
KLIMAAT! 
TIPS&TRICKS

Doe mee met de Energie [R]evolutie



Klimaatverandering gebeurt hier en nu, treft de hele planeet en bedreigt mensen 
uit alle landen, op alle werelddelen. Ecosystemen die het kwetstbaarst zijn voor 
temperatuurstijging zoals gletsjers, ijskappen en koraal raken het eerst beschadigd. 
Extreme weersomstandigheden en stormen nemen in kracht en aantal toe, er zijn meer 
en langere periodes van droogtes, miljoenen mensen komen in de knel voor hun 
levensonderhoud. Nooit eerder stonden we voor zo’n wereldwijd probleem. 
Klimaatverandering wordt veroorzaakt door mensen. Wij vullen de atmosfeer met 
broeikasgassen als kooldioxide (CO2). En als de oorzaak bij ons ligt, geldt dat voor de 
oplossing ook. En dat is ons geluk. De noodzakelijke technologie om die CO2-uitstoot 
flink naar beneden te krijgen, bestaat immers al. 
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KLIMAAT! TIPS & TRICKS
Oplossingen voor een opgewarmde aarde

Onze warme planeet

[01] De zon verwarmt het oppervlak van de aarde. 
[02] De aarde reflecteert deze warmte, waarvan een gedeelte terug de ruimte in straalt. 
[03] Broeikasgassen houden de rest van de warmte vast in de atmosfeer.  Maar mensen verstoren deze 
natuurlijke balans door meer broeikasgassen uit te stoten.

[1]

[2]

[3]
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De CO2-uitstoot per persoon moet voor het jaar 2050 met de helft omlaag. De geïndu-
strialiseerde landen moeten hun uitstoot tegen die tijd met 80 procent verminderen. 
Alleen dat houdt de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius, volgens weten-
schappers het maximum om te voorkomen dat het klimaat volledig op hol slaat. 
Schone energie zal rond 2050 de helft van de wereldwijde energiebehoefte kunnen 
leveren. Dat vraagt wel een energiezuinige en energie-efficiënte aanpak. En dat kan, 
zonder nadelen voor de wereldeconomie en voor de kansen van armere landen zich te 
ontwikkelen. Het Greenpeace-rapport Energy [R]evolution (zie achterpagina) bewijst 
dat. 
We kunnen de wereld beschermen tegen klimaatverandering. En hierin leest u wat u 
als burger, individu en consument kunt doen.

Vandaag is onze wereld warmer dan die in 
2000 jaar is geweest. Tegen het einde van 
deze eeuw, als het zo doorgaat, zal de 
temperatuur op aarde hoger zijn dan ooit in 
de afgelopen 2 miljoen jaar. De gemiddelde 
temperatuur op aarde is gestegen met 
0,8 graden sinds het begin van de 
Industriële Revolutie. Een geringe stijging 
met enorme gevolgen.
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CO2 & CO.

[01] Olie is nog steeds de belangrijkste bron van energie maar ook een van de belangrijkste bronnen 
van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Verbranding van olie draagt voor 40 procent bij aan de 
uitstoot van alle fossiele brandstoffen. Olieproducten worden gebruikt in bijna alle transportmid-
delen, in veel verwarmingssystemen en elektriciteitscentrales.

[02] Steenkool is al even schuldig als olie aan klimaatverandering en kan door de lage prijs 
binnenkort klimaat-killer nummer één worden. Steenkoolverbranding levert zeer grote hoeveelhe-
den CO2 op. Bruinkool is zelfs nog viezer dan steenkool. Hoewel verwacht wordt dat reserves van 
steenkool en bruinkool nog enige honderden jaren meegaan, zou het onbeperkte gebruik hiervan 
het wereldklimaat volledig kunnen verwoesten.

[02][01]
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De atmosfeer werkt van nature als een broeikas: een deel van de warmte van de zon 
wordt teruggekaatst en vastgehouden door verschillende broeikasgassen die van 
nature in de atmosfeer zitten. Zonder die warmte zou de aarde 33 graden kouder en 
dus onbewoonbaar zijn. Maar wij stoten steeds meer broeikasgassen uit, de warmte 
in de atmosfeer hoopt zich op en het fragiele natuurlijke evenwicht komt ernstig in 
gevaar. Waar komen deze gassen vandaan?



[03] Aardgas wordt beschouwd als de schoonste fossiele brandstof. Het kan efficiënt gebruikt worden voor 
gecombineerde warmte- en krachtopwekking. Maar reserves zijn, net als bij olie, beperkt en bovendien 
stoot gas nog steeds de helft van de CO2 die steenkool per eenheid elektriciteit oplevert.

