
Onderzoek: “Energietransitie” 
De officiële definiete van energietransitie 
" Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het 
Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals 
zonne-, en windenergie over te stappen. " 

Of kortgezegd: “de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, 
steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte)”. 
 

Energietransitie project voorbeelden 
Er zijn verschillende projecten voor hernieuwbare (groene) energie, die een weg banen naar een 
schonere toekomst. 

Zon: 
- Zonnepanelen (toekomst-> woestijn vol met zonnepanelen) 
- Zonneboiler (verwarmt water door zonne-energie + één of meer zonnecollectoren op het dak) 
- Auto’s die rijden op zonne-energie met een accu op zout water 

Wind: 
- Windmolenparken/ windmolens zonder wieken 
- Windturbines 

Overig: 
- Stadswarmte (Huizen worden verwarmd met restwarmte uit de haven) 
- Warmtepompen (warmte wordt uit water of de grond gehaald) 
- Geothermische krachtcentrales 
- Waterkrachtcentrales 

De bovenstaande projecten kunnen erg grootschalig zijn, er zijn ook kleinere projecten die zich 
bijvoorbeeld focussen op huishoudens, scholen, bedrijven, etc. 

Een op een vervanging om je huis van groene stroom te voorzien: 
- Zonnepanelen op het dak 
- Kleine windturbines 
- Zonneoven 
- Hydro stroom  
- Solar water verwarming 
- Solar airconditioning  
- Tesla power Wall 
- Regentonnen 

Praktische ideeën voor Rotterdam, Nederland 
De energietransitie moet bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, het beperken van de 
opwarming van de aarde.  

  
Doel: 

- In 2030 moet er 50% minder C02 uitstoot zijn 
- Woningen in Rotterdam verduurzamen door ze van het gas af te halen (d.m.v. restwarmte bv.) 



- Ambitie volgend jaar -> klimaat & energie akkoord met iedereen die kan bijdragen aan 
energie. 

Opdracht: 
- Hoe zorg je ervoor dat de mens de switch maak om i.p.v. op gas te koken, elektrisch gaat 

koken? 
- Help de gemeente met duurzaamheid. 

 

Subsidies 
De overheid komt je deels tegemoet wanneer je investeert in duurzaamheid. Bij zonnepanelen krijg je 
de btw terug en ook is er de ISDE (een duurzaamheidssubsidie voor bedrijven). Een subsidieregeling 
voor degene die bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen. 
 
Landelijk niveau 
Via de overheid betaal je mee aan de energietransitie -> energiebelasting. In eerste instantie betaalde 
we dit met de gehele bevolking, maar die zijn zo opgebouwd dat ze steeds meer voor rekening komen 
van één bepaalde groep. 
 
Degene die geld hebben om te investeren in zonnepanelen of andere vormen van duurzaamheid, 
verlagen ten eerste hun energierekening. Ten tweede hoeven ze over de stroom die zij zelf opwekken, 
geen energiebelasting te betalen. 
 
De groep die geen geld heeft in bijv. zonnepanelen, blijft volledig gas en stroom afnemen van het 
energienet. En blijven dus energiebelasting betalen over hun volledige energieverbruik. Bovendien 
worden de energiebelastingen jaarlijks verhoogd, omdat de overheid geld nodig heeft voor het 
bekostigen van de energietransitie. 
 
Of te wel: de rijken worden rijker en de armen worden armer. 
 

Samenvoeging interviews 
Om meer informatie op de doen over wat er onder de mensen speelt wat betreft energie transitie, 
hebben we verschillende interviews afgenomen. Vanuit de verschillende interviews die zijn 
afgenomen kunnen we de volgende conclusies trekken. 

- Mensen kennen niet altijd de term “energietransitie” maar zijn soms al wel hiermee bezig op 
een manier. 

- Mensen kennen de term “energietransitie” niet en dragen hier ook totaal niet aan mee op de 
een of andere manier. 

- Mensen kennen de energietransitie en zijn hier ook bewust mee bezig in zekere gradaties. 
- Er is behoefte aan meer educatie op het gebied van energietransitie. Wat is energietransitie? 

