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Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving

VAN DE BESTUURSTAFEL

N

a een koude aprilmaand met af en toe nachtvorst hebben we nu al weer kunnen genieten van
een aantal echte (hete) zomerse dagen met mooie avonden. Heerlijk toch om ’s avonds nog
lekker in de tuin aan de gang te gaan of gewoon lekker laat naar de Holtense hei te fietsen en
daar de nachtzwaluwen te zien en te horen en daarna nog even vleermuizen ‘spotten’ bij het Vletgoor.
En heeft u ook genoten van al die mooie beelden van de broedende vogels in ‘Beleef de lente’?
In de afgelopen maanden zijn er bij IVN Markelo niet zoveel (publieks)activiteiten geweest, maar de
lezing van dhr. Atze Oskamp over ‘communicatie in de natuur’ op 19 april maakte veel goed.
U leest hierover verderop een verslag.
Ook de fietstochten zijn weer begonnen. De eerste fietstocht was op 12 april en had als thema
‘boerderijen’. Helaas was het een frisse woensdagmiddag waardoor het groepje deelnemers erg klein
was. Ondanks dat hebben we genoten van deze tocht.
Op zondag 7 mei ging de fietstocht o.a. langs de grafheuvels op de Borkeld. Het was een prachtige
tocht, en mede door het aangename weer was er veel de belangstelling voor deze fietstocht.
De ledenvergadering van 28 maart werd helaas weer door weinig leden bezocht. Ondanks dat werd
het toch een gezellige avond. Er is jammer genoeg geen duidelijkheid gekomen hoe of het nu verder
moet met IVN Markelo. Tot op heden is er geen aanvulling van het bestuur gekomen. In de loop van
de zomer zal het bestuur informatie en advies gaan inwinnen bij provinciaal en eventueel landelijk
IVN.
Maar er was ook wat te vieren: Jan van der Schoot en Lia Zwaan zijn dit jaar resp. 40 en 25 jaar lid
en daar wilden we toch wat aandacht aan besteden. Verderop leest u hier meer over.
Over het project ‘Hof voor de steenuil’ kunnen we het volgende melden: de
leskisten over de steenuil, ontwikkeld door basisschool Heeckeren en IVN
Markelo/Diepenheim, zijn op 11 mei op de avond van het toekomstbestendig
erf gepresenteerd als onderdeel van de officiële aftrap van het project.
Meer daarover verderop.
Voor de komende tijd staat er nog een aantal fietstochten op de agenda en
verder kunt u met diverse activiteiten van de omringende IVN-afdelingen meedoen.
Kijk hiervoor op www.ivn.nl
Ik wens u een mooie en natuurrijke zomer toe.
Namens het bestuur,
Jetty Dorresteijn

Wij waren op vakantie in Macedonie. Een prachtig land met een bijzondere natuur. Veel bergachtige gebieden met een prachtige, en
voor ons, bijzondere flora en fauna. Hieronder nog een paar plaatjes
van mooie ‘blommetjes’
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VAN DE REDACTIE
Iets later dan gebruikelijk hierbij de juni-uitgave van ons verenigingsblad ‘Op het Natuurpad’.
Deze keer helaas geen bijdrage van onze vaste scribent Gerard
van de Burgt. Door een ongelukkige val moest hij deze keer verstek laten gaan; wij wensen hem beterschap.
Jetty en ik hebben ons best gedaan om voor u toch een lezenswaardig blad te maken, met informatie over: jubilarissen, vlinders, communicatie, steenuil, koekoek en klimaatrelativisten, dat
alles gelardeerd met mooie foto’s. Gevarieerd genoeg dachten wij.
Veel lees- en kijkplezier.
Reijer Dorresteijn