[04] Platbranden van regenwouden levert éénvijfde van alle CO2-uitstoot op. Bovendien is 
vernietiging van bossen heel riskant omdat daardoor een geheel regionaal klimaat volledig 
ontwricht kan raken, zoals in de Amazone.

[05] Methaan, lachgas en waterdamp zijn ook belangrijke broeikasgassen. De belangrijkste 
bronnen van methaan zijn de bio-industrie en rijstkwekerijen. Het gas ligt ook van nature opgesla-
gen in premafrostbodems – als die smelten komen er enorme hoeveelheden methaan vrij. Lachgas 
wordt geproduceerd door veehouderijen, electriciteitscentrales, motorvoertuigen en vliegtuigen. 
Waterdamp is het belangrijkste natuurlijke broeikasgas.

[04] [05][03]
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De CO2-dichtheid van de atmosfeer is al gestegen 
van 280 naar 380 deeltjes per miljoen (dpm) 
sinds het begin van de Industriële Revolutie.  
Als we de aarde niet meer dan 2 graden willen 
laten opwarmen, dan mag de CO2-dichtheid van  
de atmosfeer niet boven de 480 dpm komen.



EEN KLIMAATVRIENDELIJKE 
WERELD

[01] Een SUV of een grote limousine stoot 1,3 ton CO2 uit om slechts 3200 kilometer te rijden. Een 
lichtere auto die 32 kilometer per liter rijdt, haalt bijna 18.000 kilometer met diezelfde uitstoot.

[02] Een familie van 4 personen in Bangladesh stoot ook 1,3 ton CO2 uit gedurende een jaar, maar 
wel voor alles wat ze doen. Per persoon is de huidige uitstoot in Bangladesh 0,3 ton per jaar.

[03] Vier gemiddelde consumenten uit geïndustrialiseerde landen vervuilen de atmosfeer net 
zo veel, alleen al door hun vleesconsumptie. Elke kilo vlees veroorzaakt een uitstoot van broeikas-
gassen (inclusief methaan en lachgas) van drie of vier kilo CO2.

[02] [03]

3000 km

STOP

3000 km

STOP

[01]
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De gevolgen van de opwarming van de aarde treffen ons allemaal. Maar de armste 
landen zullen echt ernstig in de problemen komen. Daar is gewoonweg te weinig 
geld voor de noodzakelijke maatregelen. En zelf stoten ze nauwelijks broeikasgassen 
uit. Daarom moeten de rijke landen actie ondernemen – met gebruik van de eigen 
technologie en hulp aan de armere landen om een infrastructuur te bouwen om de 
uitstoot hier en daar in toom te houden. Kortom, een klimaatvriendelijker wereld. Dat 
wil zeggen dat de temperatuurstijging op aarde niet meer mag bedragen dan 
2 graden Celsius. Willen we die doelstelling halen, dan mag de persoonlijke  
CO2-uitstoot van elk mens op aarde maximaal 1,3 ton per jaar bedragen in 2050.  
Ter vergelijking:

3000 km

STOP



3000 km

STOP

[04] Een vlucht naar en van een vakantiebestemming 2500 kilometer verderop – ongeveer van 
Amsterdam naar Tenerife – levert een uitstoot van broeikasgassen op van 1,4 ton CO2 voor elke 
passagier aan boord. Dus zo’n reis verbruikt in een keer je hele persoonlijke ‘CO2-budget’ voor een 
jaar.

[05] We hebben nog tijd om dat doel van 1,3 ton per jaar te bereiken. Dan moeten we wel vandaag 
beginnen, want de berekening werkt alleen als de CO2-uitstoot snel en blijvend daalt.

[04] [05]
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De uitstoot van broeikasgassen is erg ongelijk 
verdeeld. De Verenigde Staten stoten 5,9 miljard 
ton CO2 per jaar uit. Dat is tien keer zoveel als het 
gehele Afrikaanse continet beneden de Sahara, 
ook al hebben de V.S. de helft van het aantal 
inwoners. China haalt binnenkort de V.S. in als 
grootste CO2-uitstoter. Maar de CO2-uitstoot per 
hoofd van de Chinese bevolking is nog altijd zes 
keer zo laag als in de V.S., en drie keer zo laag als 
in Europa.



ALS WE NIETS DOEN,  
WAT DAN?
Eerst het goede nieuws: we kunnen iets doen aan de opwarming van de aarde. Als 
iedereen samenwerkt – regeringen, industrie, mensen over de hele wereld – kunnen we 
de temperatuurstijging onder de 2 graden krijgen. Het slechte nieuws is dat als we 
doorgaan zoals nu, de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw wel zo’n 5 graden 
kan stijgen.

