
ze dat nog. Maar onze klimaat-
doelstellingen beïnvloeden ze
niet. Of toch niet in negatieve
zin. Op de korte termijn kun-
nen vulkanen volgens geoloog
Manuel Sintubin (KU Leuven)
zelfs voor verkoeling zorgen. 

Uitbarstingen hebben im-
mers een koelend effect als het
vulkanische stof de stratosfeer
bereikt, de laag in de damp-
kring die tussen de 10 en
17 kilometer boven het aard-
oppervlak begint. Daar blijft
het stof gevrijwaard van weer-
omstandigheden en kan het
zich wereldwijd verspreiden.
“Je krijgt een natuurlijke
luchtvervuiling die zonnestra-
ling tegenhoudt, waardoor de
temperatuur enkele maanden
of zelfs jarenlang afkoelt.”
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Het beste voorbeeld daarvan
is de Tambora. Die spuwde in
1815 in Indonesië enorm veel
as de stratosfeer in. Zo veel
dat het jaar erop de geschiede-
nis inging als “het jaar zonder
zomer”. Door nachtvorst en
abnormale regenpatronen
mislukten oogsten wereld-
wijd. Minder lang geleden
zorgde de uitbarsting van de
Pinatubo in de Filipijnen er in
1991 voor dat de wereld een
paar maanden lang een halve
graad afkoelde. 

Sindsdien hebben geen ver-
gelijkbare erupties plaatsge-
vonden. De Etna komt volgens
Sintubin niet in aanmerking,
want niet explosief genoeg. De
Anak Krakatau zou wel zo’n
effect kunnen hebben. “Maar
de kans is ontzettend klein.”

Troposfeer

Stratosfeer 10 km hoogte
aan evenaar 

VULKAAN

ASWOLK

1
Vulkaanuitbarsting stuwt 
aswolk tot in de stratosfeer
(bij de evenaar: 10 km hoog).

2
Aswolk blokkeert zonlicht, 
zodat de aarde minder snel 
opwarmt.

De enorme, donkere stofwol-
ken boven de Anak Krakatau,
de Etna en de Stromboli
leveren momenteel apocalyp-
tische beelden op. Maar ze
hebben amper een impact op
de opwarming van de aarde.
De uitstoot van broeikasgas-
sen door vulkaanuitbarstingen
verbleekt immers bij die van
de mens. Klimatologen en vul-
kanologen schatten dat alle
vulkanen samen ieder jaar
zo’n 645 miljoen ton CO2
uitstoten. Volgens de laatste

cijfers van de Wereldbank zet
de mensheid daar

36 miljard ton tegen-
over. De Ameri-

kaanse astrofysi-
cus Ethan Siegel

vat het als volgt
samen: “Om de uitstoot

door de mens te evenaren,
zouden iedere dag drie
enorme uitbarstingen
moeten plaatsvinden.”
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Gedurende miljarden jaren
beheersten enkel vulkaan-

uitbarstingen de koolstof-
concentratie in de atmosfeer.
Op de lange termijn – over een
periode van tientallen tot hon-
derden miljoenen jaren – doen
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De Anak Krakatau in Indonesië, de Etna en 
de Stromboli dichter bij huis, op Sicilië. 
Verschillende vulkanen zijn momenteel erg 
actief. En dat leidt tot aardverschuivingen, 
verstoord vliegverkeer en indrukwekkende 
beelden van enorme aswolken. Gezond ziet 
het er niet uit. En toch, krachtige erupties 
kunnen een zegen zijn in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde.
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