TWEE JUBILARISSEN:
JAN VAN DER SCHOOT (40 JAAR) EN LIA ZWAAN (25 JAAR)
Jan: toen we Jan uitnodigden om aanwezig te zijn op
28 maart, zei Jan gelijk ‘nee, zoveel eer verdien ik
niet, want vele jaren ben ik, door omstandigheden,
inactief geweest, dus geen poespas’. Hij wilde wel een
‘beetje aandacht’, dus was hij op de ALV aanwezig.
Jan werd lid en actief in de tijd van Sprokkereef, Ebbekink en Tjoink. Later door zijn drukke baan bij het
waterschap en ander vrijwilligerswerk kon hij weinig
actief meer zijn. Volgde wel het wel en wee van IVN
Markelo en het speet hem nu geen tijd vrij te kunnen
maken om weer actief bij IVN Markelo te worden. Wel
zegde hij hulp toe bij de fietstocht langs de Schipbeek op 27 juni.
Als dank van IVN Markelo werd hem een bloemetje aangeboden.
Lia: kwam niet naar de ALV, maar was blij verrast toen zij op 12 april op haar ‘werkochtend’ bij ’n
Witten een bloemetje kreeg als dank van IVN Markelo.
Lia werd in 1995 actief bij ’n Witten en vanaf die tijd heeft zij steeds als coördinator van de tuingroep
alle zaken omtrent de tuin bij ’n Witten geregeld.
Wist u dat Iedere woensdagmorgen bij ‘n Witten de tuingroep
aan het werk is? Klasse!
Lia, nogmaals dank voor deze
inzet.

Koffiepauze van de tuingroep

Heerlijk geurende muurbloemen
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ACTIVITEITENKALENDER
VANAF JUNI

2017

Zie ook onze website: www.ivn.nl/markelo

Dinsdag 27 juni

Zomeravondfietstocht met als thema ‘de Schipbeek’
Start 19.00 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1
Markelo

Dinsdag 25 juli

Zomeravondfietstocht.
Start 19.00 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1 Markelo

Woensdag 9 augustus

Zomerfietstocht met als thema ‘Nieuwe natuur’
Op de fiets naar en door nieuwe natuur. Gidsen begeleiden u
op deze fietstocht naar de ‘nieuwe natuur’ in het gebied tussen Markelo en Rijssen.
De fietssnelheid is gemiddeld 15 km/uur. Halverwege is er
een pauze waarbij gelegenheid is een consumptie te gebruiken.
Start 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo, Goorseweg 1
Markelo
Het kan zijn dat er in de komende tijd nog activiteiten worden georganiseerd. U wordt hierover dan
z.s.m. geïnformeerd.
Let dus op uw e-mail of bekijk regelmatig onze website voor de laatste berichten.
Agenda IVN Diepenheim zie ook www.ivn.nl/diepenheim
12 juli:
2 augustus:
13 augustus:

14.00 uur zomerwandeling (vlindertuin)
14.00 uur zomerwandeling (Westerflier)
vlinderwandeling in waterwingebied Noordijkerveld’
o.l.v. gidsen IVN Diepenheim/Markelo

IVN Rijssen
Op zoek naar de leukste zomeravondvogel
In juni en juli organiseert IVN Rijssen-Enter opnieuw enkele avonden om in natuurgebied ‘de Borkeld’, ten zuiden van Rijssen, op zoek te gaan naar de Nachtzwaluw.
Op zaterdag 24 juni, vrijdag 7 juli en zaterdag 15 juli kunt u mee om samen te zoeken naar deze mysterieuze vogel. Het horen en zien van deze vogel is
telkens weer een hele leuke ervaring!
Naast het ontdekken van de Nachtzwaluw maken we op zomerse avonden ook
kans op het zien van een houtsnip en reeën. Deze kunnen we tegenkomen tijdens onze wandeling van
3 à 4 km en op het uitkijkpunt waar we een poosje staan.
We hopen samen met u mooie avonden te beleven in de natuur tijdens de zomeravonduren.
Tijd:
Verzamelen bij:
Opgeven:
Deelname:

21:00 – 22:45 uur
Parkeerplaats informatieboerderij ’n Witten, Borkeldweg 17, Markelo
via activiteitenivnre@gmail.com , maximaal zo’n 15 personen per avond
vrije gift
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GA NU EENS OP ZOEK NAAR DEZE MOOIE VLINDERS – TE VINDEN OP DE BORKELD!

