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Klimaatrampvoorkomen

vereist acuut ingrijpen
Klimaatcrioio • De klap van
de opwarming is deels
onstuitbaar. Vanwege de

dus dc VN-%tudle. Dit is een onmln•

Pauw: "Financiële klimaatrisico's
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schone energie met windmolens,

inbeschermendemaatregelenvergt

zijn wereldwijd enorm." Investeren
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ning later nog veel hoger uitvalt van•

aanpassen, zegt de VN,

dering, Onancieel steunen", zegt sico'8. De coronapandcmie vergroot
beloof- volgens de VNdc druk om direct op
Pauw.In het
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nig schuldhebbenaan klimaatveran• wege uit de hand lopende klimaatriden ze dat ook. Industrielanden zeg•

Frank Strovor
rodoctlo duurzaornheid&natuur

den jaarlijks 100 miljard euro toe

vanaf zozo. "Steungeldkomt nu
mondjesmaatlos,maar blijft ver ach.

te treden,

Lichtpuntje

Landen doen te weinig om hun in•

Landen beginnen dic noodzaak in te

wonen en economieën te be%cher•

zien, signaleert de VNals lichtpuntje

mentegeneen naderendeklimaat•

in dc studie. Plannen zijn in de maak,

ramp, Daar moet snel verandering in

de VerenigdeNaties (VN)in cen sru•

Steuôgeld voo
klimaatadaptàtiéi

doelen VanParijs halen doorde op•

komt nu langzaam
los, maar blijfÇver
achter bij wat

komen, stelt het milieubureau van
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acenario'fi
nodig,
alslandende
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dan kri gen landen, cilandcn en
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VN cen klap van de opwarming.
en overstromingen horen bij de

Actie en implementatieblijftnog
wel achter. Daarbij speelt volgens

Pauwmec dat de duurste aanpassingen hun nut pas in de toekomst be•

wijzen,"Tochis afwachtenonver-

nodigii.

standig". zegt hij. Berekeningen la-

klimaatwotonòohapper

miljard aan toekomstige klimaatkog-

motor Pauw

Droogte, orkanen, zwespiegclstijgin

klimaatadaptatieverschijntop de
agenda van dc wereldgemeenschap.

ten zien datelk miljarddateen land

nu in klimaatadaptaticsteekt
ten voorkomt.

Natuurlijke oplossingen hebben
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"Omzich tegen die risico'ste wc" ter bij wat nodigis", meent Pauw. "In plaats van dijken bouwen, kun•

De longste jeugd
van voetbalvereni•
Olna Gilze mag nog
wel trainen. FOTO'S

Minder binding door
gemis 'derde helft'
VV Gilze •Van ledenverlies
door corona is bij
voetbalvereniging Gilze
nog geen sprake. Toch zijn
er zorgen.

45.000 euro netto verlies,Met de ge•
mecnte, waaraan de vereniging huur
voor het gebruik Van velden en klecd•

kamers betaalt, ig afgesprokenom
m'n vijfduizendeurovan de huur
kwijt te schelden (op een totaal van
dertigduizend euro), Over de huur van

juli tot 31decemberwordt nog onder-

Kick Hommen
redactie sport

Natuurlijk,zegt voorzitter Aimé
Cru ijsberv van de Brabantsevoetbal-

vereniging Gilze, ontkomt dc club

niet aan de hardc maatregelen die tegen vergpreidingvan het coronavirus
zijn genomen. Maar, net als zoveel

175.000
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De aarde is er al veel slechter aan toe
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Vernietiging • Door het •

uitputten van de aarde
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Cruijsbergs is bezorgderoverde bin-

cen groep wetenschappers, vooral
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der de prominente ecoloog Paul
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gebiedvan klimaat, natuur en voed-
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opwarming.Aanonderzoekdaarover neigt de mens naar optimisme: het
ontbreekt het niet, maar de weten- zal wel loslopen. De wetenschappers

redactie

doordrongen van de opstapeling van

club er ook wel weer doorheen. " De
VV Gilze is een gtabiele vereniging,

Naasthet steungeldvoorklimaat- nen landen kustregio's beschermen

zegt de internationaal gezaghebben- adaptatiedient het volledigefinanci• met de aanleg van duinen, mosselrifPieter Ele stelsel tc vergroenen,waar- fen en mangroves",zegt Pauw.Ook
de klimaatwetenschapper
aanplant van verkoelende bossenen
Pauw,een vande hoofdauteursvan schuwt de VN.Centrale banken,
het rapport.Zeker omdat de opwar- nanciergen pensioenfondsenmoe- de aanlegvan meren als waterbuffers
mingvolgens de laatste inzichten af• ten geldstromenverleggen,vanver- dammen klimaatrisico'sin. "Natuur•
stevent op 3 graden Celsius is de ur- vuilcndcnaarschoneactiviteiten. oplossingenzijn behalve effectief
van geld- vaak goedkoper, mooier en ook goed
"Ook verduurzaming
gcntievoorlandenomzichschrapte
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euro omzetverlies
lijdt de Brabantse
voetbalclub dit seizoen

verenigingen in het land, komt de
reserveszijn dusdanigdat we het cen
jaartje ofmisschientwee jaar redden."

ren, moeten landen gnel mecr doen",

grondstoffen.

Weliswaar klinken regelmatig

overboord, zet een hoge prijs op ver-

De bedreigingen
zijn zo groot dat
zelfs deskundigen
ze moeilijk kunnen
bevatten•

ecoloog Paul Ehrlich

vuiling,beperkde macht vangrote
bedrijven en breng het gebruik van

fossiele brandstoffen zo snel mogelijk naar nul, is het advies.

Een andere economiemoet ge-

paard gaan met meer Onderwijs,

meer gelijkheiden een betere positie

van vrouwen. De levensstandaard in

het rijke Westen zalwellicht omlaag
gaan, maar het welzijnzal zo wel eer-

lijkeroverde wereldverdeeldworden.

