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De ijsbeer en

Kunnen klimaatgeleerden wel rekenen? Jaar in jaar uit maken zij
dezelfde fouten bij het meten van de temperatuur op aarde.
De aarde zou opwarmen, maar waar is die warmte de laatste
zeventien jaar gebleven? De vijf grootste blunders van zowel
klimaatalarmisten als klimaatsceptici.
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Fout 1

Negeer
onwelgevallige
cijfers

Fout 3

Kijk vooral niet
naar de
zeetemperatuur

T

emperatuurmetingen van het Britse Met
Office, het Britse KNMI, tonen dat op land
in de hele wereld tussen 1995 tot 2012 géén
extra opwarming heeft plaatsgevonden. De
opwarming van de aarde zou volgens deze
cijfers al zeventien jaar min of meer stabiel
zijn. Dit meldde de Britse krant Daily Mail vorige week, waarna vele Nederlandse media
het bericht overnamen. De opwarming lijkt te
zijn afgevlakt, na jaren van stijging met meer
dan een halve graad sinds 1978.
Maar de klimaatdiscussie over de blauwe
planeet laat zich niet in zulke korte meetreeksjes vangen. Daarvóór, in de jaren zestig
en zeventig, koelde de wereld nog licht af, en
sinds 1850 stijgt de temperatuur ongeveer 0,8
graden per jaar.
Die eerste zeventien jaar opwarming vanaf
1978 maakte de tongen goed los: komende december staat alweer de achttiende wereldklimaatconferentie van de Verenigde Naties
voor de deur, dit keer in oliestaat Qatar.
Vele vierkante kilometers krantenpagina’s
werden erover volgeschreven. De uitstoot van
CO2 blijft ondertussen vrolijk stijgen, met
dank aan de groeiende Chinese welvaart.
De bron van het ‘nieuws’ was de klimaatsceptische denktank Global Warming Policy
Foundation van beleidswetenschapper Benny Peiser. Hij koos ‘geheel toevallig’ de enige
meetreeks tot op vandaag die géén opwarming laat zien, en speelde die door naar de
Daily Mail.
Maar er zijn nog drie meetreeksen van landtemperaturen, onder meer van de Nasa. Wie
graag wil dat de aarde opwarmt, kan dus opgelucht ademhalen. Die andere drie reeksen
laten namelijk wél opwarming zien tussen
1995 en 2012. Hoewel: nog altijd twee tot vier
keer minder dan de alarmistische klimaatmodellen voorspelden.
Computermodellen die het IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties gebruikt, berekenden dat de temperatuur dankzij extra
CO2-uitstoot met een kwart tot een halve
graad per tien jaar zou moeten stijgen.
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Fout 2

Meet alleen in
de grote steden

H

et klimaat lijkt dus minder gevoelig te
zijn voor dit broeikasgas dan werd gedacht. Voor de meeste mensen is dat goed
nieuws.
Een probleem is wel dat de 22 klimaatmodellen die het IPCC gebruikt, zijn geijkt op
temperatuurmetingen op land, zoals die van
het Met Office. De modelberekeningen voor
de temperatuur tussen 1978 en 1996 kregen
dezelfde uitkomsten als de werkelijk gemeten
temperatuur in die periode. Dat lukte alleen
met de aanname dat het klimaat gevoelig is
voor de toename van CO2.
Maar met temperaturen op land – slechts
een klein deel van de aarde – meet je niet
hoeveel warmte onze waterige planeet netto
opneemt.
Aartssceptici stellen dat de temperatuurmetingen op land – die ook de Met Office gebruikt – te vervuild zijn om te gebruiken. Immers, in de afgelopen eeuw raakten steeds
meer meetstations omringd door steden. In
een stedelijke omgeving is het warmer: je
kunt hierdoor eerder in Waterland schaatsen
dan op de Amsterdamse grachten.
De Nederlandse klimaatgeleerde Jos de Laat
van het KNMI publiceerde een studie waaruit
blijkt dat het stadseffect de afgelopen halve
eeuw een rol moet hebben gespeeld bij de
waargenomen temperatuurstijging op het
Noordelijk Halfrond.

ritici van het IPCC stellen dat je met satellieten betrouwbaarder klimaattemperatuurmetingen kunt doen dan op land. Satellieten meten een groter deel van de atmosfeer
dan alleen dat kleine laagje boven land waar
menselijke activiteit direct invloed heeft.
De klimaatonderzoekers John Christy en
Roy Spencer van de Universiteit van Alabama
verzamelen vanaf 1979 zulke temperatuurdata uit elf satellieten. De satellieten zien wel
degelijk opwarming. In september zat de temperatuur nog 0,36 graden boven het gemiddelde van de periode 1981 tot 2010. De satellieten meten een opwarming van ongeveer 0,1
graad per decennium.
Maar de échte klimaatpuristen nemen ook
met die satellieten geen genoegen. Want
waarom zou je de luchttemperatuur meten,
als het de oceanen zijn die negentig procent
van alle warmte opnemen?
Eén van die puristen is Roger Pielke senior,
klimaatgeleerde van de Universiteit van Colorado. De landtemperatuur geeft maar een
klein deel weer van de aarde, en wordt mede
beïnvloed door directe menselijke activiteit.
Zijn stelling: gebruik daarom de warmte-inhoud van de oceaan. Er is mondiaal een
steeds groter netwerk van boeien die de
warmte meten in de oceaan in de waterlagen
tussen nul en zevenhonderd meter diepte,
maar ook tot tweeduizend meter diep.
Een nieuwe studie van Sydney Levitus, klimaatgeleerde van het Amerikaanse Ocean
Climate Laboratory, gepubliceerd in Geophysical research letters, deed dit in april. Zij maten van 1955 tot 2010 een opwarming van het
oceaanwater tussen nul en zevenhonderd
meter van 0,18 graden. Die opwarming is
minder dan de helft van wat klimaatgeleerden als James Hansen van de Nasa eerder
voorspelden.

