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het Steward Observatory Mirror Laboratory in Arizona. Zijn 
vrouw vroeg hem een paar jaar geleden of hij niet iets tegen de op-
warming van de aarde kon doen. Met zijn kennis van optica en 
spiegels kwam hij vervolgens met het wolkenplan, waarover hij 
in 2006 een artikel schreef in het wetenschappelijke tijdschrift 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

Een paar jaar later lijkt Angel zelf ook in te zien dat zijn plan te 
hoog gegrepen is, al is het maar omdat ongeveer 70.000 keer de 
massa van het internationaal ruimtestation ISS de ruimte inge-
bracht zal moeten worden. Angel richt zich daarom weer op aard-
se projecten en probeert zonlicht juist te bundelen om de efficiën-
tie van zonnecellen te verhogen.

Toch wagen meer en meer onderzoekers zich de laatste jaren 
aan ideeën voor geo-engineering omdat plan A bij de bestrijding 
van het broeikaseffect – het terugdringen van onze CO2-uitstoot – 
maar niet wil vlotten. Alle goede bedoelingen van politici ten 
spijt neemt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen onver-
minderd toe. Als je de scenario’s van het IPCC serieus neemt – en 
dat doen veel klimaatonderzoekers – dan kan de aarde de komen-
de eeuw mogelijk met 6ºC opwarmen.

Albedo
Een groeiende groep onderzoekers ziet daarom de noodzaak in om 
te gaan werken aan een plan B. Zo’n plan moet van stal gehaald 
kunnen worden als de opwarming echt dramatische vormen be-
gint aan te nemen, en bijvoorbeeld Groenland versneld begint te 
smelten, met een dramatische stijging van de zeespiegel tot ge-
volg. Om de oververhitte aarde enige verkoeling te brengen, kan 
het noodzakelijk zijn om op korte termijn drastisch in te grijpen 
in het klimaat 

De afgelopen vijftien jaar was het onderwerp echter taboe onder 
wetenschappers, politici en al helemaal onder milieuactivisten. 
Milieuorganisaties als Greenpeace en Friends of the Earth zouden 
zelfs het liefst zien dat er een wereldwijd verbod op geo-enginee-
ring komt. “Sinds het klimaat zo’n twintig jaar geleden hoog op 
de politieke agenda is komen te staan, is geo-engineering vol-
strekt onbespreekbaar geworden”, zegt de Canadese fysicus en 

Klimaatverandering? Met de technologie lossen we het wel op, beweren 
enthousiaste ‘geo-ingenieurs’. In het drieluik ‘Klussen aan het klimaat’  
besteedt NWT, in de aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen in december,  
de komende drie maanden aandacht aan hun pogingen om het klimaat te fiksen. 
Deze aflevering: blokkeer de zon.

Dames en heren opgelet: hier is de oplossing voor de opwar-
ming van de aarde! We schieten vanaf een hoge bergtop in 

de tropen iedere paar minuten 800.000 minuscule siliciumschijfjes 
van elk een gram de ruimte in. In de loop van jaren zullen enkele 
biljoenen van deze schijfjes een ‘wolk’ met een lengte van zo’n 
100.000 kilometer vormen op het zogeheten Lagrangepunt L1. Dit 
is de het gebied op 1,5 miljoen kilometer van de aarde waar de 
zwaartekracht van de zon en van de aarde elkaar in evenwicht 
houden, en waar materie dus relatief stabiel kan blijven zitten. De 
‘wolk’ zal als een soort ruimteschild twee procent van de zonne-
straling voor de aarde kunnen wegvangen, en zo de opwarming 
door broeikasgassen (tijdelijk) kunnen compenseren. Het prijs-
kaartje bedraagt ongeveer vijf biljoen dollar, hooguit een half pro-
cent van het mondiale inkomen over die periode. Wie biedt?

