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Mogen we
het vliegtuig
nog nemen?

2

Wie doet beter:
de autorijdende vegetariër
of de fietsende vleeseter?

EN 10 ANDERE BOEIENDE VRAGEN OVER HET KLIMAAT
De klimaatspijbelaars bewijzen het: we
zijn begaan met onze planeet. Wat kunnen
we doen, en vooral: wat moeten we laten?
Expert Pieter Boussemaere verduidelijkt.
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Er wordt altijd gesproken
over de magische grens van
twee graden opwarming.
Vanwaar komt die grens,
en wat als de aarde méér
dan twee graden opwarmt?
Klimaatexpert Pieter Boussemaere: “Als
de aarde twee graden opwarmt, bereiken
we een kantelpunt: dan is de kans groot
dat bepaalde processen – ook wel kantelelementen genoemd – op aarde getriggerd
worden die moeilijk te stoppen zijn. Denk
maar aan de permafrost, de permanent bevroren bodem in Rusland en Alaska. Die zit
boordevol methaan, een krachtig broeikasgas. Als de permafrost smelt, dan zal er een
grote hoeveelheid methaan vrijkomen die
de aarde met nog een paar graden extra
doet opwarmen. Net als het landijs. Eens
dat begint te desintegreren, valt er bijna
niets tegen te beginnen. Dus zodra die
grens van twee graden wordt bereikt, is
de kans groot dat één of zelfs meer kantelelementen het begeven. En dan hebben we
het als mens zelf niet meer zelf in de hand.”
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“De fietsende vleeseter, en die doet het op
klimaatvlak gemiddeld drie keer beter dan
de autorijdende vegetariër. Als je autoloos
door het leven gaat, dan knabbel je zo’n
15 à 16 procent van je klimaatafdruk af.
Iemand die geen vlees eet, verkleint z’n
klimaatafdruk met 4 tot 6,5 procent. Nog
een tip: wie graag een stukje vlees op z’n
bord krijgt, vermijd best rund- en lamsvlees, want die hebben ruim de grootste
impact op het milieu en het klimaat.”
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Helpt het om bomen
te planten?
“Bomen planten is áltijd een goed idee. Ze
zijn niet alleen goed voor de gezondheid,
maar ze halen ook CO2 uit de lucht. Maar
het is geen wondermiddel wat de klimaatkwestie betreft. Zelfs al zouden we wereldwijd meer dan de helft van de verloren gegane bossen opnieuw aanplanten, dan
zouden ze nog geen tiende van de CO2
uit de lucht halen van wat moet gebeuren
tegen 2100. Bomen planten helpt dus wel,
maar het is niet dé oplossing.”
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“ALS JE VLIEGT,
COMPENSEER DAN JE
UITSTOOT DOOR EEN
BEDRAG TE BETALEN
DAT WORDT GEBRUIKT
OM ERGENS TER
WERELD BOMEN
TE PLANTEN”
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Waarom vullen we de
woestijn eigenlijk niet
gewoon met zonnepanelen?
“De woestijn moet niet eens helemaal gevuld worden met zonnepanelen. 1,3 procent
van de Sahara is al genoeg om de hele wereld van energie te voorzien. Maar er zijn
ook een paar addertjes onder het gras. Ten
eerste moet de energie wereldwijd verdeeld worden. Die verplaatsing brengt een
energieverlies met zich mee: tien procent
over drieduizend kilometer. Maar de belangrijkste reden waarom er nog maar weinig zonnepanelen in de Sahara te vinden
zijn, is de onstabiliteit in de regio. Protesten, opstanden, revoluties… Niemand die er
op dit moment wil investeren. Nog een
kleine nuance: als we zonnepalen op élk dak
in Europa zouden leggen, dan kunnen we
meer dan genoeg groene stroom opwekken. We moeten dus geen land opofferen.”
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Wat is beter:
diesel of benzine?

Mag ik de haard nu
eigenlijk nog aansteken?

