
(62 ) Klimaat

Klimaatdrammer, klimaattreuzelaar. Klimaatneutraal, klimaatmars,  
klimaatakkoord, Klimaatpleiters,  klimaatverandering. Het milieu stond eind 
vorige eeuw al op de agenda. Het klimaat pas de laatste jaren. De begrippen 
Milieu en klimaat worden nogal eens door elkaar gehaald.  Het milieu wordt 
omschreven als de biologische leefomgeving. Alles om ons heen: grond, lucht
en water. Het klimaat is het gemiddelde weer van de laatste 30 jaar. Het 
klimaat is dus altijd een onderdeel van het milieu, maar dat milieu niet altijd 
ook klimaat is. Ook binnen de politiek is het klimaat een “hot”. Vlak voor de 
kerst 2018 werden de kabinetsplannen gepresenteerd.  De ene partij stelt, 
dat er geen reden tot zorg is en er geen miljarden hoeven te worden 
geïnvesteerd in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.  Aan de 
andere kant zijn er partijen, die vinden, dat er koste wat het kost zo snel 
mogelijk actie moet komen  om de CO2 uitstoot te verminderen. Nederland 
moet het beste “klimaatjongetje” van de wereld worden. Uit een onderzoek 
in opdracht van het Binnenlands Bestuur werd deze week duidelijk dat de 
scepsis over de klimaatverandering toeneemt. Eind 2015 vond 66% de 
bevolking dat het Kabinet meer moest doen aan het beperken van de 
uitstoot van de broeikasgassen. Nu is dat nog 48%. Dat heeft vooral te maken
met de snelheid waar e.e.a. moet plaats vinden en de daar aan verbonden 
kosten. Uit het onderzoek komen allerlei wetenswaardigheden naar voren. 
Het is net welke categorieën je met elkaar vergelijkt.  Een stemmer op 
GroenLinks praat honderduit over klimaatverandering, maar stapt na de VVD-
en D'66 stemmer het vaakst in het vliegtuig.  De helft van de 
hogeropgeleiden geeft aan flexitariër te zijn, maar dat wil niet zeggen, dat ze 
minder vlees eten dan lageropgeleiden. Kiezers op de Partij van de Dieren 
laten het vlees niet massaal links liggen.  22% geeft aan vegetariër of veganist
te zijn. Mannen komen er in het onderzoek niet best uit. Ze rijden meer auto 
dan vrouwen, vliegen vaker en eten 1,5 keer meer vlees. Vleeswroeging  



(8%)en vliegschaamte (13%) zijn nieuwe begrippen. De hoogopgeleiden 
hebben vaker een weinig milieuvriendelijke houtkachel of open haard en 
wonen relatief vaak in een woning met een ongunstig energielabel. 
Klimaatspijbelen is sinds kort een  nieuw fenomeen.  De leerlingen en 
studenten van het voortgezet, hoger en universitair onderwijs gaan in 
verschillende Europese landen op donderdag niet naar school . In plaats 
daarvan gaan ze de straat op. Ook in Nederland is dit  opgepakt. Wel met een
lagere frequentie.  De politici moeten meer actie ondernemen om de 
temperatuurstijging onder 1,5 graden Celsius te houden. De huidige 
opwarming van de aarde is volgens hen het gevolg van de uitstoot van 
broeikasgassen, die de komende generaties in de problemen brengt. De 
'klimaatspijbelaars' eisen dan ook dat het klimaat hoog op de politieke 
agenda komt te staan en dat op korte termijn actie wordt ondernomen. Zij 
dreigen net zo lang de straat op te gaan tot de regering de ernst van de 
klimaatverandering inziet. Uit het eerder genoemd onderzoek blijkt dat de 
jeugd ook zelf nog meer maatregelen kunnen nemen.  Korter douchen 
bijvoorbeeld. Jongeren douchen liefst twee keer zo lang als ouderen.  
Daarnaast zijn vliegvakanties erg populair onder de jeugd.  Ze geven aan 
minder vlees te eten, maar tussen zeggen en doen ligt een hemelsbreed 
verschil. Na de eerste demonstratie in Den Haag werden de “burger 
restaurants” overspoeld met klimaat demonstranten.  Ook het gebruik van 
smartphones is niet erg bevorderlijk voor het klimaat. Het gebruik van de bij 
de jeugd populaire smartphones is verre van klimaat vriendelijk. De productie
van smartphones kost veel energie. Het gebruik van zeldzame metalen slecht 
voor het milieu.  Daarnaast dreigt de CO2 uitstoot van datacenters jaarlijks te 
verdubbelen.  Grootste boosdoeners o.a. de populariteit van de diverse social
media apps. Diverse organisaties hebben opgeroepen om op 10 maart in 
Amsterdam deel te nemen aan een klimaatmars. Ik wil de deelnemers een 
boodschap mee geven. Wijs niet steeds naar een ander. Verbeter de wereld 
en begin bij je zelf.  Een goed begin zou zijn om je smartphone tijdens de 
klimaatmars thuis te laten. Of nog beter geen gebruik van de smartphone  
tijdens de vastenperiode van 40 dagen. En waarom roept milieudefensie  de 
klimaat demonstranten op, om vooral gebruik te maken van de groepstickets 
van de NS. Kun je stukken goedkoper reizen. Waarom niet de normale prijs 
betalen? Kan de NS zijn klimaatdoelen eerder bereiken. Ik weet wel, je moet 
niet roomser zijn dan de Paus. Maar toch......  
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