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CPB: economische
Dalende luchtvochtigheid
bedreigt mondiaal bladerdak groei remt iets af
Willem Schoonen
AMSTERDAM
Decennia lang zagen we vanuit de
ruimte de aarde altijd groener
worden, maar die tijden zijn voorbij.
Afnemende luchtvochtigheid maakt
de planeet allengs bruiner; het
bladerdak neemt af.
In sommige politieke kringen is het
idee populair dat klimaatverandering
ook goede kanten heeft: broeikasgas
CO2 is voer voor planten en een hogere temperatuur kan de plantengroei
stimuleren. De klimaatverandering
die de mens teweegbrengt, hoeft dus
niet zo slecht uit te pakken. Geen
paniek!
Er zit een kern van waarheid in dit
idee, dat waarnemingen ook leken te
ondersteunen. Decennia lang kon
met satellieten worden waargenomen dat het mondiale bladerdak
groeide. De aarde werd groener, in
een periode dat de gemiddelde temperatuur steeg, dankzij het broeikaseﬀect.

Relatieve luchtvochtigheid
Daarin is een kentering gekomen.
Sinds 1998 wijzen satellietmetingen
op een afname van het bladerdak. De
aarde wordt bruiner, vooral doordat
meer bomen dan voorheen het loodje
leggen. Een grote internationale
ploeg wetenschappers onder Chinese
leiding denkt nu de vinger te hebben
gelegd op de oorzaak: drogere lucht.
Wereldwijd is de relatieve luchtvochtigheid gedaald, laten ze zien in vakblad Science Advances. En dat nekt
bomen en planten.
Het achterliggende mechanisme is
eenvoudig: warme lucht kan meer
waterdamp bevatten dan koude
lucht, dus als de gemiddelde temperatuur stijgt, komt er meer waterdamp in de atmosfeer. Helemaal ver-

zadigd is de lucht echter zelden. En
met een stijgende temperatuur kan
de kloof tussen verzadiging en werkelijke luchtvochtigheid groeien. De intuïtie sputtert tegen, maar terwijl er
meer water verdampt, kan de relatieve luchtvochtigheid dalen.

Afnemende groei
Bomen en planten hebben daar last
van. Door de relatief drogere lucht
gaan ze zelf meer water verdampen
en zien ze ook meer water uit de bodem naar de atmosfeer verdwijnen –
water dat de plant nodig heeft voor
zijn groei. De groei neemt af. En als de
lucht te hard aan het water trekt, kan
het zo ver komen dat bomen en planten zich verdedigen door de zoge-
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→ De oceanen zijn bron van meer dan
80 procent van de waterdamp in de
atmosfeer. De vraag is dan ook
waarom nu minder water verdampt.

In het zuiden van de
VS stierven bomen
door een gebrek aan
vocht in de lucht

noemde huidmondjes in de bladeren
te sluiten. Dan verliezen ze weliswaar
geen water meer, maar uiteindelijk
wel het leven.
De dalende luchtvochtigheid kan de
oversterfte onder bomen in de afgelopen decennia verklaren, denken de
onderzoekers. Probleem is dat ze niet
precies weten wat die daling in gang
heeft gezet. Een belangrijke sleutel
moet in de zeeën en oceanen liggen,
want die zijn bron van meer dan 80
procent van de waterdamp in de
atmosfeer. Op de een of andere
manier staan de oceanen nu minder
water af dan de atmosfeer kan hebben.