En wat betekent het voor onze toekomen en planeet? 
- Bij huurhuizen/ woningen hebben bewoners geen keuze/inbreng op de energie die gebruikt 

wordt. 
- Groene energie is een investering die niet iedereen kan betalen 

Hieronder kun je de afgenomen interviews terugvinden: 

 
 



Interview 1 
Naam: Lenie  
Leeftijd: 68 jaar 
Geslacht: Vrouw 
 
Naam: Jaap 
Leeftijd: 68 jaar 
Geslacht: Man 
 
Vraag 1: Hebben jullie enig idee wat energietransitie is? 
Nee. 
 
(Alara legde uit wat energietransitie inhoudt) 
 
Vraag 2: Draagt u bij aan energietransitie? Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen? 
Nee, wij hebben een huurflat. Dit ligt dus vooral bij de woningbouw. 
 
Vraag 3: Op welke manier zouden we de mensen kunnen overhalen om bij te dragen aan 
energietransitie? 
Ik denk dat het heel moeilijk is om heel je huis te verbouwen. Wat ik heb gezien op tv. Het kost ook 
aardig wat. Maar de mensen moeten wel, het gas houdt uiteindelijk op. We willen allemaal koken en 
licht blijven houden, en dat moet toch ergens vandaan blijven komen. 
 
Vraag 4: Rotterdam heeft 50% meer CO2 uitstoot dan in 1990. In 2030 moet dit terug gedraai 
worden. Denken jullie dat dit gaat lukken? 
Als ze bij de nieuwbouw alles gelijk aanpassen dan is het denk ik wel mogelijk. Alle oude huizen gaan 
dan plat en zullen vernieuwd worden met nieuwe. Ze zullen ook wel andere alternatieven daarvoor 
vinden denk ik. 
 
Vraag 5: Doet u aan hernieuwbare energie? 
Nee, dat niet. Maar wat wij wel echt trouw doen is het scheiden van afval. 
 
Vraag 6: Denkt u dat mensen bereid zijn om energietransities te doen? 
Dat is heel moeilijk. Dat begint eigenlijk al met dit papiertje. Ik kan het op de grond gooien, of ik kan 
het weggooien in de prullenbak. Het is gewoon een stukje opvoeding. Wij scheiden het afval, en 
meer kunnen we er ook niet aan doen. 
 
 
Interview 2 
Leeftijd: 33 jaar 
Geslacht: Man 
 
Vraag 1: Heeft u enig idee wat energietransitie is? 
Ja, ik volg het nieuws dus ik krijg inderdaad wel het nodige mee. Dat we de mensen uit Groningen 
eigenlijk willen besparen, aangezien ze het nodige te lijden hebben vanwege de energiewinning of 
gaswinning eigenlijk in dit geval. En daarom moeten we natuurlijk afstappen van fossiele 
brandstoffen en overgaan op wind en andere zaken die we in overvloed hebben.  
 
 
 
 



Vraag 2: Vind u dat de gemeente, het land en de mensen genoeg bijdragen aan de 
energietransitie? 
Ja, ik heb de indruk dat het bewustzijn er al is. Ook wel vanuit de regering. Alleen hoor je toch dat het 
nog niet genoeg is. Maar ik denk dat je dit als klein land niet alleen op kan lossen, dus ik denk dan dat 
je voor internationale samenwerking moet zoeken. Met name met de grootste vervuilers als 
bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten. 
 
Vraag 3: Doet u zelf iets aan energietransitie? Als bijvoorbeeld zonnepanelen?  
Nee, eigenlijk omdat ik een huurwoning heb dus dat zou eigenlijk door mijn huisbaas zelf gearriveerd 
moeten worden, maar die is daar tot heden nog niet mee begonnen. 
 
Vraag 4: Dus u heeft daar eigenlijk geen zeggenschap over? 
Nee, waar ik momenteel woon niet nee. Ik draag ook bij door alvast afval te scheiden. Dat is ook een 
manier om in ieder geval al milieu bewust bezig te zijn. Maar dit is inderdaad een besluit dat 
voorbehouden is aan mijn huisbaas. 
 
Vraag 5: Heeft u zelf gehoord van creatieve manieren om het op te lossen? 
Ik vind sowieso dat Rotterdam daar wel redelijk in voorop loopt als het gaat om duurzaamheid in zijn 
algemeenheid.  
 
