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2007. Tikkie Terug, 
Campagne met Procter & 
Gamble en RTL. Het aantal 
wasladingen op 30 graden 
stijgt in een half jaar tijd van 
18 naar 43 procent. 

6-10-2006. Al Gore in 
Nederland voor de première 
van An Inconvenient Truth én 
het klimaatevent van HIER 
en de Vrije Universiteit.

16-3-2011. In aanwezig-
heid van ZKH de Prins van 
Oranje heeft spoorbeheerder 
ProRail het eigendom van de 
CO2-Prestatieladder over-
gedragen aan de SKAO.

Oktober 2006. Winnaars van 
een fotowedstrijd mochten als 
klimaatreporters op reis naar 
Nepal met Marc Cornelissen 
en Beau van Erven Dorens 
om met eigen ogen te zien 
wat klimaatverandering daar 
betekent.

2007. Switch Now. Een 
scholentour met Ali B over 
het klimaat waarbij leerlin-
gen de klimaatrap ‘Switch 
now’ geschreven door Ali B, 
zelf mochten afmaken.

2008-2016. In maar liefst 
8 edities van de gezelligste 
energiebesparingswedstrijd 
van Nederland, het HIER 
klimaatstraatfeest, maakten 
mensen in zo’n 20.000 
straten een feestje van 
energiebesparing.

23-4-2007. Om aandacht te 
vragen voor het veranderende 
klimaat heeft Michiel Veenstra 
zijn 3FM-programma 
MetMichiel de eerste live 
radio-uitzending ter wereld 
vanaf de geografische 
Noordpool gepresenteerd:
Noordpool FM. 

20-11-2015. 4e editie van het 
Evenement Hier Opgewekt. 
Met bijna 1000 bezoekers is 
het Evenement HIER opge-
wekt het grootste landelijke 
evenement voor lokale ener-
gie-initiatieven in Nederland.

Juli 2009. In de DAAR 
campagne met ambassadeur 
Kofi Anan laten we HIER 
zien dat klimaatverandering 
effect heeft op het leven van 
miljoenen mensen DAAR.

2014-heden. De COOX 
wordt verkocht als hip 
buitenkooktoestel HIER in 
Nederland. Het efficiente 
kooktoestel heeft grote 
klimaat- en gezondheids-
impact DAAR in ontwikke-
lingslanden. 

7-7-2007. Live Earth Alert, de 
Nederlandse versie van de in-
ternationale concertmarathon 
Live Earth, het initiatief van Al 
Gore om aandacht te vragen 
voor het klimaatprobleem. 
Meer dan 17.000 mensen 
kwamen naar het evenement 
in Amsterdam. 

14-1-2013. HIER stelt 
sjoemelstroom aan de kaak 
en introduceert de groene 
stroom checker waarmee 
iedereen kan checken of zijn 
of haar groene stroom echt 
groen is.

15-10-2009. Een levens-
grote puzzel ontworpen 
door Dick Bruna speciaal 
voor de HIER-bossencoalitie 
om aandacht te vragen voor 
bosbescherming en klimaat.

10 jaar
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Het jaar van de records
•  In de periode van mei 2015 t/m april 2016 werd elke maand de 

recordhitte die eerder voor die specifieke maand gehaald was 
verbroken.

•  Tijdens die 12 maanden is de mondiale temperatuur maar liefst 
0,2 graden gestegen.

•  De 4 maanden met de grootste temperatuurafwijking ooit zijn 
de eerste 4 maanden van 2016.

•  Begin maart 2016 schoot de gemiddelde temperatuur op het 
noordelijk halfrond tijdelijk door de grens van 2 graden die bij 
het klimaatakkoord in Parijs is gesteld voor de opwarming van 
de aarde.

•  Nooit eerder steeg de atmosferische CO2-concentratie in één 
jaar zo snel, in één klap meer dan 3 parts per million erbij.

•  Nooit eerder was het op de Noordpool zo warm als afgelopen 
winter, nooit eerder lag er zo weinig ijs als dit voorjaar.

•  Recordtemperatuurverschillen in de Noordelijke Atlantische 
Oceaan duiden op sterke afzwakking van de Golfstroom, moge-
lijk als gevolg van het smeltende ijs op Groenland.

•  De algen waarvan het koraal afhankelijk is, zijn in maar liefst 
93 procent van het Great Barrier Reef afgestorven door te hoge 
watertemperaturen.

•  Er is een recorddroogte bereikt in Ethiopië en Zimbabwe, en 
een recordhitte in India.

•  Op Borneo, in de Amazone en in Canada is een recordgrootte 
van bosbranden bereikt.

Bovenstaande klimaatrecords zijn het gevolg van de structurele 
opwarming van het mondiale klimaat in combinatie met de krachtige 
El Niño van 2015 en opmerkelijke temperatuurafwijkingen rond de 
Noordpool.
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Gele trui-favoriet 
Dumoulin: 
“We eten ijsjes 
 tegen de hitte”

(RTLnieuws, 4 juli 2015)



Volgens KNMI-klimaatonderzoeker 
Jules Beersma kunnen we dergelij-
ke taferelen de komende decennia 
meer verwachten. Niet alleen zal 
de gemiddelde temperatuur verder 
toenemen, de hete dagen worden 
relatief nog heter. Dat komt onder 
meer doordat hitte vaak gepaard 
gaat met droogte. Is de bodem al 
relatief droog, dan gaat alle energie 
zitten in het opwarmen van die bo-
dem, die vervolgens als een straalka-
chel de lucht verwarmt – ook wel het 
Sahara-effect genoemd. Wanneer 
het in de zomer juist vochtig is, vindt 
er meer verdamping plaats waardoor 
heftiger buien ontstaan. Het contrast 
tussen de natte en droge zomerperi-
odes neemt dus toe. 

Niet alleen evenementenorganisato-
ren zullen rekening moeten houden 
met hittescenario’s. Met name 
mensen op leeftijd lopen een sterk 
verhoogd risico om te overlijden 
bij hitte, legt directeur Maarten van 

Aalst van het Rode Kruis Crescent 
Climate Centre uit. “En het is niet 
zo dat alleen ouderen komen te 
overlijden die toch al heel zwak 
waren.” De hittegolven van 2003 en 
2006 zijn daardoor, na de Waters-
noodramp, de ergste natuurrampen 
die Nederland de afgelopen honderd 
jaar troffen; die in 2006 eiste 1000 
levens. In 2007 kwam er daarom 
een Nationaal Hitteplan, waarin 
onder meer staat hoe beter over de 
gezondheid van ouderen te waken. 
Ook kwamen er alarmeringscodes 
die het KNMI afgeeft bij verwachte 
hitte. 

Ook op andere vlakken zal Neder-
land meer last gaan krijgen van de 
hittegolven. Het oppervlaktewater 
zal tijdens droge periodes vaker ver-
ontreinigd raken met blauwalgen en, 
door de verdamping, relatief hogere 
concentraties chemicaliën bevatten. 
Dat kan gevolgen hebben voor de 
recreatie, en als het waterpeil nog 

verder daalt kan ook de drinkwater-
productie in de knel komen, omdat 
die gedeeltelijk afhankelijk is van het 
oppervlaktewater. Rijkswaterstaat 
hanteert een ‘verdringingsreeks’ om 
aan te geven dat ondermeer boeren 
en natuurbeheerders onder droge 
omstandigheden minder oppervlak-
tewater mogen gebruiken om de 
drinkwatervoorziening en – nog meer 
dan dat – de waterkeringen in bedrijf 
te houden. Vrachtschepen mogen bij 
een lagere waterstand minder zwaar 
beladen zijn en bepaalde stuwen 
gaan dicht. “Het is een hele keten 
met gevolgen, inderdaad”, zegt 
Beersma. “Wateroverlast duurt vaak 
maar kort, droogte is vaak een stuk 
hardnekkiger.”

Internationaal mag Nederland dan bekend staan als koud kikkerlandje 
met flink wat regen, begin juli kregen de wielerfans een heel ander 
beeld voorgeschoteld. De start van de 102de Tour de France vond op 
4 juli plaats in Utrecht, precies tijdens een hittegolf met temperaturen 
tot boven de 35 graden. Renners koelden hun lijf met ijsjes, omwonen-
den koelden het parcours met hun tuinslangen. 

Hittegolven met grote gevolgen

“Wateroverlast
 duurt vaak 

maar kort, 
droogte is 

 vaak een stuk 
hardnekkiger.”

5



p. 6

Slecht weer is van alle tijden, maar door het toenemend 
aantal festivals en de sterkere extremen, is de kans 
op incidenten de laatste jaren groter geworden. Een 
dramatisch dieptepunt werd bereikt in 2011, toen er 
vijf doden vielen tijdens het festival Pukkelpop in het 
Belgische Hasselt. 

Nadat in 2014 ook Pinkpop in het Limburgse Landgraaf 
werd getroffen door noodweer, werd festivals verplicht 
om zich van de weersituatie op de hoogte te stellen. 
“We hebben een weerman die ons in de aanloop naar 
en tijdens het festival dagelijks op de hoogte houdt van 
de weersontwikkelingen ter plaatse”, vertelt woord-
voerder Mascha Rutten van de Zwarte Cross. “Tijdens 
showdagen voorziet hij ons constant van de verwachtin-
gen en hij is ook fysiek aanwezig op ons terrein.”

De opwarming van de aarde zorgt niet alleen voor war-
mere zomers, maar ook voor stevigere buien. Warmere 
lucht houdt meer water vast, waardoor er zich meer 
druppels kunnen verzamelen, die allemaal tegelijk 
worden uitgestort. De organisatie houdt daarom 

rekening met verschillende scenario’s: bij erg warm 
weer worden er meer waterpunten geplaatst en meer 
schaduw gecreëerd, en bij slecht weer meer opvang- 
en schuilplekken. In het uiterste geval kan het festival-
terrein of delen daarvan worden afgesloten. 

Wanneer er echt een noodsituatie dreigt te ontstaan, 
raakt ook het KNMI bij dergelijke evenementen be-
trokken. Het instituut werkt niet rechtstreeks voor de 
festivalorganisaties, maar voor de betrokken overheden 
zoals de gemeente, legt Hisso Homan uit. Hisso werkt 
op de veiligheidspositie in de weerkamer en hij geeft de 
waarschuwingen af zoals code oranje en wordt geraad-
pleegd in geval van dreigend extreem weer. “Soms krij-
gen we een belletje met de vraag wat te doen, omdat er 
een onweersbui op komst is”, zegt hij, “Maar wij geven 
alleen verwachtingen en kansen, zij moeten de knoop 
doorhakken.”