Het zijn dit soort projecten die op de lachspieren werken en die 
geo-engineering – het bewust ingrijpen in het klimaat om de op-
warming van de aarde tegen te gaan – wellicht een ongeloofwaar-
dig imago bezorgen. Toch is het plan van de schijfjeswolk bijzon-
der serieus bedoeld. De bedenker is Roger Angel, de directeur van 
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y • Astronoom Roger Angel bedacht een soort zonnescherm voor de 
aarde. Biljoenen flinterdunne transparante schijfjes verstrooien 
licht tot een donutvorm, zoals hier zichtbaar is gemaakt voor licht 
van achtergrondsterren. Ook zonlicht wordt verstrooid, zodat het 
de aarde niet meer direct raakt. De schijfjes, van een gram per 
stuk, zijn ongeveer zestig centimeter in doorsnee en moeten twee 
procent van het zonlicht weghouden voor de aarde.
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milieuonderzoeker David Keith, verbon-
den aan de universiteit van Calgary in Ca-
nada. Keith behoort tot een klein groepje 
excentriekelingen (zoals hij het zelf om-
schrijft) die het idee van geo-engineering 
wel serieus bleven overwegen. Keith heeft 
wel een idee waarom praten over geo-engi-
neering zo politiek incorrect is. “Als zou 
blijken dat geo-engineering mogelijk is, 
dan neemt dat iets weg van de dreiging 
van de opwarming van de aarde – en dus 
ook van de noodzaak om vandaag al te be-
ginnen met het terugdringen van emissies. 
Economen noemen dit een moreel risico. 
In mijn ogen is dat de belangrijkste reden 
dat mensen niet over geo-engineering wil-
len praten.”

Hoe anders was dat in 1965, toen het on-
derwerp klimaatverandering als gevolg van 
de stijging van broeikasgassen voor het 
eerst op het bureau van een Amerikaanse 
president lag. De enige optie die in het rap-
port (Restoring the Quality of Our Envi-
ronment) aan bod kwam was… geo-engi-
neering. Het idee om het gebruik van 
fossiele brandstoffen terug te dringen, werd 
niet eens geopperd. De auteurs stelden on-
der andere voor om de aarde meer zonlicht 
te laten weerkaatsen, door bijvoorbeeld een 

grote hoeveelheid reflecterende deeltjes in 
de oceanen te laten drijven. Een verande-
ring van 1 procent in het weerkaatsingsver-
mogen van de aarde (ook wel albedo ge-
noemd) was volgens de auteurs mogelijk 
voor pakweg 500 miljoen dollar per jaar. 
“Gegeven het buitengewone economische 
en maatschappelijke belang van het kli-
maat lijken kosten in deze orde van grootte 
niet buitensporig”, aldus het rapport. 

Pas de laatste twee, drie jaar lijkt geo-en-
gineering weer bespreekbaar te worden. 

Het was niemand minder dan de Neder-
landse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen 
die het onderwerp weer op de agenda heeft 
gekregen. Crutzen schreef in 2006 een om-
streden essay getiteld: Albedo enhance-
ment by stratospheric sulfur injections: a 
contribution to resolve a policy dilemma? 
Het vraagteken verraadt dat Crutzen voor-
al het gesprek op gang wilde brengen. In 
NWT (september, 2006) zei Crutzen des-

 

tijds: “We hebben een laatste redmiddel 
nodig als het klimaat op hol slaat. Dat ge-
beurt volgens mij al wanneer de globaal 
gemiddelde temperatuur in deze eeuw 
meer dan twee graden omhoog gaat, of met 
meer dan 0,2°C de komende tien jaar. Het 
is beter om de CO2-uitstoot terug te bren-
gen, maar daar lijken we niet toe in staat.”

Keith: “Crutzen schreef over ideeën die 
al jaren circuleren. Het grote verschil is 
dat hij een Nobelprijs heeft gewonnen 
voor de chemie van de ozonlaag. Daardoor 

hadden zijn woorden meer impact. Hij was 
de juiste persoon op het juiste moment.” 

En dus staat het onderwerp weer op de 
agenda van grote wetenschappelijke con-
gressen, zoals die van de American Geo-
physical Union (AGU) en de European Ge-
ophysical Union (EGU). Ook de politiek 
raakt weer geïnteresseerd. Zo organiseerde 
het Britse parlement in november vorig 
jaar een hoorzitting over geo-engineering. 

