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



Presentatie 2008: Kas als Energiebron
Doelen uit 2007/08 in 2020:
1. klimaatneutraal telen in nieuwe kassen
2. gebruik fossiele energie sterk gereduceerd
3. 20% duurzame energie

2015: 
5% duurzame energie (135 kassen, waarvan 34          

met aardwarmte.
52% minder fossiele energie per product
40% minder uitstoot dan in 1990 (5,7 Mton vs 9,5)







Zeespiegel stijgt versneld

• 2,5 mm/jaar in 90’s
• 3,4 mm/jaar nu



Huidige zeespiegel
stijging





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



Gelderland

Klimaatneutraal in 2050….



Het kan, in 2030!







Woningen Energieneutraal

35k



Gas eruit 

Compartimenteren

Variaties in oplossingen.



Gas eruit

• Koken op inductie
• Warm water: Warmtepomp &Instant heater
• Verwarming: warmtepomp en/of Infrarood
• Elektra: gemiddeld 20-22 panelen

• Basis isolatie op orde
• Vloerverwarming of convectoren







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



Zwaarder vervoer

• Steeds meer elektrisch (bussen, kleine 
vrachtwagens, tractoren, etc.)

• Onder 1000 km trein ipv vliegen
• Flettner-rotors-Magnus effect:





Onze landbouw hard nodig



Anders Eten: een meer plantaardige, regionale, 
seizoensgebondenkeuken

• Meer eten in t seizoen, uit de regio
• Veel minder weggooien (30% verspilling)
• Minder vlees eten





Anders Eten: een meer plantaardige, regionale, 
seizoensgebondenkeuken

• 30% energiebesparing in land- en tuinbouwsector 
(vooral in kassen)

• Energie voor warmte in de kassen: 
• 95% met geothermie en 
• WKO-installaties/bio-WKK’s
• Vraagstuk als gas eruit is: 
• CO2 voor plant

(benut maar 4-5 %)



Combi met biobased economy

• Plantaardig restafval uit tuinbouw verwerken tot bijv
bouwmateriaal; 

• Aubergineresten of andere houtachtige vezelsoorten 
-> Ceranex, gevelbekleding die voor 90 procent 
bestaat uit plantenvezels (Nova Lignum van teler 
Johan Groenewegen)

• Zowel hitte- als waterafstotend;
• Hennep, olifantengras & algen, eendenkroos, 

insecten. Multifunctionele kas (vis etc etc)



Transitie analyse Kas als energiebron (2008)

• Slechts 50 van de 7000 telers actief
• Wel veel duurzame innovaties
• Energieproducerende kas ed.
• Nieuwe technologie; nieuwe coalities
• Afhankelijkheid = > angst
• Waar blijven de nieuwe koplopers?
• Next Garden, west & oost, Greenport
• Kas als Bron – Kas als Toekomstbron
• Voedsel, plant, biobased materiaal, eiwit, vezel, gezondheid





Industrie op duurzame energie

• Kan in 2030: 50% besparen 

• Elektrificatie, deel geothermie

• Extra zon en wind nodig om biomassa voor 
energie te voorkomen. Kan zonder.

• Warmtepompen 10-50 MW

• Elektrolyse: H2 -> NH3 etc





Genoeg zon & wind & aardwarmte 
voor 100%!



Anders energie opwekken
veel zon en wind
• 3500 windturbines @land
• 4750 windturbines @sea
• PV: 1,5 x Texel = 9 pp
• Aardwarmte 
• Opslag & conversie



Dit gebied

• Keuzes durven maken
• Vanuit urgentie samen voor 2030 gaan
• Niet beetje beter (efficiency), maar meteen echt 

goed: circulair, gezond, 100% duurzame energie
• Eiwittransitie dienen
• Multifunctioneel ruimtegebruik
• Gebied om trots op te zijn



Nodig omslag binnen 15 jaar