Vraag 6: Hoezo dat? 
Bijvoorbeeld BleuCity 010 vind ik een heel goed initiatief. Afvalstoffen van de één worden uiteindelijk 
gebruikt voor de productie van producten van de ander zeg maar. Dus dat je uiteindelijk een soort 
circulaire economie, dus eigenlijk een soort uitgedroogde grondstof krijgt. Ik denk dat dat heel goed 
is. En ik geloof dat Rotterdam daarin wel voorop loopt. Of in ieder geval mensen de ruimte geeft om 
meer initiatief te ontplooien, laat ik het zo zeggen. En je hebt natuurlijk Daan Roosegaarde die ook op 
milieu zit. De Merwe-Vierhaven en ook door te kijken van oké, we hebben een ruimte, hoe gaan we 
hier spaarzaam mee om? Door een boerderij in de stad te starten vind ik eigenlijk ook wel heel 
nieuw. Waterreservoirs ook heel veel. 
 
Vraag 7: Rotterdam heeft 50% meer CO2 uitstoot dan in 1990. In 2030 moet dit terug gedraaid 
worden. Denken je dat dit haalbaar is? 
Ik denk dat dat wel moeilijk is. Dat kan de overheid ook niet alleen denk ik. Het hele idee dat we zo 
goedkoop mogelijk moeten vliegen is ook niet goed. Als je het realistisch bekijkt, kun je nooit voor 19 
euro naar een ver land rijzen. Terwijl ze dat nu wel aanbieden. Eigenlijk zou zo’n ticket milieu 
technisch gezien veel zwaarder belast moeten worden. Dus daar zou ik wel een grote voorstander 
voor zijn. Maar nogmaals dat betekent dat er ook bij ons een omslag plaats moet hebben. Dan 
moeten we ook accepteren dat we misschien iets meer moeten betalen voor een stukje vlees, of 
bijvoorbeeld een vliegreis. 
 
Vraag 8: En denkt u dat deze bevolking daar berijd voor is? 
Lastig, ja. Ik denk dat dat goed lobbyen wel belangrijk is en waar ze nu ook eigenlijk al wel mee bezig 
zijn. Ik denk ook dat het goed is dat milieu organisaties van zich laten horen. Maar ik denk wel dat dat 
bevalt. 
 
Vraag 9: Heeft u zelf iets gemerkt van het broeikaseffect? 
Nee, nou ja ik ben natuurlijk ook maar een schakel in het hele proces. Als je kijkt naar hoe de 
afgelopen zomer verlopen is, dan zou je eigenlijk al bijna veronderstellen dat er een link is tussen 
onze consumptiemaatschappij en de ozonlagen. Dat is eigenlijk ook al een indicatie dat het één en 
ander aan de gang is. Dus als je het zo bekijkt heb hier als Nederland eigenlijk wel wat van gemerkt 
ja. 
 



 
Vraag 10: Wat zou volgens u de beste manier zijn om mensen bewust te maken van de 
energietransitie?  
Ik denk dat je doormiddel van subsidie verstrekking mensen ook wel ergens toe kan bewegen. Ik 
denk ook dat het soms iets te snel gaat allemaal. Een voorbeeld hiervan zijn de zonnepanelen die 
wegsmelten bij een bepaalde temperatuur. Ik denk dat ze dit beter hadden moeten doordenken en 
hier meer onderzoek naar hadden moeten doen. Want ik neem aan dat TU Delft ook zulk soort 
dingen kunnen testen.  
 
En ik denk dat het dan ook zaak is dat je dan voornamelijk nieuwbouw daartoe laat overgaan. Als er 
woningen zijn die onder een bepaalde grens komen qua energie niveau. Ik woon zelf in een heel oud 
pand. Ik weet dat het niveau F is en dat is vrij laag. Daar zouden ze ook op in kunnen spelen dat ze 
huisbazen verplichten dat ze huizen dusdanig te isoleren dat je minder hoeft te stoken. Ik denk dat 
dat ook wel een belangrijk ding is.  
 