• De Chinese stad Shanghai gaat regelmatig gebukt onder ernstige luchtverontreiniging. Inmiddels in China de Verenigde Staten gepas-
seerd als grootste producent van CO2.
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“ Het is echt een gevoel van wanhoop dat ons dwingt 
om na te denken over geo-engineering.”
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Diverse ‘excentriekelingen’ waren daar van 
de partij en het viel de politici op dat de on-
derzoekers minder enthousiast waren over 
geo-engineering dan ze gedacht hadden. 
Een van de genodigden, Ken Caldeira van 
de Carnegie Institution in Washington, be-
vestigde dit als volgt: “Ik denk dat welden-
kende mensen niet enthousiast zijn over 
klimaatengineering. Weldenkende mensen 
zouden sterke reducties in broeikasgassen 
willen zien, en snel ook. We worden echt 
uit een gevoel van wanhoop gedwongen 
om na te denken over geo-engineering, om-
dat die reducties niet snel genoeg gaan.”

Geo-engineering is een extreem breed 
werkveld, waarin de meest uiteenlopende 
lowtech-oplossingen voor het klimaatpro-
bleem tegen het licht worden gehouden. 
Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van 
bossen om CO2 op te nemen, de onder-

grondse opslag van CO2, ijzerbemesting van 
de oceanen om algen meer CO2 te laten op-
nemen, het vernevelen van zeewater om 
wolkenvorming te stimuleren. Ook extre-
me sciencefiction-achtige oplossingen wor-
den bestudeerd, zoals het in de ruimte 
brengen van biljoenen spiegeltjes om een 
paar procent zonnestraling tegen te houden.

Opslag
Om enigszins orde aan te brengen in de 
vele tientallen voorstellen die inmiddels 
in de serieuze wetenschappelijke litera-
tuur zijn gedaan, is het handig een twee-
deling aan te brengen. Er zijn welbe-
schouwd twee manieren om het klimaat 
te beïnvloeden: je probeert een deel van 
het zonlicht buiten te houden of je pro-
beert de infrarode warmtestraling van de 
aarde af te voeren. Dat laatste is door de 

toename van broeikasgassen in de atmos-
feer nu juist het probleem, en de enige op-
lossing is toch echt om die gassen op wat 
voor manier dan ook uit de atmosfeer te 
krijgen en desnoods ondergronds op te 
slaan. Het verst gevorderd zijn plannen 
voor de opslag van gasvormig CO2 in lege 
aardgas- of olievelden, zoals Nederland nu 
van plan is onder Barendrecht (zie NWT 
maart, 2009). Momenteel gaan zelfs al 
enige miljoenen tonnen CO2 per jaar te-
rug de bodem in, onder andere bij gasvel-
den in de zee voor Noorwegen en in de 
Sahara.

Keith: “Dit zijn twee totaal verschillen-
de benaderingen. De eerste aanpak – het 
afschermen van de zon – werkt snel en 
kan goedkoop zijn. Maar de onzekerheden 
over eventuele neveneffecten zijn ook 
groot. En niet onbelangrijk, de CO2-con-
centratie gaat er niet door omlaag. De 
tweede categorie bestaat uit projecten die 
relatief risicovrij zijn, want het enige dat je 
doet is CO2 uit de atmosfeer halen. Alleen 
gaat dat meestal tergend langzaam en is 
het erg kostbaar.”

Deze verschillen komen ook naar voren 
in een recente studie van Tim Lenton en 
Naomi Vaughan, verbonden aan de uni-
versiteit van East Anglia in Norwich. 
Lenton en Vaughan vergeleken het effect 
van een twintigtal voorstellen uit beide 
categorieën. Wat opvalt is dat de eerste 
categorie – het blokkeren van de zon – 
verreweg het meeste effect op het klimaat 
heeft. Met sommige voorstellen, zoals het 
nabootsen van vulkaanuitbarstingen door 
zwavel in de stratosfeer te brengen, kun je 
de verwachte temperatuurstijging door 
broeikasgassen zelfs volledig compense-
ren. 