[01] Overstromingen zullen drastisch toenemen, omdat hevige stormen en zware regenval steeds 
vaker zullen voorkomen.

[02] De gletsjers op aarde smelten in angstaanjagend tempo. Dat betekent dat er ineens een grote 
stroom water op gang komt, maar daarna worden rivieren kleine armzalige stroompjes, wat de 
watervoorraad serieus in gevaar kan brengen.

[03] De stijging van de zeespiegel is niet alleen een bedreiging voor eilanden en laagliggende 
landen als Bangladesh en Nederland. De zeespiegel zou enkele meters kunnen stijgen waardoor ook 
steden als London, Shanghai, New York, Tokyo en Hong Kong gevaar lopen.

[02] [03][01]
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[04] Droogtes zullen veel vaker voorkomen, bijvoorbeeld in Afrika, Azië en het Middellandse 
Zeegebied. Met hongersnoden voor miljoenen mensen als gevolg, vooral in de armere landen. 

[05] Meer soorten zullen sneller uitsterven, omdat dieren, planten en ecosystemen zich 
onmogelijk kunnen aanpassen aan de snelle klimaatsverandering. Dit geldt met name voor flora en 
fauna van koraalriffen, bossen, savannes, de poolgebieden en bergketens. Wetenschappers vrezen 
dat een derde van alle bestaande soorten uitgestorven zou kunnen zijn in 2050.

[04] [05]
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Klimaatverandering is een feit. Vandaag is onze 
wereld warmer dan op enig moment in de afgelopen 
2000 jaar. Tegen het einde van de eeuw, als het zo 
doorgaat, zal de temperatuur op aarde hoger zijn 
dan ooit in de afgelopen 2 miljoen jaar.



[02]

DOE HET  
ZELF

[03]

Wetenschappers en ingenieurs zijn met elkaar eens dat we nu alle technologie 
hebben om de industrie klimaatvriendelijker te maken. En elke euro die we nu 
investeren om klimaatverandering te voorkomen, bespaart ons vijf tot twintig euro 
die de gevolgen ervan in de komende eeuwen zouden kosten. Maar de tijd begint 
te dringen, waarschuwen klimaatonderzoekers. Dat betekent een andere manier 
van denken in de politiek en de industrie– en bij alle gewone mensen. De 
volgende tien jaar zullen doorslaggevend zijn.

< 2°C? !

[01]

[01] Laat u informeren. Weten is doen: wetenschappers hebben ontdekt dat door kennis over en 
besef van klimaatverandering en de gevolgen ervan, mensen meer gemotiveerd bereid zijn er iets 
tegen te ondernemen. 

[02] Begin zelf. Check uw eigen huis en gewoontes en begin gewoon met aanpassingen (uiteraard 
tips in deze folder).

[03] Doe het samen. Laat familie, vrienden, collega‘s, medeleerlingen en huisbazen weten wat u 
weet en roep hen op om mee te doen.
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< 2°C? !

[04] [05]

< 2°C? !

01

[04] Laat uw invloed gelden en sluit u aan bij een initiatief, organisatie of een politieke partij waar 
klimaatverandering serieus genomen wordt. 

[05] Zo is het mogelijk! Door energie te besparen en efficiënter te gebruiken, door groene stroom 
te kiezen. Klimaatvriendelijke industrie en een klimaatvriendelijke levensstijl zijn haalbaar. We 
kunnen onze planeet beschermen tegen klimaatverandering.
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Bij klimaatverandering, en vooral de bestrijding 
ervan, spelen persoonlijke voorkeuren een  
zeer belangrijke rol. Internationale afspraken 
op hoog niveau alleen zullen de gevaarlijke 
klimaatverandering niet stoppen.  
Ook individuen en gemeenschappen hebben 
invloed en zullen hun gedrag moeten 
veranderen, in hun keuzes voor huisvesting, 
transport en voedselconsumptie.
(Stern Review Report on the Economics of Climate Change. Nicholas Stern is 
een Britse econoom en adviseur van Blair)



[02]

BESPAAR ENERGIE –  
IN HUIS

[03]

Jaag ‘stroomdieven’ het huis uit. Veel huishoudelijke apparaten verbruiken veel 
meer energie dan nodig is – zelfs als ze uit staan. Dat is allemaal te veranderen 
door een combinatie van slimme aankopen en een paar simpele trucs – goed voor 
uw huishoudrekening én de klimaatrekening.

[01]

[01] Koop de meest energie-efficiënte producten. Nieuwe apparaten moeten een aan/uitschake-
laar hebben die ze volledig van stroom afsluit, of niet meer dan 1 watt gebruiken in de stand-by 
stand.

