
Icarus: 

klimaatverandering



Warmt de 
aarde op?

WERELDWIJD : 1,6- 1,7°C 

TOV PRE-INDUSTRIEËEL

TIJDPERK



Reden opwarming 
1 : invallende zonnestralen

2 : weerkaatsing door atmosfeer

3 : weerkaatsing door wolken

4 : stralen bereiken aarde

5 : absorptie straling, emissie van infrarood 

straling

6 : infrarood geabsorbeerd  door 

broeikasgassen

7 : deel wordt weer terug gestraald naar aarde

8 : stralen geabsorbeerd door atmosfeer

9 : rest naar ruimte

Klimaat.be,2013



Gemiddelde wereldwijde temperatuur en 

CO2 gedurende de laatste 800.000 jaren

 Reconstructie van temperatuur en 

CO2 concentraties uit : 

 de dikte van jaarringen van bomen

 de ontwikkeling van koraal

 sedimentlaagjes of de resten van 

gassen in ijs op Antarctica. 

 Voorspellen hoe het klimaat in de 

toekomst zal evolueren

(B, Henley, N, Abram 2019)



Evolutie van de gemiddelde temperatuur 
te Ukkel tussen 1833 en 2018

Klimaat.be,2013

klimaat



Ppm CO2 in lucht en eventuele
temperatuursverandering

(Jonathan M. Harris, 2017)



Temperatuursstijging

 Stijging van de temperatuur bij de 

verschillende‘Representatieve

Concentratiepaden’ (RCP’s): 

 Bij sterke mitigatie (RCP 2,6) 

 Bij aanhoudende toename van 

de uitstoot (RCP 8,5)

 Gevolgen : 

 Hittegolven

 Stormen, tsunami’s

 Zeewater stijgt, overstromingen

 DROOGTE!!!

 Plantenziektes

 …..

Klimaat.be,2013



Verschuiving klimaat 

(Hanneke Muilwijk, 2015)



Geel een kuststad?
climate central, sd



Geel een
kuststad?

Nood aan : 
- mitigatie
- adaptatie

climate central, sd



Gevolgen stoppen niet bij wegvallen 

CO2-emissie



Verdeling van de verschillende gassen in het 

jaar 2017 en verminderde uitstoot tov 1990 (

Klimaat.be,2013



DE BIJDRAGE VAN DE BELANGRIJKSTE SECTOREN

IN DE TOTALE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN 
(www.klimaat.be)

Klimaat.be,2013



Netto
elektriciteitsproductie
in Vlaanderen in GWh

(centrale productie + zelfproducenten) 

(Vrind 2017)



Brandstof in 
Vlaamse
woningen in 
2013 
(VRIND 2017)



Hernieuwbare energie in 

transportsector

(eurostat, sd)



Broeikasgasemissies van de transportsector in kton

CO2-equivalenten

(vrind 2017)



Verdeling personenvervoer

 % personenkilometer 

voor auto, bus en trein

(vrind 2017)



Inschrijving personenwagens in 

Vlaanderen (2018)

Departement Omgeving Vlaanderen, sd



Eco-efficiëntie Landbouw (Vrind, 2017)



Emissiewaarden landbouw

Kg broekasgassen per 100 g product 

J. Poore, T. Nemecek, juni 2018



29.03.2019 Convenant enterische

emissies rundvee ondertekend

 methaanemissies door rundvee tegen 2030 te verminderen met 0,44 

Mton CO2-equivalenten (-19%) ten opzichte van 2005. 

 verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau

 voedermanagement

 genetica en selectie 

 monitoring en borging van de maatregelen



Meer groen en blauw op straat

 Steen en beton houden warmte vast.

 Door een gebrek aan vocht in de bodem kan de verdamping de 

opwarming niet remmen.

 Die combinatie maakt van de stad een hitte-eiland waar de 
temperatuur tot 8 graden hoger kan liggen

 Groenaanplanting 

 Bomen nog altijd beste manier voor migitatie!!!



Aandeel van de verschuiving in  invulling 

van areaal (kton CO2) in Vlaanderen

Vlaamse milieumaatschappij, 2012



CO2 emissie Kempen versus Geel
jaar 2011 

- 2.661.067 ton aan CO2 werd uitgestoten op het grondgebied van de Kempen

- 214.907 ton aan CO2 werd uitgestoten op het grondgebied van de stad Geel

Energie-en klimaatactieplan Kempen2020



Energieverbruik en CO2 emissie Geel, 2016

2016-13008_GEEL_nulmeting



Zonnepanelen https://www.energiesparen.be/zonnekaart 



Windturbines (2016)

https://www.mijnepb.be/statistieken-windmolens-belgie/



Groene
stroom uit
zon en wind 
in Geel op 
zon 21 april



Burgemeestersconvenant 2014

 28 Kempense gemeenten

 Doel : 20%  CO2-besparing 
tegen 2020

 Volgende thema’s komen 
hierbij aan bod

 stad als organisatie;

 wonen

 mobiliteit

 tertiaire gebouwen

 industrie

 landbouw

 participatie



TOTAAL energiegebruik 
gebouwen stad Geel + 
AGB  en OCMW)

 De belangrijkste uitgevoerde

maatregelen kunnen we als

volgt samen vatten:

 Stookplaats renovatie

 Fine tuning regelingen en 

sturingen HVAC installaties

 Dak of zolderisolatie

 WKK installatie zwembad

 Relighting

 Isolatie van glijbaan zwembad, 

CV leidingen, luchtkanalen…



Evolutie specifiek kengetal per 

gebouw



Stadsgebouwen

 Energieprestatiecontract met een energiedienstenbedrijf (ESCO)

 In het contract zijn tien stedelijke gebouwen opgenomen

 Stad Geel  : 45% op haar elektriciteitsverbruik en 18% op haar 

aardgasverbruik besparen. 



Geplande extra investeringen



Geplande 
extra 
investeringen



Geplande 
extra 
investeringen
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