, 
was respectievelijk 193,6 en 149,3.

Kijk wat ik hier heb, zei de Republikeinse senator Jim Inhofe afgelo-
pen februari in de Amerikaanse senaat. In zijn rechterhand hield hij 
een sneeuwbal, die hij even later op de grond gooide. Het is koud 
buiten, zo stelde hij, dus klimaatverandering moet wel een hoax 
zijn. In zijn speech riep hij op nu eens te stoppen met de hysterie 
rond het broeikaseffect.

De kou en het collectieve geheugen

“Het weer-
  geheugen
  van mensen 
  gaat vaak maar 
  een paar jaar 
  terug.”
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Led the 
sunshine 

in

interviewOf ledlampen de toekomst gaan overheersen, is 
voor Frank van der Vloed, directeur Lighting bij 
Philips Benelux, niet eens een vraag meer. Voor 
de twijfelaars heeft hij zijn demonstratiekoffertje. 
“Zeg het maar, welke is de ledlamp?”
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Hij stond nog niet zo gek lang aan 
het roer bij Philips, maar de resulta-
ten die hij uit het lab zag, overtuig-
den hem. “Ik riep iedereen bij elkaar 
en zei: jongens, alles wordt led”. De 
ledlamp zou zich niet scharen in het 
rijtje van de gloei-, de spaar- en de 
tl-lamp, maar alles wegvagen.

We tekenen 2006, in de wereld was 
eigenlijk nog niemand echt serieus 
bezig met led. Ook de collega’s van 
Van der Vloed konden zijn woorden 
maar moeilijk geloven. “Ik heb toen 
schilderijen laten maken waarop led-
lampen waren afgebeeld en overal 
in het gebouw opgehangen. Om 
iedereen bewust te maken van het 
feit dat led niet zomaar iets was wat 
langzaam komt en slechts voor een 
klein gedeelte blijft, maar dat dit een 
enorme transformatie en een revolu-
tie was.” Achter hem, in zijn kantoor 
in Eindhoven, hangen twee van die 
schilderijen met feestende ledlamp-
jes met gezichtjes. Ook woordgrap-
pen worden niet geschuwd. “Geen 
geklets, alles wordt leds.” Op de 
schilderijen staan oneliners als ‘leds 
create’, ‘led the sunshine in’, maar 

ook ‘cabrioled’ en ‘rouled’. Het is 
led voor en led na bij Van der Vloed.

Wanneer werd u gegrepen door de 
ledlamp?
“Dat was nog voordat ik in deze 
functie begon. Ik had een led-arma-
tuur gezien, een onderdeel met daar-
in ledlicht verwerkt. Het waren heel 
sterke lampen voor het aanschijnen 
van een gevel. Collega’s vertelden 
me: dit armatuur gaat net zo lang 
mee als de gevel van het gebouw. 
Wauw, dacht ik, dit is wel een enorm 
belangrijke stap. En dan moet je zor-
gen dat je als heel bedrijf erachter 
staat en erin gelooft. Pas dan kan je 
het zo breed mogelijk gaan uitdragen 
in de markt. Dat geloof krijg je bij-
voorbeeld met dit soort schilderijen. 
Daarna komen de eerste klanten en 
projecten.”

Hoe reageerden klanten toen u 
zei dat ze op led moesten over-
stappen?
“Wij zeggen nooit dat ze iets moe-
ten. We geven ze altijd een keus, 
een alternatief. Dan gaat het niet 
alleen over duurzaamheid of inves-

“Je moet niet 
teveel praten 
over 

 verandering, 
 je moet de 
 stapjes klein 

maken.”
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Ten slotte: hoe ziet de toekomst 
met ledlampen eruit?
“De toekomst is niet meer lichtbron-
nen, maar armaturen. Onderdelen 
dus, waar het licht al in zit gebouwd. 
Waar je vroeger na een jaar of drie 
de lamp moest vervangen, hoeft 
dat nu niet meer. De lichtbron gaat 
net zo lang mee als de armatuur. 
De markt voor lichtbronnen gaat 
gewoon verdampen.

Verder gaan we van analoog naar 
digitaal licht. Je beleving met verlich-
ting wordt anders. Verlichting hoeft 

niet meer aangesloten te worden op 
220 volt, maar kan door een cat-
kabel, een datakabel. In The Edge 
in Amsterdam zit elke vijf vierkante 
meter een sensor. Zo kan een be-
heerder van een afstand precies zien 
waar de mensen zijn in het gebouw. 
Stel dat er elke vrijdag relatief weinig 
mensen zijn, dan kun je besluiten om 
de zesde etage te sluiten. Zo ga je 
op een veel betere manier om met 
je onroerend goed. Alles is mogelijk 
omdat het allemaal digitaal wordt.”