De grootste lastigheid bij de advisering, legt Homan 
uit, is dat de zekerheid die je hebt over het weer, 
omgekeerd evenredig is met de handelsperspectieven. 
“Negen uur voor aanvang van een optreden is de kans 
op zwaar onweer bijvoorbeeld twintig procent. Genoeg 
om uit te stellen of af te gelasten? Acht uur later heb je 
negentig procent zekerheid, maar dan is het te laat om 
iets te doen.” De opwarmende aarde zal deze vraag-
stukken de komende tijd steeds pregnanter maken.  

Op 25 juli legde de organisatie van de Zwarte 
Cross tijdelijk het hoofdprogramma van het festival 
stil. Ze nam het zekere voor het onzekere vanwege 
het noodweer dat overtrok. Verschillende andere 
festivals elders in Nederland werden op die dag 
afgelast nadat het KNMI code oranje had afgege-
ven: er was grote kans op zware windstoten die 
gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers van 
een festival en de mensen van de organisatie zelf. 

Atmosfeer beïnvloedt festivalsfeer “Maar wij geven alleen 
verwachtingen en 
kansen, zij moeten de 
knoop doorhakken.”
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Hoofdprogramma 
Zwarte Cross 
tijdelijk stilgelegd

(nu.nl, 25 juli 2015)



Bij het gezicht 
van het 
Klimaatstraat-
feest is zelfs de 
Wi-Fi Fries



interview

Het overkomt hem met enige regelmaat. Kijkers stappen op hem af 
en vragen: “Wat kunnen we zelf doen om energie te besparen, Piet?” 
Weerman Piet Paulusma legt graag de mogelijkheden uit, maar is ook 
realistisch: “We kunnen niet meer terug naar paard en wagen.”

9

Veel meer Fries dan de werkka-
mer van Piet Paulusma wordt het 
niet. Op het bureau ligt een Friese 
woordenlijst, op de kast staat de 
wisselbeker van de sjoelcompe-
titie (“Die is van mijn broer.”) en 
middenin de kamer hangt een 
schilderij van de Elfstedentocht ter 
grootte van een kamerscherm. “Het 
is een belangrijk kruispunt, hier in 
Harlingen.” Zelfs het inloggen op 
het Wi-Fi-netwerk is een Friese 
beleving. ‘Oant Moarn WiFi’ heeft 
volop bereik.

Het Klimaatstraatfeest was één van 
de eerste grote publieksacties van 
HIER klimaatbureau. Sinds 2008 
kun je als straat punten verdienen 
met energiebesparende initia-
tieven. De straat met de meeste 
punten wint het grote Klimaats-
traatfeest, inclusief barbecue en 
muziekoptredens. Iedereen korter 
douchen? Punten. Een deelauto? 
Punten. Extra isolatie? Punten. Piet 
Paulusma over de vloer? Nog meer 
punten! Piet werd het gezicht van 
de campagne met een wekelijks 

bezoek aan een deelnemende 
straat, in Piets Weerbericht op 
SBS6. Inmiddels loopt de campag-
ne al een tijd zonder Piet, maar het 
klimaat komt nog regelmatig terug 
in zijn weerbericht.

Het Klimaatstraatfeest en 
Piets Weerbericht, was dat 
een logische combinatie?
“Het paste uitstekend bij het weer. 
We hebben het over het klimaat, 
we hebben het over de opwarming 
van de aarde, we hebben het over 

“Als er weerextremen zijn 
moet je er nog eens een keer 
op wijzen dat het onder 

 andere komt door de 
 opwarming van de aarde. 

Dat moet je uitdragen.”



“ Eigenlijk 
willen we 

niks, want 
we willen 

gewoon zo 
doorleven. 

Maar dat   
kan dus niet.”
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Wat trof je aan als je bij een 
nieuwe straat kwam?
“De straat was altijd aardig uit-
gelopen. Dat vonden wij ook wel 
mooi, hoor. We bleven vaak nog 
even hangen na de opnames. Het 
enthousiasme van de mensen was 
altijd gigantisch, waar je ook kwam. 
We hebben zelfs een paar keer met 
heel slecht weer opgenomen, maar 
dat maakte ook niet uit.
Dat enthousiasme groeide ook 
als wij langskwamen. Dan kon je 

het besparen van energie. Dat is 
wel een competitie die wij willen 
volgen. We hebben bij het weer-
bericht echt altijd heel veel kijkers, 
dus dat waren dan drie vliegen in 
één klap: een groot aantal kijkers, 
het weer én aandacht voor het 
Klimaatstraatfeest.”

je meteen laten horen als straat: 
we zitten bij de top zoveel en we 
hebben die en die acties. Dan 
kreeg het meer handen en voe-
ten. Dus het was een fantastische 
manier om het Klimaatstraatfeest 
naar buiten te brengen: door die 
mensen zelf.”
Op YouTube zijn nog een aantal 
afleveringen terug te vinden, vaak 
geüpload door trotse deelnemers. 
Deborah uit de Peter Cornelius-
straat in Waalwijk vertelt aan Piet 



11

dat iedereen in de straat nu op 
30 graden wast. “En we hebben 
energiezuinige spaarlampen uit-
gedeeld.” De ledverlichting voor de 
feestdagen gaat ze binnenkort op-
hangen. Jeroen uit de Gorisstraat 
in Nijmegen leunt op een bakfiets. 
Een buurtaankoop. “Met deze 
bakfiets gaan we bier halen voor 
het Klimaatstraatfeest, dat doen we 
zeker niet met de auto.” Straatge-
noot Julie bevestigt aan Piet dat het 
hele gezin meedoet. “Behalve de 
hond.”
Tijdens het interview komen er 
steeds herinneringen naar boven bij 
Piet. “Dan kwam je in een nieuw-
bouwwijk en daar waren al die 
huizen al perfect geïsoleerd. Daar 
konden ze geen punten meer mee 
verdienen dus. Maar dan bedach-
ten ze altijd wel weer iets anders.” 
Want: “Hoe origineler men was, 
hoe meer punten men kreeg.”

Vind je dat je als weerman een 
rol speelt in het aankaarten van 
het klimaatprobleem?
“Tuurlijk spelen we daar een rol 
in. Als er weerextremen zijn moet 
je er nog eens een keer op wijzen 
dat het onder andere komt door de 
opwarming van de aarde. Dat moet 
je uitdragen. Maar het is niet zo dat 
ik dag in dag uit het klimaat naar 
voren tover, want dat zou ook niet 
helpen.”

Wat bedoel je met dat het niet 
zou helpen?
“Kijk, ik rijd er ook geen kilometers 
minder om. Ik heb het gevoel dat 
de kijkers wel bewuster worden, 
maar het is niet iets wat je dage-
lijks leven beheerst. Dat zal het 
voor niemand zijn. Je kan het leven 
ook niet stoppen. We leven zoals 
we leven en we kunnen niet meer 
terug naar paard en wagen, hè? Je 
moet wel vooruitkijken. We moeten 
in totaliteit tot een formule komen 
waarmee we minder grondstoffen 
gebruiken om energie op te wek-
ken. Maar dat ligt natuurlijk ook niet 
allemaal voor het oprapen.”

Vind je dat we in Nederland te 
weinig doen?
“Ja weet je, we hebben een kli-
maattop en er worden maatregelen 
genomen, maar zoals ik al zei: je 
kan het leven ook niet stoppen. We 
zullen in de toekomst anders met 
energie moeten omgaan. Er zal 
meer zonne-energie gebruikt wor-
den. Er zullen meer energie-neutra-
le woningen gebouwd worden. We 
zullen meer overgaan op natuur-
lijke bronnen. Maar we willen niet 
allemaal een windmolen voor in de 
tuin hebben staan. Maar we willen 
ook geen kernenergiecentrale in de 
tuin hebben staan. Eigenlijk willen 
we niks, want we willen gewoon zo 
doorleven. Maar dat kan dus niet.”

Vragen mensen je vaak om 
advies?
“Zeker, dan stappen ze op me af en 
zeggen ze: ‘Piet, wat moet ik doen 
dan?’ Maar energie besparen kost 
ook geld, want je moet investeren. 
Later verdien je het terug, maar je 
moet het wel hebben. Dat is ook 
het mooie aan het Klimaatstraat-
feest: het is een hele concrete ma-
nier om met energie en energiebe-
sparing bezig te zijn. Het gaat erom 
dat we er bewust van worden dat 
we maar een beetje anders hoeven 
te leven. Die straten merkten dat, 
dus die blijven dat ook doen. Daar 
heeft het Klimaatstraatfeest héél 
veel aan gedaan. En ik ben blij dat 
men toen gekozen heeft voor dat 
programma van mij, want ik vond 
het er geweldig bijpassen.”

Piet Paulusma (Tzum, bij Franeker, 
1956) startte in 1985 met zijn car-
rière als weerman bij Omrop Frys-
lân. Sinds 1996 is hij op SBS6 te 
zien in zijn eigen programma ‘Piets 
Weerbericht’, ondertussen dus al 
20 jaar. Dagelijks horen meer dan 
1 miljoen mensen of ze morgen 
een paraplu mee moeten nemen of 
kunnen barbecueën.
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Nederland 
neemt 
7.000 extra 
vluchtelingen 
op

 (nu.nl, 7 september 2015)



Nederland 
neemt 
7.000 extra 
vluchtelingen 
op

Draagt een warmer wordende aarde 
bij aan de vluchtelingenstroom? Een 
studie in het vooraanstaande we-
tenschapsblad PNAS lijkt daar wel 
op aan te sturen: de onderzoekers 
beschreven hoe een aanhoudende 
droogte had bijgedragen aan het 
ontstaan van het conflict in Syrië. 
Door de droogte ontstond er tussen 
2007 en 2010 een massale trek naar 
de steden, waar werkloosheid, cor-
ruptie en een falend overheidsbeleid 
een explosieve mix vormden. In de 
regio waar Syrië deel van uitmaakt, 
nam sinds 1900 de gemiddelde 
temperatuur met ruim een graad toe 
en de hoeveelheid neerslag nam met 
tien procent af. 
Is vluchtelingenopvang dus een vorm 
van klimaatadaptatie? Maarten van 
Aalst, directeur van het Rode Kruis 
Red Crescent Climate Centre, is 
er erg voorzichtig mee. “Ik sluit niet 

uit dat het klimaat invloed heeft op 
het ontstaan van conflicten, maar 
we moeten zeker niet het klimaat 
de schuld geven. Die ontstaan door 
heel veel factoren bij elkaar.” Uit 
allerlei studies is dan ook gebleken 
dat het (nog altijd) ondoenlijk is om 
op basis van klimaatverandering 
conflicten en dus vluchtelingen-
stromen te voorspellen. “Wel is het 
zo dat wanneer er al allerlei span-
ningen zijn, zoals in Syrië het geval 
was, problemen veroorzaakt door 
het klimaat des te moeilijker op te 
vangen zijn,” aldus Van Aalst. 

