
Oplossingen en uitdagingen 



Aspecten 

People 

Profit Planet 

(sociale) 

(economische) (ecologische) 



Je kunt geen economisch paradijs bouwen op een ecologisch kerkhof maar 
je kunt ook geen ecologisch paradijs bouwen op een economisch kerkhof. 
 
 
 
 



Aspecten 

People 

Profit Planet 

(sociale) 

(economische) (ecologische) 

We moeten voorzien in de behoefte van huidige generaties zonder het voor toekomstige 

generaties onmogelijk te maken in hun behoefte te kunnen voorzien.  



Zonne-energie, Duitsland 



Zonnecentrale in het centrum van Berlijn 



Olmedilla, Spanje 



Ivarem, Lier 



Sanyo solar ark, Japan 





Zoninstraling kWh/m2 per dag op de wereld.  











Zonne-eilanden 





Sun Moon Mansion Dezhou China 







World Future Energy Summit in Abu Dhabi 2009 

Om die energie te benutten zijn de woestijnen 

nodig, waar ruimte is voor grootschalige zonne-

energiecentrales. Die via een intercontinentaal 

netwerk een fundamentele oplossing vormen 

voor de beschikbaarheid van duurzame energie 

na 2050, zei de prins.  

De warmte die vrijkomt bij energieopwekking 

kan daarnaast wordt gebruikt voor de ontzilting 

van zeewater of voor koeling, een aangenaam 

neveneffect in droge en met een watertekort 

kampende gebieden. 

 



Het bedekken van 0,3 procent van de woestijnen met zonnecollectoren levert genoeg stroom 

voor alle burgers en bedrijven in Europa. Haalbaar als we 100 centrales bouwen voor 350 

miljard en een netwerk naar Europa maken van 50 miljard euro.  

 



Een Duits consortium van Siemens en enkele banken,luisterend naar de naam Desertec, wil de komende 

veertig jaar vierhonderd miljard euro in de woestijn pompen. 



Spanje (Sanlucar la Mayor) 



Waterkracht 



Een halve meter verval is al genoeg om energie op te wekken.  Ijselmeer halve meter hoger - afsluitdijk 



Wind energie 



In 2007 heeft Nederland 60 windmolens in zee gebouwd goed voor 142.000 huishoudens.  

Nu gaan we er 400 bij bouwen. Tot 2020  moeten we er 1600 gaan bouwen voor 6 miljard 

euro. Dit is voldoende voor alle Nederlandse huisgezinnen maar de vraag zal dan 40 maal 

hoger liggen zeker als we auto's elektrisch willen laten rijden. (nodig 64.000 windmolens) 

Windenergie 



Volgens bureau OMA (Rem Koolhaas) moet er een ring van windmolenparken in de Noordzee 

komen als een soort hek rond de bestaande ecologische zones. 



Tussen de molens kunnen matten geplaatst worden of stenen voor rifvorming. Ook moet er een 

supergrid komen dat de stroom transporteert. Booreilanden zouden waterstof aan vrachtboten  

kunnen leveren die nu nog zeer vervuilend zijn.    



Het bestaande elektriciteitssysteem kan de variaties in vraag en windaanbod ook in de 

toekomst op elk moment opvangen, zolang er gebruik wordt gemaakt van actuele 

windvoorspellingen.  



Engeland geeft windenergie topprioriteit                                                  Ma, Jan 11, 2010  

 

 

De Britse regering gaf het startsein voor een plan waarmee 110 miljard euro is gemoeid. Over tien jaar 

moeten zo’n 6.400 windturbines in Britse wateren staan, die ruim 30 gigawatt aan energie kunnen opwekken.  

 

Genoeg voor een kwart van de Britse stroombehoefte, ofwel twintig miljoen huizen. Het land behoort hiermee 

in een keer tot de wereldtop. 



Stelling 
 
 
We moeten net als Duitsland en Engeland zorgen dat we overstappen op  
zonne-energie 

 
 
Eens 
 
Oneens  







 





Geothermische warmte 



Duurzaam bouwen en warmte koude opslag 

 

in het Paleiskwartier 



Opslag van warmte en koude in de bodem (maar ook van CO2) 

Paleiskwartier ‘s-Hertogenbosch 
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amphitheatre 







The heat the servers is transmitted to water 





Duurzaam bouwen 



California Academy of Sciences 



Het grasdank van het California Academy of Science gebouw 





Wuhan Energy Flower 140 meter, als aronskelk met laboratoria als bladeren. De bovenkant zorgt voor schaduw de  

hele zomer. Het dak bestaat uit zonnepanelen regenwater wordt opgevangen en gebruikt en de stamper bestaat uit windturbines 











One Planet Foundation – Eco-Villa-concept 









Cradle to cradle auto’s 

Auto’s op waterstof, zittingen gevuld met soja bonen foam 

en banden van mais plastic.  

Bespaar materialen Hergebruik van materialen     Afbreekbare niet –giftige materialen  



Beschikbaarheid elektrische (personen)voertuigen 

I-Miev 

Prijs: € 27.588,- (excl. 

BTW) 

Bereik: 150 km 

Levering: april / juni 
Landwind 

Prijs: € ??? (excl. BTW) 

Bereik: ? km 

Levering: ? 

Nissan Leaf 

Prijs: ca. € 28.000 (excl. BTW) 

Bereik: 150 km 

Levering: medio zomer 2011 

Volkswagen Golf 

Prijs: ca. € 58.000,- (excl. BTW) 

Bereik: 250 km 

Levering: 2 maanden na bestelling 

 

S2E Daihatsu 

Prijs: ca. € 44.000 (excl. BTW) 

Bereik: 130 km 

Levering: 2 maanden na bestelling 

Tesla Roadster 

Prijs: € 99.500(excl. BTW) 

Bereik: 390 km 

Levering: 3 maanden na 

bestelling? 

 

http://www.elektrischeauto.nl/images/autos/12-87-large.jpg






Overkapping tegen fijn stof, lawaai, luchtverontreiniging  



Vliegtuig van de toekomst 







Duurzaam sparen, beleggen, verzekeren 

Met respect voor klimaat, biodiversiteit, arbeidsrechten, mensenrechten, wapens, belasting en  

corruptie, giftige stoffen en gezondheid en transparantie. Zie www.eerlijkebankwijzer.nl  

http://www.eerlijkebankwijzer.nl/
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Duurzame producten 

http://www.pma-milieu.nl/pve-ikbscharrel.jpg
http://www.studver.unimaas.nl/ump/pictures/groene_energie.gif
http://www.basicorange.nl/greenpeace/groenestroom/images/kop.gif


Biologische producten 



                               

 

Fair tade producten 

http://www.fairtrade.be/main.html






En bedenk elke oplossing, hoe klein ook, 

draagt bij tot het grote geheel. 
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