
Is de aarde over 100 jaar nog leefbaar? 
 

Is de aarde nog leefbaar over 100 jaar ? Dat is de vraag die in veel mensen hun hoofd speelt. 

Voglens onderzoeker Andrew Rushby zal de aarde over 100 jaar nog zeker leefbaar zijn maar hij schat 

dat de aarde ergens ergens tussen 1,75 en 3,25 miljard jaar van nu niet langer leefbaar zal zijn. Na 

dat punt zal de aarde zich in een hete zone rondom de zon bevinden, waar de temperaturen zo hoog 

zijn dat de zeeën verdampen.” En dan zal al het leven op aarde uitsterven. 

De mensheid 
De mensheid zal dit laatste niet meemaken. De omstandigheiden voor mensen en andere complexe 

leefvormen zullen al veel eerder onmogelijk zijn. In het einde zullen alleen microben in staat zijn om 

de hitte te kunnen weerstaan (bron scientias.nl 2020). 

 

Klimaatverandering 
De klimaatcrisis gaat de aarde harder treffen dan tot nu toe werd verwacht. Meer dan een miljard 

mensen zullen moeten verhuizen naar andere delen of zien te overleven in een ondragelijke hitte. 

Een één derde deel van de aarde zal nog bewoonbaar zijn en dit zal net zo heet zijn als de warmste 

delen van de Sahara. Door dat ons klimaat nu zo snel veranderd zal er in de aankomende 50 jaar 

meer verandering plaats gaan vinden dan in de afgelopen 6000 jaar als we niks doen om de 

klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel zeggen wetenschappers dat we eigenlijk in een auto 

zitten waarvan de gevarenlampjes aanstaan en het maar afwachten is tot het echt fout gaat. 

(Joop. onderdeel van BNNVARA 2020) 

 

Conclusie 
De conclusie die we kunnen nemen op de vraag is de aarde nog leefbaar over 100 jaar is ja. De aarde 

is over 100 nog steeds leefbaar maar het zal wel veel warmer zijn dan we nu gewend zijn en er zal 

ook veel meer water zijn dan we nu al hebben. We moeten volgens de wetenschappers wel zeker 

klimaat verandering serieus gaan nemen anders gaan we misschien de 200 jaar niet meer halen. 
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