Stijging van de zeespiegel

Veel doemdenkers vertellen ons, dat we binnen 50 jaar een zeespiegelstijging hebben van 1 tot 1,5 meter. En
dat als we niet heel snel onze dijken verhogen, wij hier in Nederland allemaal natte voeten krijgen. Maar is dit
eigenlijk wel zo. Of wordt ons maar wat op de mouw gespeld, zodat de regering weer een extra belasting kan
invoeren. En dat geld gaat natuurlijk niet naar de ophoging van de dijken, maar hoogstwaarschijnlijk wordt dat
in Griekenland gestopt, of een ander buiten Nederland gelegen plannetje. Laten we de feiten eens op een rijtje
zetten, en bekijken wat er nu eigenlijk waar is, en wat gewoon een leugen is.
Laten we eerst eens kijken of de zeespiegel inderdaad is gestegen. Het antwoord hierop is JA. En dat doet het al
20.000 jaar. Het einde van de IJstijd zorgde voor een redelijk drastische stijging. Via boormonsters en andere
zaken is men er achter gekomen, dat de zeespiegel 120 meter gestegen is in de laatste 20.000 jaar. Dat is veel
natuurlijk, maar er verdween dan ook wat landijs. De doemdenkers hebben pech dat ze deze stijging niet aan de
mensheid kunnen koppelen. Wij waren nog niet bezig met het verbranden van kolen, olie etc. Iedereen heeft het
kaartje wel eens gezien dat de Noordzee droog was tijdens de IJstijd, dus stijging, ja, dat kan je wel zeggen.
Langzaam werd het warmer op onze aardkloot, en langzaam steeg de zeespiegel tussen 10.000 en 5000 jaar
geleden. En toen begon de mens zich te ontwikkelen van stammen die van de jacht leefden tot steden.
Steeg de zeespiegel nog steeds? Ja, maar ondanks dat er steeds meer mensen kwamen, steeg de zeespiegel
steeds langzamer. Daarom begonnen b.v. de Friezen terpen en later dijken te bouwen. Van natte voeten werd je
alleen maar verkouden. En hoeveel stijgt de zeespiegel dan in deze tijd vraagt u zich misschien af? Wel, schrik
niet. Wel 0,1 mm per jaar. Dat is 1 cm in 10 jaar, 10 cm in 100 jaar, en dat lijdt tot 1 meter in 1000 jaar. Deze
berekening klopt natuurlijk niet. Er zijn ook periodes geweest dat de zeespiegel helemaal niet steeg. En op
andere periodes, soms meer, soms minder. En de doemdenkertjes beweren dat deze ene meter, weet u nog
1000 jaar, in de komende 40 jaar al gaat stijgen. Het valt trouwens op dat ze elke keer zeggen, binnen 50 jaar
zal het water met 1 meter stijgen. Dat zeiden ze ook al 20 jaar terug. Dus ze schuiven de tijd gewoon op. Wel
lekker makkelijk.
In de 18e eeuw (voor de simpelen, tussen 1700-1799) kwam de industriele revolutie. Deze begon in 1769 met de
stoommachine. Daarvan kwamen er natuurlijk steeds meer, want iedereen wilde wel zo'n mechanisch paard. U
weet natuurlijk het gevolg. De aarde staat vol met Co2 uitstotende apparaten. En dit zorgt voor
klimaatverandering, met name temperatuurstijging dus sneller zeespiegelstijging.
Maar wat blijkt. In de periode 1900-1950 stijgt de zeespiegel met 2.03 mm per jaar, en in de periode 1951-2000
is deze stijging 1,45 mm per jaar. Dus hoewel er steeds meer vervuilende apparaten bijkomen, daalt de
zeespiegelsnelheid. Wat betekent dit nu?
Ondanks dat de zogenaamde experts het blijven herhalen, de stijging van de zeespiegel is al 20.000 jaar bezig
en de mens heeft daar niets mee te maken, het is een natuurlijk ding.
Ondanks dat er steeds meer Co2 producerende apparaten/fabrieken bijkomen, wat zou betekenen dat de
stijging sneller zou gaan, is de laatste 50 jaar de steiging minder geworden. Dit strookt dus niet met wat de
doemdenkers vertellen.
De regering kan zeggen wat ze wil, gesteunt door gerenomeerde bureaus's (waarvan al bewezen is dat ze
regelmatig het niet zo nauw nemen met de waarheid), het is niet de mensheid zijn schuld. Natuurlijk minder Co2
betekent wel schonere lucht en dat is absoluut een goede zaak. Maar de schuld bij de burgers te leggen, alleen

maar om belastingen te kunnen verhogen? Bij Somalie zijn piraten bezig, maar in mijn ogen zitten de grootste
plunderaars in Den Haag.
Stijgt de zeespiegel? Ja, maar niet zo extreem als men wil doen voorkomen. We zien allemaal dat onze winters
weer kouder worden. En natuurlijk hoor je daar niets van. Is er een maand waar de gemiddelde temperatuur 0,1
graad hoger is dan normaal, dan wordt dat op alle media vertoond. Is de maandelijkse temperatuur lager, dan
zwijgt iedereen. Want dat moeten ze niet vertellen. De mensen konden zelf eens gaan rekenen.
Naar mijn mening is het wel goed dat de dijken worden verhoogd. Maar het plan om ook het niveau van het
IJsselmeer met 1 meter omhoog te doen gaan, en daarma de IJsselmeerdijken te verhogen waardoor veel
natuur en cultureel erfgoed verloren gaat is kompleet van de zotte. Over dat voorstel is niet nagedacht. (zoals
zoveel dingen.
Kortom, een langzaam stijgende zeespiegel is aanwezig, maar komt niet door de mens. Persoonlijk vindt ik het
niet erg om iets te betalen voor extra veilige dijken, maar laat ze gewoon eens toegeven dat het een natuurlijk
proces is. In de geschiedenis van de aarde zijn al meer periode's geweest met nog hogere temparaturen en
zeewater niveau's. Door niet de volledige waarheid te vertellen, vertrouwen de burgers deze en voorgaande
regeringen steeds minder. En dat kan alleen maar averechts werken.
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