Vraag 11: De regering is van plan om Nederlanders van aardgas meer over te laten gaan naar 
elektriciteit. Wat vind u daarvan? 
Op zich vind ik dat een goed initiatief. De fossiele brandstoffen zullen op een gegeven moment een 
keertje opraken en de mensen in Groningen die daar te veel door belast worden 
 
Maar aan de andere kant moet je het ook realistisch stellen. Er zal hier een goede visie voor nodig 
zijn en een goede inschatting qua tijd. Je kan wel te snel wille, maar dan zie je dus dat er bijvoorbeeld 
slechte panelen worden afgeleverd die niet eens tegen 35 graden kunnen.  
 
Vraag 12: Heeft u zelf out of the box oplossingen voor de energietransitie? 
Ik denk dat alle kleine beetjes helpen. Mensen kunnen zelf ook al op micro niveau kunnen starten 
door hun eigen huis goed te isoleren. Ook kunnen ze hun tuinen iets meer groen laten zijn, dan 
alleen maar tegels. Dat is ook heel belangrijk dat het water weg kan. Meer groen in de stad. Dat 
buurtbewoners gezamenlijk hun eigen park onderhouden.  
 
Vraag 13: Heeft u creatieve oplossingen voor de energietransitie? 
Misschien verkeerslichten en lantaarns die pas aan gaan op het moment dat er verkeer aan komt. 
Daar zijn ze volgens mij ook al mee bezig op de afsluitdijk. Dat je eigenlijk kijkt naar waarop kunnen 
we besparen  
 
 
Interview 3 
 
Persoon: Koen 
Leeftijd: 23 jaar 
 

Persoon: Joselin 
Leeftijd: 31 jaar 
 
Persoon: Valentijn 
Leeftijd: 21 
 
Vraag 1: Weten jullie wat de energie transitie is?  
Antwoord: We kennen de term niet maar we weten wel wat er aan de hand is met Groningen.  
 
Vraag 2: Doen jullie aan groene Energie? 



Antwoord: We gebruiken geen zonnepanelen. Maar we gebruiken wel elektriciteit in plaats van 
aardgas tijdens het koken.  
 
Vraag 3: Hoe kunnen we mensen het beste betrekken in de energie transitie? 
Antwoord: Door het probleem aan te kaarten. Door ze bewuster te maken over wat het doet met de 
aarde. Je moet in kaart brengen wat er gaat gebeuren als de mensen niet mee werken.  
 
Vraag 4: En hoe kunnen we het beste het probleem aan de kaart stellen & rondbazuinen? 
Antwoord: Campaingens erover maken. Maar ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren als er niks zal 
gaan gebeuren. Ik zou zelf niet een ander kunnen uitleggen hoe die dat het beste kunnen benaderen.  
 
Vraag 5: Het grootste probleem is zeg maar dat het fossiele brandstof uiteindelijk opraakt & dat de 
aarde uiteindelijk zo warm wordt dat het hier eigenlijk niet meer leefbaar zal gaan worden.  
Antwoord: Probleem schetsen & in kaar brengen. En dat op tv laten zien.  
 
Vraag 6: Wat voor creatieve ideeën en oplossingen kennen jullie? 
Antwoord: Er zijn toch al genoeg ideeën. De ideeën zijn er wel. Maar je moet vooral belangrijk maken 
waarom het moet gebeuren. Dan zullen mensen sneller overgaan naar elektrische energie/groene 
energie. Ik denk dat je meer het probleem moet aankaarten dan creatieve oplossingen ervoor te 
vinden. Je moet mensen bewust maken.  
 
Vraag 7: Welke creatieve oplossingen zijn er volgens jou al?  
Antwoord: Er is een jas waarbij als je loopt je energie opwekt. En een jas waarbij je mini 
zonnepanelen hebt op de rug van je jas. En vele andere dingen die je gewoon kan googelen.   
 
 
Interview 4 
 
Naam: Ria 
Leeftijd: 72 jaar 
 
Vraag 1: Heeft u enig idee wat energie transitie is? 
Antwoord: Niet precies, zeg het maar. Ik weet dat de regering van aardgas over wilt gaan naar 
elektrische energie vanwege de aardbevingen in Groningen. 
 
Vraag 2: Doet u aan hernieuwbare energie? Heeft u zonnepanelen? 
Antwoord: Nee ik heb geen zonnepanelen. Maar ik gebruik geen gas. Ik gebruik elektrische energie, 
maar ik beschik niet over een elektrische auto.  
 