Daarom richt het Rode Kruis zich de 
laatste jaren meer op het weerbaar-
der maken van armen, met name 
boeren, voor klimaatverandering, 
zodat ze wellicht beter voorbereid 
zijn op conflictsituaties. Hoe dat in 
te vullen is lastig, want de toekomst 

blijkt moeilijk te voorspellen. Zo laten 
klimaatmodellen Oost-Afrika natter 
worden, terwijl het er de afgelopen 
jaren alleen maar droger is gewor-
den. “Misschien moet je de klimaat-
verandering zien als een toename 
van de onzekerheid,” zegt van Aalst, 
“Ook daar kun je op inspelen, bij-
voorbeeld door landbouwgewassen 
en -methoden te ontwikkelen die 
minder kwetsbaar zijn voor verande-
rende weeromstandigheden”.

2015 en 2016 gaan in als de jaren van de ‘vluchtelingencrisis’. 
Gammele bootjes bleven maar komen over de Middellandse Zee, met 
dramatische gevolgen voor sommigen, en een ongewisse toekomst 
voor velen. In september maakte de Europese Commissie bekend dat 
Nederland ruim 7.000 van de 120.000 vluchtelingen toebedeeld kreeg, 
bovenop de ruim 2000 die Nederland die zomer al toezegde op te 
nemen. 

Weerbaarheidstraining voor arme boeren

“Ik sluit niet uit 
dat het klimaat 
invloed heeft 
op het ontstaan 
van conflicten, 
maar we moe-
ten zeker niet 
het klimaat de 
schuld geven.”
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Het is verleidelijk om de orkanen aan klimaatveran-
dering te koppelen. Maar toch is het nog steeds niet 
duidelijk of er sprake is van een toename van het aantal 
orkanen door de opwarmende aarde. “Dat komt onder 
andere doordat het moeilijk is om inzicht te krijgen in 
het aantal orkanen dat optrad in vorige eeuwen. Lang 
niet alles werd toen gesignaleerd, laat staan gedocu-
menteerd”, zegt Rein Haarsma, klimaatonderzoeker bij 
het KNMI in Bilthoven, “Daarnaast fluctueert het aantal 
orkanen door de jaren heen enorm. Op dit moment 
verdwijnen alle gegevens nog in de ruis van natuurlijke 
variatie.”

Uit modellen is toch de verwachting gedestilleerd dat 
het aantal orkanen in de toekomst eerder afneemt dan 
toeneemt. Dat komt doordat de hogere, koudere lucht-
lagen door de klimaatverandering meer opwarmen dan 
de lagere. De maximale temperatuursverschillen tussen 

de verschillende lagen nemen daardoor af. “Dat zorgt 
voor een stabielere atmosfeer”, zegt Haarsma, “En dat 
maakt dat het proces waardoor cloud clusters zich 
kunnen organiseren tot orkanen moeilijker wordt.”
  
Maar dat betekent niet dat we op een rustige planeet 
hoeven te rekenen. De orkanen die we tegoed krijgen, 
zijn namelijk veelal van een krachtige categorie. “Een 
potentiële orkaan moet een hogere drempel over om 
een daadwerkelijke orkaan te worden. Maar er is dan 
ook genoeg energie beschikbaar om flinke schade aan 
te richten als die drempelwaarde eenmaal gehaald is.”

Haarsma verwacht bovendien dat het gebied waar orka-
nen kunnen plaatsvinden opschuift naar de polen. “De 
kritieke temperatuur waarbij orkanen zich ontwikkelen is 
26,5 graden Celsius. Bij een opwarmende aarde wordt 
dat gebied groter.” En dat betekent dat ook Nederland 
zich klaar mag gaan maken. “Een daadwerkelijke orkaan 
zal hier niet snel toeslaan, maar de uitlopers ervan 
komen wel vaker in de buurt van ons land. Je krijgt dan 
iets wat ergens tussen een orkaan en een fikse storm in 
ligt. Omdat het orkaanseizoen vooral in september en 
oktober plaatsvindt, zal de overgang van de zomer naar 
de herfst onstuimiger worden.”

In oktober vorig jaar raasde er over het zuiden van 
de Verenigde Staten een stevige orkaan, Patricia, 
die vooral veel ellende veroorzaakte in de staten 
Texas en Louisiana. Er vielen geen slachtoffers, 
maar de schade liep op tot in de miljarden. Vooral 
de infrastructuur kreeg het zwaar te verduren. 
Het was niet de enige zware orkaan in 2015: 
Pakistan, Myanmar en Italië werden ook getroffen. 
Zij moesten dit wel met doden bekopen.  

Stilte voor de grote storm

“De overgang 
 van de zomer 
 naar de herfst 
 zal onstuimiger 
 worden.”



Grote schade 
in VS orkaan 

Patricia

(nu.nl, 25 oktober 2015)



Volgende 
stop: 
aardgas



interviewHij is al tien jaar directeur van HIER klimaat-
bureau en al dertig jaar werkzaam in de 
klimaatwereld, maar Sible Schöne verveelt zich 
geen moment. “Ik kan hier als intellectueel 
en ondernemer mijn ei in kwijt. Je zit met 
klimaatverandering in de kern van de duurzaam-
heidsdiscussie, en ik kan allerhande geweldige 
projecten starten. ”
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Een van de belangrijkste doelen bij 
de oprichting van HIER klimaatbu-
reau was om burgers en bedrijven te 
betrekken bij het klimaatprobleem. 
Daarom pakte directeur Sible 
Schöne in het eerste jaar het idee op 
om een evenement te organiseren 
rondom de première van de film An 
Inconvenient Truth van Al Gore. “We 
kregen zo waanzinnig veel aandacht, 
iedereen vond het ineens vanzelf-
sprekend om iets aan het klimaat 
te doen. Dus toen hadden we onze 
bewustwordingsdoelstellingen in één 
avond bereikt, zeg maar.”

Hij lacht, er is natuurlijk veel meer 
gebeurd, met eyecatchers als het 
kennisplatform HIER opgewekt, de 
duurzame bouwcertificaten van de 
CO2-Prestatieladder en de bespaar-
campagne Klimaatstraatfeest. Maar 
Al Gore was goud waard. “We 
zullen nu de slag moeten maken om 
door te laten dringen wat er écht 
moet gebeuren. We moeten stoppen 
met aardgas voor het verwarmen van 

woningen. Dat komt voor gewone 
mensen veel dichterbij dan het slui-
ten van kolencentrales, omdat er dan 
iets verandert in hun woning.”

Waarom moeten we stoppen met 
aardgas?
“Omdat je naar nul CO2-uitstoot 
moet in Nederland. Dat kan niet 
anders dan dat je stopt met benzine, 
diesel en aardgas. Elektriciteit kan je 
duurzaam maken, maar aardgas in 
je woning niet. We ontkomen er niet 
meer aan om het echte verhaal te 
vertellen, want we hebben eigenlijk 
geen tijd meer.

Maar je moet nu als individu wel 
zeer ambitieus zijn wil je zonder gas 
leven. Wij leggen dit vraagstuk bij 
bestuurders en het bedrijfsleven 
neer, maar zonder dat gewone men-
sen weten wat dit voor hen betekent, 
gaat het natuurlijk niet gebeuren. Wij 
zijn bezig met de ontwikkeling van 
een online tool waarop mensen hun 
postcode kunnen invoeren en zien of 

“We ontkomen 
er niet meer aan 
om het echte 
verhaal 

 te vertellen, 
want we hebben 
eigenlijk geen 
tijd meer.”
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tevreden zijn. Het gaat gewoon fout. 
Tegelijkertijd moet je het toch vieren, 
want anders gaat de lol er af.

De eerste vier jaar waren we een 
project van de Postcode Loterij. Dan 
is het relatief eenvoudig om aan je 
geld te komen. Maar vanaf januari 
2010 hadden we nul inkomsten en 
dan kunnen we nu heel blij zijn dat 
we een bloeiende organisatie heb-
ben met achttien medewerkers. En 
we hebben tamelijk uitgesproken op-
vattingen: als we consultancy gaan 

er al plannen zijn van de gemeente, 
of welke opties ze hebben. Om dat 
uit te leggen is een enorme klus.”

We zijn dit gesprek eigenlijk hele-
maal verkeerd begonnen. Gefelici-
teerd met het 10-jarig jubileum! 
Reden voor een feestje?
“Dank je wel. We hebben een hele 
hoop goede dingen opgepakt en 
veel daarvan lopen nog steeds. Dus 
dat is een reden om tevreden te zijn. 
Maar als je ziet hoe ernstig het pro-
bleem is, kun je natuurlijk niet echt 

doen, dan heffen we onszelf op. 
Daar zijn er genoeg van. We willen 
alleen maatschappelijke activiteiten 
doen, die er toe leiden dat burgers 
en bedrijven mee gaan doen. HIER 
opgewekt loopt als een trein en de 
CO

2-Prestatieladder is inmiddels het 
belangrijkste instrument om bedrij-
ven CO2 te laten reduceren. Zelfs de 
KNVB heeft een certificaat. Dat doen 
we met allemaal jonge mensen hier 
en dat is leuk.”

“Met de jonge 
 mensen in 
deze 

 organisatie 
blijven 

 we pragma-
tisch.”
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Houdt dat je scherp?
“Tuurlijk. Ik vind het leuk dat wij, hoe 
zal ik het zeggen, heel gemotiveerde 
jonge mensen hebben die zich geen 
van allen een milieudiehard noemen. 
Laat ik het zo zeggen: ze hadden 
ook ergens anders kunnen werken. 
Dat helpt om steeds te denken: 
wat denken gewone mensen hier 
nu van? Waarom zouden mensen 
meedoen? Bij de activiteiten die 
wij organiseren is ‘het klimaat’ toch 
altijd argument drie of vier. Met de 
jonge mensen in deze organisatie 
blijven we pragmatisch.”

