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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Ontwikkeling van de temperatuur
De waargenomen mondiale temperatuurtoename in de twintigste eeuw bedraagt 0,6 ± 0,2 °C
(gemeten op leefniveau). De afgelopen jaren behoren tot de warmste sinds 1880. De gemiddelde
temperatuur in De Bilt lag de afgelopen twee decennia ongeveer 0,8 °C hoger dan in de eerste
twintig jaar van de twintigste eeuw. Dit waargenomen patroon van klimaatverandering geeft aan dat
een deel van de mondiale temperatuurstijging vrijwel zeker door de mens is veroorzaakt. Een
oorzakelijk verband met de mondiale emissies van broeikasgassen is echter niet onomstotelijk aan
te geven.

Beleid
Het primaire doel van het internationale klimaatbeleid (vastgelegd in het klimaatverdrag en het
Kyoto Protocol van de VN) is het vroegtijdig vermijden van menselijke beïnvloeding van het klimaat
door het stabiliseren van de atmosferische concentraties van broeikasgassen. Hiertoe moeten de
door de mens veroorzaakte mondiale broeikasgasemissies met meer dan de helft worden
teruggebracht ten opzichte van 1990. Het Kyoto Protocol voorziet in de periode 2008-2012, een
reductie van broeikasgasemissies van 8% in de EU en van 6% in Nederland.

Methodiek
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Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald over een periode van vijftien jaar.
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Relevante informatie

Meer informatie over klimaatverandering en concentraties van broeikasgassen is te vinden
op de websites van het IPCC [4] (International Panel on Climate Change) en ETC/ACC [5]
(Europeen Topic Center on Air and Climate Change).
Informatie over het Klimaatverdrag en het Kyotoprotocol [6] vindt u op de website van de
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Informatie over het klimaatbeleid van Nederland staat op de website van het Ministerie van
VROM [7].
Meer informatie over gevolgen van klimaatverandering op het weer is te vinden op de
website van het KNMI [8].
Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor CH4-concentraties zijn te
vinden in Milieubalans 2002 [9] en Milieuverkenning 2000-2030 [10], beide van het RIVM.
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