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BROEIKASGASSEN



• Noordpool
• Zuidpool
• Verdwijnend ijs is goed voor zaken
• Soms ook niet
• Marjolijn Haasnoot
• Sybren Drijfhout











Marjolijn Haasnoot



Sybren Drijfhout



De waarnemingen

• De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt
• Het ijs smelt: ijsbergen – zee ijs – ijs plateaus– ijskappen

• De permafrost ontdooit
• De zeespiegel stijgt
• Kustgebieden hebben het steeds zwaarder
• Tropische ziekten verspreiden zich



suiker fabriek 1850
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Groenland Rinkgletsjer









antarctica



Pine Island en Thwaites gletsjers



permafrost ontdooit
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stormen worden heviger



kustgebieden kraken



muggen leven langer



teken verspreiden zich



het zika gebied breidt uit



in 2045 tropische ziekten in europa



De oorzaken

• Het broeikas systeem is uit evenwicht
• Natuurlijke broeikasgassen
• Broeikasgassen door de mens gemaakt
• Mens gemaakte broeikasgassen verstoren het evenwicht
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De antropogene klimaat verandering

• Waarom hebben we het zo moeilijk om de 
klimaatverandering ernstig te nemen?

• De geschiedenis van de klimaatwetenschap
• Hoe gaan wetenschappers te werk
• De wetenschappelijke consensus



















NASA OCO-2 (2014-7-2)



NASA OCO-3 (2019-2-17)

















CH4



Actie! Wie, wanneer en waar?

• Wat gaat het ons kosten?
• Er zijn winners en verliezers.
• Maatregelen dringen zich op.



Gross Domestic Product





IPCC: CO2

gehalte 
verminderen



-40% 
tot

-70% 
in de periode tussen 2010 en 2050

-100% 
in het jaar 2100 IPCC 4th report 2014



Anno 2019
Is het CO2 niveau in de 

atmosfeer NIET gedaald
Integendeel, het is licht 

gestegen



We zijn NIET op koers om 
de maksimale opwarming 
van 2°C vastgelegd in de 
klimaat conferentie te 

Parijs tegen 2100 te halen.



Het belang van “bio based bouwen”

of beter: 

CO2-negatieve bouwen



•CO2 uitstoot van de bouw is verschillend voor ieder land
•Passief bouwen is niet genoeg
•De ventilatie en verwarming rekening verlagen is niet genoeg
•We moeten meer doen om het CO2 gehalte te verminderen



40% 15%

6%







CO2 uitstoot per sector

• Waarom de CO2 uitstoot?
• Welke sectoren veroorzaken de CO2 uitstoot?
• De gemiddelde globale CO2 uitstoot van de bouw.
• De sterk groeiende bouw.





Globale CO2 emissies veroorzaakt door de bouwindustrie



Van 223,4 biljoen m2 
in 2015
Naar 415,2 biljoen m2 
in 2050

86% groei



CO2 uitstoot VK van 1990 tot 2015
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CO2 uitstoot in de bouw

• De energy consumptie van een gebouw.
• De rol van bouw materialen in het CO2 verhaal.







CO2 uitstoot per bouwmateriaal

• Hernieuwbare materialen
• Snel hernieuwbare materialen
• Cement productie veroorzaakt 6% van de totale CO2 uitstoot
• “Embodied” CO2

• Opgeslagen CO2

• Voorraden raken op



Hernieuwbare materialen





Snel hernieuwbare materialen



Snel hernieuwbare materialen



Traag hernieuwbare materialen



De cement industrie is verantwoordelijk 
voor 

6% 
van de totale 
CO2 emissies 

op onze planeet















1611-362=1249
1610-408=1202

1639-108=1531



De productie van 1kg beton staat voor een uitstoot van 
121 CO2e g/kg

De productie van 1kg Italiaanse structurele CLT staat voor een 
uitstoot van 
-1202 CO2e g/kg
De productie van 1kg droog timmerhout uit Finland staat voor 
een uitstoot van
-1531 CO2e g/kg

Een verschil met beton van respectievelijk
1.323 en 1.652 CO2e g/kg



Van 223,4 biljoen m2 
in 2015
Naar 415,2 biljoen m2 
in 2050

86% groei



(bouw) zand is eindig



Bio Based Architectuur

HOUT



Het Horyuji tempel complex 607 AD



Borgund Staafkerk 1250 AD



Sinto complex – om de 20 jaar heropgebouwd



Japans vakmanschap anno 2019



Amerikaans vakmanschap anno 2019





Church of Eaves – Tezuka Architects - 2013



Wooden bridge museum – Kengo Kuma A A - 2010



Kitazawa Kenchiku Factory – Fumiko Misawa+Masahiro Inayama - 2010



Boerderij – Jarmund/Vigsnaes AS Arkitekter MNAL - 2009



Gemeenschapshuis voor vluchtelingen - Mannheim – studenten architectuur en vluchtelingen - 2016



Noord Vancouver stadhuis atrium – Michael Green Architects - 2012
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Hempcrete
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https://vimeo.com/235498975

DANK U

https://vimeo.com/235498975

