
Nee, de wereld zal tegen 2030 haar uit-
stoot van CO2 niet gehalveerd hebben.
Dat geeft Roger Pielke Junior ons nú al
op een blaadje. Nochtans stellen de
Verenigde Naties dat doel voorop als
we willen dat de opwarming van de
aarde beperkt blijft tot anderhalve
graad. Wereldwijd hebben heel wat
politieke partijen, ngo’s en activisten
die ambities ondertussen verheven tot
een doelstelling die we zeker kunnen
halen, als we maar hard genoeg ons
best doen. Een onbegrijpelijke hou-
ding, vindt Pielke. «Want de doel -
stelling is volstrekt onhaalbaar»,
schrijft hij in het zakenblad ‘Forbes’.
De Amerikaan is wiskundige en
 politicoloog van opleiding, maar
 specialiseert zich als professor aan de
Universiteit van Colorado al  jaren
onder meer in klimaatweten-
schap. Hij onderschrijft de weten-
schappelijke consensus dat de
aarde opwarmt door  toedoen
van de mens en is dus zeker
geen ‘klimaatontkenner’, maar
plaatst wel vraagtekens bij het
opbod aan strenge klimaatdoel-
stellingen. «Er is simpelweg
geen enkel bewijs dat de wereld
in staat is om de ommezwaai te
maken die nodig is om een halve-
ring van de CO2-uitstoot tegen
2030 te halen. Iedereen die dat be-
pleit, waagt zich aan een vorm van
klimaattheater: boordevol drama,
maar met weinig spankracht. Want je
kan het einde nu al voorspellen.»

Pielke becijferde zelf hoe snel de
 wereldwijde transitie van fossiele
brandstoffen naar hernieuwbare
energie zou moeten gaan om de 
VN-aanbeveling tegen 2030 te kunnen
halen. We zouden het komende
 decennium wereldwijd het equivalent
van 73 miljard vaten ruwe olie aan
 fossiele brandstoffen moeten inruilen
voor hernieuwbare energie. Dat is een
gemiddelde jaarlijkse verschuiving
van 7,3 miljard vaten. Om u een idee te
geven: in 2018 haalden we die transi-
tie in de verste verten niet. Sterker: de
verschuiving was vorig jaar zelfs
 negatief. Met hernieuwbare energie
slaagden we erin om een equivalent
van 832 miljoen vaten ruwe olie te
 vervangen. Een record. Maar tegelijk
groeide de consumptie van fossiele
brandstoffen met 1,9 miljard vaten
ruwe olie dubbel zo hard. De groei aan
de kant van zonne- en windenergie
compenseert dus geenszins de groei
van olie, gas en steenkool. Integendeel. 

Groene bubbel
Aan die economische realiteit ziet
Pielke niet snel een einde komen. «Als
we de doelstelling in 2030 willen
 halen, dan zouden we vanaf volgend
jaar over de hele wereld in één klap
900 procent meer hernieuwbare
 energie moeten produceren. En dan
moet de stijging van het verbruik van
fossiele brandstoffen in één klap
 herleid worden tot nul.» Zo’n drasti-
sche ommezwaai is onmogelijk. «Maar
dat soort realisme heeft nog steeds
geen ingang gevonden in het politieke
debat over klimaatbeleid. Sterker,

De strenge klimaatdoelstellingen die wereldwijd naar voren worden geschoven als
 enige antwoord op de opwarming van de aarde, zijn volstrekt onhaalbaar. «Wie beweert
dat we tegen 2030 onze uitstoot kunnen halveren, doet aan ‘klimaattheater’», zegt een
Amerikaanse professor. En hij krijgt ook in ons land bijval van wetenschappers.
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betekent het dat we in 2030
maar evenveel mogen uit -
stoten als in 1973. Maar dan
wel met dubbel zoveel men-
sen op de aardbol als toen.»

Ecomodernisten
Net als de Amerikaanse

professor Pielke rekent
 Sintubin zich tot de ‘eco-

modernisten’. Die vertrek-
ken vanuit de realiteit van de

klimaatverandering en vinden
dat er zo snel mogelijk een verschui-

ving moet komen van fossiele brand-
stoffen naar koolstofvrije energie-
bronnen, maar hebben ook oog voor
de socio-economische realiteit op
 wereldschaal. «In het Westen zien we
een daling van de bevolking en kun-
nen we onze energieconsumptie
 beginnen te temperen, maar in andere
delen van de wereld is dat niet het
 geval. Nog tot 2050 zal de bevolking in
Azië blijven toenemen en in Afrika
zelfs nog tot 2100», zegt Sintubin.
«Daar zal dus ook de vraag naar
 energie blijven toenemen. Dat is een
realiteit die je onder ogen moet zien.»