[02] Laat je PC slapen. Schakel over op de zogeheten ‘idle-stand’ als u stopt met werken, dat zorgt 
voor een heel laag stroomverbruik. En bent u helemaal klaar met werken, haal dan de stekker uit het 
stopcontact. Trouwens: platte monitoren en laptops zijn zeer energie-efficiënt.

[03] Stop sluipverbruik. Audio- en videoapparatuur, televisies, PC’s en alle accessoires blijven 
energie verbruiken – zelfs in de stand-bystand. De kosten voor een gemiddeld huishouden  
kunnen oplopen tot €100 per jaar. Dus: trek de stekkers eruit of gebruik een stekkerdoos met 
eenaan / uitschakelaar.

12 |



[04] [05]

[04] Draai spaarlampen in. Met spaarlampen verbruikt u zo’n 80 procent minder energie en ze zijn 
ideaal voor plaatsen waar voor langere periodes licht nodig is. (nog even dit: spaarlampen bevatten 
kwik en horen bij het klein chemisch afval). In alle andere gevallen: licht uit in kamers die niet 
gebruikt worden.

[05] Haal opladers en transformators uit het stopcontact. Laat de lader voor uw mobiele 
telefoon, mp3-speler, digitale camera en elektrische tandenborstel, en de transformator voor je 
halogeenlamp en huishoudelijke apparatuur, niet in het stopcontact zitten. Die blijven energie 
verbruiken, zelfs als ze niet aan het opladen zijn.

Lees meer over het werk van Greenpeace op: www.greenpeace.be  
of over energiezuinige toestellen op: www.topten.be
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Overal spaarlampen gebruiken zou 85 
kolengestookte electriciteitscentrales 
wereldwijd overbodig maken. Dit zou 
de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 
meer dan 500 miljoen ton verminde-
ren. Dat is meer dan de totale uitstoot 
van Canada. uit: Energy [R]evolution, Greenpeace, 2007.



[02]

Zelfbereide maaltijden zijn het best, ook voor het milieu. Omdat thuis koken voor veel 
minder CO2-uitstoot zorgt dan fastfood en diepvries kant-en-klaar maaltijden. Toch 
kunnen veel koks nog meer snijden in hun energieverbruik en tegelijkertijd geld 
besparen.

[01]

[01] Bevrijd jezelf van de energieslurpers. Check het stroomverbruik van nieuwe apparaten  
voor aanschaf. Koop alleen de meest energie-efficiënte apparaten (in België: categorie A+ of A++). 
Oude koelkasten zijn zeer inefficiënt en ze blijven altijd aan staan. 

[02] Zet uw koelkast op een koude plek. Dat wil zeggen niet naast de verwarming, het gasfornuis 
of in de zon. En is de rubberen sluiting intact en zijn de ventilatiegrillen vrij van stof ? 
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BESPAAR ENERGIE –  
IN DE KEUKEN



[04] [05][03]

[03] Houd koelkasten ijsvrij. Koelkasten en vriezers verbruiken meer stroom als ze vol met ijs 
zitten. Laat ze dus af en toe volledig ontdooien.

[04] Kook met minder energie. Laat de deksel op de pan. Gebruik minder water om eieren of 
groenten te koken. Gebruik een hogedrukpan. Verwarm de oven niet voor. Bij elektrisch koken kunt 
u uiteraard de kookplaten eerder uitzette en het voedsel gratis laten gaar koken. 

[05] Waterkokers zijn erg efficiënt om water te koken. Maar het verwarmen van water kost veel 
energie – verwarm dus nooit meer dan u nodig heeft.
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Een topkwaliteit moderne koelkast 
(categorie A++) is vandaag minstens 
drie keer zo efficiënt als een koelkast 
van tien jaar geleden.  
Dat betekent een dubbel voordeel: 
een lagere elektriciteitsrekening en 
minder CO2-uitstoot.



[02]

BESPAAR ENERGIE –  
IN DE BADKAMER

[03]

40°C

[01]
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[01] Snel douchen, inzepen met de kraan dicht, afspoelen onder een waterbesparende douchekop, 
dat halveert het water- en stroomverbruik.

[02] Bespaar op de was door te wassen met volle trommel, op lage temperaturen en zonder 
voorwas. Gewone was komt er brandschoon uit en het stroomverbruik zal met zo’n 80 procent 
dalen. En – als het mogelijk is – sluit uw wasmachine direct aan op de warme kraan.

