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Marjan Minnesma 

10 mei 2021 

Opzij opzij opzij  -  maak plaats, maak plaats, maak plaats.  

Wij hebben ongelofelijke haast…. 



Vraag 

• Welk percentage van alle uitstoot van 

broeikasgassen sinds 1751, denk je dat 

tijdens jouw leven heeft plaats gevonden?  













Parijs: geen emissiedoelstelling 

maar temperatuurdoel 









To reach zero emissions in 2050, we need to start planetary-scale carbon dioxide removal (negative emissions) now! 
It is likely that we cannot get positive emissions to zero, thus, we will always need some level of negative emissions 

1Gt CO2 equals 1 billion tonnes CO2 

‘Negative’ emissions 

Illustrative pathway 

consistent with the 

Paris Agreement’s 

“well below 2°C” 

(~1.5°C) 



Sinds 2012 veel veranderd en 

toch niet genoeg opgeschoten 





Alle veranderingen: 50% minder 

energie nodig! 



 

Anders energie opwekken 

veel zon en wind 

 • 3500 windturbines @land=9 per gemeente 

• 4750 windturbines @sea bij 8 MW 

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

• Aardwarmte, TEO&TEA&TED 

• Opslag & conversie 



50% via energie cooperaties 





RESSEN…. 30….  

• Weer 2 jaar praten…. 

 

• Er kan nog veel meer bespaard worden 

• Te veel nadruk op grootschalig – 35 TWh 

• En veel creatiever omgaan met zon 

• Integrale oplossingen, niet ten koste van 

biodiversiteit en bodem 







Zon en Wind nodig  



Warmtenetten vs Individuele 

Grootschalige netten relatief duur 

• Warmtenetten op biomassa – niet duurzaam 

• Ook niet op aardgas of fossiele restwarmte 

Kleinere netten in vele soorten & maten 

• Koud waternetten (10-20 graden), inclusief TEO 

& TEA + w-w warmtepomp & e-boiler 

• Iets duurder, maar minder geluid dan L-W 



Het kan echt wel veel sneller… 

• Als iedereen urgentie snapt & voelt: crisisaanpak 

• Huizen energieneutraal, begin bij wie wil en kan 

plus rijtjes woningen van woningcorporaties 

• Dus juist niet hele wijk tegelijk…. Niet dwingen 

• Netwerkbedrijven cruciaal – bredere rol 



Gas eruit 

• Koken op inductie 

• Warm water: warmtepomp (soms e-boiler) 

• Verwarming: warmtepomp en/of Infrarood 

• Elektra: gemiddeld 20-22 panelen 

• Basis isolatie op orde (dubbel glas minimaal) 

• Vloerverwarming of convectoren 

• Compartimenteren 





Appartementen en flats 

• Als je ingebouwd zit tussen anderen 

• Kan het vaak nog veel makkelijker en veel 

goedkoper (helft of minder) – gasloos 

• Infraroodpanelen – instant heater 

• Inductiekoken 

• Maar geen dak? dan niet energieneutraal 

• Evt klimaatneutraal 

 



Maakt het Cool & Groen! 



Nodig omslag binnen 10 jaar 

Crisis aanpak vereist 


