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KLIMAAT & ENERGIE
In het Klimaatakkoord van Parijs hebben we samen afgesproken
alles uit de kast te halen om de opwarming van de Aarde te beperken
tot maximaal 2 graden. De opwarming wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door CO₂-uitstoot; CO₂ komt voornamelijk (85%)
vrij door het gebruik van (fossiele) energie. Duss… hoe gaan we - zo
snel mogelijk - omschakelen naar een schone energievoorziening?

Parijs in Nederland
“Parijs” is in Nederland
verder uitgewerkt in het
Klimaatakkoord. Daarin
wordt voor alle sectoren
uitgegaan van zo’n 30-50%
energiebesparing.

Eindgebruik van
opgewekte energie

184 MT

CO₂
 9.3% CH₄
 85,2% CO₂

 1,1% F
 4,5% N₂O

Fair share
Om wereldwijd iedereen
van een voldoende en
‘eerlijk aandeel’ -schoneenergie te kunnen voorzien
is een transitie nodig aan
de aanbod- én vraagkant;
in opwek én besparing.

157 MT
 49% verlies
 11% grondstoffen
 21,5% warmte
 7% elektriciteit
 11,5% mobiliteit

Totale uitstoot van broeikasgassen

KLIMAAT & SCHONE ENERGIE
SCHONE ENERGIE
IN 2050:

NU

lokaal
opgewekte,
hernieuwbare
energie

WARMTE

VRAAG

(diverse) lokale
warmtebronnen
energiebesparing

Hoeveel minuten gebruikt Nederland
welke energiebron per dag?
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De schoonste energie is de
energie die je niet gebruikt

- gedrag
- isoleren
- nieuwe technieken

EN...

1u13m Biomassa
 8s Waterkracht
19m Windenergie
 1
3u6m Import van
9m Zonne-energie
fossiele energie
5m omgevingsenergie  
9u5m Fossiele en
3m Aardwarmte
overige energie uit
eigen land
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KLIMAAT &
ENERGIEBESPARING
Samen energie besparen,
geeft energie

Doorbreek de
klimaatspagaat

Samen hebben we impact;
samen besparen we in 1
stookseizoen met 1 graad lager
het jaarverbruik van een stad
als Amsterdam. Bovendien:
1 op de 5 deelnemers aan
Warmetruiendag gaat na
deelname bewuster om met
energie.

Anders reizen, anders
eten, alles anders? Praat
over het klimaatprobleem
en wat het met je doet;
verbreek de stilte. We
zitten allemaal in een
klimaatspagaat, alleen
weten we het niet van
elkaar.

ENERGIEVERSPILLING IS ZÓÓÓÓ 1989...
WARMETRUIENDAG.NL
Bronnen: https://www.milieucentraal.nl/
https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-cijfers/uitgebreid/2019/broeikasgassen
I&Oresearch voor Warmetruiendag: https://www.warmetruiendag.nl/nieuws/onderzoek-warmetruiendag-nederlander-in-klimaatspagaat
Klimaatspagaat? Zie ook klimaatgesprekken.nl en de Dutch Climate Psychology Alliance: klimaatpsychologie.com.