Dan komt er zo’n jong mens het 
kantoor binnen. “Lukt het allemaal 
een beetje? Ben je wel een beetje 
persoonlijk, Sible?” Het is HIER-
medewerker en samensteller van De 
Staat van het Klimaat Susanne van 
Suylekom. Sible: “Volgens mij heb ik 
dat al wel een beetje… Je zou je er 
toch niet mee bemoeien?” Susanne: 
“Ik vroeg me gewoon af of de smeuïge 
details al verteld waren.” Sible lacht 
en wuift het weg. Ze maakt weer 
aanstalten om te vertrekken. “En oh ja, 
heb je al verteld dat je je spouwmuur 
niet geïsoleerd hebt?” Terwijl Susanne 
wegloopt, laat Sible zijn hoofd in zijn 
handen zakken. “We hebben al zeven 
isolatiebedrijven langs laten komen en 
iedereen die we betrouwbaar vinden, 
durft het niet aan. Dat knaagt natuurlijk 
wel, een directeur van het klimaatbu-
reau zonder geïsoleerde spouwmuur.”

Je werkt al dertig jaar in de kli-
maatsector. Is jouw functie erg 
veranderd door de jaren heen?
“Ik heb veel verschillende dingen 
gedaan en ben steeds op tijd 
vertrokken. Toen ik van de Milieude-
fensie naar het Wereld Natuur Fonds 
overstapte, noemden de collega’s 
van Milieudefensie mij ‘de rooie 
panda’. Ik heb een heel goede tijd 
gehad bij het Wereld Natuur Fonds. 
Ik had een geweldig internationaal 
team. We waren in de tijd van Kyoto 
echt politiek invloedrijk. Bij HIER zijn 
we in vergelijking meer bezig met 
praktische zaken; mensen motive-
ren om actie te ondernemen, iets 
te doen. Dat is ook een rode lijn in 
mijn loopbaan. Ik heb me altijd bezig 
gehouden met het opzetten van 
concrete initiatieven, zoals het op de 
markt brengen van groene stroom. 
Niet alle initiatieven zijn direct een 
succes, maar dat is juist de charme. 
Je moet blijven presteren en meer-
waarde leveren, dat houdt een mens 
scherp.” 

Tot slot: word je niet somber van 
de ernst van de klimaatproblema-
tiek?
“Ik denk niet dat je op basis van ‘Oh 
hoe verschrikkelijk is het met het 
klimaat’ ergens dertig jaar plezierig 
kunt werken. Het boeit me intellec-
tueel. Wat ik interessant vind, is de 
verhouding wetenschap en samen-
leving. We leven in een tijd waarin 

mensen zeggen: ‘Wetenschap is ook 
maar een mening’.

Als ik er over nadenk, vind ik het een 
angstaanjagend probleem. Eén of 
twee keer per jaar komt dat onder-
werp weer binnen. Dan lees je dat 
93 procent van de Great Barrier 
Reef is aangetast, of dat boeren uit 
India zelfmoord plegen vanwege 
extreme droogte. Dan realiseer ik: 
shit, het is echt waar. De rest van 
de tijd ben ik met leuke collega’s 
bezig met dingen die in meerdere of 
mindere mate zinvol zijn. Daar heb ik 
plezier in.”

Sible Schöne (Joure, 1952) is de 
oprichter en huidige directeur van 
Stichting HIER klimaatbureau. Sinds 
1986 werkt hij al in de klimaatsec-
tor, eerst bij de Milieudefensie en 
vervolgens bij het Wereld Natuur 
Fonds. Onder zijn leiding ontstonden 
o.a. HIER opgewekt, HIER bespaart 
en het HIER Klimaatstraatfeest en 
kwam de CO

2-Prestatieladder tot 
bloei.
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Maar als het weer voor langere 
tijd sterk afwijkt, wordt het lastig. 
Dat was bijvoorbeeld het geval 
in de herfst van 2014, die in feite 
een lange nazomer was. Gevolg: 
een omzetdaling van 12 procent. 
In november 2015 gebeurde iets 
vergelijkbaars, toen het in plaats van 
winter te worden nat en zacht bleef: 
11 procent minder omzet.

“Zulke tegenvallers zullen er voorlo-
pig blijven”, zegt Rob van Dorland 
van het KNMI, “Want seizoensvoor-
spellingen hebben in Nederland 
nauwelijks zin.” Het blijft dus een 
kwestie van rekening houden met 
de opwarming en met het feit dat 
de uitschieters waarschijnlijk groter 
zullen zijn.

“Je kunt niet inspelen op extreme 
seizoenen”, zegt voorlichter Nynke 
Wiersma van detailhandel Neder-
land, “Maar van enige variatie ga je 
natuurlijk wel uit, bijvoorbeeld door 
niet alleen maar heel warme of heel 
dunne winterkleding in te kopen.” 
Sommige ketens en winkeliers spe-
len wel in op de wisselingen, door 
bij onverwachte kou de handschoe-

nen te voorschijn te toveren of bij 
vroege hitte de bikini’s. “Zelfstandige 
winkeliers zijn wat dat betreft flexi-
beler, maar zij hebben relatief weinig 
magazijnruimte”, zegt Wiersma.

Of door de klimaatverandering ook 
langere periode hetzelfde (afwij-
kende of juist niet afwijkende) weer 
wordt, daar zijn meteorologen het 
nog niet over eens. Eén ding is in elk 
geval duidelijk: er zullen meer hitte-
golven voorkomen. Ook dat is slecht 
nieuws voor de kledingbranche, 
want bij hitte hebben weinig mensen 
zin om te shoppen. Winkeliers 
proberen daar op in te spelen door 
in zulke periodes hun webshops 
te promoten, en ook hier valt wel 
een creatieve mouw aan te passen, 
vertelt Wiersma: “Een keten zette 
laatst tijdens een hete periode een 
popupstore op bij het strand, met 
zomerse items. Daar komen klanten 
juist weer wel op af.”

Een zonnebrillenverkoper op straat hoeft niet zoveel te doen om 
zich aan te passen op het weer. Wanneer de eerste druppels 
vallen, haalt hij snel zijn collectie paraplu’s tevoorschijn. Wat dat 
betreft heeft hij het een stuk makkelijker dan de gemiddelde 
winkelier of winkelketen, die voor een heel seizoen vooraf 
inkopen moet doen. Over het algemeen gaat het wel goed: de 
klant draagt in de winter vooral truien, in de zomer iets luchtigs 
en in de lente en herfst iets er tussenin. 

 “Je kunt 
 niet inspelen 
op extreme 
seizoenen.”
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Wat dit seizoen aan te doen?



Warme herfst 
slecht voor 

kledingwinkels

(NOS, 13 november 2015)
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Sniffen door 
hooikoorts 
aan het 
kerstdiner

(Metro, 14 december 2015)



Maar das war immer. Tegenwoordig is het ook bij het 
kerstdiner sniffen geblazen. “Eind november en begin 
december kwamen de eerste hazelaars al tot bloei. 
Dat is vroeger dan ooit”, zegt Arnold van Vliet. Hij is 
bioloog aan de Wageningen University en oprichter van 
Allergieradar.nl, een platform waar patiënten dagelijks 
aangeven hoeveel last ze hebben van hun allergie. 
“Normaal gesproken ligt de piek van de eerste bloei-
waarnemingen rond midden februari.” Dat betekent dat 
hooikoortspatiënten nu vrijwel het hele jaar door aller-
gieklachten kunnen ervaren, allemaal door het warmer 
wordende klimaat.

Het bleef bovendien niet bij de hazelaars. Ook de elzen 
waren er vroeg bij het afgelopen seizoen, en dat ging 
gepaard met extra meldingen op Allergieradar.nl. 
Maar ook planten die geen keel- en neusklachten 
veroorzaken staken al vroeg de kop op. “Tijdens de 
jaarwisseling zijn exemplaren van ruim 600 plantensoor-
ten in bloei gezien. Dat was een uitzonderlijke situatie, 
maar de gemiddelde decembertemperatuur lag dan 
ook hoger dan wat vroeger normaal was in april”, zegt 
Van Vliet, “De planten reageren duidelijk direct op de 
voorjaarstemperaturen.”

De klimaatverandering zorgt voor allerlei verschuivingen 
in de Nederlandse natuur. Zo berekende Van Vliet op 
basis van de zogenaamde groenindex, die de mate van 
bladgroenheid meet, dat de herfstkleuren tegenwoordig 
7 tot 10 dagen langer op zich laten wachten dan 
50 jaar geleden. In 2015 en 2014 was het hierdoor op 
1 oktober in Nederland nog ongeveer even groen als 
in de zomer. Ook de weilanden deden mee aan deze 
‘groene trend’; het gras groeide zo lang door dat boe-
ren een extra keer moesten maaien.

Volgens Van Vliet komt zelfs de bevolking van onze 
natuur er anders uit te zien door de klimaatverandering. 
“Er vinden hele volksverhuizingen plaats. Warmtemin-
nende planten schuiven vanuit onze zuiderburen het 
land binnen, terwijl planten met een voorkeur voor kou 
ons land juist verlaten”, zegt Van Vliet, “Hetzelfde is 
zichtbaar bij vlinders en vogels.” Deze verschuivingen 
zorgen in ieder geval voor langer niesplezier, maar wie 
weet wat ons nog meer te wachten staat. It’s a whole 
new world out there!

Tot voor kort was de kerstboom de enige boom waar 
hooikoortspatiënten last van hadden in de winter. Niet 
zozeer vanwege niesgevaar, maar vooral vanwege de 
naalden die de grond bezaaien. De winter was een tijd 
waarin mensen met hooikoorts eindelijk vrij konden 
ademen. 

Nooit niet niezen 

“Tijdens de jaar-
 wisseling zijn 
 exemplaren van 

ruim 600 planten-
soorten in bloei 

 gezien.”
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Om deze reden hanteert het KNMI 
een minimumperiode van tien dagen. 
Maar ook dan komen er regelmatig 
extremen voor. De eerste tien dagen 
van afgelopen november waren 
bijvoorbeeld zo warm, dat het KNMI 
berekende dat deze temperaturen 
aan het begin van de twintigste 
eeuw niet mogelijk waren geweest. 
“Je kent de bandbreedte waartussen 
de temperatuur in haar grilligheid 
kan schommelen. Dan is er nog het 
effect van El Niño, de warme golf-
stroom, maar daarmee kun je niet 
alles verklaren. Dat is de menselijke 
invloed, verantwoordelijk voor onge-
veer één graad opwarming.”