Bij de tweede categorie gaat alles veel 
moeizamer. Volgens de studie van Lenton 
en Vaughan heeft ondergrondse opslag 
van gasvormig CO2 de meeste potentie, 
maar massale inzet daarvan kan volgens 
de eenvoudige berekeningen van de au-
teurs hooguit de helft van het antropoge-
ne broeikaseffect in 2100 verijdelen. Ook 
de aanplant van bossen kan een geringe 
bijdrage leveren. IJzerbemesting van de 
oceanen, waarbij verhoogde algenproduc-
tie CO2 uit de atmosfeer moet halen, 
heeft nauwelijks effect. Het zal dus zelfs 
met de beste wil van de wereld vrijwel 
onmogelijk zijn om de CO2-concentratie 
in 2100 weer op het niveau van voor de 
industriële revolutie te krijgen. 

• Enorme zonwerende spiegels in de ruimte vormen een van de manieren om de aarde te 
beschermen tegen opwarming.
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Beide strategieën, het blokkeren van zon-
licht en het terugdringen van CO2, kun je 
beschouwen als geo-engineering. Cynici 
merken vaak op dat we momenteel ook al 
aan grootschalige geo-engineering doen 
door de enorme hoeveelheden broeikas-
gassen die we de lucht in jagen. Maar hier 
merkt Keith terecht op dat het bij geo-en-
gineering om de intentie gaat. “Bij de uit-
stoot van CO2 willen we niet doelbewust 
het klimaat veranderen. We gebruiken 
energie en als toevallige bijkomstigheid 
heeft dat effect op het klimaat. Bij geo-en-
gineering zijn we echter bewust bezig om 

het klimaat te veranderen en dat is een 
wezenlijk verschil.”

De ene categorie hoeft de andere dus 
niet uit te sluiten. Je zou zeggen dat als je 
met kunstmatige vulkaanuitbarstingen de 
opwarming van de aarde tegengaat, het 
probleem mooi opgelost is. Maar zo sim-
pel is het helaas niet. Ten eerste is de ver-
blijftijd van bijvoorbeeld zwaveldioxide in 
de stratosfeer slechts een tot twee jaar, 
terwijl CO2 ten minste decennia in de at-
mosfeer blijft. Om de opwarming door 
CO2 te compenseren door vulkaanuitbar-
stingen na te bootsen, moet je dus ieder 
jaar opnieuw grote hoeveelheden zwavel 
in de stratosfeer brengen. Een andere zorg 
is de verzuring van de oceanen veroor-
zaakt door de oplopende CO2-concentra-
tie, die alleen maar kan worden tegenge-
gaan door de CO2-concentratie weer naar 
beneden te krijgen. Daarom pleit de eer-
der genoemde Tom Wigley van NCAR 
voor een combinatie van geo-engineering 
en CO2-reductie. Met geo-engineering 
kunnen we ‘tijd kopen’ die nodig is om 
CO2-reductie goed op gang te krijgen, al-
dus Wigley.

Wigley publiceerde een paar maanden 
na het omstreden essay van Crutzen een 
vervolgartikel in Science, waarin hij met 

klimaatsimulaties laat zien dat het jaar-
lijks nabootsen van de uitbarsting van de 
vulkaan Pinatubo ruimschoots voldoen-
de is om de opwarming tegen te gaan. 
Eens in de vier jaar een Pinatubo-uitbar-
sting simuleren, leidt volgens de compu-
tersimulaties van Wigley tot 1°C afkoe-
ling.