Frank van der Vloed (1961) start-
te in 1987 bij Philips als Product 
Manager Gloeilampen, om in 
20 jaar tijd door te groeien tot 
Philips-aanvoerder van licht in de 
Benelux. Verder was hij in 2006 
namens Philips een van de aan- 
jagers voor het productieverbod op 
gloeilampen in Europa. “De gloei-
lamp zat toen al in zijn overtijd.”

teringskosten; nog veel belangrijker 
is beleving. Want verlichting is bele-
ving. De Albert Heijn heeft een ande-
re verlichting dan de Lidl, maar het 
is niet dat de Lidl minder geld uit wil 
geven aan verlichting. Het kiest er 
bewust voor om een bepaalde sfeer 
te creëren, die gepaard gaat met 
wat ze uit willen stralen. Verlichting 
is ook betere schoolprestatie. Wil je 
leerlingen rust geven, dan dim je het 
licht en geef je het een wat warmere 
lichtkleur. Maken ze een proefwerk, 
dan geef je ze meer en witter licht.”

In de milieusector wordt gezegd 
dat het klimaatprobleem een 
imagoprobleem heeft. Is - of was - 
dat ook zo bij ledverlichting?
“Weet je hoe ik daar altijd op reageer?” 
Van der Vloed schuift zijn stoel naar 
achteren en pakt van achter zijn 
bureau een flinke metalen koffer. Hij 
zet hem op tafel en klapt hem open. 
“Nog even niet kijken, hoor.” Wan-
neer zijn voorbereidingen klaar zijn, 
draait hij de koffer om. Te zien zijn 
drie lampenkappen met daaronder 
brandende peertjes. “Zeg het maar, 
welke is de ledlamp?”
Dat valt echt niet te zien. “Precies. 
Met led kan je 16 miljoen kleuren 
maken. Dus als je een heel koude 
ledlamp tegenkomt, dan kan ik eigen-
lijk maar één ding zeggen: die zijn 
niet van ons. Die zijn gemaakt door 
goudzoekers en niet door mensen die 
verstand hebben van verlichting.”

Was er behoefte aan de ledlamp of 
is die behoefte gemaakt?
“De ledlampbehoefte is gemaakt, 
denk ik. Maar er zijn latente behoef-
tes waar je op in kan spelen, waar 
mensen nog niet bewust mee bezig 
zijn. Dat je de kleur van de verlich-
ting aan kan passen, is nou typisch 
zo’n latente behoefte waar niet ieder-
een op zat te wachten. Vervolgens 
moet je het maximaal in de markt 
zetten. Dat kan door tv-reclames, 
maar we doen het ook door middel 
van exposure voor de belangrijke 
projecten, zoals het meest zuinige 
gebouw van de wereld The Edge 
in Amsterdam, het voetbalveld van 
Chelsea of de volledige verlichting 
van het Rijksmuseum.”

Is de consument bang voor veran-
dering?
“Je moet niet teveel praten over 
verandering, je moet de stapjes klein 
maken. Kijk, plak je een ledlicht 
direct op een lampvoetje, dan praat 
je over verandering. Maar maak je 
hem precies in dezelfde vorm als 
een gloeilamp, dan begeleid je de 
consument naar die nieuwe ver-
lichting. Het is een revolutie in de 
technologie, maar je moet het wel 
maximaal acceptabel maken naar de 
eindgebruiker.”

“Wij zeggen 
nooit dat 

klanten iets 
moeten.  

We geven 
ze altijd een 

keus, een  
alternatief.”

“De markt voor 
lichtbronnen 
gaat gewoon 
verdampen.”
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Hoe erg dat is, ligt aan hoe de scheur zich gaat 
ontwikkelen. Buigt die af, dan breekt er 4600 vierkante 
kilometer af, gaat hij rechtdoor dan wordt het 6400 
vierkante kilometer. Dat laatste is ongeveer de grootte 
van Noord- en Zuid-Holland. De grootte van het 
afvallende stuk is echter niet het meest heftige wat 
de onderzoekers hebben te melden. Met wiskundige 
modellen berekenden ze namelijk dat in het geval van 
de rechte breuklijn, de hele plaat erachter ook instabiel 
wordt. En dat betekent dat er nog een grotere ijsplaat 
los kan laten van Antarctica.