sint-jacobsvlinder

sint-jansvlinder

Sint-jacobsvlinder en sint-jansvlinder zijn beide overdag actieve nachtvlinders en van beide zijn
de basiskleuren zwart en rood, dus enige gelijkenis is er wel, maar toch zijn het heel verschillende
vlinders met eigen kenmerken, waardoor ze goed te onderscheiden zijn. Vaak komen mensen echter
niet achter de naam van deze vlinder, omdat ze op zoek gaan in dagvlinderboeken.
De sint-jacobsvlinder heeft een kleine rode vlek en een rode streep op de donkere vleugels.
De achtervleugel, die je pas ziet als de vlinder gaat vliegen, is ook fel rood.
De sint-jacobsvlinder (een spinnerbeer) kwam vroeger vooral in de duinen voor, maar heeft zich de
laatste tientallen jaren sterk uitgebreid. De plant waar de rupsen op zijn gespecialiseerd, jakobskruiskruid, is ook op veel meer plaatsen aanwezig dan vroeger. Het is een giftige plant en de rupsen slaan
die gifstoffen op in hun lijf en zijn dus zelf ook giftig. Met hun felle geelzwarte tekening, waaraan ze
de naam zebrarups te danken hebben, laten ze dat ook duidelijk weten aan de vogels: “Eet me niet,
want ik ben giftig”.

Zebrarups van sint-jacobsvlinder en waardplant jakobskruiskruid (links) en rups sint-jansvlinder en rolklaver (rechts) (foto’s: Marieke van Dijk; Kars Veling)
De sint-jansvlinder, familie van de bloeddrupjes (Zygaenidae) is ook zwart van grondkleur, maar
deze vlinder heeft 6 opvallende rode stippen op de vleugels. De achtervleugel valt veel minder op dan
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bij de sint-jakobsvlinder. Het is een soort van bloemrijk grasland en de rupsen zijn afhankelijk van
rolklaver. De rupsen zijn groen met zwart van kleur en heel anders dan de geelzwarte zebrarupsen
van sint-jacobsvlinder.
De sint-jacobsvlinder vliegt van begin april to half augustus in één generatie. De periode waarin de
vlinders uitkomen is vrij lang, zodat vlinders en rupsen tegelijkertijd kunnen voorkomen.
De sint-jansvlinder is een echte zomervlinder, die de piek heeft in juli en begin augustus.
Meerdere keren heb ik een rups van een sint-jacobsvlinder meegenomen naar huis en daar steeds
‘gevoerd’ met blad van het jacobskruiskruid. Vrij makkelijk kwam er een pop, die ik de rest van het
jaar bewaarde in de kast in onze garage.
In de maand april van het volgend jaar haalde ik de pop te voorschijn en daar kwam dan op een gegeven moment een prachtige rood-zwarte vlinder uit, die na uitvoerige bewondering spoorslags naar
de Borkeld werd gebracht. Een ervaring apart!
Jetty Dorresteijn

Bron: Vlinderstichting en Nature Today

PLANTEN DIE ELKAAR WAT VERTELLEN? KAN DAT?

B

ij het horen van zo’n verhaal ga je de wenkbrauwen fronsen.
Slijmzwammen die zich op hout voortbewegen tot ze een goed plekje gevonden hebben.
Of planten die een geurstof afgeven “er wordt aan mij geknaagd” zodat de vijanden van de
knagers erbij geroepen kunnen worden. Je kunt het allemaal vatten onder communicatie in de natuur.
IVN Markelo had de heer Atze Oskamp gevraagd om op woensdag 19 april in het Beaufort over dit
onderwerp wat te komen vertellen.
Een dertigtal belangstellenden had aan de uitnodiging van IVN Markelo gehoor gegeven.
Hoe mensen, dieren, planten of zelfs eencellige organismen boodschappen overbrengen: Atze heeft
het allemaal uitgelegd, met prachtige, vaak humoristische voorbeelden erbij.
Zonder communicatie geen leven en geen natuur volgens Atze.
Een leerzame avond.
Henk Nijhuis

-5-

ERVE “ALLDRIK”
Biologisch, Dynamisch, Zorgzaam en Persoonlijk!

