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Samenvatting
Dit proefschrift handelt over een computersimullatiemodel voor de broeikasproblematiek. Het broeikaseffect is een van nature voorkomend vcrschijnxel,
dat ervoor zorgt, dat de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak
so'n 33 'OC warmer Is, dan als dit effect er niet zou zijn. De belangrijkste
broeikasgamen zijn waterdamp ( H 2 0 ) , kooldioxide (CO2), methaan [CiE-14)~,
distikstofoxide QII120) en chlaorflucsrkoolwaterstoffen (CFK'S). Door een toename van de concentratie van deze gassen wordt verwacht dat een versterkt
broeikabseffect zal optreden, In hoofdstuk l wordt een beschrijving gegeven
van dit mondiale milieuprobleem.
Tevens wordt het simulatiemodel beschouwd in het, licht van de school
der globale, integt.de milieumodellen. Zodoende wordt voor het betreffende
model, genaamd IMAGE: an Integrated Model to Assess Lhe Greenhouse
Effect, een kader gesteld. NooMstuk 2 geeft een algemene beschrijving van
IMAGE. Hierin wordt de modulaire opbouw van het model besproken, als
ook een ruwe schets gepresenteerd van de afzonderlijke modules en hun onderlinge samenhang.
Vier scenario's zijn ontwikkeld, welke als b u i s dienen voor alle verdere
modelberekeningen. Deze scenario's, nl. ongeremde groei (A), gereduceerde
trend (B), veranderende trend (C), en geforceerde trend (D), worden uitgcbreid beschreven. Tenslotte wordt IMAGE vergeleken met andere geïntegreerde sirnulatiemodellen voor het broeikmprobleem.
In hoofdstuk 3 wordt heft koolstofcyclusi rnodel behandeld. Dot koalstofcyclus model bestaat uit een emissie module, een atmosferische concentratie
module, een oceaan module, een terrestrische biosfeer module, en een ontbossingsmodule. Uit tal van experimenten met dit rnodel blijkt onder rnei:r,
dat:

-

zelfs drastische maatregelen niet kunnen verhindereri, dak de C02 concentratie de eerste tientallen jaren blijft sitijgen;

-

wereldwijde ontbossing een rampzalig verschijnsel is; vanwcge hei, verloren gaan van specifieke soorken, toenemende erosie, bedreiging van
de autochtone bewolking, en invloeden op lokaal en regionaal klimaat.
Echter, heteffect van ontbossing op de koolstofcyclus is relatief beperkt.
Modelsimulaties tonen aan, d a t de invloed op de gemiddelde atrnasferkche CO2 concentratie hoogstens 10% is;

-

de belangrijkste oorzaak van de ontbossing de almaar toenemende
vraag naar landbouwgrond iis;

- volgens modelsimJaties met IMAGE, bij een continuering van de 'huidige snelheid van ontbossing, het, tropisch regenwoud binnen 60 jaar
verdwenen kan zija.
In de hoofd~lukken4, 5, 6 worden de moidulea wan de andere broeikasgassen
besproken. Alle onderliggende aannames, ~ereenwoudigingelz,d e structuur
en methodiek van het modelleringsproces worden toe~elicht. In hoofdstuk
d wordt de CH4-CO-OR cyclus bssprokcen en wordt aangetoond dat het
weinig zin heeft alleen dle methaan emissies te reduceren. Tevens wordt
berekend, dat in potentie positieve terugkoppe1ingseBect~enkunnen leiden
tot een versterking van het temperatuurseffect ten gewolge van methaan.
Hoofdstuk 5 behand~ltde module van distikstofoxide, mat behulp waarmee wordt aangetoond dat op de lange termijn, NzO een belangrijk broeikasgaa kan worden.
CFK'S warden behandeld in horyfdsciGrmk 6. Simulaties mek de CFK module
tonen aan d a t een aanscherping van het Montreal Protocol onontbeerlijk is,
teneinde de r01 van CFK'S in het broeikasiprobleem te elimineren.
Hoofdstuk X is gewijd aan de klimaat module. Deze module, welke geen
rede afspiegeling biedt van de complexe dynamiek van het klimaaltsysteem,
leent zich uitiji'kakend voor het uitvoeren van gsvoeligheidsexperimentan. Een
serie van experimenten met deze modules is uitgevoerd. Simulaties met de
klimaat module geven aan dat, in weerwil van eventuele ingrijpende maatregelen, niet te ontkomen valt, aan een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde.
In hoofdstuk 8 worden de karakteristieken van de zeespiegelstijging module geschetst. Met deze module worden schattingen gepresenteerd van
ieen toekomtige zeespiegelstijging, aan de hand van de reeds eerder gernemoreerde menario's. De schattingen lopen ruwweg uiteen van minimaal een
halve tot m~xirnsilalkén meter zeeljpiegelstijging aan het eind van de volgende
eeuw.

Hoofdstuk 9 vormt de weerslag wan een verkennende studie naar de socioeconomische gevolgen van het broeikweffect voor Nederland. Voor verschillende sectoren van de Nedérladse samenleving (kustverdediging, waterhuishouding en watervoorziening) is getracht via model benaderingen de
gevolgen te kwanitifficeren. De belangrijkste conclusie, welke aan de hand
vari deze simulaties kan worden getrokken, is dat de gevolgen voor Nederland weliswaw verstrekkend zijn, maar, mits tijdig wordt ingegrepen, de
situatie beheersbaar lalijft.
In hoafdstuk 10 wordt nader omchreven hoe een beleidswetenschap-

pelijk milieumodel als IMAGE kan worden gebruikt in het internatianale
besluitvormingsproces betrefinde klirnat~reranderingen~
Am de h m ~ dvani
vooraf geformuleerde glabde daelstellingen, warden de verschilJemde wegen
geschetst waarlangs deze doelstellingen ouden kunnen worden bereikt, incluis de daarbij horende maatschappWbeelden.
In hoofdstuk 11. wordt getracht een index te ontwikkelen, waarmee lange
termijn doelstellingen op het gebied van klimaatveranderingen kunnen worden geformuleerd. n e t concept van de Temperature Increasing PotenitialF
(TIP) wordt geIntroduceerd als tegenhanger van de Ylzone Depletion Pactor"IODP1. Verschillende methoden worden gepresenteerd om deze T&Pste
berekenen. Met deze TIPS kan voor elk broeikasgas het potentiele globale
temperatuurseffect worden berekend, en omgekeerd, kan vla een te bereiken
globale itemperatuurstoeriame, voos elk sporegas de bijbehorende emissiehoeveelheid worden berekend.
Hoofdstuk 12 geefk een uitgebreide beschrijving v m de gevoeligheidsannlyse welke is verricht op verschillende onderdelen van het simulatiemodel.
Hiervoor zijn de technieken van metamadlellering en experimentele
proefopzetten gebruikt. Voor verschillende modules van LMAGE zijn adequate metamadellen en experimentele proefopzetten opgesteld. Aangetoond
wordt, dat deze technieken bruikbare hulpmiddelen zijn bij het uitvaeren
van gevoeligheidsanalyses op complexe simulatieme3dellen.
In hoofdstuk 13 tenslotte, worden de bevindingen uit dit proefschrift
samengevat en geëvalueerd.