De potentiële instabiliteit zou wel eens ingegeven 
kunnen zijn door het broeikaseffect. Door de 
opwarming van het klimaat wordt de ijsvlakte van twee 
kanten aangevallen: door de warmere lucht aan de 
bovenkant, maar nog meer door de warmere oceaan 
aan de onderkant. Daardoor brokkelt de ijsvlakte sneller 
af. Het stukje Antarctica waar Larsen C ligt is over 
de afgelopen 50 jaar een van de sterkst opgewarmde 

delen van de aarde. Toch is Geert Jan van Oldenborgh, 
klimaatonderzoeker bij het KNMI, niet overtuigd 
dat het afbreken van de plaat alleen het gevolg is 
van opwarming van de aarde: “De temperatuur op 
het Antarctische schiereiland wordt door veel meer 
factoren beïnvloed. Zo was het er bijvoorbeeld 
tweeduizend jaar geleden even warm als nu. De 
opwarming van de aarde speelt ongetwijfeld een rol, 
maar we kunnen nu nog niet zeggen hoe groot die is.”

Een desintegratie van de Larsen C ijsplaat zou weer tot 
gevolg hebben dat de achterliggende gletsjers sneller 
de zee in glijden. “Voor een directe zeespiegelstijging 
hoeven we niet bang te zijn,” zegt van Oldenborgh, 
“Daarvoor is dit gebied nog te klein.” Wel hoopt hij dat 
het afbreken van Larsen C geen trend wordt. Als de 
enorme Ross-ijsplaat, die aan de andere kant van de 
Zuidpool ligt, instabiel wordt en afbreekt, dan is het 
een heel ander verhaal. Dan stijgt de zeespiegel wel 
wereldwijd met vijf meter. 

Antarctica staat op springen. Of in ieder geval een 
klein deel daarvan. Op het noordelijkste puntje, dat 
het dichtst bij de uitloper van Zuid-Amerika ligt, staat 
een ijsplaat op knappen. Dat concluderen Duitse en 
Engelse wetenschappers na het bestuderen van 
satellietbeelden van de plek. Door de jaren heen 
zagen ze een scheur in de plaat steeds groter wor-
den. Dit jaar was die zo groot dat de onderzoekers er 
van overtuigd zijn dat de plaat, Larsen C genaamd, 
gaat breken.

Breekbare Zuidpool
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Gigantische 
ijsvlakte 
Antarctica 
staat op 
breken 

(Volkskrant, 14 februari 2015) “Als de enorme 
Ross-ijsplaat 

 afbreekt, stijgt 
de zeespiegel 
met vijf meter.”
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Net als in andere Arabische landen 
waar burgers in opstand komen 
tegen de zittende regimes, wordt de 
oorzaak van het Syrische conflict in 
eerste instantie gezocht in de alles 
verstikkende corruptie in het land, 
de grote kloof tussen arm en rijk, het 
onderdrukkende politieapparaat en 
de uitzichtloosheid die veel inwoners 
ervaren. Maar in maart 2014 komen 
Amerikaanse wetenschappers van 
de Columbia University in New 
York met een extra verklaring. Zij 
stellen dat klimaatverandering heeft 
bijgedragen aan het ontstaan van de 
burgeroorlog.

Dat klimaatverandering kan bij-
dragen aan conflicten, wordt 
allang voorspeld door klimaat-
wetenschappers, waaronder zij die 
verzameld zijn in het IPCC, weet 
Leo Meyer, klimaatconsultant en 
voormalig klimaatonderzoeker bij 
het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL): “Het is alleen altijd heel 

lastig te bewijzen”, zegt hij. “Het 
is moeilijk om te bewijzen dat een 
klimaatgebeurtenis heeft bijgedragen 
aan het ontstaan van conflicten, en 
het nog eens extra moeilijk om een 
regionale klimaatgebeurtenis toe te 
schrijven aan de opwarming van de 
aarde.” 

Maar in het geval van Syrië lukte het 
de wetenschappers wel. Zij laten 
overtuigend zien dat de verdroging 
van een gebied in het noordoosten 
van het land zo uitzonderlijk is, dat 
de kans klein is dat het niet te wijten 
is aan opwarming van de aarde. Het 
gebied is doorgaans vrij vruchtbaar 
en wordt bewoond door veel 
boeren die er landbouw bedrijven. 
Van 2007 tot 2010 volgden er 
echter drie droge jaren op elkaar, 
waardoor oogsten mislukten. De 
wetenschappers berekenden dat de 
kans dat die drie droge jaren binnen 
de natuurlijke variatie van het klimaat 
vallen verwaarloosbaar klein was. 

“Het moest wel klimaatverandering 
zijn, die er schuldig aan is geweest,” 
zegt Meyer.   

