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HET KLIMAAT BLOOTGELEGD
Wat is er met het klimaat aan de hand? Afgelopen juli was de warmste maand ooit
sinds het begin van de temperatuurmetingen. Is de opwarming van de aarde meer
dan een milieuprobleem? Pieter Boussemaere, docent aan hogeschool Vives
campus Brugge, schreef er een boek over.

Klimaatverwarring
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Eind dit jaar (30 november-11 december)
vindt in Parijs de 21ste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties
plaats. Alle deelnemende partijen zouden er een nieuw klimaatverdrag moeten
ondertekenen. Dat moet ingaan in 2020,
als het huidige verdrag afloopt. In maart
diende de EU alvast bij de VN een voorstel in om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% te verminderen.
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Al in de jaren 60 en 70 van de vorige
eeuw kwamen klimatologen tot het besluit dat de aarde opwarmde door een
toegenomen CO2-concentratie in de atmosfeer. Vorige week raakte bekend dat
afgelopen juli de warmste maand ooit
was sinds het begin van de temperatuurmetingen, die aan het einde van de 19de
eeuw startten. Het nieuws van deze nieuwe ‘mijlpaal’ komt er midden in een hete
zomer, die wereldwijd al veel levens eiste
en op meerdere continenten records
brak. Zo kampt de staat Californië met
de grootste droogte in een millennium.
Ook bij ons was het (vaak) lang wachten
op enige regen van betekenis.
De Amerikaanse president Barack Obama lanceerde begin augustus zijn Clean
Power Plan tegen de opwarming van de
aarde. Obama noemde de klimaatverandering de grootste bedreiging van onze
toekomst. Zijn plan moet leiden tot meer
duurzame energie, een vermindering van

dat 90% van onze Vlaamse 17- en 18-jarigen de oorzaak van de klimaatopwarming niet correct kan benoemen. Historicus Pieter Boussemaere, docent prehistorie en wereldgeschiedenis aan de
lerarenopleiding van hogeschool Vives
campus Brugge, wou daar wat aan doen.
In het boek Eerste hulp bij klimaatverwarring bekijkt hij het klimaat vanuit een
historische invalshoek. Hij geeft een
overzicht van ons klimaat in verleden,
heden en toekomst, met als rode draad
het verhaal achter de ontdekking van het
probleem, de controverse errond en de
duizelingwekkende belangen waarin het
verstrikt raakte. Boussemaere probeert
vooral duidelijk te maken waarom de klimaatopwarming geen milieuprobleem is,
maar een politiek-economische keuze.
Hij geeft ook tips die er echt toe doen.
Vives campus Brugge organiseert volgend academiejaar als eerste hogeschool in Vlaanderen een verplichte cursus Klimaatopwarming (in de opleiding
Lager Onderwijs) en een keuzemodule
Klimaatopwarming (binnen de opleiding
Secundair Onderwijs). n
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de uitstoot van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele energie.
Dat moet schade aan de natuur en de
landbouw, het klimaat en de volksgezondheid tegengaan. Bij ons werd in 2013
het Vlaams Klimaatbeleidsplan 20132020 goedgekeurd, met maatregelen om
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.
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Het mooi geïllustreerde boek (304 pagina’s) vind je in de boekhandel voor
29,99 euro. Davidsfonds Uitgeverij
schenkt twee gratis exemplaren aan
onze lezers. Stuur hiervoor voor 4 september een mailtje met als onderwerp
‘Klimaatboek’ en je naam, adres en
lidnummer naar petra.de.becker@boerenbond.be. Een onschuldige hand
duidt de winnaars aan.

