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De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  
Vandaag	  (en	  morgen)



• Bij	  doorze7ng	  van	  de	  huidige	  ontwikkeling	  zal	  de	  wereld	  
energievraag	  in	  het	  jaar	  2050	  mogelijk	  twee	  maal	  het	  huidige	  niveau	  
bereiken.	  ‘Dat	  maakt	  het	  vraagstuk	  van	  onze	  toekomsCge	  
energievoorziening	  tot	  één	  van	  de	  meest	  urgente	  van	  deze	  eeuw’.	  

• Zo	  opent	  het	  boekje	  “De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  vandaag	  
(en	  morgen?)”	  dat	  in	  samenwerking	  tussen	  de	  TUDelM	  en	  de	  
Ingenieursvereniging	  KIVI	  NIRIA	  uitgegeven	  werd	  ten	  gelegenheid	  
van	  het	  in	  2010	  door	  KIVI	  NIRIA’s	  gehouden	  jaarcongres	  met	  als	  
onderwerp	  ‘Duurzaam	  omgaan	  met	  energie”.

• Mijn	  leertraject	  over	  hoe	  we	  daar	  als	  Nederland	  op	  (zouden	  
kunnen)	  inspelen	  is	  het	  onderwerp	  van	  deze	  virtuele	  tour	  die	  de	  
rode	  draad	  aangeeM	  van	  mijn	  blog.	  
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Duurzame	  energievoorziening	  duur?

• Als	  verzekeringspremie

• ‘What	  about	  	  peak	  oil’?



• Het	  gezichtspunt	  dat	  het	  onderwerp	  duurzaam	  omgaan	  met	  energie	  aandacht	  
behoeM,	  wordt	  inmiddels	  breed	  gedeeld.	  Niet	  alleen	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  
de	  eindigheid	  van	  de	  fossiele	  voorraden	  maar	  ook	  vanuit	  de	  zorg	  dat	  de	  
toenemende	  CO2-‐emissies	  tot	  klimaatverandering	  zou	  kunnen	  	  leiden.	  Wat	  dit	  
laatste	  punt	  betreM	  zijn	  natuurlijk	  de	  meningen	  wat	  minder	  eenduidig	  maar	  
zoals	  ik	  laatst	  iemand	  hoorde	  zeggen	  ‘ook	  al	  ga	  je	  er	  niet	  echt	  vanuit	  dat	  de	  
komende	  100	  jaar	  je	  huis	  zal	  a\randen,	  maakt	  dat	  niet	  dat	  je	  geen	  
brandverzekering	  afsluit”.

• Bovendien	  speelt	  dan	  nog	  het	  argument	  dat	  fossiele	  grondstoffen	  ook	  
aangewend	  worden	  voor	  de	  producCe	  van	  nu	  nog	  vaak	  onvervangbare	  
materialen.	  

• Is	  de	  overgang	  naar	  een	  meer	  duurzaam	  gebruik	  van	  energie	  voor	  ons	  als	  
Nederlanders	  dan	  ook	  te	  duur?	  Het	  lijkt	  mij	  dat,	  terwijl	  we	  comfortabel	  onze	  
gasbel	  aan	  het	  opstoken	  zijn,	  het	  richCng	  toekomsCge	  generaCes	  lasCg	  te	  
verkopen	  is	  dat	  we	  te	  arm	  zouden	  zijn	  om	  deze	  verzekeringspremie	  te	  betalen.	  
Een	  verzekeringspremie	  die,	  mits	  goed	  besteed,	  bovendien	  	  leidt	  tot	  een	  
spannend	  soort	  werkgelegenheid,	  meer	  woongenot,	  een	  gezondere	  
leefomgeving.	  Kortom	  werken	  aan	  een	  succesvolle	  duurzame	  
energievoorziening	  biedt	  daarnaast	  een	  gezond	  economisch	  perspecCef.	  
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• Hoe	  groot	  is	  onze	  vraag	  naar	  energiedragers?

• Hoe	  zou	  die	  zich	  mogelijk	  in	  de	  toekomst	  
ontwikkelen?

• Welk	  deel	  kunnen	  we	  naar	  huidig	  inzicht	  
afdekken	  met	  elektriciteit	  	  of	  anders?

• Kunnen	  wind,	  de	  zon	  en	  biomassa	  ons	  hierin	  
voorzien?



• Hoe	  groot	  is	  onze	  vraag	  naar	  energiedragers?