Oversterfte
Je moet inzoomen om de precieze
oorzaken te achterhalen, schrijven de
onderzoekers. Zo is in een veldstudie
al gebleken dat de relatieve luchtvochtigheid een cruciale factor was in
de recente oversterfte van bomen in
het zuiden van VS. Bomen legden niet
zozeer het loodje door een gebrek aan
water in de bodem, maar door te weinig water in de lucht.
In dit onderzoek hebben de wetenschappers met satellieten en klimaatmodellen naar de luchtvochtigheid
van de hele aardse atmosfeer gekeken. In de waterhuishouding van atmosfeer, oceanen en land spelen zoveel factoren dat er waarschijnlijk
niet één simpele verklaring is die
overal en altijd opgaat.
De globale trend is echter onmiskenbaar, concluderen ze, en de verwachting is dat die zal aanhouden.
Modelberekeningen laten zien dat de
relatieve luchtvochtigheid tot het
eind van de eeuw blijft dalen. De gevolgen daarvan voor bomen en planten worden onderschat, zowel in het
wetenschappelijke onderzoek als in
het klimaatdebat, waarschuwen de
onderzoekers.

→ Ivo van Hove
tijdens een
repetitie in
Avignon.
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DEN HAAG
De Nederlandse economie zal volgend jaar iets minder hard groeien.
Volgens het Centraal Planbureau
(CPB) komt de groei dan uit op 1,4
procent. Het instituut ging in juni nog
uit van 1,5 procent groei.
Voor dit jaar heeft het CPB de groeiverwachting van 1,8 procent een fractie naar boven bijgesteld. Volgens de
rekenmeesters staat er economisch in
het buitenland een ‘gure wind’, die
maakt dat de groei hier terugvalt,
vooral doordat de export hapert. “De
Nederlandse economie moet het
vooral hebben van de binnenlandse
bestedingen,” stelt CPB-directeur
Laura van Geest.
De economie groeit nog, maar minder hard. Van Geest: “Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter
ons. De vaart gaat eruit.”
Het CPB presenteert vandaag de augustusraming, die als uitgangspunt
dient voor de onderhandelingen over
de Miljoenennota, die deze maand tot
een afronding komen.
Het instituut stelt dat de groei kleiner kan uitpakken als bepaalde ontwikkelingen in het buitenland doorzetten. Het noemt daarbij drie
‘belangrijke bedreigingen’: het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op
een chaotische brexit en de politieke
ontwikkelingen in Italië.

Koopkrachtgroei
De werkloosheid komt volgens het
CPB dit jaar uit op 3,4 procent van de
beroepsbevolking, het laagste punt
sinds de economische crisis, maar
loopt volgend jaar licht op naar 3,6
procent. Doordat de prijzen komend
jaar minder hard stijgen (1,3 procent)
dan de cao-lonen (2,5 procent), groeit

voorzitter Van der Plas uit de directeur van het Amsterdams Fonds voor
de Kunst Annabelle Birnie, modeontwerper Iris van Herpen, acteur en
kunstenaar Jeroen Krabbé en schrijver Jamal Ouariachi. Hun juryrapport: ‘Ivo van Hove heeft een
duizelingwekkend oeuvre aan theaterproducties tot stand gebracht dat
uniek is binnen het Nederlandse taalgebied maar ook ver daarbuiten.’
Van Hove (60) begon zijn theatercarrière in Vlaanderen, waar hij in
1990 artistiek leider werd van het Zuidelijk Toneel. Van 1998 tot 2004 stond
hij aan het hoofd van het Holland Festival. In 2001 werd hij directeur van
Toneelgroep Amsterdam, inmiddels
hernoemd tot het Internationaal
Theater Amsterdam (ITA).

Wereldtop

Grootste kunstprijs naar
‘theatergenie’ Van Hove
Marjolijn de Cocq
AMSTERDAM
De Johannes Vermeer Prijs 2019,
de Nederlandse staatsprijs voor de
kunsten, is toegekend aan theatermaker Ivo van Hove. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
vanmorgen bekendgemaakt.