De droogte zorgde ervoor dat 
boeren hun land achterlieten en 
naar de stad trokken. Sommige 
steden kregen er tot wel 50 procent 
meer inwoners bij. “Als je het goed 
regelt, dan is zo’n toestroom wel 
te behappen,” zegt Meyer. “Maar 
Assad deed helemaal niks. Daardoor 
groeide de ontevredenheid, met het 
conflict als gevolg.” Het maakt maar 
weer eens duidelijk dat er nooit één 
oorzaak achter een oorlog zit, maar 
dat er allerlei krachten op elkaar in 
werken. 

Volgens Meyer zal Syrië niet 
het laatste voorbeeld van een 
klimaatconflict in de regio zijn. 
“Water is schaars in het Midden-
Oosten. Als het gebied nog droger 
wordt, dan is dat vragen om 
problemen.” 

In de zomer van 2011 begint de Syrische president Bashar 
al-Assad met het neerslaan van de protesten tegen zijn regime. 
Die zijn een paar maanden eerder begonnen, als onderdeel van 
de Arabische lente, die het hele gebied in zijn greep heeft. Het 
is het begin van een gruwelijke burgeroorlog, die nu al meer dan 
220.000 Syriërs het leven heeft gekost en waardoor nog een 
veel groter aantal op de vlucht is geslagen.

Syrië-oorlog is klimaatconflict

“ Als het gebied 
nog droger 
wordt, dan is 
dat vragen om 
problemen.”
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‘Vrijheidsstrijd’ 
Syrië na 4 jaar 
  een bloedbad

(BNR, 3 maart 2015)



Hoe Serious Request 
‘stille’ rampen èn 3FM 
weer op de kaart zette

interview

3FM stond er niet goed voor bij het aantreden van Florent Luyckx als 
zendercoördinator. De twee populairste dj’s - Rob Stenders en Ruud 
de Wild - waren weggekocht, de zender miste identiteit en luisteraars 
keerden 3FM de rug toe. De weg omhoog: Serious Request.
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Er moest iets gebeuren, dat wist 
iedereen. “We moesten 3FM als 
radiostation, als jongerenmerk, weer 
relevant maken”, zegt Florent Luy-
ckx, zendercoördinator van 2003 tot 
2009. Maar hoe maak je een zender 
weer relevant die volgens Luyckx 
‘de focus was verloren en verdeeld 
was in allemaal omroepkampen’? 
“We moesten erachter komen: what 
makes us tick? Wat is de essentie?” 
Hij ging in gesprek met het team, de 
grote vragen kwamen op tafel. Waar 
maak je je druk om? Waar word 

je gelukkig van? Al snel kwam de 
gemene deler bovendrijven. “In het 
DNA van dat team zat maatschappe-
lijke betrokkenheid. En dat past ook 
bij het merk als publiek radiostation.”

In dezelfde periode gebeurde er nog 
iets anders: in Rusland voltrok zich 
een vreselijk drama bij een gijzeling 
op een school in Beslan. “Het Be-
slan-drama ontstak iets in het team.” 
De plaatselijke hulporganisatie bleek 
geen geld nodig te hebben, maar het 
vuur kon niet meer doven. “Het was 

de voeding voor Serious Request. 
Er was al een denktank geformeerd, 
met als basis het pay for play-idee. 
Doneren voor een plaatje. We geloof-
den in dat idee, dus we zochten er 
een ander goed doel bij.” De focus 
werd verlegd naar het vluchtelingen-
probleem in Darfur, in samenwerking 
met het Rode Kruis, bedoeld als 
eenmalig evenement. Het bleek de 
aftrap van een traditie, die elk jaar 
een groot humanitair - maar impopu-
lair en ‘stil’ - probleem een podium 
geeft.

“Mensen willen niet 
alleen het probleem. 
Het moet entertaining 
zijn.”
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voor terugkrijgen. Minimaal een 
goed gevoel, maar alsjeblieft nog 
iets concreters. Vooral bij de jongere 
generatie, waarbij het vertrouwen in 
overheden en grote organisaties op 
een heel ander niveau ligt. Stopte 
je 25 jaar geleden een gulden in de 
collectebus, dan geloofde je heilig 
dat die gulden werd besteed aan iets 
goeds. Het vertrouwen is nu veel 
minder. Klakkeloos aannemen dat 
een zielig verhaal meteen donaties 
oplevert, is een grote vergissing.”