Vraag 3: Waarom draagt u zelf niet (meer) bij aan de energie transitie? 
Antwoord: Ik ben er niet zo erg mee bezig. Ik gun het alle beste voor alle mensen maar ik laat het 
maar over aan de jongere generatie. Laat die het maar oplossen.  
 
Vraag 4: Heeft u zelf gehoord van creatieve manieren om de energie transitie aan te gaan? 
Antwoord: Sorry ben ik niet mee bezig.  
 
Vraag 5: Wat vindt u van groene energie? 
Antwoord: Vind ik prima want dat heb ik zelf ook. Ik maak gebruik van Eneco.  
 
Vraag 6: In 2030 moet de energie uitstoot worden teruggedraaid. 



Antwoord: Ja daar ben ik ook wel voor. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik heb er vertrouwen in. 
Mensen zijn tegenwoordig veel meer bezig met milieu & gezondheid en dat soort dingen. En dat 
draagt er wel toe bij dat het beter zal gaan worden in de toekomst.  
 
Vraag 7: Wat zou volgens u de beste manier zijn om mensen bewust te maken van de energie 
transitie? 
Antwoord: Nou in de media. En dan ook zeker in de media waar de jonge mensen veel mee bezig zijn. 
Ik weet niet hoe dat allemaal heet. Maar dat nieuwe gedoe. Facebook enzo. Energie transitie zou 
bekend gemaakt kunnen worden voor oudere leeftijden door het meer in de kranten te stoppen. En 
op tv-informatie te stoppen. Oudere mensen kijken veel meer tv dan jongere mensen, ik hou zelf erg 
veel van programma’s die ergens over gaan. Ik ga niet zomaar klakkeloos naar de tv kijken maar 
meestal documentaires of gesprekken met mensen.  
 
Vraag 8: Heeft u eigen out-of-the-box oplossingen om het milieu op te lossen? 
Antwoord: Met de elektrische auto’s is al een goed begin. En zo min mogelijk gas. En meer elektrisch 
helpt mee met het milieu en alles. Ik heb zelf geen ideeën maar ik vind het een goed idee dat er wat 
aan gedaan word. Ik zal het waarschijnlijk allemaal niet mee maken, want dit wordt pas over 20 jaar 
ofzo bereikt en dan ben ik er waarschijnlijk niet meer. Maar dat maakt niet uit, ik vind het wel goed 
dat de mensen daarmee bezig zijn. Heel belangrijk.  
 
  
Interview 5 
 
Gender: Vrouw 
Leeftijd: 30 
Nationaliteit: Engels 
 

Maakt u thuis gebruik van groene energie opgewekt met bijvoorbeeld zonnepan elen of 
windmolens? 
Ja ik maak gebruik van groene energie. 
 
Hoe komt u aan deze energie, bijvoorbeeld produceert u dit zelf met zonnepanelen of iets in die 
trant? 
In England kunnen we kiezen of we groene of grijze energie willen via onze energie leveranciers. Dus 
wij hebben gekozen voor een groene energie plan 

 
Is deze energie goedkoper dan grijze energie? 
Het is duurder dan normale energie maar niet heel veel. 

 
Doet u dit omdat het goed is voor het milieu en de planeet zelf? 
Ja ja zeker weten. 
 
Vind u dat iedereen over moet gaan stappen naar groene energie? 
Ik denk dat iedereen die het kunnen betalen over zouden stappen, maar er zijn ook mensen die 
groene energie niet kunnen betalen. Persoonlijk vind ik dat het een goede keuze is om het te 
overwegen, maar niet iedereen gaat dit waarschijnlijk doen. Het is ook niet veel duurder dan 
normale stroom ongeveer 15% maar voor sommige mensen in die 15% extra te veel.  
Heb je buiten het gebruik van groene energie zonne panelen hangen ofzo? 



Op dit moment hebben we niks dat echt groene energie opwekt, maar ik hoop dat we binnen een 
paar jaar ons huis kunnen aanpassen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen maar op dit 
moment kan dat niet vanwege het huis. 
 
