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Hoelang gaan we nog zo door?
Er werd lang naar uitgekeken, nu is het er en dan bedoel ik niet onze vakanties, maar een nieuw
rapport van het IPCC. Door velen al uitgebreid gedeeld en iedereen heeft er een mening over. Uit het
rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak
is. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we het zover hebben laten komen en dat we nog steeds
niet in staat zijn om dit radicaal te veranderen.
Juist deze zomer tijdens onze vakanties zien we diverse voorbeelden van de klimaatverandering.
Overstromingen in binnen- en buitenland en het ene hitterecord na het andere wordt verbroken. Ik
hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, maar ook dat we er iets aan gaan doen.
Hierbij enkele verontrustende cijfers uit het rapport, omdat wij zo van cijfers houden:
•
•
•

De zeespiegel is 20 centimeter gestegen tussen 1901 en 2018, en die stijging gaat steeds
sneller: tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel als tussen 1901 en 1971.
De opwarming zal de 2 graden in de 21e eeuw overschrijden, tenzij de uitstoot van CO2 en
andere broeikasgassen in de komende tientallen jaren fors lager wordt.
Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, zal de zeespiegel 44 tot 76
centimeter stijgen in 2100. In het hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 tot 101 centimeter.

Maar dan komt de vraag natuurlijk, wat kunnen we er zelf aan doen? Als je het mij vraagt heel veel en
dan doel ik op onze mooie positie als kostendeskundige binnen de projecten. Vele keuzes worden
namelijk nog steeds gemaakt op basis van een financiële businesscase. Naast de noodzaak dat er
iets moet veranderen biedt dit ontzettend veel kansen. Verduurzaming is de sleutel tot succes.
Laten wij in ieder geval door middel van goed onderbouwde cijfers zien dat duurzame projecten lonen
én de thema’s gezondheid, milieu impact, materiaalgebruik, etc. niet vergeten.
Dus, waar wachten we nog op?
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