Naast fans zijn er ook criticasters. 
Zij vinden dat 3FM meelift over de 
rug van een ramp.
“Maar hoor je wat je zegt? Het 
Serious Request-doel van afgelopen 
jaar was vrouwenmisbruik in ontwik-
kelingslanden. Daar was niemand in 
Nederland mee bezig, niemand. Er 
is geen sprake van ‘over de rug van 
een probleem’, het is eerder anders-

om. Dat probleem surft mee op dat 
hele sterke platform dat problemen 
in de etalage zet. Als je niet bouwt 
aan dat podium, dan stap je in de 
klassieke fout die hulporganisaties 
al zo lang maken. Mensen willen 
niet alleen het probleem. Het moet 
entertaining zijn.”

11 jaar na de eerste Serious 
Request leeft 3FM weer helemaal 
bij de jonge doelgroep. Campagne 
geslaagd?
“Zeker, maar één ding moet je niet 
vergeten: het is niet vooral een mar-
ketingactie. Als we het alleen vanuit 
marketing hadden gedaan, hadden 
we niet voor een goed doel gekozen. 
Dat is zó lastig. Dan hadden we het 
maatschappelijke betrokken DNA 
op een andere manier ingevuld. 
Alleen je moet marketing denken om 
impactvol te zijn.”

Florent Luyckx (1963, Eindhoven)
kwam na een carrière in de 
muziek- en tv-industrie in 2003 als 
zendercoördinator bij 3FM. 
In 2004 begon het radiostation de 
(als eenmalig opgezette) actie 
Serious Request. In 2009 trad 
Luyckx af, ging kort de reclame-
wereld in, werkte daarna voor 
538 (o.a. benefietweek 538 voor 
Warchild), SlamFM en Q-music. 
Nu is hij interim bestuurder, voor-
namelijk in de media.

aandacht krijgen dan het Darfur-pro-
bleem zelf. Toen ontstond het idee 
om niet te gaan eten. Het was een 
bizar idee, maar het sloot aan bij het 
doel van de actie: we zijn solidair 
met de vluchtelingen uit Darfur. Op 
deze manier kregen de belangrijkste 
communicators van deze actie, de 
drie dj’s, een rol die ze paste. Het 
werkte fantastisch. Overal zag je de 
kop: ‘3FM-dj’s gaan vijf dagen niet 
eten voor het goede doel’.”

Ziet u dwarsverbanden tussen 
de klimaatproblematiek en de 
humanitaire problemen die 3FM 
aankaart?
“Het klimaat is ook geen populair on-
derwerp, mensen vinden het wel lek-
ker als het een paar graden warmer 

Wat was uw grootste angst bij het 
starten van het project?
“De allergrootste hindernis was 
het goede doel zelf. Darfur kreeg 
geen enkele media-aandacht. Dat 
speelde zich af in de marge van de 
berichtgeving in Nederland, op de 
internationale pagina ergens rechts 
onderin. En we realiseerden ons dat 
het absoluut niet sexy was, want het 
was in Afrika. Afrika heeft het imago 
van ‘dweilen met de kraan open, 
daar sturen we al honderd jaar geld 
naartoe en iedere keer is het hetzelf-
de gedonder’. Ook bij mij. Daarom 
hebben we iets onconventioneels 
gedaan. We hebben het goede doel 
niet centraal gezet. Daarbij zijn we 
heel erg op het veranderend media-
gedrag van de jongere doelgroep 
gaan zitten. De luisteraar wilde meer 
en meer betrokken worden, wilde 
meepraten via sms en internet en 
wilde een beetje sturing. Dat hebben 
we in het extreme doorgetrokken. 
We gaven de luisteraar het stuur. 
Alles wat er gebeurde, zou bepaald 
worden door de luisteraar. Deed de 
luisteraar niets, dan hoorde je niets.”

Tijdens Serious Request mogen de 
dj’s niets eten. Waarom niet?
“We hadden in 2004 maar een 
beperkte impact als radiostation. 
Daarom hadden we andere media 
nodig om het idee goed neer te 
zetten. Het idee ‘3FM gaat actie-
voeren voor Darfur’ zou niet meer 

wordt. ‘What’s in it for me?’, denkt 
het publiek. Daar is een verhaal te 
vertellen: stabiliteit in de wereld is 
van invloed op jouw kwaliteit van 
leven hier, zowel bij het klimaat als 
bij een humanitaire ramp.”