[03] Gebruik geen apparaten op batterijen omdat ze meer stroom verbruiken dan andere 
elektrische apparaten. Als u alleen een apparaat met batterijen kunt kopen, zorg dan tenminste dat 
u het op de juiste manier oplaadt. Haal de stekker eruit als de batterij opgeladen is, gebruik de 
batterij vaker op en verwijder het apparaat zorgvuldig als het niet langer bruikbaar is.

Verwarmen van water verbruikt, na het verwarmen van ruimte, de meeste energie 
binnenshuis. Dat betekent dat efficiënte waterverwarming ook het meeste oplevert.

40°C
40˚C



40°C

[04] [05]

40°C

02

BESPAAR ENERGIE | 17

[04] Laat was aan de lijn drogen. Drogers zijn energieslurpers. Een huishouden van vier personen 
dat hun droger eruit gooit, zal 480 kilowattuur – en 300 kilo CO2 – per jaar besparen.

[05] Gebruik de zon. In gematigde streken als Nederland leveren zonnecollectoren met een 
oppervlakte van anderhalf tot twee vierkante meter al voldoende op om 60 procent van het water te 
verwarmen dat nodig is om te douchen en te wassen. In zonnige regio’s kan dat zelfs oplopen tot 100 
procent. 

Elektrische boilers zijn zeer inefficiënt. 
Gemiddeld verbruiken ze 3200 kilowattuur 
per jaar. Dat is gelijk aan wat een drie 
persoonshuishouden in een heel jaar aan 
energie gebruikt. Vervang ‘m door een 
efficiënte gasboiler of zonnecollectoren.



[02]

SLIM WARM

[03]

Iedereen wil een warm huis hebben in de winter. Maar het is belangrijk om uw huis 
te verwarmen, niet de atmosfeer. Inefficiënte verwarming is nog steeds de grootste 
kostenpost op de klimaatrekening van velen. En de mogelijkheden om hier energie te 
besparen zijn enorm. Enkele simpele trucs en een aantal verstandige investeringen 
kunnen veel geld besparen op de verwarmingsrekening.

[01]

[01] Cool down. Een gezonde verwarmde woonkamer heeft meestal genoeg aan 18 tot 20 graden – in 
slaapkamers, gangen en weinig gebruikte kamers kan de temperatuur een stuk lager. Deuren dicht 
en de verwarming laag als u niet thuis bent. Programmeerbare thermostaten die de kamertempera-
tuur automatisch regelen, bijvoorbeeld ’s middags hoger en ’s nachts lager, zijn nog handiger.

[02] Verdubbel. Zorg voor dubbele beglazing - enkel glas is een grote bron van warmteverlies, net 
als slecht sluitende kozijnen.

[03] Frisse wind. De beste manier [ADD] om een kamer te luchten is de verwarming uitzetten, de 
ramen wijd open en een korte tijd laten doorluchten. Dit laat de muren hun warmte behouden.  
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< 20°C



< 20°C

[04] [05]

< 20°C

[04] Comfort voorop. Goede warmte-isolatie in buitenmuren, op zolders en in kelderplafonds 
kunnen een besparing van 50 procent opleveren. 

[05] Laat het verwarmingssysteem nakijken. Nieuwe systemen zijn veel efficiënter: investeren in 
een nieuw systeem levert vaak al na enkele jaren geld op. En vergeet niet dat elk verwarmings-
systeem regelmatig goed onderhoud nodig heeft. Waarschuwing: elektrische kachels zijn 
inefficiënte energie- en geldslurpers.
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Elke graad waarmee u de 
kamertemperatuur verlaagt, 
bespaart 6 procent energie-
verbruik voor verwarming. 
Op wereldschaal is dat een 
besparing zo groot als het 
energieverbruik voor warm-
te van de hele Amerikaanse 
bevolking.



[02]

GOED  
WARM
Moderne huizen verwarmen zichzelf min of meer. De beste huizen zijn zo goed 
geïsoleerd dat zonlicht en lichaamswarmte van de bewoners kunnen zorgen voor 
een aangename kamertemperatuur. En als het echt koud wordt, bieden alternatieve 
verwarmingssystemen uitkomst. CO2-uitstoot: nul. Investeren in efficiënte syste-
men levert veel op – zelfs bij oudere huizen.

[01]

[01] Zonlicht en lichaamswarmte is vrijwel alles wat u nodig heeft om uw huis warm te stoken als 
u een zogeheten passief huis heeft. Passieve huizen zijn goed geïsoleerd en hebben de meeste ramen 
op het zuiden.

[02] Houtverbrandingssystemen zijn niet hetzelfde als kampvuren. Moderne systemen verbran-
den houtpallets of houtsnippers. Ze zijn volledig automatisch en kunnen het water voor het hele 
huis verwarmen. Als het hout uit duurzaam beheerde bossen komt, is de CO2-rekening neutraal.