…… VOOR HAPPINESS!
 Biologisch Dynamische Groente- en FruitTassen: week-abonnement; losse tas; los
groente en fruit
 Natuurtocht te paard en/of (huif)kar met
Friezen
Nieuw vanaf voorjaar 2010:
 Biologische scharreleieren: van eigen kippen
 Mountainbike startlocatie: verhuur en
coaching voor prachtige natuurtochten, ook
m.b.v. GPS
 Dagopvang/Coaching van mensen met
beperking
Dagopvang is gericht op kinderen en volwassenen met
PDD-NOS, ADHD of een aan autisme verwante
beperking. Deze activiteiten begeleiden wij met een
exclusieve en persoonlijke 1:1 coaching.

INFORMATIE:
 0547-260550 of h.v.d.giesen1@kpnplanet.nl,
Potdijk 16, Markelo (tegenover Herberg “de Pot”).

Tel.: 06 – 43 05 6775
Luttekeveldweg 6a
7475 RX Markelo
www.rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl
info@rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl

Bruiloften & Partijen
Diners & Buffetten
Kegelen & Indoor Midgetgolf
I-SHI-YAKI
Catering
Groepsaccommodatie
Graag tot ziens!
Ineke en Dinant Nijland
Stationsstraat 28 7475 AM MARKELO
0547 – 361292
www.de-haverkamp.nl

11 MEI 2017
PRESENTATIE LESKIST TIJDENS ‘AVOND VAN HET TOEKOMSTBESTENDIG ERF’

T

ijdens een druk bezochte ‘Avond van het toekomstbestendige erf’ verrichtte
wethouder Wim Meulenkamp officieel de aftrap van het adoptieplan ‘Hof voor
de Steenuil’. De aftrap werd symbolisch vorm gegeven met de presentatie van
een rijk gevulde leskoffer door Jetty Dorresteijn en Marianne Ketting van IVN Markelo. De leskoffer zal de komende jaren langs de basisscholen in de Hof van Twente
gaan vergezeld van een lesprogramma met als
doel de betrokkenheid van kinderen bij de natuur
en het landschap te vergroten.
De steenuil, als thermometer van een gezonde en
levendige biodiversiteit, is hierbij de uitgelezen
soort om kinderen bij dit onderwerp te betrekken.
Dit aandoenlijk uiltje houdt zich het liefst op in de
buurt van mensen, is vaak zichtbaar en een gewenste gast op menig erf in de Hof.
Meer info: www.hofvogels.nl/hofvoordesteenuil/
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IVN Jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Het seizoen 2016-2017 zit er al weer op. We hopen in september
weer verder te gaan, maar daar moeten we eerst nog eens over nadenken in wat
voor vorm dat gaat worden.
Wat hebben we allemaal gedaan in de afgelopen maanden:
Woensdagmiddag 15 maart: werken op de heide
Het werken op de heide was al tweemaal niet doorgegaan
door te slecht weer, maar deze keer kon het niet beter :
prachtig lenteweer met een temperatuur van 14 C, het was
zweten geblazen!
Het kon nog net, want 15 maart begint officieel het broedseizoen en dan wordt er in principe niet meer gewerkt in de
natuur (=landschapsonderhoud)
Omdat er op de Borkeld geen geschikte plek was om boompjes te trekken en te zagen, had boswachter Wilko een mooi
plekje opgezocht voor ons op de Sallandse Heuvelrug in de buurt van Holten. Dat betekende wel
even een ritje naar Holten.
Wilko kon er niet bij zijn, dus Jetty, Marianne en Annet gaven de nodige instructies en aanwijzingen.
Na een uurtje zwoegen waren we al wel toe aan een pauze met limonade en koekjes.
Op de foto’s is wel te zien hoe hard er is gewerkt.
We waren om ca. 16.15 uur weer terug in Markelo, waar we verwelkomd werden door een groep
wachtende ouders.