Maar dat is zó groot.
“Klopt, je publiek is dan al weg-
gezapt. Dus je moet het verhaal 
anders vertellen. Ik ben blij dat de 
klimaatacties op een ander spoor 
zijn gekomen: het economische 
spoor. Je merkt het namelijk in je 
portemonnee. Concreter kan het 
‘what’s in it for me’ niet worden. In 
deze verandering van aanpak herken 
ik echt de route die wij hebben 
gezocht en gevonden met Serious 
Request. Je wil er onmiddellijk iets 

“We realiseerden ons dat 
 het absoluut niet sexy was, 
want het was in Afrika.”
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Vanuatu en omliggende eilanden luiden al een paar jaar 
de noodklok. Door de stijgende zeespiegel lijken zij 
een van de eerste bewoonde gebieden te worden die 
verdwijnen onder water. “De schade die zulke stormen 
aanbrengen, wordt door de stijgende zeespiegel steeds 
erger,” zegt Maarten van Aalst, werkzaam bij het klimaat-
centrum van het Rode Kruis. “De hogere waterstand 
zorgt namelijk voor een sterkere stormvloed. Het water 
komt makkelijker en verder het land in.” Zo’n stormvloed 
is vaak een van meest destructieve elementen van de ef-
fecten van een storm. “Bij de storm op Vanuatu was dat 
uiteindelijk beperkt, maar bij de tropische storm Haiyan 
die vorig jaar de Filippijnen trof, werd 94 procent van alle 
slachtoffers veroorzaakt door de stormvloed,” zegt van 
Aalst.

De zeespiegelstijging is een direct gevolg van de 
warmer wordende planeet. In hoeverre de storm dat 
is, valt nog te bezien. “Het IPCC is voorzichtiger dan 
vroeger als het gaat om het linken van orkanen aan 
klimaatverandering,” zegt Van Aalst. Dat komt door de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten. Tot een jaar of 
tien geleden was het eigenlijk onmogelijk om individuele 
klimaatgebeurtenissen te koppelen aan het broeikasef-
fect, maar de laatste jaren gaat dat beter. Daar blijkt uit 
dat hittegolven en droogte vaak wel goed te linken zijn, 
maar dat er bij het ontstaan van stormen er vaak meer 
speelt. 

Het KNMI en het Rode Kruis zijn samen met buitenland-
se partners op dit moment bezig met het ontwikkelen 
van een systeem waarbij van elke heftige klimaatge-
beurtenis binnen een paar dagen gezegd kan worden 
in hoeverre klimaatverandering hier schuldig aan is. 
Op die manier zijn mensen snel op de hoogte van de 
effecten van het broeikaseffect. Voor cycloon Pam 
zou het bericht dan zijn: De storm zelf: weinig link met 
klimaatverandering. De schade door de overstroming: 
een grote invloed. 

In maart 2015 raast de cycloon Pam over Vanuatu, 
een eilandengroep ten oosten van Australië. Het is 
een van de sterkste stormen ooit op het zuidelijk 
halfrond: het breekt zelfs het record van de hoogste 
10 minuten durende windsnelheid. Er vallen vijftien 
doden, maar vooral de materiële schade is enorm. 
Hele delen van de eilandengroep zijn met de grond 
gelijk gemaakt.

Opwarmend klimaat versterkt 
stormvloed

“De hogere     
  waterstand

zorgt namelijk
voor een 

 sterkere 
 stormvloed.”
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Alles verwoest 
rond hoofdstad 

Vanuatu

(NRC, 15 maart 2015)
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Ziekte van Lyme 
in Nederland 
explosief gestegen 

“Er is een duidelijke trend naar 
steeds meer teken,” zegt Van Vliet. 
“Toch is er nog geen sprake van 
een significante stijging, daarvoor 
verloopt de tekenstand te grillig.”  
Van de drie stadia – larve, nimf en 
volwassen – werden de afgelopen 
twee jaar vooral de eerste veel 
vaker gevangen. Van Vliet verwacht 
echter dat het aankomend jaar 
het aantal nimfen ook zal stijgen. 
“Er waren dit jaar ontzettend veel 
muizen en laat dat nu precies een 
belangrijke gastheer zijn voor teek. 
Hoe meer gastheren, hoe groter 
de kans dat larven genoeg bloed 
kunnen bemachtigen om nimf te 
worden.” Het zijn vooral de nimfen 
die zich uiteindelijk te goed doen aan 
mensen.

Dat de muizenstand zo hoog is, 
komt onder andere doordat zij 
profiteren van het warmer wordende 
klimaat. De zachte winters en lentes 

verhogen de overlevingskansen en 
zorgen er voor dat ze zich vaker 
voortplanten. Ook andere belangrijke 
gastheren doen het goed. Zo 
klampen bezwangerde vrouwtjes 
zich graag vast aan reeën om daar 
bloed uit te zuigen, en ook die dieren 
doen het goed. Een combinatie van 
factoren zorgt er zo voor dat de 
situatie steeds gunstiger wordt voor 
de verspreiding van teken.