Om echt iets zinnigs over het klimaat 
te zeggen, moet je eigenlijk nog een 
stap verder gaan: dan heeft het wei-
nig zin om in te zoomen op één loca-
tie en één korte periode. Ook deze 
uitzoomstap maakt de conclusie dat 
het opvallend warmer is geworden 
niet anders. In januari maakten Ame-
rikaanse metereologen bekend dat 
2015 het warmste jaar ooit gemeten 
was, 0,9 graden boven het gemid-
delde van de twintigste eeuw en 
0,16 graden boven het record van 
een jaar eerder. De maanden decem-
ber, januari en februari waren alledrie 
meer dan een graad warmer dan dat 
gemiddelde. En de eerste maanden 

van 2016 breken al deze records op 
hun beurt weer.
Dat noopte het KNMI om vlak voor 
de klimaattop in Parijs een ‘code 
oranje’ voor het hele klimaat af te 
geven. Normaal gesproken staat die 
code voor extreem weer, in dit geval 
gaf het KNMI hiermee aan dat als 
er geen afspraken gemaakt zouden 
worden om de toename van de 
wereldwijde temperatuur te beper-
ken, dat grote negatieve gevolgen 
zou hebben. Die strenge afspraken 
kwamen er, al benadrukt Van Dor-
land dat de grens van twee graden 
opwarming geen enkele garantie 
geeft dat de gevolgen binnen de 
perken zullen blijven. Bovendien is 
het de vraag of de afspraken worden 
nageleefd. Hoe het ook zij, voordat 
de afspraken hun effecten kunnen 
laten zien, zullen er nog veel records 
sneuvelen.  

14,6 graden. Zo warm werd het op 25 januari 2016 in De Bilt. Dat 
was meer dan een graad meer dan het oude record uit 1990. In 
Eindhoven was het zelfs 16,3 graden. Toch spreekt het KNMI niet 
van een dagrecord, legt Rob van Dorland uit, die senior adviseur 
klimaatverandering is. “Wij hebben als stelling dat dagrecords 
onzinnig zijn, omdat het weer zo grillig is. Je kunt op 25 januari 
een dagrecord vestigen, terwijl het in een ander jaar op 24 januari 
warmer was.”

Nietszeggende records - veelzeggende records

“Wij hebben als 
stelling 

 dat dagrecords 
onzinnig zijn”
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Nog nooit 
was het zo 
warm op 
25 januari

(NOS, 25 januari 2016)



Klimaat-
borrelaar van 
het eerste uur



interview

Ze is de vaste gast bij de Klimaatborrel en de 
uitreiker van de HIER klimaatpenningen. Met 
haar Missing Chapter Foundation (MCF)  helpt ze 
kinderen om met hun gezin energie te kunnen 
besparen. De scepticus maakt geen kans bij 
Prinses Laurentien. “We hebben de tijd niet om 
eindeloos te wikken en wegen. We moeten het 
gewoon doen.”
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Praktisch, optimistisch en de handen 
uit de mouwen. Kijkt de bezoeker 
om zich heen in haar kantoor - zo’n 
beetje naast het Vredespaleis in Den 
Haag - dan ziet hij de muren vol han-
gen met geïllustreerde notulen. “Je 
kan het wel, dus douche maar lekker 
snel!” zegt een hondje. “Je bent nooit 
te klein om het verschil te maken”, 
aldus een getekend jongetje.

Het zijn notulen van bijeenkomsten 
en initiatieven van MCF, die Prinses 
Laurentien in 2010 heeft opgericht. 
Die inhoudelijke rol heeft ze sinds 
de eerste editie in 2010 ook bij de 
Klimaatborrel en de HIER klimaat-
penningen. Niet alleen handjes 
geven, de envelop openen en de 
winnaar feliciteren, maar ze is jurylid, 
spreker en actief vragensteller. Ze is 
een Klimaatborrelaar van het eerste 
uur.

Was het eigenlijk een beetje 
gezellig, die eerste Klimaatborrel?
“Absoluut, het is altíjd gezellig. Oor-
spronkelijk was het meer een echte 
borrel dan dat het nu is. Voordat 
de Klimaatborrel er was, troffen de 
organisaties die met de klimaatpro-
blematiek bezig waren elkaar alleen 
op formele plekken. Daar heeft de 
borrel verandering in gebracht. De 
Klimaatpenning was eigenlijk een 
ondergeschoven kindje.

Volgens mij is dat nu omgedraaid. 
Juist het tonen van goede voorbeel-
den met Klimaatpenningen helpt; 
we hoeven niet steeds het wiel uit te 
vinden. Het is scherper geworden. 
De urgentie was toen al groot, maar 
die wordt elk jaar groter. De voor-
beelden en het inhoudelijke staan nu 
meer voorop. Terecht. Borrelen met 
inhoud. Beter kan niet.”

“De urgentie was 
toen al groot, 
maar die wordt 
elk jaar groter.”
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Is er een blauwdruk voor het win-
nen van een HIER klimaatpenning?
“Dat denk ik niet. Maar elke keer 
komt het wel terug op een soort van 
above and beyond. Strijden tegen de 
klimaatproblematiek is je baan, maar 
je ziet dat winnaars van de Klimaat-
penningen nog net een stapje meer 
lef hebben, meer moedig zijn.

Neem Jules Kortenhorst (winnaar 
2011, red.). Hij stopte als Kamerlid 
voor het CDA om vanuit het niets 
de European Climate Foundation 
op te bouwen. Nu is de ECF de 
grootste funder van klimaatactivitei-
ten in Europa. Maar denk ook aan 
Ron Wit (Natuur en Milieu, winnaar 
2013, red.) die zich inzette voor het 
Energieakkoord. Eén favoriet uitkie-
zen kan ik niet. Dat is alsof je vraagt 
naar mijn favoriete boek: kies ik er 
één dan laat ik al die andere boeken 
weg.”

Welke eigenschap ziet u verder 
regelmatig terug?
“Ik herinner me het jaar dat Yvo de 
Boer won. Hij had de klimaatcon-
ferentie in Kopenhagen geleid, dat 
was al een prestatie. Maar ik werd 
erg gegrepen door de emotie die hij 
inbracht aan de onderhandelingsta-
fel. Hetzelfde zie je bij Roger Cox en 
de andere mensen van de Urgen-
da-zaak. Het is mooi dat we emotie 
in dit soort debatten brengen. Dat 
laat zien dat het echt ergens over 

gaat. Feiten, cijfers en onderbou-
wingen steunen dit, maar uiteindelijk 
handelen mensen op basis van 
emotie.”

Voor haar ligt de lijst met winnaars, 
haar ogen glijden over het papier. 
“Inmiddels begint het echt wel een 
hele mooie selectie te worden!”

Wie vorig jaar bij de uitreiking was, 
zal zich waarschijnlijk het panelge-
sprek herinneren. Experts in het 
populair maken van onpopulaire 
problemen gaven hun visie op de 
aanpak van het klimaatprobleem. 
Ook Prinses Laurentien luisterde 
naar de geschiedenis van de ‘BOB 
jij of BOB ik?’-campagne en het 
verhaal van Tony’s Chocolonely. 
“Fantastisch, wat een goed idee. 
Maar het panelgesprek schoot een 
klein beetje door naar de marketing-
kant.”

Toen Prinses Laurentien opkwam 
om de klimaatpenningen uit te reiken 
startte ze met een inktzwart ongeval. 
Een maand voor de Klimaatborrel 
2015 overleden de klimaatonder- 
zoekers en poolreizigers Marc 
Cornelissen en Philip de Roo. Per-
soonlijke bekenden van de prinses. 
“Net zoals van velen anderen in de 
zaal.” De onderzoekers zakten door 
het ijs bij het meten van de ijsdikte 
in het Noordpoolgebied. “Zij hebben 
hun ziel en zaligheid, hun leven, hun 

“Feiten, cijfers 
en onder-

bouwingen              
steunen dit,             

maar             
uiteindelijk 

handelen 
mensen op 

basis van 
emotie.”
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alles, gegeven voor de wetenschap 
van het klimaatprobleem. Dat wak-
kert een gevoel van verantwoorde-
lijkheid aan.”

Waarom wilde u dit publiekelijk 
delen?
“Ik wilde het sentiment in de zaal 
benoemen. Kijk, ik had ook mijn 
riedeltje kunnen doen en dan weer 
kunnen gaan zitten, maar dit zette 
het gesprek op scherp. We kunnen 
hier nu wel leuk over praten, maar er 
hebben net twee mensen voor het 
klimaat het leven gelaten. Ik wil dat 
levend houden, als een eerbetoon 
aan hen en als emotionele prikkel 
voor onszelf.”

Als een monument?
“Ja, het maakt het scherp. Ik kan me 
niet ‘eventjes’ voor dit inzetten en 
dan de volgende keer weer voor iets 
anders; this is real. Dit is wel echt 
de essentie van het leven. Dat is wat 
mij raakt in het klimaat. Dus dan pak 
ik dat moment zodat we met elkaar 
het sentiment kunnen delen. Dat 
schept een band.”

Het grootste gedeelte van uw 
tijd besteedt u nu aan de Missing 
Chapter Foundation. In hoeverre 
raakt dat met uw inzet voor het 
klimaat?
“Klimaatverandering is een groot 
onderdeel van ons werk. We hebben 
nu een groot energiebesparingspro-

gramma: de douchetijd terugbrengen 
van gemiddeld 9 naar 5 minuten. 
Als heel Nederland dat doet, bespa-
ren we de CO

2 uitstoot van 776000 
auto’s. Kinderen zeggen: laten we 
het dan gewoon doen! Ze hebben 
het klimaatprobleem omgezet in 
energie, omgezet in watergebruik, 
omgezet in tijd. Ze hebben het doel 
en de actie uit elkaar gehaald.

Op papier gaat het altijd over lange 
termijn. Maar ja, wat is nou lange 
termijn? We praten zo makkelijk over 
2020, 2050, alle jaartallen die we in 
onze verdragen formuleren. Kinde-
ren zijn daar de verwezenlijking van. 
Ik ben vijftig. De kinderen die nu tien 
zijn, staan over 20 jaar midden in het 
leven. Met het samenspel tussen kin-
deren en volwassenen worden be-
slissingen meer toekomstbestendig. 
Dus is het logisch dat ze meedenken 
over beslissingen die gaan over de 
toekomst.”