Woensdag 19 april: bezoek aan de schaapskooi
We werden ontvangen door schaapsherder Jos Duurland en deze gaf
de nodige uitleg over de kudde die bestaat uit Drentse heideschapen.
Er waren op dit moment 180 schapen en 80 lammetjes en ook nog een
paar landgeiten. Omdat het 2e
paasdag lammetjesdag was geweest
kregen de kinderen als traktatie
bij de limonade een in ( beschuitmet-) muisjes gedoopte lange vinger. Ook gaf de herder nog een
demonstratie wol spinnen.
Het was het een geslaagde middag.

-7-

Woensdag 17 mei: nestkastonderzoek
Wij hadden vanmiddag de heer Henk Langeler uitgenodigd om samen met hem de kinderen een
kijkje te nemen in de nestkastjes van het IVN Markelo.
De heer Henk Langeler verzorgt en controleert al vele jaren de nestkasjes van het IVN Markelo.
Met onze jeugdgroep hebben we alleen in kastjes gekeken in de buurt van het Hochhuisje en de
begraafplaats maar Henk zorgt nog voor veel meer nestkastjes bv. bij de Schipbeek, de Hulpe en
de sportvelden.
De werkwijze was als volgt: Henk haalde heel voorzichtig met een lange stok met haak eraan het
nestkastje van de boom. Vervolgens maakte Henk het kastje van boven open en mochten de kinderen kijken hoe de kast ervan binnen uit zag. Dit werd
op een groot vel papier genoteerd. De kast kon :
 leeg zijn
 in aanbouw
 met eitjes
 met jonge vogeltjes.
Twee keer zat de moeder nog op de eitjes toen we de
kast openmaakten. Wij hebben zo ongeveer 20 nestkastjes opengemaakt, gecontroleerd en de bijzonderheden
opgeschreven.
Vier uur waren we weer terug bij het Hochhuisje waar we voor de tweede keer wat dronken. Het
was een warme maar leerzame middag. De laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Leiding jeugdgroep:

Henk Nijhuis, Marianne Ketting, Annet Eertink, Jetty Dorresteijn
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Jaar van de Koekoek

