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Detlef van Vuuren krijgt Huibregtsenprijs voor
geavanceerde scenario’s voor verantwoord klimaatbeleid
Op de negentiende Avond van Wetenschap & Maatschappij, vanavond in de
Ridderzaal in Den Haag, heeft prof. dr. D. Van Vuuren de Huibregtsenprijs 2018
gekregen voor zijn onderzoeksproject ‘IMAGE – scenario’s om klimaatverandering in
kaart te brengen en om opties voor klimaatbeleid te verkennen’.
Detlef van Vuuren is hoogleraar Integrale Beoordeling Mondiale Milieuproblemen aan de
Universiteit Utrecht en projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij ontwikkelt
modellen en scenario’s om klimaatverandering en andere duurzaamheidsproblemen beter te
verkennen – excellent wetenschappelijk werk, zoals blijkt uit artikelen in toptijdschriften en zijn
verkiezing dit jaar tot KNAW-lid. Omgaan met klimaatverandering is een van de grootste
maatschappelijke uitdagingen in de eenentwintigste eeuw. Om te komen tot een zo verantwoord
mogelijk klimaatbeleid, waarbij ten minste de doelstellingen worden gehaald die in het Akkoord
van Parijs werden geformuleerd, zijn geavanceerde klimaatmodellen onontbeerlijk. Want die
maken, zowel op de korte als op de lange termijn, inzichtelijk welke maatregelen er nodig zijn om
de temperatuurstijging op aarde, voor zover die door mensen is veroorzaakt, te beperken tot
maximaal 2 °C – of liever nog 1,5 °C of minder. IMAGE en de daarvan afgeleide klimaatmodellen
die door Detlef van Vuuren en zijn team werden ontwikkeld, zijn daarvoor bij uitstek geschikt – ze
worden voortdurend aangepast aan nieuwe maatschappelijke trends en wetenschappelijke
inzichten. Met behulp hiervan levert het PBL-team onder leiding Van Vuuren een uitzonderlijke
bijdrage aan het klimaatdebat.
Voor het juryrapport zie:
http://avondwenm.nl/images/avonden/avond-2018/HP18_Juryrapport.pdf
De prijsuitreiking vond plaats op de negentiende Avond van Wetenschap & Maatschappij, maandag 8
oktober 2018 in de Ridderzaal. Detlef van Vuuren ontving een cheque ter waarde van € 25.000 en een
bronzen sculptuur van kunstenaar Wil van der Laan uit handen van minister Ingrid van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bovendien krijgt Van Vuuren een workshop aangeboden door
het Lorentz Center in Leiden.
De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting De Avond van
Wetenschap & Maatschappij. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een recent wetenschappelijk
onderzoeksproject dat innovatief is en van grote maatschappelijke relevantie. Voor de
Huibregtsenprijs 2018 waren 40 projecten ingediend. Uit de inzendingen had de jury, onder
voorzitterschap van KNAW-president Wim van Saarloos, zes onderzoeksprojecten genomineerd.
Tijdens de negentiende Avond van Wetenschap & Maatschappij presenteerden 25 koppels van
topwetenschappers en –onderzoekers vraagstellingen over hun vakgebied, waarover de 275
genodigden vervolgens aan tafel met elkaar van gedachten wisselden.
De Avond van Wetenschap & Maatschappij heeft als doel het maatschappelijk belang van
wetenschap te onderstrepen door te laten zien waar en op welke manieren wetenschap en
technologie toepassingen vinden in het leven van alledag.
Meer informatie over de Avond van Wetenschap en Maatschappij en de Huibregtsenprijs 2018 is te
vinden op de website van de organisatie http://www.avondwenm.nl.
De bijgesloten foto van Detlef van Vuuren met minister Ingrid van Engelshoven en juryvoorzitter Wim
van Saarloos tijdens de prijsuitreiking is gemaakt door Roemer Overdiep.
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