Verkoeling
Dat grote vulkaanuitbarstingen, zoals die 
van de Pinatubo op de Filippijnen in 1991 
of El Chicón in Mexico in 1982, de aarde 
afkoelen staat wel vast. Ook staat vast 

hoe dat ongeveer gebeurt. Na de uitbar-
sting van de Pinatubo werd er ongeveer 
10 miljoen ton zwaveldioxide de tropi-
sche stratosfeer in geslingerd. Die mole-
culen weerkaatsten daar het inkomende 
zonlicht en dat leidde het jaar daarna tot 
een daling van de mondiale temperatuur 
van een halve graad. De jaarlijkse uitstoot  

• De uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op 
de Filippijnen bracht ongeveer 10 miljoen 
ton zwaveldioxide in de tropische stratos-
feer. Eens in de vier jaar een Pinatubo-
uitbarsting simuleren, kan leiden tot 1°C 
afkoeling. an

p

van zwaveldioxide via de verbranding van 
fossiele brandstoffen bedraagt ongeveer 55 
miljoen ton. Deze deeltjes blijven in de 
troposfeer en zorgen ook daar voor enige 
verkoeling, maar leiden ook tot luchtver-
ontreiniging. Het grote voordeel van de 
stratosfeer als plek voor geo-engineering 
is bovendien de veel langere verblijftijd 
van ongeveer een tot twee jaar. Ter verge-
lijking: in de troposfeer is zwaveldioxide 
binnen een week uitgeregend. 

Crutzen becijferde in zijn essay dat het 
jaarlijks in de strato-sfeer brengen van een 
tot twee miljoen ton zwavel voldoende is 
om de opwarming door CO2 volledig te 
compenseren. De Amerikaanse National 
Academy of Sciences schatte in 1992 in 
een rapport over geo-engineering dat dit 
jaarlijks ongeveer 25 miljard dollar zou 
kosten. Crutzen schat de kosten nu op 25 
tot 50 miljard dollar, wat aanzienlijk min-
der is dan bijvoorbeeld de 1000 miljard die 
wereldwijd jaarlijks aan defensie wordt 
uitgegeven.

In een lezing die Keith onlangs gaf voor 
de Royal Society in Londen zette hij de 
potentie van deze vorm van geo-enginee-
ring nog eens treffend neer: “Er is geen 
wetenschappelijke twijfel dat het kouder 

“Er is geen twijfel dat het kouder wordt als je 
aërosolen in de stratosfeer brengt.”
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wordt als je aërosolen in de stratosfeer brengt. Een ton zwavel 
compenseert ruwweg 300.000 ton CO2, de potentie is dus 
enorm.”

Maar er zijn ook nog veel vragen over de neveneffecten. Als het 
zwaveldioxide weer naar beneden komt, draagt het bij aan zure 
regen (hoewel dit effect relatief gering is, omdat slechts een paar 
procent van de jaarlijkse uitstoot in de stratosfeer gebracht hoeft 
te worden). Ook dragen aërosolen in de stratosfeer bij aan de af-

braak van de ozonlaag. Dat was ook merkbaar na de uitbarsting 
van de Pinatubo, toen een afname van 2,5 procent aan ozon werd 
gemeten. Maar aangezien de voorgestelde injectie aan zwavel bij 
geo-engineering minstens een factor vijf lager zal zijn, ligt Crut-
zen daar ook niet meteen wakker van. 

Ongrijpbaarder en mogelijk veel problematischer is het effect 
op het klimaat in afzonderlijke regio’s. Alan Robock van de Rut-
gers-universiteit in New Brunswick schreef vorig jaar een essay 
getiteld: 20 reasons why geoengineering might be a bad idea. 
Robock noemt als eerste dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 
uitbarsting van de Pinatubo in verschillende regio’s geleid heeft 
tot minder neerslag. Simulaties met klimaatmodellen laten vol-
gens hem zien dat hetzelfde kan gebeuren bij de injectie van 
zwavel in de stratosfeer. Het zal volgens Robock niet eenvoudig 
zijn om effecten van geo-engineering in klimaatmodellen te 
scheiden van de natuurlijke variatie in het klimaat. Alleen al 
om die reden lijkt het voor Robock uitgesloten dat we deze 
vorm van geo-engineering ooit zullen toepassen.

