
 

 
 

Klimaatverandering door de mens? 
Er spelen meer factoren mee 

Je hoeft de krant maar open te slaan of de tv aan te 
zetten en het gaat over klimaatverandering. Wij 
zouden er zelf voor zorgen dat de temperatuur op 
aarde stijgt. Sommige mensen zijn het daar niet mee 
eens.  

Veel mensen maken zich zorgen. Maar er zijn ook 
mensen die vinden dat er teveel paniek gezaaid 
wordt. Ze zien wel dat het klimaat verandert, maar ze 
twijfelen eraan of dit slecht is en of de verandering wel door de mens veroorzaakt wordt. 

Te ingewikkeld 
Deze mensen vinden dat het klimaat een ingewikkeld systeem is. Daardoor is het volgens 
hen onmogelijk te voorspellen hoe het klimaat zich over lange tijd ontwikkelt: 

 Het klimaat is een enorm ingewikkeld systeem. Wij hebben (nog) onvoldoende kennis 
om alle processen te kunnen beschrijven. 

 Doordat we niet alle processen kennen, kunnen we ook niet alle informatie 
verzamelen die nodig is om met klimaatmodellen de toekomst te kunnen voorspellen.  

 Doordat we niet alle processen kennen, is het onverantwoord om een bepaalde 
temperatuurstijging aan de mens toe te schrijven.  

 Ook al zouden wij wel alle informatie hebben, dan nog is het klimaat zo complex dat 
we maar beperkt kunnen voorspellen hoe het er in de toekomst uit gaat zien. 

Rekening houden 
Als je wel voorspellingen of uitspraken over 
klimaatverandering wilt doen, moet je volgens de 
critici wel rekening houden met het volgende: 

 Als we kijken naar de gemiddelde 
wereldtemperatuur van de afgelopen 
eeuwen, dan blijkt dat de variaties 1 graad 
Celsius of minder zijn. Op wereldniveau lijkt 
dit dus best stabiel. Dit betekent niet dat er 
plaatselijk veel temperatuurverschillen kunnen zijn.  



 

 
 

 Klimaatverandering heeft altijd plaatsgevonden. Nederland heeft vele miljoenen 
jaren geleden bijvoorbeeld een tropisch klimaat gehad. Maar er is ook een ijstijd 
geweest. De klimaatveranderingen die nu worden waargenomen zijn gemeten over 
tientallen jaren. Het is dus de vraag of deze klimaatveranderingen wel relevant zijn, 
als je over een langere periode kijkt.  

 Plotselinge klimaatveranderingen hebben ook plaatsgevonden toen er nog geen 
mensen op aarde waren. Het is dus de vraag of menselijk handelen de nu gemeten 
klimaatverandering veroorzaakt. 

Er moet wel gezegd worden dat maar een kleine groep klimaatsceptici bovenstaande 
argumenten geeft. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat 
verandert en dat de mens 1 van de veroorzakers is. 
 


