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Reden = straalstroom 



Europa juni 2017

Straalstroom ligt ten noorden 

Sterk hoge-drukgebied “blokkeert” de ligging van de straalstroom



Europa januari 2017

Straalstroom paar weken geblokkeerd



Koudegolf 2015 in VS



1°:  meer naar het noorden 2°:  grotere meanders

3°:  tragere oostwaartse verplaatsing 

& meer frequente Ω-blokkages

Gerelateerd aan klimaatverandering ?

Voorspellingen (extreme hitte/droogte): 

in 2020:  1/4 zomers; 

in 2030:  1/2 zomers; 

in 2050 :  9/10 zomers!

Koudegolven blijven bestaan !



Het klimaat warmt heel snel op …



De natuur als compagnon in de 

strijd tegen klimaatopwarming

Hoe we kunnen vermijden dat de 

aarde meer dan 2°C opwarmt ?

Ivan Janssens



Klimaatakkoord van Parijs: 

-Max 2°C opwarming (“well below”; 1.5°C nastreven)

-Landen helpen elkaar de gevolgen van klimaatverandering te 

weerstaan (Capacity building & Tech transfer)



Is 2° C opwarming veilig genoeg ? 

2°C opwarming lijdt onherroepelijk

tot 20-30 m zeeniveaustijging

(binnen 3-4000 jaar)!

In Zuiden: nee !

Bij ons: leven met 

frequente watertekorten



Klimaatakkoord van Parijs: 

-Max 2°C opwarming (“well below”; 1.5°C nastreven)

-Landen helpen elkaar de gevolgen van klimaatverandering te 

weerstaan (capacity building & Tech transfer)

Hoe: Tegen het einde van deze eeuw de emissies te laten dalen 

tot onder de natuurlijke sinks



Klimaatakkoord van Parijs: 

-Max 2°C opwarming (“well below”; 1.5°C nastreven)

-Landen helpen elkaar de gevolgen van klimaatverandering te 

weerstaan (capacity building & Tech transfer)

Hoe: Tegen het einde van deze eeuw de emissies te laten dalen 

tot onder de natuurlijke sinks

Alle landen beloven acties

Elke 5 jaar inventaris � indien nodig meer ambitieuze acties/ 

doelstellingen





Onder 2ºC opwarming blijven vereist VEEL MEER dan 35% reductie!!



Onder 2ºC opwarming blijven vereist VEEL MEER dan 35% reductie!!

Source: Fuss et al 2014; CDIAC; Global Carbon Budget 2016



Onder 2ºC opwarming blijven vereist VEEL MEER dan 35% reductie!!

Source: Fuss et al 2014; CDIAC; Global Carbon Budget 2016

Emissies moesten 

nu al dalen !
Blijven dalen !

En negatief worden !



RCP 2.6 realiseren is dringend en wordt heel moeilijk !



Dringend:

Om onder 2°C opwarming te blijven mogen we in totaal niet meer dan

2800 à 3200 Gt CO2 uitstoten
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Dringend: 65% van toegelaten emissies is al opgebruikt …



66% van de gekende reserves aan fossil fuels mag niet gebruikt worden

Recente investeringen impliceren reeds 50% vd toegelaten emissies*

Emissies

Het wordt moeilijk ! 

* Niet iedereen denkt hetzelfde …



Het wordt moeilijk ! 

* Energiebehoefte zal deze eeuw nog meer dan verdubbelen

� Duurzame energie moet veel sneller groeien dan vraag

* Hoe realizeren we (netto) NEGATIEVE EMISSIES ?



Source: CDIAC; Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2016

Goed nieuws: emissies lijken gestabiliseerd



Ondanks de gestabiliseerde emissies

� 2015 en 2016 = sterke toename van CO2 in atmosfeer !



REDEN:

De natuur neemt normaal >50% van de CO2 emissies op en heeft in 
2015 en 2016 minder CO2 opgenomen

Ondanks de gestabiliseerde emissies

� 2015 en 2016 = sterke toename van CO2 in atmosfeer !



Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2014

26%

32.4±1.6 GtCO2/yr 91%

+
3.3±1.8 GtCO2/yr 9%

29%
Calculated as the residual

of all other flux components

44%

Natuurlijke CO2 sinks heel belangrijk



Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Joos et al 2013; Khatiwala et al 2013; 

Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2014

Sinks op het land 

(bossen, bodems) 

zijn heel variabel.

