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Scientists for future
Coalitie van bezorgde wetenschappers

Maken zich zorgen om de gevolgen van 
klimaatverandering ..

.. En om de beperkte aandacht ervoor bij 
een deel van de burgers, bedrijven en 
politici…

… Willen de feiten onder de aandacht 
brengen van mensen en iedereen stimuleren 
om in actie te komen

Zie https://scientists4future.nl/

https://scientists4future.nl/
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Wat is energie?



Wat is energie? • Energie = geleverde / vrijgekomen of 
beschikbare / opgeslagen hoeveelheid 
arbeid (beweging), warmte, straling

• Bestaat in verschillende vormen (warmte, 
beweging, licht / straling, elektrische 
energie, chemische energie)

• Kan overgaan van de ene vorm in de 
andere (omzetting)

• Gaat dan niet verloren maar de 
hoeveelheid bruikbare energie neemt wel 
af (rendementsverlies)



Fossiele 
energiebronnen

• Aardgas, Schaliegas

• Aardolie, Schalieolie, teerzandolie

• Steenkool

• Bruinkool

• Turf / veen



Energiebronnen in 
Nederland
Bron:
www.energieinnederland.nl



Wie verbruikt de 
energie: 
Bron:
www.energieinnederland.nl



Waarom duurzame 
energie en 
energiebesparing?

• Waarom willen we af van fossiele energie?

• En wat willen we dan wel?



Waarom duurzame 
energie en 
energiebesparing?

• Tegengaan klimaatverandering

• Duurzame energie wordt steeds 
goedkoper, winning van fossiele energie 
wordt steeds duurder

• Geen aardbevingen meer in Groningen

• Zelf onze eigen energie opwekken (en het 
niet meer uit Rusland of het Midden-
Oosten halen)

• Voorraden raken (uiteindelijk) op (maar 
dat duurt eigenlijk nog veel te lang)



Klimaatverandering is 
geen probleem voor de 
toekomst, maar is al 
tientallen jaren gaande



Trends noord, zuid 
en hele wereld. Bron: 
https://crudata.uea.ac.uk

Gemiddelde opwarming 
sinds pre-industriële 
tijdperk: ruim 1 graad.

Opwarming op noordelijk 
halfrond: 1.5 tot 2 graden

Nederland: ook 2 graden



CO2, methaan, 
lachgas en 
fluorverbindingen 
zijn de 
belangrijkste 
broeikasgassen. 

Menselijke 
activiteiten 
versterken de 
uitstoot van deze 
gassen



Verloop CO2 gehalte 
in afgelopen 800.000 
jaar. Bron: Scripps
Institution of 
Oceanography



Van CO2-
concentratie naar 
CO2-uitstoot. 

Jaarlijkse uitstoot 
broeikasgassen 
wereldwijd. 

Bron: Planbureau 
voor de 
Leefomgeving





Benodigde afname 
van CO2 uitstoot om 
opwarming te 
beperken tot max ca 
1.5 graden. 

Bron: IPCC



Wanneer raken 
voorraden op?

• Heel snel, dacht de Club van Rome in 
1970

Brandstof R / P (constant 
gebruik

R/ P (exponentieel 
groeiend gebruik)

Olie 31 jaar 20 jaar

Gas 38 jaar 22 jaar

Kolen 2300 jaar 111 jaar



Valt nog wel mee, 
weet BP nu. 
Bewezen reserves 
fossiele 
brandstoffen. 
Bron: BP 
Statistical Review 

• NB Winbare voorraden afhankelijk van 
winningskosten vs brandstofprijzen

• Vermoede reserves 2 -3 x zo hoog

• Bewezen reserves door de jaren heen 
redelijk stabiel: er wordt evenveel 
nieuw gevonden als er gewonnen wordt

• Kernenergie zorgt wereldwijd voor 4.5% 
van de energievraag (NISR, 2017)



Waar worden nu 
fossiele 
brandstoffen 
gevonden? 

• NB Winbare voorraden afhankelijk van 
winningskosten vs brandstofprijzen

• Vermoede reserves 2 -3 x zo hoog

• Bewezen reserves door de jaren heen 
redelijk stabiel: er wordt evenveel 
nieuw gevonden als er gewonnen wordt

• Kernenergie zorgt wereldwijd voor 4.5% 
van de energievraag (NISR, 2017)

• Diepzee

• Teerzanden

• Schaliegas, schalieolie

• Noordpoolgebied na smelten ijskap

•  hoge kosten; hoog energiegebruik 
voor winning; grote maatschappelijke 
impact (landschap, natuur / 
biodiversiteit, mensen)



Als we alle fossiele 
brandstoffen 
verbranden, halen 
we nooit onze 
klimaatdoelen. 
Bron: University 
College London



Dus … • We moeten het grootste deel van de nu 
bekende voorraden fossiele brandstoffen 
in de grond laten zitten!

• En we kunnen dus ook stoppen met het 
zoeken van nieuwe voorraden

• (afvangen en opslaan van CO2 is 
technisch mogelijk maar veel duurder dan 
duurzame energie maken)



En …. • Klimaatverandering komt niet alleen door 
het verbranden van fossiele brandstoffen!

