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    De grote aandacht in de media voor de foutjes in het IPCC rapport van 2007  leidt 
helaas de aandacht af van de meest fundamentele conclusie van het IPCC, namelijk dat 
“het grootste deel van de waargenomen stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur 
sinds het midden van de twintigste eeuw zeer waarschijnlijk het gevolg is van de 
toegenomen concentraties door de mens uitgestote broeikasgassen” (AR4, 2007).   Velen 
die toegeven dat het IPCC fouten heeft gemaakt, zeggen dat die fouten niets afdoen aan 
de juistheid van deze hoofdconclusie. Er zijn in mijn ogen echter talrijke redenen waarom 
aan de grote invloed van de uitstoot van broeikasgassen wel degelijk getwijfeld kan 
worden.  Een paar argumenten, puntsgewijs, eventuele toelichting op de hoorzitting.   

(1) Gedurende de laatste 50 jaren die voor het IPCC maatgevend zijn geweest, zijn 
temperatuur en CO2 alleen in de periode 1976-1998 gelijkop gestegen, in de 
overige jaren sinds 1958 (meer dan de helft dus) steeg CO2 wel maar de 
temperatuur daalde of bleef gelijk.  

(2) Het gehalte CO2 in de atmosfeer is door menselijk toedoen hoger dan ooit in de 
laatste miljoen jaar, maar de huidige gemiddelde temperatuur op aarde is niet 
hoger dan normaal in een periode tussen twee Kleine IJstijden. In de 
Middeleeuwen was het waarschijnlijk warmer dan nu, en ook 6000 jaar geleden, 
bij veel lagere CO2; de zgn hockeystick curve geeft geen juiste voorstelling van 
zaken, dat erkennen IPCC hoofdrolspelers inmiddels ook (climategate).   

(3) In de Romeinse tijd waren de gletsjers aantoonbaar kleiner dan nu, bij veel lagere 
CO2 gehalten dan nu. Smeltende gletsjers zijn geen bewijs voor menselijke 
invloed op het klimaat. 

(4) In  de laatste 10 000 jaar is de zeespiegel 50 m gestegen door het afsmelten van de 
ijskappen van de laatste ijstijd, maar CO2 bleef vrijwel constant in die tijd.  

(5) Woongebieden van planten en dieren zijn na de ijstijd bij gelijkblijvend CO2 drie 
keer zo snel noordwaarts opgeschoven als nu.  

(6) In de vorige warme periode (tussen de twee laatste ijstijden in) was de zeespiegel 
zes meter hoger dan nu, Groenland was waarschijnlijk voor een deel afgesmolten, 
maar CO2 was niet hoger dan normaal.   

Klimaat en CO2 variëren dus niet één op één, natuurlijke processen zijn waarschijnlijk 
belangrijker dan de mens. De complexiteit van de klimaatsystemen is zo groot, dat wij 
nog niet in staat zijn betrouwbare voorspellingen voor de toekomst te doen. Het gebrek 
aan opwarming sinds 1998 is niet voorspeld door het IPCC, men mag daarom ook 
twijfelen aan hun uitspraak dat de opwarming toch doorgaat. Onzekerheid is troef.  
     Men moet daarom niet langer proberen de uitstoot van CO2 te reguleren, want het 
klimaat gehoorzaamt ons niet. Dat doet niets af aan de noodzaak vol in te zetten op 
energiebesparing en de overgang naar duurzame energie: het energiebeleid is te 
belangrijk om het af te laten hangen van smeltende gletsjers. Klimaatbeleid moet alleen 
bestaan uit aanpassen aan een natuur die altijd veranderen zal, wat de mens ook doet.  