“Geen van beide. Voor het klimaat is een
dieselwagen wel beter, want die stoot zo’n
twintig procent minder CO2 uit dan een
benzinewagen. Maar dieselwagens zijn dan
weer slechter voor de gezondheid omdat
ze veel meer fijnstof en andere schadelijke
stoffen uitstoten. De beste keuze: een
elektrische wagen.”

“Ja, op twee voorwaarden. Het mag niet je
voornaamste bron van verwarming zijn.
Daarvoor gebruik je best een warmtepomp
of sluit je je huis aan op een warmtenet. Ten
tweede gebruik je liefst lokaal en duurzaam
verbouwd hout. Snoeihout uit je eigen tuin,
of hout met een speciaal label, waardoor je
weet dat voor de boom die gekapt werd, er
een nieuwe in de plaats werd geplant.”
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De kerncentrales in Doel
en Tihange zouden tegen
2025 moeten sluiten. Maar
redden we het wel zonder
kernenergie?
“Op wereldvlak kunnen we perfect zonder
kernenergie. Momenteel komt slechts tien
procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie van kerncentrales, wat we perfect kunnen vervangen door hernieuwbare
energie. Er is dus genoeg groene stroom
om de hele wereld van elektriciteit te
voorzien. Maar als we enkel en alleen naar
België kijken, dan hebben we te weinig
mogelijkheden om alle nodige energie hernieuwbaar op te wekken. Nieuwe kerncentrales kunnen dus een oplossing bieden,
maar het probleem is dat die praktisch onbetaalbaar zijn. En in de westerse wereld
duurt het al snel zo’n vijftien jaar om ze te
bouwen. Wat is dan wel de oplossing? Het
elektriciteitsnet verbinden met die van de
buurlanden, zodat er voldoende elektriciteit is in tijden van nood. En daar is België
al volop mee bezig. Daarnaast moeten
we meewerken aan de uitbouw van grote
windmolenparken op de Noordzee, en van
België een soort waterstofhub maken.”
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Is de elektrische auto zo
ecologisch als we denken?
“Absoluut! Een elektrische wagen stoot in
ons land maar liefst zestig tot tachtig procent minder CO2 uit dan zijn tegenhangers.
Als je thuis zonnepanelen hebt, dan doe je
zelfs nóg beter. En aangezien de elektriciteit alleen maar groener gaat worden, zal
de elektrische wagen alleen maar beter
worden in de toekomst. Het enige nadeel is
natuurlijk de aankoopprijs. Het is een hele
investering, maar het goede nieuws is dat je
op dit moment na vier jaar de meerkost er
al uithaalt. Je tankt sowieso al de helft
goedkoper, het onderhoud stelt weinig
voor en je betaalt – voorlopig – geen taxen
of verkeersbelasting.”
➜
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LAAT JE STEM
HOREN

Burgers, jongeren, middenveldorganisaties, media – waaronder Libelle –
en de academische wereld slaan de
handen in elkaar. Het burgerinitiatief
Sign for my Future roept alle Belgen
op om te tekenen voor een krachtig
klimaatbeleid. Alleen zo kunnen we
ervoor zorgen dat de aarde niet meer
dan 2 graden opwarmt tegen 2050,
en kunnen we streven naar de
1,5 graad zoals in het klimaatakkoord
van Parijs is overeengekomen.

3 BELANGRIJKE
EISEN

• Een klimaatwet die ervoor moet

zorgen dat we nog vóór 2050
klimaatneutraal zijn, en die de
opwarming van de aarde moet
beperken tot anderhalve graad.
• Een investeringsplan om alle
burgers en bedrijven te helpen
om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te maken.
• Een klimaatraad die het gevoerde
beleid moet evalueren.