[03] Zonnecollectoren kunnen meer verwarmen dan alleen water voor de douche. Verwarmingsin-
stallaties op zonne-energie in goed geïsoleerde huizen kunnen alle warmte leveren die nodig is in de 
lente en de herfst en ondersteunen het conventionele verwarmingssysteem in de winter.
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[04] [05][03]

[04] Biogas is niet alleen voor gebruik in speciale apparaten. Het kan ook aangesloten worden op 
het gasnetwerk. Als het wordt verbrand in kleine warmtekrachtcentrales, levert het stroom en 
warmte.

[05] Aardwarmte kan energie voor verwarming leveren op verschillende manieren. Enkele 
honderdduizenden huizen hebben al een ondergronds aardwarmtesysteem. De warmtepompen die 
gebruikt worden om aardwarmte te genereren moeten dan wel aangedreven worden door groene 
stroom. Aardwarmtekrachtcentrales produceren zowel elektriciteit als warmte.
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Isolatie en efficiënte ventilatie 
kan de verwarmingsbehoefte 
met 90 procent verminderen. 
Enkele duizenden van deze 
energie-efficiënte huizen zijn 
de laatste tien jaar in Europa 
gebouwd. Ze staan er en zijn 
geen luchtkastelen.
uit: Energy [R]evolution, Greenpeace, 2007



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

DE BUITENWIJK VAN DE 
TOEKOMST
Zonnecollectoren, kleine warmtekrachtcentrales, windturbines – het is veel 
efficiënter om energie op te wekken in kleine centrales op die plek waar de 
energie gebruikt wordt. Kortom, decentrale energieopwekking is het toverwoord 
voor een klimaatvriendelijke toekomst. De grote energiebedrijven bestrijden deze 
concurrentie voor hun megagrote milieuvervuilende electriciteitscentrales nog 
steeds. Politici en consumenten moeten daarom zorgen voor een ‘creatieve 
ontmanteling’ van deze overbodige reuzen.

[01] Zonnecellen  zullen de daken van de toekomst bedekken. Ze slaan een deel van de energie uit 
zonnestralen op – tussen de 1000 en 2500 kilowattuur per jaar voor elke vierkante meter oppervlak-
te. Elk huis levert stroom aan en neemt stroom af van het electriciteitsnet, afhankelijk van de uren 
zon en de individuele behoeftes van het huis. Zogeheten fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) zijn al een 
enorme groeimarkt in Japan, Duitsland en Californië, ondersteund door subsidies en regels.

[02] Kleine warmtekrachtcentrales leveren stroom en warmte aan individuele huizen of hele 
wijken. Ze draaien op aardgas, biogas of duurzaam geproduceerde plantaardige olie.
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Zonnecollectoren die warm water voor een 
concurrerende prijs leveren bestaan al. In 
het jaar 2050 zal elektriciteit uit zonne-
cellen (PV) 10 procent van de totale 
energiebehoefte van de wereld kunnen 
leveren.

04

[03] Zonnecollectoren produceren warm water en leveren energie voor verwarming.

[04] Passieve huizen zijn zo gebouwd dat ze naar de zon gericht zijn en maken direct gebruik van 
de warmte van de zon. 

[05] Geothermische warmtekrachtcentrales met aardwarmte uit diepere lagen wekken stroom 
en warmte op. Hoewel de technologie om deze aardwarmte op te halen zich in een pril stadium 
bevindt, heeft het enorme mogelijkheden. Deskundigen verwachten dat geothermie een belangrijke 
schone energiebron zal worden, omdat het een vaste stroom van energie levert, anders dan de meer 
wisselende bronnen als wind en zon.
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STEDEN VAN DE  
TOEKOMST
De stadcentra van de wereld van morgen zullen stroom en warmte gebruiken én 
leveren. De daken en gevels van publieke gebouwen zijn ideaal om zonne-energie op 
te wekken. ‘Lage energie’ zal de standaard worden voor alle gebouwen. Regeringen 
zullen resoluut normen voor laag energiegebruik moeten opleggen en de renovatie van 
gebouwen moeten stimuleren. Is ook nog goed voor de werkgelegenheid.

[01] Zonnegevels zullen een decoratief element vormen op kantoor- en appartementsgebouwen. 
Fotovoltaïsche systemen zullen sterker concurreren en architecten zullen met verbeterde 
ontwerpen aan de slag kunnen.