• Hoe	  zou	  die	  zich	  mogelijk	  in	  de	  toekomst	  
ontwikkelen?

• Welk	  deel	  kunnen	  we	  naar	  huidig	  inzicht	  
afdekken	  met	  elektriciteit	  	  of	  anders?

• Kunnen	  wind,	  de	  zon	  en	  biomassa	  ons	  hierin	  
voorzien?

w

www.withouthotair.com



• Om	  een	  beetje	  gevoel	  te	  krijgen	  voor	  welke	  uitdaging	  we	  staan,	  hee:	  de	  wijze	  waarop	  
David	  McKay	  hiermee	  omgaat	  in	  zijn	  boek	  ‘Sustainable	  Energie-‐without	  hot	  air’	  door	  al	  
het	  energiegebruik	  uit	  te	  drukken	  in	  kWh/persoon/dag,	  mij	  enorm	  geholpen.	  Hij	  leerde	  
mij	  als	  leek	  daarmee	  zelfs	  appels	  met	  peren	  te	  vergelijken.	  Ik	  bedoel	  daarmee	  mijn	  
gasverbruik,	  mijn	  elektriciteitsgebruik,	  mijn	  auto	  rijden,	  vliegen,	  maar	  ook	  dat	  wat	  zoals	  
hij	  dat	  noemt	  aan	  stuff-‐	  goederen,	  die	  we	  gebruiken	  verbonden	  is.

• ‘De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  Vandaag	  (en	  morgen?)	  hee:	  deze	  eenheid	  dan	  
ook	  gebruikt	  om	  inzichtelijk	  te	  maken	  hoe	  ons	  gebruik	  aan	  energiedragers	  op	  dit	  
moment	  in	  elkaar	  zit.	  Het	  kijkt	  eerst	  naar	  ons	  huidige	  beslag	  op	  energiedragers	  en	  daar	  
vanuit	  naar	  de	  toekomst.	  	  Kunnen	  we	  in	  2050	  in	  onze	  vraag	  naar	  energiedragers	  voorzien	  
met	  wind-‐,	  zonne-‐	  energie	  en	  bio	  massa?

• Het	  jaar	  2050	  is	  symbolisch	  gekozen	  vanuit	  de	  heersende	  overtuiging	  dat	  we	  dan	  
tenminste	  80%	  CO2	  reducVe	  moeten	  hebben	  gerealiseerd	  om	  al	  te	  drasVsche	  
klimaatveranderingen	  te	  voorkomen.	  Het	  is	  een	  denkmodel	  niet	  om	  een	  voorspelling.	  Of	  
wind,	  zon	  en	  biomassa	  grootschalig	  zullen	  doorbreken	  of	  niet,	  is	  van	  vele	  factoren	  
aWankelijk	  en	  in	  de	  komende	  40	  jaar	  zullen	  er	  ontwikkelingen	  plaatsvinden	  die	  het	  beeld	  
drasVsch	  zullen	  doen	  kantelen.	  Wie	  had	  bijvoorbeeld	  in	  de	  jaren	  ’70	  de	  wereldwijde	  
doorbraak	  van	  de	  mobiele	  telefonie	  voorzien?	  Ook	  vind	  je	  bijvoorbeeld	  in	  het	  boek	  ‘The	  
third	  wave’	  uit	  1981	  van	  de	  toen	  vooraanstaand	  futuroloog	  Alvin	  Tofler’s	  geen	  spoor	  van	  
de	  internet	  revoluVe.	  

• Waar	  TUD	  en	  KIVI	  NIRIA	  in	  hun	  publicaVe	  “De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  
Vandaag	  (en	  morgen?)	  	  op	  uit	  zijn,	  is	  om	  transparanVe	  en	  structuur	  te	  creëren	  in	  de	  
discussie.
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Het	  huidige	  gebruik	  in	  Nederland	  in	  
kWh/persoon/per	  dag

Producten          31

Energieafnemers  94
Lucht + zee transport  38

Conversieverliezen        30

Bebouwde omgeving    39 (41%)
   waarvan woning
   Gas                15
   Electra             4.2

Nationaal vervoer          23 (25%)

Industrie                        25 (27%)

Land en tuinbouw           7 (  7%)

Totaal                            193 KWh/p/d/



• Zoals	  we	  onze	  huidige	  economie	  hebben	  ingericht	  
gebruiken	  we	  in	  Nederland	  193kWh/persoon/per	  dag.	  
Dat	  komt	  ongeveer	  overeen	  met	  80	  lampen	  van	  110W	  
die	  we	  conCnu	  laten	  branden	  of	  circa	  50	  maal	  ons	  
huishoudelijk	  elektriciteitsgebruik.	  

