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Start situatie

10.000x energiebehoefte Aarde 



Verleden (oudheid) 

- Ons staande houden in het dierenrijk
- Samen werken
- Taal en Intelligentie toename

- Gebruik werktuigen
- Speer
- Wiel 
- ….

- Vuur
- Afschrikken dieren 
- Verhitten ertsen / metalen
- Potten bakken
- Koken

- Waterkracht (Mesopotamië, 1200 v. Chr.)
- Windmolens (China, 25-220 n. Chr.)

Een brein vraagt veel energie ongeveer 20 watt

(dit is 1675 kilojoule of 400 kilocalorie per dag)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotami%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watt_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joule
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calorie


Verleden (industriële revolutie)

• Stoommachine toepassing  
Thomas Newcomen 1721 
James Watt  1764

Rendement : 1% tot ca. 4% 

• Verbrandingsmotor
Étienne Lenoir, hippomobile 1862

Nikolaus Otto, benzine motor 1878 
Rudolf Diesel 1892

• Elektromotor
Michael Faraday 1821
Edison, Tesla, Siemens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Lenoir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippomobile
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday


Heden

• Oneindig veel toepassingen die energie verbruiken
• Vervoer

• Industriële processen

• Verwarming / Koeling

• Landbouw

• Huishoudelijke apparaten

• Verlichting



Energie gebruik wereldwijd

Jaarlijks energieverbruik: 162.494 Twh

Alleen olieverbruik: 
> 12 miljard liter / dag 

( > 80 miljoen vaten per dag ) 

Bron:  Wikipedia



Welke energie gebruiken we in Nederland

- Duurzame energie
- Import Elektra
- Kernenergie Bron: www.cbs.nl

40 miljard m3 aardgas

32 miljard liter aardolie 

14 miljard kg steenkool



Waarvoor gebruiken we die energie?



Welvaart wereldwijd en energiegebruik (1)



Welvaart wereldwijd en energiegebruik (2)



Effecten Energie gebruik: CO2 – uitstoot

                        

   

           

            

            

            

            

            

                       
           
             
         
                
       

     

     

      

           

                

             

              

     

                

       

       

       

       

       

       

       

            

Uitstoot (Miljard Ton/Jr) Concentratie CO2 in lucht wereldwijd

Bron: www.ourworldindata.org



Opwarming van de aarde



Wereldwijde reactie

• 1968 – Europese wetenschappers richten Club van Rome op 

• 1988 – Oprichting Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC)

• 1997 – Protocol van Kyoto ( 5% CO2 vermindering in 2012)

• 2015 – Parijs akkoord beperking opwarming aarde (<1,5- 2 ͦC)

• 2019 – Klimaat akkoord Nederland

• 2020-2021 – Regionale Energie Strategieën 
Overschakelen op duurzame energie
Opwarming aarde < 1,5-2 graden



Toekomst – Klimaatakkoord (2030)

RES

Regionale
Energie
Strategie



Aandeel duurzame energie in Nederland



Toekomstige ontwikkelingen

• Stijging duurzame energie
• Zaans klimaatakkoord geeft aan dat het nog lastig is

• Afname temperatuur stijging

• Deels adaptie aan klimaat opwarming



Ultieme Toekomst voor energie

• Investeringen en innovaties in duurzame energie
• Opwekking, Opslag en Gebruik

• Daling van energie prijzen
• Bumpy road in overgangsfase

• Energie prijzen uiteindelijk uiterst laag
• Huidige prijs €0,22/Kwh

• Ex belastingen €0,06/Kwh

• Huidige prijs opwek €0,05/Kwh (Wind op zee), €0,0124/Kwh (Abu Dhabi 2022)

• In komende jaren lager dan €0,01/Kwh

Bijna gratis energie – Via verband energie en welvaart kan dit ons veel goeds leveren! 