• Verder: ontbossing; uitstoot methaan 
(o.a. veehouderij, rijstteelt; uitstoot 
lachgas (landbouw); uitstoot fluorgassen 
(o.a. airco’s) 



Fossiele vs
duurzame energie

• Fossiel: eindig; vervuilend bij winning, 
verwerking en gebruik; stoot CO2 uit 
(broeikasgas)

• Duurzaam / hernieuwbaar: 

– raakt niet op; geen vervuiling (CO2-uitstoot) 
bij gebruik; 

– Wel CO2-uitstoot bij het maken van bijv. 
zonnepaneel, windmolen, accu

– Maar dat is meestal maar een paar % van wat 
het apparaat gedurende zijn levensduur 
opwekt

– Grondstoffenwinning, bijvoorbeeld voor 
accu’s, is vaak wel erg vervuilend



Bronnen van 
duurzame energie

• Elektriciteit:

– Zonnepanelen (PV), windturbines, 
waterkrachtcentrales, getijdencentrales, 
aardwarmtecentrales (geothermie)

• Warmte: 

– Geothermie / bodemwarmte; warmte- en 
koudeopslag; warmte uit afvalwater (Thea); 
warmte uit oppervlaktewater (Theo); 
zonneboiler

• Beweging: 

– Windmolen, watermolen

• Met CO2-uitstoot: hout / biomassa / 
biobrandstof



Waterstof • Waterstof is geen energiebron, maar een 
opslagmedium

• Voor het maken van waterstof 
(elektrolyse van water) is veel elektriciteit 
nodig (ca 30% gaat verloren)

• Het voordeel daarna is dat je het goed 
kunt opslaan en kunt gebruiken wanneer 
je wilt. 

• Bij verbranding komt alleen water (H2O) 
vrij. 

• Kunstmatig methaan maken (CH4) is niet 
handig (weer CO2 uitstoot)

• Kunstmatig ammoniak (NH3) gebeurt 
soms wel



Simpele oplossingen BESPAREN

• Lagere temperatuur in huis; minder vaak / lang 
douchen; isoleren; minder nieuwe spullen 
kopen; minder vliegen

• Zie https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/

• Zelf opwekken: zonnepanelen (PV)

– Terugverdientijd ca 7 – 10 jaar bij optimale 
plaatsing; ze gaan 25 – 30 jaar mee

• Duurzaam energie inkopen: duurzame 
energiecoöperatie

– https://www.de-a.nl/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
https://www.de-a.nl/


Wat is de 
klimaat-impact 
van een 
‘gemiddeld 
gezin’? 

• Gezin:

• 4 personen

• 2/1 kap woning, ca 1990

• 2 auto’s: 20.000 km (diesel) en 10.000 
km (benzine)

• Vakantie: 1 vliegreis per jaar 
(Griekenland)

• 160 kg vlees per jaar (60 kip, 50 varken, 
50 rund)

• 700 liter zuivel en 50 kg kaas per jaar 



Totaal CO2 uitstoot 
gezin (indicatief)



CO2 besparende 
acties



Zonnepanelen op 
een rijtjeswoning



Totaal nodig voor 
klimaatneutraal

• 12 – 16 voor het stroomverbruik

• 12 – 16 voor de elektrische auto

• (12 voor de warmtepomp)

• (12 – 16 als compensatie voor de 
klimaateffecten van vlees en zuivel)

• (20 of meer als compensatie voor de 
vliegreis)

Dat gaat dus nooit lukken op je 
eigen dak 



Energieverbruik 
Apeldoorn (2015)
Bron: CE (2018) (1 TJ 
= ca 300.000 kWh)



Energieverbruik in 
Apeldoorn



Bronnen van 
duurzame energie



Plannen voor 
duurzame energie in 
en rond Apeldoorn: 
RES

• Regionale Energie Strategie

• Samen met omliggende gemeenten 
(Cleantech Regio)



62 windturbines 
voor 0,48 TWh
stroom



953 hectare ruimte 
voor zonne-energie, 
voor 0,78 TWh per 
jaar



Plannen voor wind en 
zon in Nederland: 3180 
windmolens en 34.500 
hectare zonnevelden, 
voor de 50% minder 
uitstoot van 
broeikasgassen in 
Nederland in 2030

Bron: Stentor, 7 januari



Deventer Post, 7 
januari 2021



(waarom) wil je wel 
of geen 
windmolens in de 
buurt? Of wel of 
geen 
zonneparken? 



• Gaat in het stroomnet

• Zorgt voor een (kleine) toename van de 
spanning

• Je meter meet zowel productie als 
verbruik (slimme meter), of je meter meet 
alleen het ‘netto verbruik’ (oude meter)

• Bij meer duurzame stroom op het net 
gaat de fossiele centrale (gas, kolen) 
minder stoken

• Stroomnetten van heel Europa zijn met 
elkaar verbonden

Waar blijft de 
stroom uit je 
zonnepanelen?



(waarom) wil je wel 
of geen 
windmolens in de 
buurt? Of wel of 
geen 
zonneparken? 



Apeldoorn en omgeving 
is vrij ‘leeg’ wat betreft 
stroomkabels



Geschatte 

kostenontwikkeling 

duurzame energie in 
Nederland

• Schatting kosten in 2023:

• Wind op zee minder dan 5 ct / kWh

• Wind op land 4 – 7 ct / kWh

• Grootschalig zon op land 5 – 8 ct / kWh

• (goedkoopste zonneproject in het 
Midden-Oosten:           nu ca 1 – 2 ct / 
kWh)

• Eigen zonnepanelen ca 5 ct / kWh 
(stroom kopen kost nu 20 – 25 ct / kWh)

• Bron: www.nvde.nl

http://www.nvde.nl/


Afronding

Wat neem je mee?
Heb je nog vragen?



Samenvatting • Duurzame energie is hard nodig om 
klimaatverandering tegen te gaan

• Duurzame energie wordt steeds 
goedkoper en slimmer (en kan steeds 
vaker zonder subsidie)

• Elektriciteitsopwekking komt weer 
dichtbij en wordt dus weer zichtbaar voor 
(bijna) iedereen

• Besparen is meestal nóg gunstiger dan 
duurzame energie opwekken

• Klimaatverandering komt niet alleen door 
fossiele brandstoffen, maar óók bijv. door 
landbouw, veeteelt en ontbossing