En dat heeft dan weer tot gevolg 
dat het aantal mensen dat besmet 
raakt met de ziekte van Lyme enorm 
stijgt. De ziekte van Lyme wordt 
veroorzaakt de bacterie Borrelia 
burgdorferi, die door ongeveer 20 
procent van de teken bij zich wordt 
gedragen. Uit onderzoek van het 
RIVM blijkt dat huisartsen op dit 
moment drie tot vier keer zoveel 
mensen zien met die ziekte onder de 
leden als twintig jaar geleden. “De 
stijging van het aantal teken is niet 

de enige reden waarom het aantal 
Lyme-patienten zo explodeert,” 
zegt Van Vliet. “Waarschijnlijk zijn 
de teken die er zijn ook langer 
actief doordat er meer warme 
dagen zijn.” Tenslotte zie je dat 
bij warm weer mensen vaker het 
bos ingaan. Via een drieslag werkt 
klimaatverandering zo de ziekte van 
Lyme in de kaart.  

Voor het tweede jaar achtereen is er in 2014 een recordaantal teken 
gevangen, 17.400 om precies te zijn. Dat zijn er 600 meer dan het jaar 
daarvoor. “Elk eerste weekend van de maand gaan vijftien groepen 
vrijwilligers de bossen in om teken te vangen, dat doen we al sinds 
2006,” zegt Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen University. Al 
die waarnemingen geven inzicht in de relatie tussen bijvoorbeeld 
weersomstandigheden en het aantal teken. Het heeft geresulteerd in 
de dagelijkse tekenactiviteitsverwachting op Tekenradar.nl. 

Warm welkom voor teken

“Er waren dit 
jaar ontzettend 
veel muizen 
en laat dat nu 
precies een 

 belangrijke 
gastheer zijn 
voor de teek.”

41

(Algemeen Dagblad, 11 april 2015)



p. 42
p. 42

Voor sommige planten en dieren is 
zo’n snelle temperatuurstijging op 
hoogte lastig om op te anticiperen. 
In de bergen is het meebewegen 
met de temperatuursgrens moeilijk: 
niet alleen zijn de ecosystemen op 
een berg klein, op een gegeven 
moment kun je simpelweg niet 
verder omhoog. De leefgebieden in 
de bergen zijn extreem kwetsbaar. 
In de Himalaya of de Andes zorgen 
veranderende temperaturen er 
dan ook sneller voor dat dieren 
en planten met uitsterven komen 
worden bedreigd.

Een van de oorzaken van de snellere 
opwarming is verrassend genoeg de 
luchtvervuiling. Normaal gesproken 
reflecteert de vele sneeuw hoog in 
de bergen het zonlicht, waardoor 
er minder warmte vast wordt 
gehouden. Maar dankzij houtvuren 
en zware industrieën dalen er allerlei 
roetdeeltjes neer op de sneeuw, 
waardoor de reflectie afneemt. 

Het zwarte roet absorbeert juist de 
warmte. En zo wordt het warmer 
op plekken waar het vroeger juist 
koud was. De Himalaya, dat onder 
de rook van India ligt, heeft daar 
vooral last van. De dikke laag zwaar 
vervuilde lucht die boven India 
hangt zorgt er juist weer voor dat 
de lager gelegen delen minder snel 
opwarmen, simpelweg omdat de zon 
aan kracht verliest door de rook.

De luchtvervuiling is echter niet 
de enige reden voor de snellere 
opwarming hoog in de bergen. 
Ook klimaatverandering is schuldig: 
door het warmer worden van de 
wereld, smelt er veel sneeuw in 
de bergen, waardoor de reflectie 
afneemt. Er ontstaat daardoor een 
zichzelf versterkend mechanisme: 
minder sneeuw zorgt voor minder 
reflectie en daardoor voor meer 
warmte. Dat maakt dat er weer meer 
sneeuw verdwijnt en er nog weer 
minder reflectie is. De verdwijnende 

sneeuw zorgt zo voor een versnelde 
opwarming rond de sneeuwgrens. 

De veranderingen zijn in sommige 
gebieden juist omgekeerd: “In de 
Alpen bijvoorbeeld bevindt zich 
tussen de bergen in de winter vaak 
een nevellaag, die het dal afkoelt. 
Hoe meer luchtvervuiling, hoe meer 
nevel,” zegt Oldenborgh. “Het 
schoner worden van de lucht de 
afgelopen tientallen jaren heeft als 
nadelige bijwerking dus dat het daar 
juist het broeikaseffect versterkt.”

