
10 FEITEN OVER
HET KLIMAAT
Waarom is een succesvolle klimaatconferentie in Parijs van groot belang 

voor de wereldeconomie? Tien feiten op een rij die vertellen hoe het 
echt zit met opwarming, zeespiegelstijging en klimaatverandering.

2014 HET WARMSTE JAAR OOIT
De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt gestaag. 
2014 was het warmste jaar ooit. Alles wijst erop dat 
2015 opnieuw de records gaat breken.

20CM
STIJGING VAN DE ZEESPIEGEL
Sinds 1870 is het zeeniveau gemiddeld 20 centimeter hoger 
komen te liggen. 6,6 centimeter van die stijging is gemeten 
sinds 1993.

200DAGEN
TUSSEN GROTE HITTEGOLVEN
Extreem weer komt vaker voor. Hittegolven komen 
elke 200 dagen voor. 200 jaar geleden was dat nog 
1.000 dagen. Bij 2 graden opwarming 37 dagen.

20KM²
LAND NODIG VOOR KIRIBATI
Eilandengroep Kiribati heeft 20 vierkante kilometer 
land gekocht in Fiji. De inwoners vluchten mogelijk 
voor de stijgende zeespiegel.

5%
VAN ALLE SOORTEN STERFT UIT
5,2 procent van de plant- en diersoorten sterft uit als de 
temperatuur stijgt met 2 graden Celsius. Bij 4 graden stijging, 
sterft 1 op de 6 soorten uit.

23.000 KEER STERKER DAN CO2
Een derde van het broeikaseffect komt door 
andere gassen dan CO2. Methaan komt veel 
minder voor, maar het is wel sterker dan CO2. 

10TON
CO2 PER NEDERLANDER
Elke Nederlander stoot 10 ton CO2 per jaar uit. Binnen de 
EU is afgesproken om de uitstoot in 2020 met een vijfde te 
verlagen ten opzichte van 1990. 

97%
CONSENSUS WETENSCHAP
97 procent van de experts actief in het vakgebied ziet de 
aan mensen toe te schrijven CO2-uitstoot als hoofdoorzaak 
van klimaatverandering.

1°C
WARMER IN 2015
De temperatuur ligt dit jaar wereldwijd al 1 graad hoger dan 
voor het industriële tijdperk. Ook bij beperkte opwarming 
blijven de effecten merkbaar.

400PPM
DEELTJES CO2 PER MILJOEN
In 2013 is er voor het eerst een CO2-concentratie van 
meer dan 400 ppm gemeten in de atmosfeer. Dat was 
voor de industriële revolutie 280 ppm.