Prinses Laurentien (Leiden, 1966) 
studeerde onder andere journalistiek 
in Berkeley, Californië en werk-
te daarna kort bij CNN. Nu is ze 
voorzitter van de Stichting Lezen & 
Schrijven, oprichter van de Missing 
Chapter Foundation en schrijft 
ze klimaatkinderboeken met in de 
hoofdrol de wandelende haai Mr. 
Finney.
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Meer botsingen 
met vogels op 
Schiphol

(NOS, 30 januari 2016)



In 2015 vonden er bijna anderhalf keer meer botsingen 
tussen vliegtuigen en vogels plaats rond Schiphol 
dan het jaar ervoor. De zachte winter zorgde voor een 
sterke groei van de muizenpopulatie in het gras in de 
terreinen rond de start- en landingsbanen. Daardoor 
streken er meer roofvogels op het terrein neer, berichtte 
het Haarlems Dagblad in april van dit jaar. Het warme 
winterweer zorgde er bovendien voor dat ook andere 
vogelsoorten vaker en langer op het luchthaventerrein 
bleven. 

Toch is het moeilijk om de opwarming van het klimaat 
als directe oorzaak aan te wijzen. Het najaar en de 
winter van 2015 waren weliswaar uitzonderlijk warm, 
maar dat gold ook voor de jaren daarvoor en toen nam  
het aantal botsingen juist af. Zolang de oorzaak niet is 
gevonden, blijft het bij symptoombestrijding. Schiphol 
heeft 15 bird controllers in dienst die vogels op eigen 
terrein verjagen met onder meer lichtkogelpistolen en 
geluidsinstallaties. Ook in de wijdere omgeving worden 
maatregelen genomen. Boeren rondom de luchthaven 

ploegen hun land zo snel mogelijk na de graanoogst, 
waardoor er minder voedsel is voor de vogels. 
Daarnaast is op een aantal plekken olifantsgras geplant, 
waar vogels niet van houden en wordt de vegetatie 
waar mogelijk kort gehouden zodat muizen het er 
minder goed toeven vinden. 

De luchthaven doet daarmee meer dan veel andere 
luchthavens, ook buiten het eigen terrein, en probeert 
de vogels daarbij zoveel mogelijk te sparen. Toch wil 
Vogelbescherming Nederland meer en hebben ze 
Schiphol gevraagd om de luchtverkeersleiding in te 
laten grijpen als er vogelaanvaringen dreigen op basis 
van geavanceerde radarbeelden. “Natuurlijk gaat voor 
ons ook de veiligheid voorop,” zegt woordvoerder 
Marieke Dijksman. “Maar vogels doden, zonder dat 
het leefgebied aangepast wordt, is dweilen met de 
kraan open. Juist het verjagen en schieten zorgt er 
voor dat vogels gaan vliegen, wat extra gevaar voor het 
vliegverkeer kan opleveren.”

Vliegtuigen mogen het vliegen dan af hebben 
gekeken van vogels, goed samen gaan ze niet. Zowel 
voor het dier als voor het apparaat zijn ontmoetingen 
gevaarlijk. Vogels trekken doorgaans aan het kort-
ste eind: bij een botsing worden ze opgezogen door     
een vliegtuigmotor en verbranden daar. Maar soms 
beschadigt ook de motor en moet het vliegtuig 
terugkeren. Dat is ook noodzakelijk wanneer een 
grote vogel tegen het cockpitraam komt.

Botsingen verstoren luchtruim
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Meer botsingen 
met vogels op 
Schiphol

“Maar vogels       
doden, zonder 
dat het leef-        
gebied aangepast 
wordt, is dweilen 
met de kraan 
open.”
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Het gaat hier natuurlijk over het door 
muggen overdraagbare Zika-virus. 
Vermoedelijk liep een Braziliaan de 
ziekte op tijdens een vakantie in 
Frans Polynesië, in de Stille oceaan. 
Terug in zijn geboorteland werd hij 
gebeten door een lokale mug, die 
het virus vervolgens meenam. De 
epidemie kon van start. Binnen een 
paar maanden bereikte het landen 
als Colombia, Costa Rica en Mexico. 

In april stelde de Wereld-
gezondheidsorganisatie officieel 
vast dat het virus verantwoordelijk 
is voor het stijgende aantal baby’s 
dat met microcefalie, oftewel een 
te klein hoofd, ter wereld komt; 
een verband dat al langer vermoed 
werd. Overheden van verschillende 
Zuid-Amerikaanse landen adviseren 
vrouwen om hun zwangerschap uit te 
stellen tot de epidemie is uitgeraasd 
of totdat er een vaccin is ontwikkeld.

Het is niet de enige nieuwe epidemie 
die de wereld te verduren kreeg, 

zo hield chikungunya het westelijke 
halfrond de afgelopen jaren bezig. 
Het aantal mensen met deze ziekte, 
die weliswaar niet dodelijk is, maar 
wel zeer pijnlijk, liep in Curaçao zelfs 
op tot 20 procent van de gehele 
bevolking. Is dit toeval of heeft het 
veranderende klimaat er iets mee  te 
maken? 

Pim Martens, hoogleraar duurzame 
ontwikkeling aan de Maastricht 
University, betwijfelt het. “Er zijn 
zoveel verschillende factoren die 
een rol spelen bij het verspreiden 
van ziektes, dat het moeilijk is om 
te bepalen of de proliferatie van 
een bepaalde ziekte te wijten is aan 
klimaatverandering.” Het simpele 
feit dat de wereldpopulatie stijgt, 
maakt verspreiding bijvoorbeeld al 
makkelijker.

Niettemin houden muggen wel 
degelijk van hogere temperaturen. 
Hoe warmer en vochtiger het weer, 
hoe makkelijker een mug overleeft. 

In de meer gematigde klimaatzone 
maakt vooral de winter uit: milde 
temperaturen in deze periode geven 
muggen de kans om te overleven, 
waardoor er sneller populaties 
kunnen ontstaan. In het licht van 
de huidige opwarming is het dus 
te verwachten dat ziektes als Zika 
opschuiven naar het noorden. 
Vooralsnog is Nederland hiervoor 
behoed gebleven.  

Het is overigens goed mogelijk dat 
dit ook zo zal blijven. Zelfs als het 
nog warmer wordt, denkt Martens. 
Er zijn namelijk nog zat andere 
factoren die bepalen of ziekte-
overbrengende muggen de ruimte 
krijgen. “Het is bijvoorbeeld bekend 
dat oude, met water gevulde banden 
door muggen worden gebruikt 
als broedplaats. Recyclebedrijven 
maken er daarom werk van om de 
vorming van zulke broedplaatsen te 
voorkomen”, zegt Martens. “Door 
dergelijke risicofactoren goed te 
blijven monitoren, kunnen we de 
muggen alsnog buiten de deur 
houden”.

Decennialang leek het virus te slapen. Al in 1947 werd het ont-
dekt, maar niemand die er echt om maalde. Af en toe een kleine 
uitbraak in Afrika, waarbij geen ernstige ziektegevallen ontston-
den. In het begin van deze eeuw verspreidde het zich naar Azië 
en Micronesië, tot het in 2015 ineens opdook in Brazilië. En 
vanaf toen was het hek van de dam. 

De mug steekt over “ We kunnen de 
muggen alsnog 
buiten de deur 
houden.”
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Zika-virus is 
wereldwijde 
noodsituatie

(Elsevier, 1 februari 2016)



Het klimaatprobleem 
bestond nog niet



interview

Ze deden al iets met natuur en al iets met dieren, 
dus waarom zou de Nationale Postcode Loterij 
zich ook nog eens voor het klimaat in gaan 
zetten? CEO Boudewijn Poelmann blikt terug op 
het ontstaan van HIER klimaatbureau.
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Als het strijden tegen de proble-
men van vluchtelingen, oorlogs-
kinderen en de walvisjacht je 
dagelijkse baan is, zou je daar 
best somber van kunnen worden. 
Zo niet Boudewijn Poelmann, de 
topman van de Nationale Postco-
de Loterij. De Loterij is met haar 
Holding Nationale Goede Doelen 
Loterijen de op twee na grootste 
gever van de wereld en schonk in 
2015 328 miljoen euro aan goede 
doelen. Is die zware verantwoor-
delijkheid draagbaar? Poelmann: 
“Zie je niet hoe verschrikkelijk ik 
eruitzie?” Hij lacht en kijkt naar 
de fotograaf. “Je kan maar beter 
geen foto maken nu.” Met zijn 
vrolijk gekleurde polo en zijn har-
de lach vult hij zijn kantoor in het 
statige Amsterdamse herenpand.

Hoe is het klimaatprobleem 
ooit bij de Nationale Postcode 
Loterij terechtgekomen?
“Het klimaat is hier ooit binnen-
gebracht door het Wereld Natuur 
Fonds. Dan praat ik over ik weet 

niet hoe lang geleden, 15 jaar of 
zo. Mijn eerste reactie was: wordt 
het niet wat overdreven allemaal, 
die hele klimaatproblematiek? Die 
was er toen nog niet. Wel in hun 
hoofd natuurlijk, maar niet in het 
mijne. Wij zaten toen nog echt in 
de hoek van natuur en milieu.”

Was u makkelijk te overtuigen?
“Jawel. De rapporten en bewijzen 
die het WNF meenam waren 
gewoon overvloedig. Toen werd 
het ons ook helder dat het klimaat 
gevolgen heeft voor alles en 
iedereen, van vluchtelingen tot de 
armoedevraagstukken. Dat was 
natuurlijk wel even een, wat zal 
ik zeggen, bewustwordingsmo-
mentje. Dat moest ook naar de 
andere organisaties worden 
overgebracht. We hebben aan 
het WNF gevraagd of zij contact 
wilden opnemen met de andere 
beneficiënten van de Postcode 
Loterij, om zo met een gezamen-
lijk plan te komen. Zodat iedereen 
het op zijn netvlies had staan. 

Want bij die organisaties zitten 
de changemakers; die moesten 
overtuigd worden. Dan konden zij 
het weer doorvertellen aan hun 
achterban en dan praat je al gauw 
over miljoenen mensen.”

