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Beter begrip van de natuur nodig om de aarde te vrijwaren van 

ongecontroleerde opwarming 
 

We kunnen de opwarming van de aarde alleen beperken tot 1,5 of 2 graden als we haar 

‘ademhaling’ begrijpen. Dat stelt ICOS, het Europese netwerk ‘Integrated Carbon Observation 

System’. Gestandaardiseerde langetermijn-waarnemingen aan de circulatie en uitwisseling van 

broeikasgassen tussen land, lucht en zee vergroten onze kennis over hoe vervuiling en 

natuurlijke processen het klimaat beïnvloeden. Deze kennis is cruciaal voor beslissingen over 

maatregelen om de opwarming af te remmen.  

Veel van de processen die bij klimaatverandering betrokken zijn, hangen af van de manier 

waarop CO2 en koolstof worden uitgestoten en opgenomen tussen het land, de lucht en de zee. 

Om deze processen te begrijpen en nieuwe mechanismen te ontdekken, maar zeker ook om de 

overeengekomen emissiereducties te monitoren die in 2013 in Parijs overeengekomen zijn, is er 

een uitgebreid systeem van Aardobservaties nodig.  

Er zijn gestandaardiseerde, landsdekkende waarnemingen nodig, over het hele Europese 

continent. 

ICOS coördineert en faciliteert metingen aan broeikasgassen door heel Europa, waar 12 landen 

samen een netwerk van meer dan 130 waarnemingsstations hebben gebouwd dat het hele 

continent bestrijkt. ICOS-data geven een bijna volledig en samenhangend beeld van de 

menselijke broeikasgas-uitstoot, maar ook de opname en uitstoot uit natuur, landbouw en de 

zee. 

“Omdat uitstoot van broeikasgassen klimaatverandering veroorzaakt, is het essentieel om de 

kringloop van deze gassen te begrijpen, en in kaart te brengen waar ze vandaan komen en hoe 

de natuur kan helpen ze te reduceren. Hiervoor zijn waarnemingen nodig die aan de hoogste 

standaarden voldoen, en tientallen jaren en hele regio’s bestrijken. Goed georganiseerde 

waarnemingsnetwerken zorgen ervoor dat onderzoekers en beleidsmakers over zulke gegevens 

kunnen beschikken,” zegt Prof. Han Dolman, betrokken bij ICOS-NL en voorzitter van GEO-

Carbon (de ‘Group on Earth Observations Carbon Initiative’).  

De Nederlandse klimaatonderzoekers doen mee met ICOS, en werden onlangs door NWO in staat 

gesteld deel te nemen in de grote Nederlandse ‘Ruisdael’ atmosfeer-onderzoeksfaciliteit. Dit 

landsdekkende ‘observatorium’ zal binnenkort officieel worden opgestart. 

ICOS-Nederland ziet daarom uit naar de grote wetenschappelijke conferentie van ICOS, 

komende week (11-13 september) in Praag, waar alle toonaangevende broeikasgas-

onderzoekers van over de hele wereld bij elkaar komen. Naast wetenschappelijke en technische 

onderwerpen zullen de aanwezigen in Praag ook bespreken hoe beleid en wetenschap op dit 

gebied nog beter met elkaar kunnen praten, om samen te voorkomen dat de aarde 

onomkeerbare grenzen gaat overschrijden, voor het te laat is.  
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The Integrated Carbon Observation System, ICOS, is een Europa-brede onderzoeks-infrastuctuur 

op het gebied van broeikasgassen. ICOS produceert gestandaardiseerde gegevens over 

broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, zowel als gegevens over de kringloop van deze gassen 

tussen land, lucht en zee. Deze informatie wordt gebruikt door onderzoekers en beleidsmakers 

bij het voorspellen en tegengaan van klimaatverandering en plannen ontwerpen van 

aanpassingen aan klimaatverandering. ICOS gegevens zijn gebaseerd op 134 meetstations in 12 

Europese landen. Deze internationale organisatie wordt gefinancierd door de landen zelf.  

Website: www.icos-ri.eu 

Twitter: https://twitter.com/icos_ri 

ICOS Science Conference, September 11-14, in Praag. De ICOS conferentie brengt meer dan 300 

wetenschappers bij elkaar om de vragen rond waarnemingen van broeikasgassen en 

klimaatverandering te bespreken. De thema’s van de conferentie variëren van wetenschap tot 

vragen rondom de Parijse klimaatakkoorden en ander beleid.   

www.icos-ri.eu/science-conference  

Persaccreditatie voor de ICOS Science Conference:  

Contact Katri Ahlgren, zie hierboven. 
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