[02] Renovatie kan zorgen voor energiebesparing van oude gebouwen van wel 80 procent – door 
verbeterde warmte-isolatie, geïsoleerde ramen en moderne ventilatiesystemen.
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Verbeteringen in warmte-isolatie 
kan het energieverbruik voor 
verwarming wereldwijd met 40 
procent verminderen in het jaar 
2050. De jaarlijkse besparingen 
van 7000 peta-joule is ongeveer 
gelijk aan de totale hoeveelheid 
energie die verbruikt wordt voor 
verwarming in de Verenigde 
Staten.

04

[03] Zonnecollectoren leveren warm water voor hun eigen gebouw maar ook voor naastliggende 
gebouwen. 

[04] Efficiënte warmtekrachtcentrales zullen er in verschillende maten zijn – die in de kelder van 
een vrijstaand huis passen of die hele flats of wijken van stroom en warmte voorzien, zonder 
transportverliezen.

[05] Groene stroom voor steden zal ook van verder weg komen. Windparken in zee en zonnekracht-
centrales in woestijnen hebben een enorm potentieel.
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HET DORP VAN DE  
TOEKOMST
De energierevolutie verandert het leven op het platteland. Veel boeren produceren, 
naast voedsel, al biogas en brandstoffen. Deze trend zal versnellen, omdat het 
platteland een rijke bron van klimaatvriendelijke energie is die alleen maar 
aangeboord hoeft te worden. Decentrale installaties voor zonne-energie en kleine 
elektriciteitscentrales bieden veel mogelijkheden voor plattelandsgebieden in 
ontwikkelingslanden waar nu nog geen electriciteit is.

[01] Biogas kan stroom en warmte leveren aan individuele huizen of hele dorpen. Het wordt 
gewonnen uit de gisting van mest en ander organisch afval, die in grote hoeveelheden als bijproduct 
van landbouw ontstaan. Ook worden er steeds meer gewassen speciaal verbouwd voor biogas.

[02] Biobrandstof uit koolzaad, maïs en suikerriet laat auto’s net zo goed rijden als op benzine uit 
olie. De CO2-uitstoot door biobrandstof is theoretisch gelijk aan de CO2 die de gewassen tijdens hun 
groei opnemen. Uiteraard zal deze productie van energie ecologisch verantwoord moeten zijn, 
omdat veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen óók uit fossiele brandstoffen gemaakt worden. 
Daarbij is elektriciteitsopwekking uit biomassa veel efficiënter. 
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Moderne technieken zullen het mogelijk 
maken om energie uit biomassa te halen. 
Stro, hout en energiegewassen leveren 
halverwege deze eeuw één-vijfde van de 
wereldwijde energievraag.

04

[03] Zonne-energie komt van het dak op de schuur waar meer dan genoeg plaats is voor zonnecellen.

[04] Windturbines kunnen het beste draaien waar genoeg ruimte is, bijvoorbeeld op het platteland 
of op zee. Boeren kunnen stukken land ‘leasen’ voor windparken of er zelf in investeren en de 
stroom verkopen. De windenergie-industrie is al een groeimarkt in Duitsland, Denemarken, de 
Verenigde Staten en India. De verwachte bijdrage in de opwekking in 2050 is 7 miljard kilowattuur 
per jaar – drie keer meer dan de energie die wordt opgewekt door alle werkende kerncentrales op 
aarde.

[05] Waterkrachtcentrales leveren momenteel het grootste deel van de schone energie. Maar hun 
potentieel is beperkt. De aanleg van grote dammen bedreigt vaak zowel het milieu, als de mensen-
rechten. Een alternatief op kleinere schaal vormen centrales in rivieren.
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[02]

REIS  
KLIMAATBEWUST
Mobiliteit zorgt voor grote verschillen en ongelijkheid in de persoonlijke CO2-uitstoot 
van mensen. Terwijl sommige mensen rondrijden in SUV’s, nemen anderen de bus. 
Sommigen vliegen de wereld over in hun vrije tijd, anderen geven de voorkeur aan een 
wandelvakantie. Dit zijn grote verschillen in gedragspatronen en de mogelijkheden om 
energie te besparen zijn net zo groot.

< 4L

[01]

[01] Openbaar vervoer is efficiënt vervoer. Bussen en treinen verbruiken drie keer minder 
brandstof dan personenauto’s. Spoorvervoer in stedelijke gebieden zijn het meest efficiënt – en ze 
zullen zelfs nog schoner zijn in de toekomst als ze op eco-stroom rijden.

[02] Stap voor stap. Lopen houdt een mens fit en schaadt het milieu niet. Herover de stad – te voet.

[03] Vlieg alleen als het moet. Luchtverkeer is een van de grootste klimaat-killers. Overweeg 
alternatieven als telefoon- en videoconferenties. Verminder uw lange afstandsvluchten, en op de 
kortere routes is de trein snel en heel wat klimaatvriendelijker.