Hoe hoger je op een berg komt, hoe kouder het wordt. Maar 
de verschillen tussen hoog en laag worden langzaam kleiner, 
zo ontdekte een groep wetenschappers van verschillende 
nationaliteiten. De toppen blijken de afgelopen jaren namelijk 
sneller op te warmer dan de dalen. Op 3500 meter hoogte is de 
temperatuur tussen 1991 en 2012 met 0,7 graden gestegen, terwijl 
op 2500 meter de stijging maar 0,4 was.

Het wordt warm aan de top

“ In de bergen 
 is het 
 meebewegen 
 met de 
 temperatuurs-

grens moeilijk.”
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Bergtoppen 
Alpen, 
Himalaya en 
Andes warmen 
sneller op

(Volkskrant 29 april 2015)
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HIER bespaart
HIER bespaart doet elke maand een exclusief aanbod 
om thuis energie te besparen. Van wasmachines tot 
LED-lampen en radiatorfolie. HIER bespaart verduur-
zaamt loyalty programma’s van partners. Individueel 
inschrijven op hierbespaart.nl kan ook.

COOX
De COOX is een efficiënt houtgestookt kooktoestel. 
HIER heeft Nederland kennis laten maken met deze 
nieuwe manier van buiten koken. Op de COOX kun je 
met elke pan koken, wokken, bakken en braden. Maar 
de COOX is meer: de COOX kan miljoenen mensen-
levens in ontwikkelingslanden redden én is een belang-
rijke manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Groene Stroom
Groene stroom is niet altijd echt groen, maar het is 
vaak moeilijk te bepalen wat een goed product is en 
wat niet. Met de Groene Stroomchecker helpt HIER je 
heel makkelijk te checken of jouw groene stroom pro-
duct echt groen is en een goed product te kiezen.

HIER en ontwikkelingslanden
Vanuit Nederland maakt HIER ook de verbinding met 
ontwikkelingslanden, want vooral daar worden mensen 
nu al getroffen door de gevolgen van klimaatverande-
ring. Het netwerk Klimaat en ontwikkelingslanden houdt 
zich bezig met vragen als: hoe kunnen klimaatmaatre-
gelen ten goede komen aan de allerarmsten? En: hoe 
komen er daadwerkelijk substantiële geldstromen 
op gang voor onderwerpen als bosbescherming, bos-
herstel, en schone kooktoestellen?
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Het HIER klimaatbureau is de enige maatschappelijke 
organisatie in Nederland die zich volledig toespitst op 
het onderwerp klimaatverandering. Het klimaatpro-
bleem oplossen dat kan, als iedereen meedoet. Daarom 
betrekt HIER heel Nederland bij de oplossing. Praktisch 
en positief. Haalbaar en concreet. We zien de oplos-
sing overal: bij bedrijven, in de wijk en bij mensen thuis.

Bedrijven
HIER is een drijvende kracht achter de CO2-Presta-
tieladder, het duurzaamheidsinstrument dat bedrijven 
op weg helpt energie en kosten te besparen, binnen de 
bedrijfsvoering maar ook in de keten. Het instrument 
heeft inmiddels een prominente plek verworven bij 
aanbestedingen en is een belangrijk middel bij duur-
zaam ondernemen. Jaarlijks wordt er door onder meer 
Rijkswaterstaat, ProRail en Alliander voor bijna 4 miljard 
aanbesteed met de CO2-prestatieladder. 
Bedrijven kunnen ook een bijdrage leveren door het 
HIER klimaatbewust of HIER klimaatneutraal logo te 
voeren, door aanbiedingen te doen in ons duurzame 
kortingsprogramma HIER bespaart of partner te worden 
van één van de andere projecten.

In de wijk
In de wijk ondersteunt HIER burgers die samen duur-
zame energie willen opwekken. Nederland telt op dit 
moment ruim vijfhonderd lokale energie-initiatieven. 
Er is een wereld te winnen als zij gaan samenwerken 
en van elkaar leren. HIER opgewekt is het kennisplat-
form voor deze initiatieven en organiseert jaarlijks vele 
ontmoetingsmomenten waar kennis en ervaring gedeeld 
wordt. 

Thuis
HIER wil klimaatbewuste keuzes in en rondom het huis 
niet alleen makkelijk maken, maar ook leuk. HIER bouwt 
feestjes, regelt kortingen en geeft buiten koken een 
nieuwe dimensie. Allemaal om je thuis te helpen met 
energie besparen, duurzame energie en andere manie-
ren om klimaatverandering tegen te gaan.

Het HIER Klimaatstraatfeest
Elk jaar strijden duizenden straten in Nederland met 
elkaar om de titel ‘beste Klimaatstraat van Nederland’. 
Buren die samen de meeste energie besparen worden 
beloond met een fantastisch Klimaatstraatfeest.
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