
6 november 2022

Broodjes aap in de 
energietransitie



Hoeveel kuub gas heb je nodig voor 
een warm bad?

A: 0,2
B: 0,5
C: 1
D: 2

4-11-2022 2

Een lekker bad….

150 liter, 38°C

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 � 𝑐𝑐 � ∆𝑇𝑇

𝑄𝑄 = 150 � 4180 � (38 − 10)

𝑄𝑄 = 17,5 𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑄𝑄 = 4,88 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

≈ 0,5 m3 aardgas



Hoeveel batterijen heb je nodig om dit  
bad met elektriciteit te verwarmen?

A: 10
B: 100
C: 1000
D: 10000
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andere energievormen ….

150 liter, 38°C

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 � 𝑐𝑐 � ∆𝑇𝑇

𝑄𝑄 = 4,88 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

AA

𝐸𝐸 = 1,5 𝑉𝑉 � 2,8 𝐴𝐴𝑘
𝐸𝐸 = 4,2 𝑘𝑘𝑘
𝐸𝐸 = 0,0042 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

4,88
0,0042

= 1162



Hoe hoog moet je dit gewicht tillen 
om het bad met zwaartekrachtenergie
te verwarmen?

A: 100 m
B: 1 km
C: 10 km
D: 100 km
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andere energievormen ….

150 liter, 38°C

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 � 𝑐𝑐 � ∆𝑇𝑇

𝑄𝑄 = 17,5 𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐸𝐸 = 𝑚𝑚 � 𝑔𝑔 � 𝑘

𝑘 =
𝐸𝐸

𝑚𝑚 � 𝑔𝑔

𝑘 =
17,5 � 106

20 � 9,81

𝑘 = 89195 𝑚𝑚



En hoeveel Uranium-235 is nodig om 
het bad met kernenergie te verwarmen?

A: 0,02 mg
B: 0,2 mg
C: 2 mg
D: 20 mg
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andere energievormen ….

150 liter, 38°C

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 � 𝑐𝑐 � ∆𝑇𝑇

𝑄𝑄 = 17,5 𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐸𝐸 = 83,14 � 1012 J/kg

𝑚𝑚 =
17,5 � 106

83,14 � 1012

𝑚𝑚 = 0,21 𝑚𝑚𝑔𝑔

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Uranium-235



Als je kijkt naar het totale energieverbruik in Nederland, hoeveel 
procent daarvan denk je dat dan NU afkomstig is van 
zonnepanelen?

A: 0,7%
B: 3%
C: 9%
D: 21%
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Zonne-energie



Zonne-energie
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A: 0,7%

B: 3%

C: 9%

D: 21%

Maar wat is eigenlijk de Nederlandse energievraag? 

Bron: Motivaction & NVDE



Er bestaan talloze definities van de NL energievraag en 
daarvan wordt bewust (handig) gebruik gemaakt
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Hoeveel elektriciteit 
verbruiken alle 
elektrische fietsen in NL 
bij elkaar?

A: 1% van alle 
elektriciteit

B: 0,3%

C: 0,1%

D: 0,03%
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Hoeveel elektriciteit 
verbruiken alle elektrische 
fietsen in NL bij elkaar?

A: 1% van alle elektriciteit

B: 0,3%

C: 0,1%

D: 0,03%

4 miljoen E-bikes
1000 km/jaar

9 Wh/km
= 36 GWh/jaar

NL stroomverbruik: 120 TWh

De ruim 300.000 elektrische auto’s verbruiken circa 
1% van de NL elektriciteit
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Alleen energie uit wind en zon is echt duurzaam &
Nederland is het slechtste jongetje/meisje van de EU-klas

Op welke plaats in de EU27 staat Nederland nu wat betreft het 
percentage hernieuwbare energie uit zon en wind?

A. 25e plaats
B. 16e plaats
C. 8e plaats
D. 4e plaats
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Per inwoner staat Nederland wereldwijd op de tweede plaats 
wat betreft vermogen (en opbrengst) zonnepanelen
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Per inwoner staat Nederland wereldwijd op de tweede plaats 
wat betreft vermogen (en opbrengst) zonnepanelen
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Stel we gaan ons huizen verwarmen met waterstof en we maken die 
waterstof zelf uit zonne-energie & drinkwater. Hoeveel stijgt dan ons 
drinkwaterverbruik?

A. 3%
B. 15%
C. 50%
D. 400%
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Stel we gaan ons huizen verwarmen met waterstof en we maken die 
waterstof zelf uit zonne-energie & drinkwater. Hoeveel stijgt dan ons 
drinkwaterverbruik?

A. 3%
B. 15%
C. 50%
D. 400%

1 m3 water = 1000 kg = 110 kg H2

Energie 1 kg H2 = circa 4 m3 aardgas

3 m3 water => 1250 m3 aardgas

Gemiddeld waterverbruik huishoudens: 100 m3/jr
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Benodigde elektriciteit voor de productie van waterstof

Transport en opslag van waterstof kost relatief weinig energie. Het grootste 
energieverlies zit in elektrolyse; ook ontzilting van zeewater kost weinig.
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Welke bijdrage leveren runderen aan de NL broeikasgasemissie?

A. Circa 0,01%

B. Circa 0,1%

C. Circa 1%

D. Circa 8%
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Minder koeien helpt niet, minder vlees eten helpt wel

Methaanuitstoot door herkauwers: koeien, schapen & geiten
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Welke bijdrage leveren runderen aan de NL broeikasgasemissie?

Gaat Nederland het klimaat redden?

A. Ja, bij uitvoering van het klimaatakkoord
B. Ja, mits we in 2050 energieneutraal zijn
C. Nee, want het wordt te duur
D. Nee, andere reden
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Nederland kan niet ‘het klimaat redden’

We hebben wel morele plicht onze bijdrage te leveren
Voorts technieken te ontwikkelen die ook elders toegepast kunnen worden
Zou ons goede voorbeeld andere landen inspireren hetzelfde te doen?



Bedankt voor je aandacht en 
graag tot de volgende Barn Talk!

7 december 2022 – Barn Talk
Klimaatadaptatie

Energy Barn – Zernikplein 17 Groningen
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