5 GOEDE REDENEN
OM TE TEKENEN

Teken nu op signformyfuture.be
en ga voluit voor de toekomst!
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9
Heeft het eigenlijk wel zin dat
wij hier in België allemaal ons
best doen voor het milieu?
Wij zijn zo’n klein land...
“Absoluut. Misschien minder als land op
zich, maar wel als onderdeel van de Europese Unie. De overgrote meerderheid van
de klimaatwetten komt trouwens uit Europa. Het is als Europese Unie dat we een
verschil kunnen maken, en moeten maken.
De wereld heeft nood aan een voorbeeld.
Ergens op aarde moet een grote economie,
zoals Europa er een is, tonen aan de rest
dat economische groei makkelijk te combineren valt met een koolstofarme samenleving. Als we dat voorbeeld kunnen stellen,
dan zal de rest van de wereld snel volgen.”
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Mogen we het vliegtuig
nog nemen?
“Vliegen is de meest vervuilende manier
om te reizen. Daar bestaat geen twijfel
over. Enerzijds stoten vliegtuigen ongelooflijk veel CO2 uit, door de verbranding van
kerosine. Anderzijds zorgen de condensatiesporen, de witte strepen die je in de lucht
ziet, voor opwarming. Zolang vliegtuigmaatschappijen geen brandstofbelasting betalen
en er niet genoeg alternatieven beschikbaar
zijn, neem je dus best het heft in eigen handen. Neem daarom zo weinig mogelijk het
vliegtuig. Als je toch wilt vliegen, kies dan
een vliegmaatschappij met de zuinigste
toestellen en compenseer je uitstoot. Dan
betaal je een bepaald bedrag waarmee de
CO2-uitstoot van je vlucht uit de lucht
wordt gehaald. Je geld wordt dan gebruikt
om ergens in de wereld bomen te planten,
of om efficiënte houtkachels uit te delen
aan de mensen in Afrika of Azië. Dat laatste
klinkt misschien raar, want houtkachels zijn

niet altijd even klimaatvriendelijk. Maar op
veel plaatsen in die landen wordt er nog
gekookt in een soort open haard, waar veel
hout voor nodig is. Als die allemaal vervangen worden door een efficiënte houtkachel,
dan daalt de lokale bomenkap drastisch,
wat het klimaat dan weer ten goede komt.
Let wel: niet elke organisatie is betrouwbaar. In België behoort greentripper.org
tot de weinige organisaties die investeren
in projecten met het Gold standard-label.
Je kunt kiezen om enkel je rechtstreekse
CO2-uitstoot te compenseren of je volledige klimaatschade.”

“ALLES WAT KAN,
ZOU OP ELEKTRICITEIT
MOETEN GEBEUREN.
OP DIE MANIER
KUNNEN WE HET
KLIMAAT REDDEN
ZONDER IN TE BOETEN
AAN COMFORT”
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Kunnen we het klimaat
redden zonder in te boeten
op onze levenskwaliteit?
“Onze samenleving moet dringend geëlektrificeerd worden. Dat wil zeggen dat alles,
maar dan ook alles wat kan op elektriciteit
moet gebeuren. De eerste stappen zijn al
gezet. De elektrische wagen vervangt de
benzine- en dieselwagens, de warmtepomp
de mazoutketel. Vrachtwagens die lange
afstanden doen en vliegtuigen zullen nooit
werken op elektriciteit, maar ook daarvoor
is een oplossing: waterstof. Daarmee kun je
alles doen wat je met fossiele brandstoffen
kunt doen. En hoe maak je waterstof? Je
kunt het al raden: met elektriciteit. Alles
komt neer op elektriciteit. Dus in principe
kunnen we in een koolstofarme samenleving alles doen wat nu ook kan. Maar dan
op een gezondere en betere manier.”

Tekst: Diny Thomas • Foto: Getty

1 De zeespiegel in België stijgt
gestaag. 2 Het risico op overstromingen wordt alsmaar
groter. 3 Het ene hitte- en
droogterecord na het andere
sneuvelt. 4 Steeds meer
klimaatvluchtelingen zoeken
een beter leven in het Westen,
omdat het voor hen al te laat is.
5 Misschien nog de belangrijkste reden: de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen
staat op het spel.

“WIE AUTOLOOS
DOOR HET LEVEN
GAAT, KNABBELT ZO’N
15 PROCENT VAN Z’N
KLIMAATAFDRUK AF”