De organisaties kwamen met een 
plan waar zo’n veertig projecten 
onder vielen. HIER klimaatbureau 
was geboren. In de beginjaren 
rolden daar verschillende acties 
en bijeenkomsten uit. Al Gore 
kwam, Bill Clinton kwam, het 
enthousiasme voor windmolens 
op zee werd aangewakkerd, het 
tv-programma Live Earth Alert 
werd als Nederlandse bijdrage 
aan de internationale concert-

“Mensen willen
  niet alleen het 

probleem. 
 Het moet 
 entertaining 

zijn.”
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En Philips was er boos om?
“Ik vertelde op een diner bij de 
burgemeester van Amsterdam 
dat wij 100 duizend mensen een 
led-lamp gingen geven. Meneer 
Kleisterlee, destijds de bestuurs-
voorzitter van Philips, werd hele-
maal gek toen hij dat hoorde. Ik 
werd apart genomen en gevraagd 
hoe we het in ons hoofd haal-
den. Ik zei: ‘Tsja, dit is toch de 
toekomst’. Maar bij Philips was 

reeks Live Earth toegevoegd. 
Maar voor zijn persoonlijke 
favoriet duikt Poelmann even de 
voorraadkast in. “Hij moet hier 
ergens liggen…”

Hij verdwijnt bijna helemaal in de 
voorraadkast en komt er uit met 
een klein kartonnen doosje. “Hier-
mee heb ik Philips op de kast 
gekregen.” In het doosje, gesierd 
met de tekst ’Wat LED je?’ en de 
logo’s van de Nationale Postcode 
Loterij, WNF en HIER, zit een 
doodgewone led-lamp.

Een led-lampje?
“Niet één led-lamp, maar 2,5 
miljoen. Iedereen die lid was van 
de Loterij kreeg er een van ons. 
Zodat je in één keer kon zien: 
shit, dit is de toekomst. Mensen 
geloofden het allemaal niet in 
2009, dat zo’n ding licht geeft, 
niet warm wordt en 90 procent 
energie bespaart. Een led-lamp 
kostte geloof ik 25 euro; ga er 
dan maar eens 2,5 miljoen kopen. 
Door de schaalvergroting kostten 
ze voor ons zo’n 14 euro, dus dat 
was 35 miljoen euro. Zo’n bestel-
ling hadden ze in Azië ook nog 
nooit meegemaakt. Het is onze 
duurste actie ooit geweest, maar 
het was het dik waard. Daarna 
kwamen de led-lampen heel snel 
op de markt.”

dat pas gepland in 2017 of 2018 
of zo. ‘Dat is jullie probleem’, zei 
ik, ’En dan moet ik u op nog meer 
slecht nieuws trakteren, want 100 
duizend lampen is zeker, maar het 
zouden er weleens 2,5 miljoen 
kunnen worden.’”

Terug naar het hier en nu. HIER 
klimaatbureau bestaat tien 
jaar. Wat zijn de belangrijkste 
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thema’s voor de komende tien 
jaar?
“Energieopwekking en energiebe-
sparing. Al die technieken snellen 
vooruit. Je hebt nu driedubbelglas 
dat warmte opwekt als het buiten 
koud is en afkoelt als het buiten 
warm is. Hoe mooi kun je het 
hebben? Isolatiemateriaal wordt 
nog tien keer beter en er is ook 
geen olie meer nodig binnen tien 
jaar.
De grote bedrijven hebben enor-
me steken laten vallen. Bedrijven 
die op de oude voet zijn door-
gegaan, worden nu rechts en 
links voorbijgelopen door kleine 
bedrijfjes die het verleden niet als 
ballast meedragen. Zij concen-
treren zich gewoon helemaal op 
de toekomst. Het is dat elektrici-
teitsbedrijven allemaal onder hele 
grote moeders hangen, anders 
waren Essent en NUON er al 
niet meer geweest. En wat moet 
NUON nog met zijn kolencen-
trale? Wat kan het er nog van 

maken? Een speeltuin? Het is af, 
het is over. De olie- en gasbedrij-
ven zijn nu aan de beurt. Shell 
heeft vorig jaar dertig procent van 
haar beurskoers verloren, dat is 
nog nooit eerder gebeurd. Shell 
bouwt nu grote windparken op 
zee, maar of het op tijd is, weet 
ik niet.”

Is Nederland op de goede weg?
“Tsja, we zitten in de goede 
richting. Alleen geeft dat woordje 
‘weg’ een beetje een fout beeld. 
Het is nog maar een paadje. We 
hebben maar vijf procent duur-
zame energie en we isoleren te 
weinig. Het wordt je als burger 
niet makkelijk gemaakt om goed 
te doen. Nederland heeft niet de 
moed gehad om grof te investe-
ren. Dat kan op elk moment, het 
is een kwestie van politieke wil. 
Het is het geloof in eigen kunnen 
dat ontbreekt in Nederland. De 
Rotterdamse haven ligt nu vol met 
olie, het is nog steeds de grootste 

oliedoorvoerhaven ter wereld. 
Dat wordt toch anders als we 
geen olie meer nodig hebben. Die 
Tweede Maasvlakte is niet meer 
nodig. Hij ligt er nu toch, het hele 
pompen is al achter de rug, dus 
daar kun je mooi windmolens op 
zetten.”

Boudewijn Poelmann (Bussum, 
1949) is de oprichter en topman 
van de Holding Nationale Goede 
Doelen Loterijen NV, met daarin 
de Nationale Postcode Loterij, de 
VriendenLoterij en de BankGiro 
Loterij. Als CEO van Novame-
dia rolt hij nu het concept uit in 
andere landen, zoals Zweden en 
Groot-Brittannië. De Verenigde 
Staten staan hoog op het verlang-
lijstje.

“Niet één led-lamp, 
 maar 2,5 miljoen.”
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“Toch verwachten we dat het aantal lawines de          
komende decennia gaat afnemen door de invloed van 
klimaatverandering”, vertelt Richard Bintanja, klimaat-
onderzoeker bij het KNMI in De Bilt. Hij baseert dit op 
een onderzoek van Franse wetenschappers uit 2014. 
Zij berekenden op basis van temperatuursprognoses 
dat er aan het eind van deze eeuw 20 tot 30 procent 
minder sneeuwverschuivingen zullen plaatsvinden. 
Vooral op middelgebergte zou een daling optreden.

“Lawines ontstaan vaak als een laag sneeuw door de 
kou verijst, en er vervolgens een iets warmere periode 
aantreedt waarin nieuwe, zachte sneeuw valt”, legt hij 
uit, “Zo’n laagjessysteem maakt dat sneeuw makkelijk 
kan gaan schuiven.” Vooral op gemiddelde hoogte 
ziet het ernaar uit dat die eerste periode minder vaak 
zal gaan voorkomen; het wordt simpelweg vaker mild. 
Daardoor krijg je minder sneeuw en redelijk egale, 
stabiele lagen. “Goed nieuws dus, voor de meeste 
wintersporters.” 

Bintanja waarschuwt echter dat dit niet voor het hele 
gebergte geldt. Op grote hoogtes, boven de 4000 
meter, gelden andere regels. “Voorheen was het daar 
zo koud dat er altijd droge sneeuw viel en er dus geen 
gevaarlijk laagjessysteem kon vormen. Met een warmer 
wordend klimaat komen warme episodes daar vaker 
voor. Het lawinegevaar neemt daardoor in die gebieden
juist toe.” Maar omdat de Alpen minder hoog- dan 
middelgebergte herbergen, is de algemene tendens 
toch dat er in de toekomst minder lawines plaats zullen 
vinden. 

Verder speelt de hoeveelheid neerslag ook nog mee 
bij lawinevorming. “De algehele consensus is dat er 
door klimaatverandering meer neerslag zal vallen”, zegt 
Bintanja, “Maar omdat het in het laag- en middelge-
bergte milder wordt, zal dat vaker in de vorm van regen 
gebeuren in plaats van sneeuw. Oftewel: de grondstof 
voor lawines neemt af. Ook dit is hoog in de bergen 
weer anders. Door de extreem koude temperatuur valt 
het gros van de neerslag daar in sneeuwvorm, waar-
door de toegenomen neerslag dus juist een dikker pak 
oplevert.” In de toekomst kan men dus het veiligst skiën 
in de middelgebergte. Mits daar dan überhaupt wel 
sneeuw ligt.

“Het lijkt meer op zwemmen dan op skiën”, liet een 
anonieme wintersporter in februari van dit jaar aan 
de NOS weten. Het was duidelijk niet het beste 
jaar om te skiën of snowboarden; het duurde lang 
voordat er sneeuw viel, en op veel pistes lag lange 
tijd te weinig sneeuw. Bovendien werd er op een 
flink aantal plekken sterk afgeraden om off-piste 
te gaan. Door de milde temperaturen was veel 
sneeuw namelijk instabiel geworden, wat de kans 
op verschuivingen en lawines vergrootte.

Schuivende temperaturen, 
schuivende sneeuw “Goed nieuws 

dus, voor de 
meeste winter-
sporters.” 
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Lawinegevaar 
in Frankrijk

(NOS, 2 februari 2016)
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Het mysterie 
van de massa-
stranding

(Volkskrant, 5 maart 2016)



Het mysterie 
van de massa-
stranding In januari van dit jaar spoelden 

vijf van deze giganten aan op de 
stranden van Texel.  En dat is geen 
uitzondering, volgens Leopold. “Het 
is niet zo makkelijk om inzicht te 
krijgen in het aantal strandingen, 
omdat voor de tijd van de makkelijke 
communicatie ongetwijfeld niet alle 
waarnemingen zijn vastgelegd. Maar 
het lijkt erop dat we nu in een piek 
zitten.”
“In het verleden zijn er een paar 
periodes geweest waarin potvissen 
vaker dan normaal aan de kust van 
de Noordzee strandden, en telkens 
als dat voorkwam had het zeewater 
van de Noordzee een hogere 
temperatuur.” Nu is dat eveneens het 
geval, alleen is het goed mogelijk dat 
het deze keer van minder tijdelijke 
aard is. Door de opwarming van de 
aarde warmen de oceanen en zeeën 
namelijk ook op. Dat betekent dat er 
de komende jaren vaker potvissen 
zullen aanspoelen.  