• Het	  is	  daarbij	  belangrijk	  om	  te	  weten	  dat	  in	  Nederland	  
de	  huidige	  inzet	  van	  fossiele	  energiedragers	  twee	  maal	  
zo	  groot	  is	  als	  de	  directe	  vraag	  naar	  energie	  door	  de	  
Nederlandse	  eindgebruikers.	  Het	  verschil	  zit	  
voornamelijk	  in	  bijvoorbeeld	  het	  gebruik	  van	  fossiel	  in	  
de	  chemische	  industrie,	  onze	  bijdrage	  aan	  het	  
internaConale	  	  lucht	  en	  zee	  transport	  en	  conversie-‐	  
verliezen	  bij	  bijvoorbeeld	  de	  opwekking	  van	  
elektriciteit	  
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	   Dit	  plaatje	  geeft	  inzicht	  in	  hoe	  dat	  gebruik	  van	  
193kWh/p/d	  er	  in	  Nederland	  uitziet	  en	  welke	  	  
energiedragers	  we	  daarvoor	  inzeben.	  Wat	  opgaat	  in	  
de	  producten	  zoals	  plasCcs,	  kunstmest,	  etc.	  wat	  
McKay	  stuff	  noemt(16%).	  Het	  deel	  wat	  we	  direct	  
aanwenden	  voor	  de	  bebouwde	  omgeving	  ,	  onze	  	  
mobiliteit,	  de	  industrie	  en	  de	  land	  en	  tuinbouw	  (49%),	  
het	  deel	  conversieverliezen	  bij	  bijvoorbeeld	  de	  
opwekking	  van	  elektriciteit	  (16%)	  	  en	  als	  laatste	  dat	  
deel	  dat	  opgaat	  aan	  het	  internaConale	  vlieg-‐	  en	  
scheepvaart	  verkeer	  (20%).
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Energy use by sector



	   De	  uitsplitsing	  van	  de	  49%	  aan	  energiedragers	  die	  we	  
direct	  aanwenden	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit.	  Bebouwde	  
omgeving	  (41%	  is	  dus	  ongeveer	  gelijk	  aan	  25%	  van	  het	  
totale	  gebruik	  aan	  energiedragers),	  naConaal	  transport	  
(25%),	  de	  industrie	  (o.a.	  het	  maken	  van	  de	  ‘stuff’,	  
25%),	  en	  de	  land	  en	  tuinbouw	  (7%).	  Verdere	  
uitsplitsingen	  van	  deze	  categorieën	  vindt	  u	  in	  de	  
publicaCe	  “De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  
Vandaag	  (en	  morgen?)	  
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Van	  inzicht	  naar	  doorzicht:
Principe	  van	  Trias	  EnergeVca



	   Het	  principe	  van	  de	  Trias	  EnergeCca	  is	  ooit	  door	  SenterNovem,	  
nu	  onderdeel	  van	  het	  Agentschap	  NL,	  in	  Nederland	  
geïntroduceerd	  en	  is	  nu	  in	  de	  wereld	  van	  duurzaam	  omgaan	  met	  
energie	  een	  bekend	  begrip.	  Dit	  principe	  	  staat	  voor	  de	  volgende	  
wijze	  van	  kijken	  naar	  de	  energietransiCe.	  Als	  eerste	  wordt	  
gekeken	  naar	  het	  besparingspotenCeel	  Ten	  tweede	  naar	  de	  mate	  
waarin	  duurzaam	  opgewekte	  energie	  aangewend	  kan	  worden	  en	  
als	  laatste	  het	  restant	  van	  de	  energiebehoeMe	  	  ingevuld	  wordt	  
door	  het	  zo	  efficiënt	  en	  schoon	  mogelijk	  gebruik	  van	  fossiel.	  Het	  
principe	  van	  exergie	  is	  hierbij	  een	  belangrijke	  invalshoek
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Stap	  1:	  Beperk	  energiegebruik

• Hoe	  kook	  ik	  een	  ei
• De	  deurbel	  gelijk	  aan	  2x600	  Mw
• Een	  kachel	  op	  wielen
• 15	  miljard	  m3	  aardgas	  per	  jaar	  de	  pijp	  uit
• Een	  Hummer	  in	  huis?	  	  