Denkt u dat genoeg mensen van uw leeftijdsgroep genoeg afweten over groene energie? Omdat 
redelijk veel mensen er niks van afweten. 
Ik denk dat er in mijn generatie een verandering aan het ondergaan is, van mensen rond de leeftijd 
30 en daaronder. Omdat wij meer bewust worden van onze omgeving, bijvoorbeeld door andere 
keuze te maken om te gaan recyclen en dingen zoals dat. Ik denk dat er dus wel meer bewustzijn 
voor is, maar ze zijn best wel duur op dit moment, dus dat kan terughoudendheid veroorzaken voor 
veel mensen hun keuzes. 
Dit is onze laatste vraag, Hoe denkt u dat wij mensen meer bewust kunnen maken tegenover Groene 
energie, bijvoorbeeld denkt u dat het te duur is of denkt u dat mensen er te weinig over weten. Dus 
hoe denkt u dat we meer mensen kunnen overhalen om groene energie te gebruiken?  
 
Hoe bedoel je dat precies? Het zelf opwekken of het kopen van groene energie?  
Maakt niet uit op welke manier, wat denkt u dat het beste zou werken. 
Ik denk, ik denk en betere balans tussen betaalbaarheid en onderwijs, ik heb wel het gevoel  niet 
alles behulpzaam is, zoals sommige zonnepanelen die meer carbon kosten waardoor het heel lang 
duurt voordat ze pas geld gaan opbrengen. Dus sommige zonnepanelen kosten gewoon veel meer 
om überhaupt geproduceerd te worden. Eigenlijk is er daardoor dus geen reductie in Carbondioxide. 
Waardoor het 7 jaar kost om deze getallen positief te krijgen. 
Een vriend van mij, a familie vriend. Hij is een professor in groene energie productie, hij adviseert 
overheden over heel de wereld hoe hun het beste hun infrastructuur kunnen verbeteren om meer 
groene energie te produceren. Dus hij adviseert de overheid van de U.K. en die van Australië. 
 
Dat is best wel groot inderdaad! 
Dus hij geeft bijvoorbeeld aan Nederland het advies om meer windmolens te plaatsen, omdat   het 
in Nederland best wel laag ligt waait het hier veel. Zo heeft elk land hun eigen geografie wat het 
beste werkt. Hij zorgt er dus voor dat elk land het beste kan omgaan met het opwekken van groene 
energie en hoe zij het meeste kunnen van profiteren. Zelf heb ik veel met hem gepraat over dit soort 
onderwerpen, dus hij vertelde ook dat zonnepanelen op dit moment het nog niet waard zijn, omdat 
ze meer kosten dan dat ze opleveren. Vooral de tijd dat het duurt voordat de productie kosten zijn 
verlost, is op dit moment te lang. Volgens mij 6 jaar, Maar na die 6 jaar ga je er winst uit halen qua 
carbon. Deze informatie die ik net heb gegeven is niet bijgebracht door de overheid maar heb ik dus 
van mijn vriend gehoord. 
 
Vroeger in England was er dit ding, dat de overheid mensen betaalde om zonnepanelen neer te 
leggen. Zodat jij de energie ging gebruiken die de zonnepanelen produceerde en de overheid 
betaalde dan de overgebleven elektra die je niet gebruikte, maar nu in Engeland zijn die kosten zo 
gedaald dat je er bijna niks meer voor krijgt. Dus mensen die moeten er op dit moment gewoon voor 
kiezen om het te doen voor de levensstijl die ze daar voor kiezen. Misschien is het hier anders dan in 
Engeland. 
 
Ik vind het best wel interestant om dat te zien, omdat we nu nog bezig zijn met onze onderzoek en 
dat er zulke verschillen zijn tussen Engeland en Nederland qua energietransitie. En dit gaat ons zeker 
helpen om het ook van een ander oogpunt te kunnen bekijken. 
 



Heb jullie ook iets van Zonnepanelen in jullie huis ofzo? 
Mijn vader heeft een kwekerij waar het hele dak van de schuur vol ligt met zonnepanelen, ik denk 
dat er in totaal zo’n 80 zonnepanelen op liggen. En hiermee kunnen we af en toe genoeg energie 
opwekken om de hele kas mee te kunnen voeden. Ook maakt het bedrijf gebruik van rest warmte 
van de vuilverbranders, zodat wij zelf niet warmte hoeven te maken. 
 
Mijn huis is niet zo groot, dus wij hebben verder geen zonnepanelen hangen of iets in die trant, 
maar wij investeren in windenergie, dus wij kopen het van een elektrabedrijf die deze energie 
opwekken. 
 