H

oewel iedere Nederlander de roep van de koekoek direct zal
herkennen, weten maar weinig mensen hoe deze prachtige
gestreepte eminentie er in werkelijkheid uitziet. Dat is jammer,
want de koekoek is een van meest fascinerende vogels van Nederland. Neem alleen al dat onnavolgbare broedgedrag. Stiekem eieren
droppen in de nesten van schijnbaar veel te kleine vogeltjes. Maar ze
komen er mee weg. En dan moeten de jongen ook nog eens geheel
op eigen kracht de weg naar Afrika zien te vinden. Onvoorstelbaar,
maar ook dat lukt deze geharde langeafstandstrekker. Woestijnen,
zeeën en Sahara trotseren ze. Het is bijna een wonder dat ze het
redden. Voor een vogelliefhebber is het elk jaar weer feest als de
eerste koekoek zich laat horen. Ze zijn er weer!
Maar de koekoek heeft het moeilijk. De stand van de koekoek als broedvogel neemt al zeker sinds
1985 af. In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. Waardoor dat komt weten we niet precies. Daarom is 2017 door Vogelbescherming
Nederland en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Koekoek’. Zo hopen we veel
extra aandacht te genereren voor de bescherming van de koekoek en veel extra kennis te vergaren
over het waarom van de achteruitgang. Met die kennis kunnen we de koekoek in de toekomst beter
beschermen.
Sovon en Vogelbescherming zetten daarom in 2017 alle beschikbare kennis en data over de koekoek
op een rij en maken een grondige analyse. Die analyse zal zorgen voor duidelijke aanknopingspunten,
maar ook laten zien waar meer kennis nodig is. In het Jaar van de koekoek willen we dan ook niet
alleen helder krijgen welke kennishiaten er zijn, maar ook hoe we die kennisgaten vervolgens gaan
dichten en we de koekoek zo effectief mogelijk kunnen beschermen.
De koekoek heeft nog veel geheimen
We weten al veel, maar niet genoeg om precies de vinger op de achteruitgang van de koekoek te
kunnen leggen. Zo zijn de aantallen van diverse soorten waardvogels –graspieper, gele kwikstaart –
afgenomen. Overleven er wel genoeg koekoeken in het steeds verder ontboste Afrika tijdens de winter? Of eist de klimaatverandering zijn tol? Waardvogels beginnen hier eerder met broeden, koekoeken komen wellicht te laat aan.
Helpt u mee?
We gaan in 2017 de koekoek ook onder de aandacht van het grote publiek brengen en in het middelpunt van de aandacht zetten met reportages, activiteiten, excursies en via sociale media. Iedereen
kan echter ook individueel zijn steentje bijdragen door zijn waarnemingen en foto’s door te geven en
beschikbaar te stellen.
 Ziet u een koekoek? Deel uw waarneming via Waarneming.nl en laat andere mensen kennis
maken met deze bijzondere vogel.
 Ga mee met een koekoek-excursie excursie en ontdek hoe prachtig de koekoek is.
 Foto’s maken van de koekoek en delen via #jvdkoekoek op Instagram en Twitter.
Luidruchtige maar schaarse broedvogel
Koekoek! Het prachtige geluid van de koekoek
horen we helaas steeds minder. De Koekoek is
tegenwoordig een schaarse broedvogel. De
hoogste dichtheden vinden we nog in open
natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en
hoogvenen.

3 leuke weetjes over de koekoek
Waar zijn de koekoeken nu?
Koekoeken overwinteren in Afrika. Dat wisten we al. Om precies te zijn: in de regenwouden van Congo. Dat laatste weten we pas sinds kort. Koekoeken zijn namelijk in hun Europese broedgebied gevangen en van een minuscule satellietzender voorzien, die werkt op zonne-energie. Met name in
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Groot-Brittannië zijn tientallen koekoek “gezenderd”. Mogelijk verblijven ook de Nederlandse koekoeken in Congo, maar dat weten we niet zeker. Kijk waar de Engelse koekoeken op dit moment zijn?
De koekoek is een Afrikaanse vogel
Uit het zenderonderzoek blijkt dat koekoeken vroeg hun broedgebieden verlaten. Al begin juni verlaten de eerste vogels Engeland. Een koekoek met de naam Chris wordt al een paar jaar gevolgd. Chris
spendeert maar 15% van het jaar in zijn broedgebied, is 38% van zijn tijd op trek en maar liefst 47%
in zijn Afrikaanse overwinteringsgebied. Je zou dus met recht kunnen zeggen dat de koekoek een
Afrikaanse vogel is.
Chinese koekoeken overwinteren in Oost-Afrika
De koekoek heeft een zeer groot verspreidingsgebied, dat naast Europa ook een groot deel van Azië
omvat en zich oostwaarts uitstrekt tot aan de Grote Oceaan. Niet alleen in Engeland, maar ook in
Zweden, Duitsland, Wit-Rusland en zelfs in China zijn koekoeken voorzien van satellietzenders. Uit de
meest recente resultaten van dit onderzoek blijkt dat niet alleen Europese, maar in ieder geval ook
een deel van de Chinese koekoeken in Afrika overwintert, en wel in Tanzania in Oost-Afrika. Ze bereiken dit gebied door via India de Indische Oceaan over te steken.