Wat Keith betreft staat het onderzoek echter nog in de kinder-
schoenen. Hij denkt dat als we deze vorm ooit zullen toepassen, 
het waarschijnlijk niet met zwavel zal gebeuren, maar met ande-

re deeltjes die nog effectiever zijn in het weerkaatsen van zon-
licht. Zelf doet hij onderzoek aan deeltjes die uit zichzelf kunnen 
stijgen naar de mesosfeer, op honderd kilometer hoogte. Details 
kan hij nog niet vrijgeven, hoewel een publicatie hierover wel in-
gediend is bij een vakblad. Tien jaar geleden opperde Edward Tel-
ler, de omstreden ‘vader’ van de waterstofbom, ook al om deel-
tjes te gebruiken die het zonlicht nog effectiever tegenhouden, 
zoals sommige metalen. Volgens Teller zou dan honderd keer 
minder materiaal volstaan en zouden de kosten ook aanzienlijk 
lager uitvallen, in de orde van 100 miljoen dollar per jaar.

Turbines
De zon blokkeren in de ruimte is relatief veilig voor de aardse 
atmosfeer, maar absurd duur en onpraktisch. De stratosfeer be-
invloeden met aërosolen is een stuk bereikbaarder, maar daar 
kleven weer risico’s aan. En dus zoeken wetenschappers verder 
naar andere mogelijkheden om de albedo van de aarde wat te 
verhogen. Een logische kandidaat is het wolkendek. Wolken 
vormen een grote onzekerheidsfactor in klimaatmodellen, maar 
het staat wel vast dat met name witte laaghangende wolken ver-
koeling bieden. Een kwart van de oceanen is bedekt met laag-
hangende zogenaamde stratocumuluswolken. De Britse onder-
zoeker John Latham, tegenwoordig werkzaam bij NCAR in 
Boulder, opperde daarom al in 1990 om te proberen de weerkaat-
sende eigenschappen van deze wolken te vergroten.

Bijna twintig jaar later is het idee nog altijd niet naar de prul-
lenbak verwezen, en werd er afgelopen maart aan de universiteit 
van Edinburgh nog een workshop aan gewijd. Om wolken te 
kunnen vormen zijn condensatiekernen nodig. Lathams idee nu 
is om schepen te ontwikkelen die grote hoeveelheden zeewater 
kunnen vernevelen. Het water in deze kleine druppeltjes zal 
spoedig verdampen, waarna de zoutdeeltjes kunnen fungeren als 
condensatiekernen voor nieuwe druppeltjes. Latham en de En-
gelse gepensioneerde ingenieur Stephen Salter hopen dit proces 
zodanig te kunnen sturen dat er stratocumuluswolken ontstaan 
die bestaan uit relatief kleine druppeltjes. Zulke wolken weer-
kaatsen zonlicht beter dan wolken bestaande uit grotere drup-
peltjes. “We maken bestaande wolken witter en kunnen zo de 
aarde afkoelen”, schreef Latham eerder dit jaar in Nature.

Salter werkt aan de ontwikkeling van een onbemand schip 
dat de mist moet gaan opwekken. Hij heeft gekozen voor zoge-
naamde flettnerschepen, vernoemd naar de Duitse ingenieur 
Anton Flettner. Verticaal opgestelde cilinders – flettnerrotoren 
– vangen wind in en drijven het schip aan. Turbines onder het 
schip moeten de elektriciteit gaan opwekken die nodig is voor 
het vernevelen van  zeewater en voor telecommunicatie met 
de wal. 

Simulaties met klimaatmodellen hebben volgens Latham uit-
gewezen dat het mogelijk moet zijn het opwarmende effect van 
CO2 volledig te compenseren. Daarvoor zou dan naar schatting 
45 kubieke meter zeewater per seconde verneveld moeten wor-
den. Salter verwacht daarvoor 1500 schepen nodig te hebben die 

• Geo-engineers willen met onbemande schepen, gebaseerd op 
flettnerschepen, zeewater vernevelen tot een soort zonnescherm. 
Verticaal opgestelde cilinders – flettnerrotoren genaamd – vangen 
wind in en drijven het schip aan. Turbines onder het schip wekken 
de elektriciteit op die nodig is voor het vernevelen van zeewater.w
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“ We maken bestaande wolken witter 
en  kunnen zo de aarde afkoelen.”
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elk dus 0,03 kubieke meter zeewater per 
seconde de atmosfeer in kunnen sproeien.

