
Van onze (Telegraaf) verslaggevers
AMSTERDAM, maandag
Het wordt al zestien jaar niet meer warmer op 
aarde, zou blijken uit recente gegevens van het 
MET Office, de Engelse evenknie van het KNMI. 
Vanaf 1997 zou de temperatuur niet meer 
toenemen.
      Het is daarmee wederom de vraag of de 
voorspelde catastrofale opwarming van de aarde 
wel zo snel gaat als klimaatwetenschappers in de 
hele wereld stellen. Het is op basis van dit soort 
klimaatgegevens dat ook in Nederland klimaatbeleid 
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
wordt gemaakt. Dat kost miljarden euro’s en er 
wordt al langer betwijfeld of het veel positief effect 
heeft. Onder meer de PVV en de VVD hebben dit in 
Den Haag aangekaart.
 
Overdreven
De Britse krant Mail on Sunday, die van het 
weekend met het nieuws kwam, publiceert al langer 
kritische stukken over mogelijk sterk overdreven 
klimaatcijfers van de ’alarmisten’, weet de 
Nederlandse klimaatscepticus en meteoroloog ir. 
Hajo Smit van Climategate.nl. „Ik ben echt niet 
verbaasd. Het is allang duidelijk dat er geen sprake 
is van een zo forse temperatuurstijging als telkens 
weer beweerd wordt. Terwijl de uitstoot van CO2 
toeneemt stijgt de temperatuur dus niet!”

VVD wil uitleg over onderzoek
De VVD wil opheldering van staatssecretaris Atsma 
(Milieu) over het Britse klimaatonderzoek. „Een jaar 
geleden verscheen er ook een rapport waarin geen 
temperatuurstijging werd waargenomen. Toen heb 
ik Atsma ook naar een reactie gevraagd, maar het 
antwoord heb ik niet gekregen”, aldus VVD-
Kamerlid Leegte.
      De liberaal wijst er wel op dat we niet al te 
onrustig moeten worden van rapporten die een 
opwarming tegenspreken dan wel aantonen.
      „Zestien jaar zegt niet zoveel als je kijkt naar de 
miljarden jaren dat de aarde bestaat”, aldus Leegte. 
„Het is belangrijk dat we nuchter naar feiten kijken 
en onderzoek doen naar dingen die we niet weten 
over klimaatverandering.”
      Auteur Marcel Crok van het boek ’De Staat van 
het Klimaat’ stelt dat het belangrijk is dat er betere 
computermodellen komen. „De huidige modellen 
voorspelden dat er in de laatste vijftien jaar 0,3 
graden temperatuurstijging zou zijn, maar de 
meetgegevens laten dat dus niet zien. De 
wetenschappers die hoog van de toren blazen over 
CO2 hebben wel iets uit te leggen.”
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‘Opwarming aarde staat al jaren stil’
 
 

• De leefruimte van de ijsbeer, het symbool van de opwarming van de aarde, neemt af.
 
 