Valse indruk
Dat wil niet zeggen dat we alles op zijn
beloop moeten laten. «Die strakke
deadlines laten varen, hoeft niet te
 betekenen dat je niks doet», zegt
 Sintubin. «Je kan volop inzetten op een
transitie naar hernieuwbare energie,
maar dan wel in een tempo dat realis-
tisch is. Ecomodernisten geloven dat
technologische vooruitgang ons gaan-
deweg zal helpen om de transitie te
versnellen. Maar ze focussen ook op de
gevolgen die de opwarming sowieso

zal hebben. Want dat is een ander
 nadeel van die onrealistische doelen:
je geeft de mensen de indruk dat we in
enkele jaren tijd de situatie nog kun-
nen omkeren. Dat klopt natuurlijk niet.
Iedere geoloog weet dat alles wat we
de voorbije jaren al uitgestoten hebben
de komende jaren pas zijn effect zal
hebben op het klimaat. We kunnen
ons dus maar beter beginnen voor te
bereiden op wat komen gaat, zowel op
de korte als op de lange termijn.»

Kust beschermen
Sintubin vindt dat dit aspect — ons
aanpassen aan de klimaatverandering
— vandaag nog te vaak afwezig is in het
politieke debat. «Het is goed dat we na-
denken over hernieuwbare energie,
maar je moet ook nadenken over
 pakweg waterhuishouding of het
 beschermen van onze kust. Hoe
 zorgen we ervoor dat onze duinen in
2100 aangepast zijn aan het nieuwe
klimaat, bijvoorbeeld? Die discussies
zouden zinvol zijn. Onze aarde zal
 opwarmen en daar moeten we ons op
voorbereiden. Niet door onrealistische
doelen te stellen die we dan uit -
eindelijk toch niet halen, maar door
slim over te schakelen op hernieuw-
bare energie en onze maatschappij
aan te passen aan nieuwe klimaat -
omstandigheden.»

«Uitstoot tegen 2030 halveren?  
Puur klimaattheater»

2030 2018
We moeten tegen 2030
jaarlijks wereldwijd het
equivalent van 7,3 miljard
vaten ruwe olie aan fossiele
brandstoffen vervangen
door hernieuwbare 
energie.

Vorig jaar slaagden
we er met hernieuw-
bare energie in om
een equivalent van 
832 miljoen vaten
ruwe olie te
vervangen. Maar:
tegelijk stéég het
verbruik van fossiele
brandstoffen met 
1,9 miljard vaten
ruwe olie.

Stop met te strenge doelstellingen, zegt Amerikaanse prof

Onze aarde zál opwarmen. En daar
moeten we ons op voorbereiden.
Niet met onrealistische doelen 
die we toch niet halen, maar door
onze maatschappij aan te passen
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minder uitstoot?
Zo onhaalbaar is het

45%
Als we de VN-doelstelling nog willen halen, moeten we
de wereldwijde groei van fossiele brandstoffen vanaf

1 januari tot 0% herleiden en tegelijk de groei van
 hernieuwbare energie met 900% verhogen.

sommigen vinden dat mijn analyse
neerkomt op een ontkenning van de
klimaatproblematiek.»
Ook in Vlaanderen raken meer weten-
schappers ervan overtuigd dat het wei-
nig zin heeft om strakke deadlines en
onrealistische doelen voorop te stellen.
«Dat werkt zelfs averechts», vindt pro-
fessor geodynamica Manuel Sintubin
van de KU Leuven. «Met alarmisme en
‘deadline-isme’ schrik je mensen juist
af voor de transitie — die we als maat-
schappij sowieso moeten maken.»
Want dat er iets moet gebeuren, daar
is ook Sintubin van doordrongen.
 «Alleen helpt het niet als je vanuit een
groene bubbel blijft roepen dat we
 tegen 2030 de CO2-uitstoot moeten
halveren. Dat is onrealistisch. Ik heb
het zelf ook al eens berekend: als we
dat doel wereldwijd willen halen, dan