Salter schreef onlangs een uitgebreid ar-
tikel in Philosphical Transactions of the 
Royal Society A over de ontwikkeling van 
deze flettnerschepen. Hij denkt nog drie 
jaar en 25 miljoen Engelse pond nodig te 
hebben om het eerste prototype in zee te 
krijgen. Daarna schat hij de kosten op 
ruwweg twee miljoen pond per schip, of-
wel drie miljard voor de hele oorlogsvloot 
die de opwarming van de aarde moet gaan 
bestrijden. Maar zo ver is het echter nog 
lang niet. Tijdens de hoorzitting in het 
Britse parlement liet Salter doorschemeren 
dat hij tot nu toe nul komma nul onder-
zoeksgeld heeft ontvangen, en zelfs voor 
tripjes naar congressen afhankelijk is van 
de welwillendheid van collega’s.

Hoewel ook hier nog veel onderzoek 
nodig is naar de technische en praktische 
haalbaarheid en naar de mogelijke neven-
effecten, biedt de aanpak toch een aantal 
voordelen boven het nabootsen van vul-
kaanuitbarstingen. Zo is de milieubelas-
ting gering, omdat er alleen maar zeewa-
ter wordt gebruikt. Om die reden lijkt het 

ook ethisch verantwoord om in de (nabije) 
toekomst bijvoorbeeld op een schaal van 
tientallen tot honderden kilometers een 
experiment op te zetten om te kijken of 
de wolkenmachines het ook echt doen. 
Als de vloot ooit operationeel wordt en er 
toch iets fout gaat, dan kan de vloot op af-
stand meteen worden stilgezet. 

Blogwereld
Niemand kan voorspellen welke technolo-
gieën het best door kleinschalige tests 
heen komen en echt geschikt zullen blij-
ken voor grootschalige toepassing. Daarom 
vinden Keith en andere onderzoekers het 
ook zo belangrijk dat overheden officiële 
onderzoeksprogramma’s gaan opzetten. 
Keith: “Discussies over geo-engineering 
vinden nu vooral plaats in de blogwereld 
en dat is een slechte zaak. Een weten-
schapper die aan geo-engineering werkt, 
krijgt al snel het verwijt arrogant te zijn 
om te denken dat hij de aarde wel kan ma-
nagen. Het is aan ons om geo-engineering 
van dat imago te ontdoen en een serieus 
debat op gang te krijgen – niet alleen in de 
wetenschap, maar ook in de maatschappij. 

Volgende maand
Een andere vorm van geo-enginee-
ring is grootschalig broeikasgas uit 
de lucht halen en opslaan. Maar 
hoe effectief is dit, en welke risi-
co’s kleven eraan?

Tot op heden is er vrijwel geen geld voor 
onderzoek naar geo-engineering, maar ik 
verwacht dat dat de komende paar jaar 
gaat veranderen. Grote budgetten zijn daar 
trouwens helemaal niet voor nodig.” 

Caldeira sloot zich daar tijdens de Britse 
hoorzitting bij aan: “Als de opwarming 
echt een rampzalige wending neemt, dan 
zullen politici de druk voelen om direct 
drastische maatregelen te treffen. Het is 
daarom belangrijk om nu al onderzoek te 
doen naar het nut van zulke maatregelen, 
al is het maar om aan te tonen dat sommi-
ge voorstellen geen hout snijden, zodat we 
tegen die tijd weloverwogen beslissingen 
kunnen nemen.” ●
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• Eind augustus riep de Britse Institution of Mechanical Engineers beleidsmakers op meer werk maken van geo-engineering. Bovenaan 
de suggestielijst staan kunstmatige bomen, mechanische bouwwerken die CO2 sneller absorberen dan echte bomen en het gas onder-
gronds opslaan. Ook huizen voorzien van reflecterende daken kan volgens de Britten helpen de opwarming van de aarde te verminderen.
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