Wereldprimeur: Koekoek op cam
De camera’s van Beleef de Lente volgen vanaf nu het leven van een koekoeksjong. We kijken voor het allereerst live mee in het nest van een koekoek! Of nou ja, niet van een koekoek; want die maken geen nesten. We kijken wél naar nest met daarin een koekoeksjong.
Zie: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Koekoeksjong krijgt hooiwagen van Kleine Karekiet

Bron: Vogelbescherming & Sovon
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VOOR U GELEZEN
JELLE REUMER: KLIMAATRELATIVISME

E

r is weer een hoop te doen over het klimaat. Elke dag is er wat over te lezen of te
horen, bijvoorbeeld omdat VVD-coryfee Ed Nijpels zich erover verbaast dat het klimaat bij de verkiezingen totaal geen issue was. Of omdat er aan de overkant van de
grote plas beleid gevoerd gaat worden door een stel klimaatontkennende dwaallichten.
Ondertussen is voor het zoveelste jaar op rij het CO2 gehalte van de atmosfeer verder gestegen.
Klimaatsceptici
Onder wetenschappers heerst grote consensus over het probleem, maar desondanks blijft de discussie
met de zogenoemde klimaatsceptici dooretteren. Loopgraven worden betrokken, vooroordelen in graniet gebeiteld en pek en veren uit de mottenballen gehaald en gebruikt. Maar in die discussie worden
appels met peren vergeleken en dat levert nooit iets bruikbaars op. Het valt me op dat er twee dingen
door elkaar worden gehaald, en er twee soorten klimaatsceptici zijn: de ontkenners en de relativisten.
Met Trumpiaanse hard-core klimaatontkenners is het uiteraard slecht praten – zij zijn uit hetzelfde
vermolmde waaibomenhout gesneden als platte-aarde-gelovers en lui die menen dat de aarde zesduizend jaar geleden in zes dagen tijd in elkaar werd geknutseld. Maar de klimaatrelativisten zijn anders.
Zij relativeren met in hun achterhoofd het geologische verleden. Het verschil in inzicht is het gevolg
van kijken door verschillende brillen, die zijn scherpgesteld op verschillende tijdsdimensies. Kijken we
naar tijdschalen van miljoenen jaren, of naar de menselijke maat?
Stervensheet
Zo’n vijftig miljoen jaar geleden was het stervensheet. Er groeiden palmbomen op Groenland. Het CO 2
gehalte van de atmosfeer was vermoedelijk wel zes keer zo hoog als nu. Destijds was dat geen probleem want er waren geen mensen om het een probleem te vinden. Voor de aarde maakte het geen
bal uit, die bleef vrolijk zijn rondjes om de zon en om zijn eigen as draaien. Uiteindelijk koelde het
weer af en kregen we zelfs nog een heel stel ijstijden om ons wat bescheidenheid bij te brengen.
Vanuit het geologische perspectief gezien maken we ons dus druk om niks, een peanut, een gevalletje
van voorbijgaande aard.
Perspectief
Vanuit het menselijke perspectief gezien is er wél wat aan de hand. Tijdens de vorige warme tussenijstijd, nu 125.000 jaar geleden, stond de zee zo’n vijf tot zes meter hoger dan tegenwoordig. De kans
is groot dat dat weer gaat gebeuren, maar is dat nou een natuurlijk proces of een gevolg van menselijk handelen? Of van beide. En als de zee stijgt, gaat het dan om een paar centimeter of om diezelfde
vijf tot zes meter als destijds? En hoe snel gaat het? Deze eeuw of hebben we nog wel tienduizend
jaar?
Mensen die het geologische perspectief hanteren, zoals Salomon Kroonenberg, zijn geen klimaatontkenners, het zijn klimaatrelativisten. Zij weten dat de aarde heus niet zal vergaan. Maar vandaag is
het menselijke perspectief eventjes relevanter. Meer dan de helft van de wereldbevolking en vrijwel
alle kostbare infrastructuur als steden, havens, raffinaderijen, containerterminals en industrie bevinden zich op zeeniveau. Als daar vijf meter bijkomt is dat wel even een dingetje.
Geologische bril
Klimaatrelativisten hebben wel een beetje gelijk, maar ze zouden toch eens hun geologische bril moeten afzetten. Al is het maar om Donald Trump en zijn bende mafketels en dwaallichten geen valse
argumenten te verschaffen.
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