Tijdens El Nino-

gedomineerde

perioden is er veel

droogte in tropen en

weinig opname

Natuurlijke CO2 sinks heel belangrijk

Tijdens El Nino’s: veel droogte � veel brand

� Veel C uit hout naar lucht � Stijging van 

CO2 concentratie � meer droogte …
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Leblans et al., Nature, under review

Door opwarming 

� versnelde afbraak van humus

�CO2 uit bodem naar lucht 



Piao et al. Nature Climate Change 2017

CO2 observaties in het Arctische gebied:

Tot 1995: warmer jaar ���� vroeger groen en meer CO2-opname

Na 1995: warmer jaar ≠ vroeger groen & ≠ meer CO2-opname

� Noorden wordt groener maar neemt geen C meer op !



Natuurlijke CO2 sinks heel belangrijk

Meer dan 50 % van de emissies wordt opgenomen door land en oceaan

Hierdoor stijgt de CO2 concentratie minder snel

We kunnen enkel tijd winnen door C sinks te stimuleren

MAAR: de natuurlijke sinks dalen door droogte & opwarming 

Sinks moeten beschermd worden (absoluut niet ontbossen)

Tegen eind van de eeuw waarschijnlijk natuurlijke CO2 sources !



NIET REKENEN 

OP NATUUR OM 

NETTO EMISSIES 

TE LATEN DALEN

WEL NATUUR 

HERSTELLEN OM 

EMISSIES NIET 

NOG GROTER TE 

MAKEN !



Hoe kunnen we 

RCP 2.6 (en 

netto negatieve 

emissies) 

realiseren ?



Potentieel van negatieve emissie-technologiën

Smith et al. Nat Clim Change 

2015; Smith GCB (2016)

BECCS 

(Biomassa-Energie 

+ Carbon Capture

& Storage)

lijkt de beste optie



Biomassa-energie met Carbon Capture and Storage (BECCS)

Canadell and Schulze, 2014, Nature Comm.



wood pellets: USA– burning: Yorkshire/UK – CCS: North Sea



Potentieel van negatieve emissie-technologiën

Smith et al. Nat Clim Change 

2015; Smith GCB (2016)

Bio-energie + CCS 

lijkt de beste optie

Maar: Te weinig 

land beschikbaar 

voor biomassa-

productie (zie 

verder)

En: CCS = te duur + 

niet duurzaam

CCS ���� CCU: Carbon Capture & Usage



CCS ���� CCU: Carbon Capture & Usage

Biomassa CO2 hoogwaardige org. moleculen 

Energie

Catal.

= economische 

haalbaarheid

= mogelijk 

duurzame energie

Atmosf. 

CO2



Carbon Capture & Usage = mogelijk win-win

Maar: biomassa vereist enorm veel land

Aangezien wereldpopulatie sterk gaat groeien zal dit land 

nodig blijven voor voedselproductie en nooit beschikbaar 

worden voor CO2-verwijdering



100 % veeteelt

60 % veeteelt

>4 miljard hectare landbouwgrond = veeteelt



5 miljard hectare landbouwgrond = veeteelt

Veeteelt =

calorisch inefficiënt (90% van plantencaloriën = verloren)

Door meer vegetarisch te eten of veevoeder anders te produceren:

� >1 miljard hectare huidige landbouwgrond komt vrij

� Meer natuur + meer bio-energie

(en ook: minder methaan + minder eutrofiëring bij ons & 

bodemverarming in arme landen)



100 % veeteelt

60 % veeteelt



Nodig voor negatieve emissies:

Veeteeltsector (deels)  hervormen tot bio-energiesector 

(minder GHG; minder over- & onderbemesting)                

= MEER land beschikbaar 

Biomassa = niet meest ideale energie-bron, maar 

CRUCIAAL als CO2-pomp

CO2 = GRONDSTOF voor toekomstige economie



Biomassa Hoogwaardige org. 

producten 

CO2

Energy

Algenreactor

Elect. net

Hoogwaardige pharmac. 

producten 

Veeteelt 

CCU

Mest

Circulaire economie/cradle-to-cradle

uitbreiden naar cycli van C & nutriënten

CO2

2°C



Met CCU (globaal toegepast), andere vleesindustrie, en continue 

investering in duurzame energie (>85% tegen eind van de eeuw)

kunnen we de opwarming beperken <2°C en zelfs lager (als we snel zijn)



En kunnen we in de toekomst de opwarming regelen 

(bvb. minder CCU = wanneer zon minder energie geeft)



Dank u voor uw aandacht ! 





1 Gigaton (Gt) = 1 miljard ton = 1015g = 1 Petagram (Pg)

1 kg carbon (C) = 3.664 kg carbon dioxide (CO2)

1 GtC = 3.664 miljard ton CO2 = 3.664 GtCO2