Het is nog niet helemaal duidelijk 
waarom potvissen verdwaald 
raken in de Noordzee als het 
warmer wordt. Een van de 
theorieën is dat verandering in 
de voedselverspreiding hiertoe 
leidt. Leopold vindt dit echter 
onwaarschijnlijk. “Potvissen leven 
in de Noordelijke zeeën, waar 
hun voedsel, inktvis, ook leeft. Als 
de zeeën warmer worden, is het 
logischer dat hun prooi meer naar 
het noorden verhuist, niet naar het 
zuiden richting de Noordzee.”
Een logischere verklaring is dat ze 
verdwalen doordat de golfstroom 
herkenbaar is. Potvissen trekken 
in de winter naar de Azoren, een 
eilandengroep voor de kust van 
Afrika, en daarbij navigeren ze op de 
golfstroom in de Atlantische oceaan: 
ze volgen het warme water. “Het zou 
goed kunnen dat ze aangetrokken 
worden door het warme water in de 
Noordzee en denken op de goede 

weg te zijn”, zegt Leopold. 
“De Noordzee fungeert dan als 
fuik; ze heeft een brede en diepe 
ingang, waardoor potvissen pas 
laat doorhebben dat ze verkeerd 
zitten. Op dat moment is het moeilijk 
om nog een terugweg te vinden.”  
Volgens Leopold is het op geen 
enkele manier mogelijk om de dieren 
te helpen bij het uitkiezen van de 
goede route. Het Texelse aangezicht 
van afgelopen winter zal dus 
allesbehalve uniek zijn.

“Als de dieren eenmaal op het strand liggen, is er weinig meer aan te 
doen. Ze zijn enorm zwaar en lopen snel orgaanschade op doordat ze 
bezwijken onder hun eigen gewicht. Zwaartekracht zijn ze niet gewend 
in hun zeeleven.” Aan het woord is Mardik Leopold, bioloog bij Imares, 
de zeeonderzoeksdependance van de Wageningen University. Hij praat 
hier over potvissen, een van de meest majestueuze zeedieren ter 
wereld.

Warmte drijft potvis naar het strand

“Het zou goed 
kunnen dat ze 
aangetrokken 
worden door 
het warme 

 water.”
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Carel Drijver, Great Barrier Reef
(GBR) expert bij het Wereld-
natuurfonds was betrokken bij de 
grootschalige uitbreiding van de 
hoeveelheid beschermd koraalgebied 
de afgelopen decennia: in de jaren 
80 was nog maar 4,5 procent van 
het GBR verboden terrein voor de 
visserij, nu is dat 33 procent. “De 
aanblik van zoveel schade is dan 
pijnlijk. Maar dit hoeft niet het einde 
te zijn voor het gebied”, zegt hij: 
verbleking is in principe omkeerbaar, 
maar dat vergt wel actie.

De verbleking wordt veroorzaakt 
door een verstoring van de 
bijzondere symbiose die koraal is. 
“Koraal weefsel bestaat uit miljoenen 
kleine, met elkaar verbonden 
neteldiertjes,” zegt Drijver. “In dit 
kwalachtige doorzichtige weefsel 
leven micro-algen. Deze eencellige 
algen zorgen niet alleen voor de 
kleur van het koraal, maar zijn via 
fotosynthese ook verantwoordelijk 
voor de primaire voedselproductie. 

Het afgelopen jaar was het water 
echter zo sterk opgewarmd dat de 
microalgen in overdrive gingen. 
Ze produceren dan meer voedsel 
dan verwerkt kan worden door de 
neteldiertjes. Als reactie worden 
de gekleurde micro-algen dan 
afgestoten en blijft enkel het witte 
kalkskelet onbedekt over.”

Op zich nog geen permanente 
ramp: nieuwe koraaldiertjes 
kunnen zich op den duur weer 
gaan binden aan het lege koraal 
skelet, en het zo weer herstellen. 
Dat wordt hen echter niet makkelijk 
gemaakt: “Op dit moment moet de 
overgebleven 20 procent koraal 
de nieuwe koraaldiertjes leveren 
voor de rest, dat is op zichzelf al 
een fikse opgave. Daar komt ook 
nog bij dat de meeste schade in 
de voorheen best beschermde 
delen is opgetreden, omdat daar 
de weersomstandigheden het minst 
gunstig waren.”

Maar er zijn belangrijkere redenen 
waarom het moeilijk wordt. Zo 
worden delen van het rif op 
dit moment overgroeid door 
slijmerige macroalgen. Die worden 
gestimuleerd doordat het water 
van het GBR vervuild wordt 
door onzorgvuldig mestgebruik 
op het nabijgelegen vaste land.  
“Die slijmerige laag zorgt dat 
de nieuwe koraaldiertjes zich 
moeilijker kunnen vestigen, omdat 
ze geen houvast hebben. Door 
overbevissing zijn grazende vissen, 
zoals de papegaaivis, ook nog eens 
ondervertegenwoordigd geraakt. 
Normaal gesproken zouden zij de 
slijmlaag opeten.”

“We moeten hopen dat de 
weersomstandigheden volgend 
seizoen beter worden. Als we 
tegelijk op de visstand letten en 
zorgen dat er niet te veel meststoffen 
uit de industriële landbouw in het 
GBR belanden, dan is het nog 
mogelijk om het verlies te beperken”, 
concludeert Drijver toch nog 
hoopvol. 

Zelden waren wetenschappers zo geschokt als bij de aanblik van 
het Great Barrier Reef, het bekende koraalrif voor de kust van 
Australië, dit voorjaar. Tachtig procent van het koraal is in meer of 
mindere mate verbleekt: onderzoekers die het bestudeerden, zagen 
grote witte velden, in plaats van de kleurrijke die ze kenden van 
voorheen. 

Kleurloos koraal

“De overgebleven 
 20 procent koraal 

moet de nieuwe 
 koraaldiertjes 
 leveren voor 
 de rest.”
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(De Standaard, 19 april 2016)

Grootste koraalrif 
ter wereld sterft 
af in ijltempo
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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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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. Maar de COOX is 
meer: de COOX kan miljoenen mensenlevens in ontwik-
kelingslanden redden én is een belangrijke manier om 
klimaatverandering tegen te gaan. Op de COOX kun je 
zelf koken, maar je kunt ook  je CO2-uitstoot compen-
seren door COOX-en in ontwikkelingslanden mogelijk 
te maken. 

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 
product echt groen is of een goed product te kiezen.
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Wonen zonder aardgas
Een belangrijk thema voor HIER is Wonen zonder 
aardgas. In het Energierapport geeft het ministerie van 
Economische Zaken aan dat ze de CO2-uitstoot voor de 
verwarming van woningen en kantoren vergaand terug 
wil brengen. De bedoeling is dat we in 2050 voor de 
verwarming helemaal geen CO2 meer uitstoten . Dat 
betekent veel energie besparen, maar ook geen gebruik 
meer maken van aardgas. Een grote omschakeling voor 
gasland Nederland waar 95% van de huishoudens aan-
gesloten is op het gasnet. We moeten in enkele decen-
nia overschakelen naar restwarmte, biogas, warmte uit 
bijvoorbeeld warmtepompen die op duurzame elektriciteit 
werken. HIER is actief met bedrijven en met bewoners 
om ervoor te zorgen dat we niet alleen technisch voorbe-
reid zijn, maar ook mentaal klaar zijn voor deze transitie. 

2

2
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Contact met HIER
Stichting HIER klimaatbureau
Zuilenstraat 7A
3512 NA Utrecht
030 711 6900

info@hier.nu
www.HIERklimaatbureau.nl
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2007. Tikkie Terug, 
Campagne met Procter & 
Gamble en RTL. Het aantal 
wasladingen op 30 graden 
stijgt in een half jaar tijd van 
18 naar 43 procent. 

6-10-2006. Al Gore in 
Nederland voor de première 
van An Inconvenient Truth én 
het klimaatevent van HIER 
en de Vrije Universiteit.

16-3-2011. In aanwezig-
heid van ZKH de Prins van 
Oranje heeft spoorbeheerder 
ProRail het eigendom van de 
CO2-Prestatieladder over-
gedragen aan de SKAO.

Oktober 2006. Winnaars van 
een fotowedstrijd mochten als 
klimaatreporters op reis naar 
Nepal met Marc Cornelissen 
en Beau van Erven Dorens 
om met eigen ogen te zien 
wat klimaatverandering daar 
betekent.

2007. Switch Now. Een 
scholentour met Ali B over 
het klimaat waarbij leerlin-
gen de klimaatrap ‘Switch 
now’ geschreven door Ali B, 
zelf mochten afmaken.

2008-2016. In maar liefst 
8 edities van de gezelligste 
energiebesparingswedstrijd 
van Nederland, het HIER 
klimaatstraatfeest, maakten 
mensen in zo’n 20.000 
straten een feestje van 
energiebesparing.

23-4-2007. Om aandacht te 
vragen voor het veranderende 
klimaat heeft Michiel Veenstra 
zijn 3FM-programma 
MetMichiel de eerste live 
radio-uitzending ter wereld 
vanaf de geografische 
Noordpool gepresenteerd:
Noordpool FM. 

20-11-2015. 4e editie van het 
Evenement Hier Opgewekt. 
Met bijna 1000 bezoekers is 
het Evenement HIER opge-
wekt het grootste landelijke 
evenement voor lokale ener-
gie-initiatieven in Nederland.

Juli 2009. In de DAAR 
campagne met ambassadeur 
Kofi Anan laten we HIER 
zien dat klimaatverandering 
effect heeft op het leven van 
miljoenen mensen DAAR.

2014-heden. De COOX 
wordt verkocht als hip 
buitenkooktoestel HIER in 
Nederland. Het efficiente 
kooktoestel heeft grote 
klimaat- en gezondheids-
impact DAAR in ontwikke-
lingslanden. 

7-7-2007. Live Earth Alert, de 
Nederlandse versie van de in-
ternationale concertmarathon 
Live Earth, het initiatief van Al 
Gore om aandacht te vragen 
voor het klimaatprobleem. 
Meer dan 17.000 mensen 
kwamen naar het evenement 
in Amsterdam. 

14-1-2013. HIER stelt 
sjoemelstroom aan de kaak 
en introduceert de groene 
stroom checker waarmee 
iedereen kan checken of zijn 
of haar groene stroom echt 
groen is.

15-10-2009. Een levens-
grote puzzel ontworpen 
door Dick Bruna speciaal 
voor de HIER-bossencoalitie 
om aandacht te vragen voor 
bosbescherming en klimaat.

10 jaar
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