28 |



 

[04] [05][03]

De auto thuislaten en op de fiets 
naar het werk? Dat bespaart jaarlijks 
een halve ton aan CO2-uitstoot. Dat is 
vijf keer zoveel als de totale jaarlijkse 
uitstoot van broeikasgassen van 
gemiddelde Ethiopiër.

< 4L

05

[04] Krimp je auto. De enige echt belangrijke vraag bij de aanschaf van een nieuwe auto is: hoeveel 
brandstof verbruikt hij? Auto’s die 100 kilometer rijden op 4 liter benzine zijn nu al op de markt. 
Dat kan verminderd naar 2 liter – dan rijdt de auto 1 op 50. Help ons ervoor te zorgen dat eigenaren 
van gigantische limousines, SUV’s en andere bakken zich zo schamen, dat ze zich niet meer 
publiekelijk durven te vertonen.

[05] Grijp elke gelegenheid aan om de fiets te nemen als u gaat werken, winkelen of zelfs als je op 
vakantie gaat. Een fiets neemt nauwelijks ruimte in en gebruikt geen brandstof. 
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[02]

MINDER IS  
MEER

[03]

Zo veel, zo snel en zo goedkoop mogelijk – dat is het motto van de moderne wereld. 
Maar turbo-consumptie maakt de wereld niet gelukkiger en het milieu krijgt de 
rekening gepresenteerd. Een economie waar kwantiteit voor kwaliteit gaat, verspilt 
ruwe grondstoffen en stoot grote hoeveelheden broeikasgassen uit. Verstandiger 
beheer van tijd en hulpbronnen zal een minder zware schadelijke wissel trekken op 
het milieu – en de kwaliteit van het leven verbeteren.

[01]

2007 2027

[01] Ga voor kwaliteit, bijvoorbeeld als u kleren of elektrische apparaten koopt. Goede kwaliteit 
gaat langer mee, beschermt natuurlijke hulpbronnen en vermindert transport van goederen.

[02] Minder vlees mag. Volgens de FAO (Food and Agricultural Organisation) zijn de veehouderijen 
verantwoordelijk voor 18 procent van alle uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Omdat er zeer 
grote hoeveelheden energie nodig zijn voor de mestproductie, het kappen van regenwouden voor 
grasland en sojabonenvelden en, als laatste, door de grote hoeveelheden methaan in de veemest.

[03] Kies biologisch. Biologisch voedsel wordt verbouwd zonder het gebruik van kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen. Er is geen transport van veevoer uit verre gebieden voor nodig. En de 
biologische landbouw en veehouderij veroorzaken minder uitstoot van broeikasgassen.
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[04] [05]

05

[04] Koop eigen waar. Groenten kopen van eigen bodem en volgens de seizoenen vermindert 
transport en de noodzaak om kassen te verwarmen en te verlichten.

[05] Laat u dicht bij huis verrassen. Is uw reis echt nodig? Weekendtrips met het vliegtuig om te 
winkelen of om naar een tropisch paradijs te gaan, gooien uw eigen CO2-rekening overhoop. Ontdek 
de schoonheid van uw eigen land en streek.
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Vlees en melkproducten zijn de 
grootste verborgen bronnen  
van broeikasgassen. De veehouderij 
is verantwoordelijk voor 18 procent 
van alle broeikasgasuitstoot.



ENERGIE [R]EVOLUTIE
Het Greenpeace-scenario voor klimaatvriendelijke energie-opwekking in het jaar 2050.

In 2050 zal de wereldwijde vraag naar energie verdubbeld zijn, zo verwacht het 
Internationaal Energie Agentschap (IEA). Dat betekent dat meer en meer fossiele brand-
stoffen, zoals  steenkool,  olie and  aardgas, verbrand zullen worden om energie 
te produceren. Als dit gebeurt, stijgt de CO2-uitstoot dramatisch. En het klimaat slaat 
volledig op hol. 
Binnen 50 jaar kan die uitstoot de helft minder. Het Greenpeace-rapport Energy 
(R)evolution toont aan dat dat mogelijk is en op welke manier, zonder de wereldeconomie 
in gevaar te brengen. Door energiebesparing, efficiënter gebruik van energie en schone 
energiebronnen. 
n het kort: het gebruik van  kernenergie stopt in 2030. Rond het jaar 2050 wordt de helft 
van de totale wereldwijde primaire energiebehoefte voorzien door schone energiebronnen, 
zoals  biomassa,  waterkracht,  zon,  wind en  aardwarmte.
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