
DUURZAAMHEID PERSPECTIEVEN OP 
KLIMAATVERANDERING, ENERGIE EN 
VOEDSEL  

D66,  

10 jarig jubileum  

themagroep Duurzaam 

De Gasfabriek 

Deventer , 

18 mei 2019 

 

 

 

 

 

door  Pier Vellinga 

hgl. em. Vrije Universiteit en Wageningen UR, 

Portefeuillehouder Water en Klimaat Waddenacademie. 

 

 



Vier  thema’s:  

 

1. Klimaat,  

2. Energie,   

3. Landbouw en Voedsel,  

4. Circulaire Economie. 

 

 

 



Het klimaat verandert, wat zeggen de 

metingen? 



 
Vraag 1. De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds 1920 

gestegen met:  

 
1. 0,5 graad Celsius  

2. 1,0 graad Celsius  

3. 1,5 graad Celsius  

 









Vraag 2: de gemiddelde temperatuur in Nederland is  

over de afgelopen 100 jaar gestegen met: 
 

1. 0,5 graad Celsius 

2. 1,0 graad Celsius 

3. 2,0 graad Celsius 

  





Vraag 3: Het wereldwijd gemiddelde zeeniveau is 

de afgelopen 20 jaar gestegen met: 

 

 

 

1. met 1,5 mm per jaar  

 

2. met 2,5 mm per jaar 

 

3. met 3,5 mm per jaar 





Vraag 4: de totale neerslag per jaar in Nederland is 

de afgelopen 100 jaar gestegen met: 

 

 

1. 5 % 

2. 15 % 

3. 25 % 

 

 





Het wordt nog 2 tot plaatselijk 7 graden 

Celsius warmer vergeleken met nu 



Gebieden die natter worden en gebieden die droger 

worden (NCAR) 





.”  

Neerslag in winters 1971-2010 tov 1902-2010 

(NOAA 2011) 

  

Zeespiegelstijging in meters, beste schatting (KNMI, oranje)
en wanneer het tegen zit (groen, Delta Commissie)
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Over de klimaat doelen 
 
Parijs december 2015. 



1 to 2 degrees target presented in 1989 in the form of a 

traffic light at Second World Climate conference (Vellinga 

and Swart 1991) 

 







De energie voorziening, kan anders  

 

 

Zie maar….. 
 



De prijs van zonnestroom daalt zeer 
snel, halveert iedere vier tot zes jaar 



Toenemend vermogen en hoogte van 

windturbines waarbij de prijs per KWh daalt 

 













Energievoorziening Nederland 

Klimaat neutraal….. hoe dan ?  

• 6 a 8 % van het landoppervlak*) met zonnepanelen en 10 % van het 

Ned. Noordzee continentaalplat met windmolens levert evenveel 

energie als we nu totaal in Nederland gebruiken voor huishoudens, 

industrie, landbouw  en verkeer en transport. 

• *) 6 % is al bebouwd. Dus naast alle bebouwing heb je nog  2 % nodig van het landelijk gebied.  

 

 

• Geen enkele vorm van duurzame energie opwekking kan wat betreft 

kosten concurreren met zon- en wind energie, ook niet biomassa of 

kernenergie. 

 

• Waterstof, Amoniak en andere buffers zijn nodig om perioden van 

windstilte en donkerte te overbruggen. Deze waterstof/amoniak kun 

je maken van zon- en windenergie in tijden dat we daarvan meer 

opwekken dan gebruiken.. 



• Voor energie is er een vrij helder perspectief.  

 

 

 

• Maar hoe zit het met voedsel, 

klimaatverandering en broeikasgassen ?  

 





Voedselvoorziening en klimaatverandering 

 

• Voedselproductie, verwerking, transport en consumptie zijn tezamen 

verantwoordelijk voor 20 tot 30 % van alle broeikasgassen. 

 

• Een koe produceert ongeveer net zoveel broeikasgassen als een 

gemiddelde auto.  

 

• De veengebieden, vooral in het noorden en het westen van Nederland, 

produceren ieder jaar evenveel CO2 als uit de uitlaten van 2 miljoen auto’s. 

 

 

 



 TEN AANZIEN VAN DE VOEDSELVOORZIENING ZIJN ER NAAST 

 KLIMAATVERANDERING NOG ENKELE FORSE PROBLEMEN 

 

1. De voedselproductie is voor 20 tot 30 % verantwoordelijk voor alle 

broeikasgas emissies. 