De jury onder voorzitterschap van Els
van der Plas, algemeen directeur van
Nationale Opera & Ballet, heeft Van
Hove als ‘uitzonderlijk theatergenie’
unaniem voorgedragen. Hij ontvangt
de prijs ‘voor zijn grandioze bijdrage
aan de ontwikkeling van het theater
in én buiten Nederland.’ De uitreiking
door de minister vindt plaats op 25
september in de Ridderzaal in Den

Haag. Van Hove mag de 100.000 euro
prijzengeld besteden aan een speciaal project.
Nederland heeft de Johannes Vermeer Prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te
stimuleren. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende
kunstenaars uit alle artistieke disciplines. De jury bestond dit jaar naast

Het juryrapport looft Van den Hoves
prestaties bij ITA: ‘Hij verruimt en
verdiept steeds weer de theatrale verbeelding van het menselijk bestaan.
De afgelopen decennia heeft hij het
Internationaal Theater Amsterdam
naar de internationale wereldtop gebracht, waarbij de schitterende theatervormgeving van zijn partner Jan
Versweyveld aparte vermelding verdient.’
Bijzonder is volgens de jury de wijze
waarop Van Hove de Nederlandse
taal over grenzen brengt. ‘Met zijn
baanbrekende dramatische visie en
zijn vermogen om taal, drama, regie
en beeld gelijkwaardig samen te brengen heeft hij het theater vernieuwd
zonder daarbij de verbinding met de
traditie te verliezen.’ Zijn leiderschap
kenmerkt zich, aldus de jury, door een

de gemiddelde koopkracht met 1,2
procent, evenveel als dit jaar.
Met de overheidsﬁnanciën blijft het
in 2020 goed gaan. Ook volgend jaar is
er een begrotingsoverschot, al is dat
met 0,5 procent kleiner dan de 1,2 procent van dit jaar. De staatsschuld blijft
als percentage van het nationaal inkomen verder krimpen en duikt dit
jaar net onder de 50 procent. Volgend
jaar zal de schuld uitkomen op 47,4
procent.

Laura van Geest
Volgens de directeur van het CPB ligt
het omslagpunt van
de conjunctuur inmiddels achter ons.

Voor het eerst in lange tijd zal het aandeel van het nationaal inkomen dat
burgers en bedrijven afdragen aan belastingen en premies, volgend jaar
slinken en uitkomen op 38,9 procent,
iets onder de piek van 39,2 procent die
dit jaar wordt bereikt.

Meer bestedingen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren nog dat de
Nederlandse economie een goed
tweede kwartaal achter de rug heeft.
De economische groei is gelijk aan die
van de afgelopen kwartalen en is
vooral te danken aan bedrijfsinvesteringen. Zo werd er meer geld gestoken
in gebouwen, machines en vervoersmiddelen zoals vliegtuigen.
Ook de consument droeg bij aan de
groei. Volgens het CBS gaven consumenten in het tweede kwartaal van
dit jaar 1,7 procent meer uit aan voeding, goederen en diensten dan in het
tweede kwartaal van 2018. Hun geld
staken ze vooral in elektronica, kleding en huisinterieur.

geweldige combinatie van artistieke
en bestuurlijke kwaliteiten. Interdisciplinaire samenwerking is voor hem
vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit zijn
operaregies en de recente samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest in de voorstelling Dood
in Venetië.

West Side Story
Voor het seizoen 2019-2020 brengt
ITA twee nieuwe regies van Ivo van
Hove: Freud en Wie heeft mijn vader
vermoord. Op zondag 1 september is
hij de zesde en laatste Zomergast bij
de VPRO. In 2020 gaat in New York
zijn versie van West Side Story op
Broadway in première. Daarna regisseert hij in Parijs Isabelle Huppert in
La menagerie de verre van Tennessee
Williams.
De Johannes Vermeer Prijs werd
eerder uitgereikt aan Pierre Audi,
Alex van Warmerdam, Erwin Olaf,
Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma
Boom, Michel van der Aa, Steve
McQueen, Iris van Herpen en Janine
Jansen.

Prijzengeld van
100.000 euro naar
speciaal project

