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Opzij opzij opzij - maak plaats, maak plaats, maak plaats. 
Wij hebben ongelofelijke haast….















Zeespiegel stijgt versneld

• 2,5 mm/jaar in 90’s

• 3,4 mm/jaar nu



Huidige zeespiegel
stijging
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GLACIERS OF THE PYRENEES ALMOST HISTORY!



Parijs: geen emissiedoelstelling
maar temperatuurdoel





Verschil 1,5 & 2o ENORM

Sub-sahara

• Bij 1,5 graad nog net ‘leefbaar’

• Bij 2 graden: 200-600 mln mensen groot 
probleem (Wereldbank; IPCC)



Bij 1,5 graad 

• Verzuring oceanen “moderate levels”

• Blijft 50% koraal misschien nog leven

Bij 2 graden

• Koraal dood: belangrijke 

kraamkamer, voedselbron, 

schuilplaats



Mensheid niet op weg terug



CO2-emissie in NL niet gedaald sinds 1990
Concentratie blijft stijgen -> 410 ppm







Het kan, in 2030!



2030 100% duurzame energie

• Leveringszeker & betaalbaar energiesysteem

• 150.000 banen & versnelde innovatie

• Als goedkope gas op is, zijn wij niet afhankelijk 
van andere landen

• Energievoorziening in 2030

is 3 mrd goedkoper dan BAU

Kost: 1% BNP







Woningen Energieneutraal

35k





Gas eruit

• Koken op inductie

• Warm water: Warmtepomp &Instant heater

• Verwarming: warmtepomp en/of Infrarood

• Elektra: gemiddeld 20-22 panelen

• Basis isolatie op orde (dubbel glas minimaal)

• Vloerverwarming of convectoren





Zonnepanelendelen 

• zonbligatie: 25 per zonnedeel, 200 voor een 
halve en 400 voor een heel paneel.

• Jaarlijks rendement 

zonbligatie: 3% - 4,8%



Zon op de Benring

• Zorghuis de Benring in Voorst heeft de 
primeur (512 zonnepanelen in 50 dagen)

• Crowd funding actie

• Zonnepanelen wekken 45% van jaarlijks 
verbruik op

• Huizen daarna steeds sneller

• Betrekken omgeving, familie, etc



Zeer veel mogelijkheden

• Beter inregelen CV etc: - 20%

• Verlichting: snel 50% te besparen

• Zelf opwekken of samen opwekken met zon 
en wind (als instelling & personeel)

• Zeer veel collectieve opties van WindCentrale
tot Zonnepanelendelen

• Plasmavergassing – ziekenhuisafval 
(terugverdiend 4-5 jaar; levert energie)



Maar: er is meer dan techniek

• Gedrag, meedenken, wedstrijden, beloningen, 
leveren nog veel meer op

• Medewerkers vaak zeer gemotiveerd; weten 
ook waar verspilling plaats vindt

• Maak t lonend om te besparen en veranderen

• Betrek mensen en koppel terug!



Zorgstrijd

• Wie bespaart het meest in een winter zonder 
investeringen

• Bewustwording, gedragsverandering en 
anders inregelen: 10-20% besparing 

• Saamhorigheid bewoners en verzorgers

• Goed voor sfeer

• Samenredzaamheid





28 maart – winnaar & aanbod





Verduurzamen

• OV – elektrische bussen en trein op wind

• Stimuleren e-fiets voor woon-werkverkeer 
binnen de stad & in nabije omgeving

• Stimuleren allerlei vormen van deelvervoer





“Brandstof”kosten/km



Laad infra goed regelen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibje-8v7DZAhVnKcAKHerTAHUQjRwIBw&url=https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/42943/75-openbare-laadpalen-voor-elektrische-autos.html&psig=AOvVaw19aHlfhklPR3i4A3QQKNcM&ust=1519078718864334




Kassen – diepe geothermie







Inzet: verduurzamen energie
Vaak verweven met gebruik als grondstof



Veranderen = 50% besparen





Anders energie opwekken
veel zon en wind

• 3500 windturbines @land=9 per gemeente

• 4750 windturbines @sea

• 290 km2 PV: 1,5 x Texel = 9 per persoon

• Aardwarmte, TEO&TEA

• Opslag & conversie



Genoeg zon & wind & aardwarmte 
voor 100%!



Nodig omslag binnen 15 jaar