2. De biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid gaan sterk achteruit bij de 

huidige industriële voedselproductie; 

3. Obesitas en andere welvaart ziekten zijn een groot wereldwijd probleem, 

er sterven meer mensen door teveel aan voedsel dan aan te weinig 

voedsel; 

4. Het gebrek aan dierenwelzijn en respect voor de natuur is een smet op 

onze beschaving. 



 voedsel gezond voor mensen komt aardig overeen met 

voedsel gezond voor de planeet  
(onderzoek van Corne van Dooren (voedingscentrum) 



 
dierlijk versus plantaardig eiwit: 

 

– Productie van plantaardig eiwit geeft maar 25 % van de 

hoeveelheid CO-2 in vgl. met productie van dierlijk eiwit; 

 

– Productie van plantaardige eiwit vraagt maar 25 % van het 

landoppervlak in vgl. met productie van dierlijk eiwit; 

 

–  Productie van plantaardig eiwit vraagt (wereldwijd gemiddeld) 

maar 2 tot 3 % van het water in vgl. met productie van dierlijk 

eiwit. 

 

 



Verhoging van productie per hectare versus biologische 

landbouw; 

 

 

Veel discussie, twee stromingen: 

 

1. Door technologie gericht op toename van efficiency 

kunnen we de produktie op bestaande landbouwgrond 

wereldwijd nog flink opvoeren; 

 

2. Efficiency verhoging is belangrijk, maar gaat ons niet 

redden, het moet radicaal anders: zonder kunstmest en 

zonder chemische bestrijdingsmiddelen en met 

voedingspatronen die voor 80 % vegetarisch zijn.   





Grondstoffen en circulaire economy 



1. Duurzame energie maakt recycling en up-cycling veel 

aantrekkelijkers dan indien de energie hiervoor uit 

fossiele brandstoffen moet komen. 

 

2. Design for re-use is essentieel ! 

 

3. Produkten op de markt brengen als diensten levert 

grote bijdrag aan de circulaire economie; 

 

4. Aandacht voor het belang van goede 

arbeidsomstandigheden bij het winnen hergebruik van 

grondstoffen en verwerken tot produkten is belangrijk.  

  

Circulaire econmie: vier punten 



De enorme groei van de wereldbevolking en de wereldwijde toename van 

welvaart in de afgelopen 100 jaar is vooral mogelijk geworden door het 

gebruik van fossiele energie en door de groene revolutie in de landbouw; 

 

 

Nu zien we dat door deze vorm van produktie kritieke grenzen zijn 

overschreden en we op deze wijze niet verder kunnen gaan: 

klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vermindering 

bodemvruchtbaarheid, volksgezondheid……. 

 

 

De schade neemt snel toe, ingrijpende maatregelen zijn nodig 

 

We hebben alternatieven, die vragen verandering en investeringen maar zijn 

op termijn van 20 jaar lonend en hebben vele bijkomende voordelen: schone 

lucht, minder afhankelijkheid, betere gezondheid en genoeg voedsel voor 

een groeiende wereldbevolking. 

Samenvattend (1) 



Twee modellen voor bijsturen/ingrijpen: 

 

Bestaande actoren pleiten vooral voor incrementele verandering met vnl. 

efficiency verhoging en aanpassing van bestaande processen als 

uitgangspunt. Radicale vernieuwing wordt als naïef betiteld; 

 

Transitie denken komt naar voren wanneer efficiency verhoging als niet 

voldoende wordt beoordeeld en radicale vernieuwing noodzakelijk wordt 

geacht; nieuwe actoren zetten de verandering in gang, traditionele actoren 

voelen zich bedreigd  en hangen aan de rem. 

 

 

De energie transitie en de voedsel transitie zijn interssante cases. 

De economische gegevens op EU niveau laten de uitkomst al zien. 

Samenvattend (2) 





Volgens mij is het pleit beslecht, maar helaas, in de praktijk 

gaan de transities op gebied van energie, voedsel en 

grondstoffen te langzaam 

  

1. de bestaande industriele actoren / producenten en hun 

toeleveranciers zijn erg effectief in het meestribbelen en 

remmen van verandering; 

 

2. komen teveel met oplossingen in het verlengde van hun 

huidige business: oliemaatschappijen: bijmengen van 

waterstof in het gasnet en waterstof in mobiliteit, 

bouwbedrijven met focus op theemuts huizen, landbouw 

met biovergassing/groen gas; industrie met restwarmte; 

kernenergie; dat terwijl radicaal nieuwe oplossingen meer 

effect hebben en duurzamer zijn.  
 
 



 

 

Kortom: transitie en de keuzes daarin niet teveel aan de bestaande 

bedrijven overlaten; er is een duidelijke taak voor de overheid in het 

geven van richting en stimuleren van de marktintroductie van winnende 

concepten; 

 

 

Bijv. zoals bij wind op zee en destjds bij de wet op verontreiniging van 

oppervlakte wateren en nu ………..bij een stevige CO-2 heffing en SDE 

subsidies saldering en grote investeringen in de electrische 

infrastructuur; 

 

 

Voor de landbouw en voedsel voorziening: 

financiering alternatieven veenweide gebied;  

verbod bestrijdingsmiddelen en schadelijke medicijnen in de veeteelt; 

terugbrengen intensieve veehouderij 

 

 

Enz…enz… er is veel te doen 



Ik dank u voor uw aandacht 
 