Maar deze energie produceer je dus in thuis. 
Nee, maar verder weet ik het ook niet. Ik woon nog bij mijn ouders dus ik heb niet veel te bepalen, 
ik hoor het eigenlijk alleen maar. Dus voor dit project wist ik er eigenlijk nog helemaal niks van dus 
ik zou het sneller neerleggen bij educatie. 
In Engeland hebben we ook wel windmolens maar niet zo heel veel. Maar ik denk dat de meeste 
mensen daar gebruik maken van zonnepanelen. Maar dan ook weer is er een limiet wat er aan 
zonnepanelen op een normaal huis past en kost, want al zou ik zonnepanelen willen plaatsen op mijn 
huis zou het zo 7 of 8 duizend pond kosten en dat is best wel prijzig.  
 
En daarbij moet je huis ook ze goede bouw hebben om ze er op te kunnen plaatsen. 
Ja inderdaad, en je huis moet ook in de juiste richting in staan om de zonstralen goed op te kunnen 
vangen en het moet natuurlijk het juiste weer ervoor zijn. Engeland is daar niet het juiste voorbeeld 
voor. (hahahaha) 
 
Nederland ook niet echt hoor. 
Maar ik denk dat het belangrijkst is om goede keuzes te maken in het leven en in alles. Maar  niet 
iedereen denkt op die manier. 
 
 Nee inderdaad en het is ook belangrijk door mee te doen hieraan, zodat mensen hier ook aan gaan 
denk en niet meteen vooroordelen dat het te duur is ofzo. En dat is waar ons project op gebaseerd is. 
Kort samengevat kom het er op neer dat we moeten onderzoeken hoe we het beste mensen kunnen 
informeren dat we over moeten gaan schakelen van het traditionele gas naar groene elektriciteit dus 
de energietransitie. 
 
In Groningen zit veel aardgas onder de grond en de overheid wil graag daar vandaan blijven halen 
maar door dat ze dat doen, zakt de grond daar in. Ze gaan wel in 2030 stoppen met gas pompen 
maar dat duurt nog even. En dit heeft hele heftige gevolgen voor de inwoners.  
In de U.K. wordt er ook veel geprotesteerd daar tegen vooral tegen de verwoesting die het allemaal 
aanricht. 
 
Hier in Rotterdam willen ze de complete gas toevoer afsluiten en alles op elektriciteit laten draaien 
en dan het liefst natuurlijk groene energie. Maar op dit moment zijn we nog niet op dat niveau om 
over te kunnen schakelen. In Groningen zijn ze dus aan het protesteren, omdat ze dit niet willen. 
Maar hier in onze provincie krijgen we niet heel veel mee.  
 
Ik hoorde wel van een aardbeving in Groningen maar ik wist niet waar door dat de oorzaak precies 
was.  



Het is best wel eng allemaal, als we ergens mee gaan beginnen dus bijvoorbeeld met gaspompen, 
weten we niet wat de latere gevolgen zijn van deze keuzes. Maar nu maken we dus keuzes maar het 
kan zomaar zijn dat er over 20 jaar weer andere problemen ontstaan, doordat we het weer op een 
andere manier doen.  
Ja en daardoor weten we dus eigenlijk nooit de uitkomst van de toekomst, en kan je zeggen dat elke 
keuze cruciaal is voor de toekomst. 
 
Heel erg bedankt voor uw tijd we hebben meer dan genoeg informatie verzameld voor ons 
onderzoek. 
Geen probleem, als je nog meer informatie wilt vinden over mijn familie vriend zijn naam is Andy 
Boston. 
 
We kunnen hem zo vinden online? 
Ja dat kan zeker hij heeft een eigen consultancy voor energie ontwerpen. Hij is eigenlijk een 
mathematician en hij dat als zijn baan. Op dit moment is hij ene consultant, maar hij werkte vorig 
jaar nog voor een overheids adviseur. Hij heet Andy Boston en hij woont eigenlijk om de hoek bij mij 
thuis. En hij gaat eigenlijk de hele wereld over om deze gekke dingen te doen. 
 
Dat is wel echt heel awesome als je zoiest kan doen. Nogmaals heel erg bedankt  
Geen probleem 
 
Fijne dag verder. 
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