Kortom:	  of	  het	  nu	  98%	  (Ad	  van	  Wijk)	  is	  of	  een	  factor	  5	  
(Weizsacker)	  verspillers	  zijn	  we!	  



• Besparing	  is	  een	  onderwerp	  dat	  in	  ogen	  van	  velen	  veel	  te	  weinig	  
aandacht	  krijgt.	  Ad	  van	  Wijk	  de	  voormalig	  topman	  van	  Ecoconcern	  en	  
huidige	  hoogleraar	  Future	  Energy	  Systems	  aan	  de	  TU	  DelM	  schreef	  
daarover	  het	  aardige	  boekje	  ‘Hoe	  kook	  ik	  een	  ei’.	  Hij	  betrekt	  daarin	  
de	  stelling	  dat	  we	  98%	  van	  de	  hoeveelheid	  energie	  die	  we	  uit	  de	  
grond	  winnen	  verspillen	  en	  licht	  dat	  toe	  aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  
voorbeelden	  zoals	  het	  koken	  van	  een	  ei.

• Ook	  noemt	  hij	  verder	  een	  op	  fossiel	  aangedreven	  auto	  een	  kachel	  op	  
wielen	  omdat	  een	  op	  deze	  wijze	  aangedreven	  voertuig	  een	  belangrijk	  
deel	  van	  de	  gebruikte	  energie	  als	  warmte	  de	  uitlaat	  verlaat	  en	  werkt	  
hij	  een	  voorbeeld	  uit	  van	  de	  deurbel	  die	  maar	  zo	  nu	  en	  dan	  belt	  maar	  
wel	  het	  gehele	  jaar	  via	  de	  transformator	  stroom	  gebruikt.	  Op	  
Europees	  niveau	  toch	  goed	  voor	  1	  a	  2%	  van	  het	  jaarlijks	  
elektriciteitsgebruik	  in	  een	  huishouden	  resulterend	  in	  het	  conCnue	  
draaiend	  houden	  van	  twee	  centrales	  van	  600MW.

http://www.mgmc.nl/boeken-tijdschriften.htm
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	   Iets	  dichter	  bij	  huis	  is	  in	  Nederland	  ligt	  aandeel	  woningen	  
gebouwd	  voor	  1980	  rond	  de	  80%	  en	  zal	  een	  energielabel	  
dragen	  tussen	  E	  en	  G.	  Terwijl	  we	  ons	  tegenwoordig	  toch	  
wat	  ongemakkelijk	  zouden	  voelen	  als	  we	  een	  benzine	  
verslindende	  Hummer	  voor	  het	  huis	  zouden	  hebben	  staan	  
wonen	  we	  er	  dus	  wel	  in.	  En	  dat	  terwijl	  we	  onze	  totale	  
Nederlandse	  woning	  voorraad	  met	  een	  investering	  die	  ligt	  
tussen	  de	  €20.000	  en	  €30.000	  per	  woning	  op	  kunnen	  
waarderen	  naar	  een	  niveau	  dat	  zo	  ongeveer	  80%	  van	  de	  in	  
de	  woonsfeer	  gebruikte	  energie	  zal	  reduceren.	  We	  zullen	  
het	  bewustzijn	  rond	  de	  waarde	  van	  het	  energielabel	  voor	  
gebouwen	  evenals	  dat	  voor	  de	  huishoudelijke	  apparaten	  zo	  
goed	  is	  gelukt	  flink	  moeten	  opvoeren.	  Dat	  ‘de	  ene	  label	  de	  
andere	  nog	  niet	  is’	  vormt	  daarbij	  een	  extra	  uitdaging.

http://wentventures.wordpress.com/2011/01/04/word-labelling-epc-the-name-of-the-game/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/04/word-labelling-epc-the-name-of-the-game/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/19/gaan-we-bij-urk-%25252525E2%2525252580%2525252598door-de-wind%25252525E2%2525252580%2525252599/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/19/gaan-we-bij-urk-%25252525E2%2525252580%2525252598door-de-wind%25252525E2%2525252580%2525252599/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/19/gaan-we-bij-urk-%25252525E2%2525252580%2525252598door-de-wind%25252525E2%2525252580%2525252599/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/19/gaan-we-bij-urk-%25252525E2%2525252580%2525252598door-de-wind%25252525E2%2525252580%2525252599/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/07/wat-is-de-terugverdientijd-op-warme-voeten/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/07/wat-is-de-terugverdientijd-op-warme-voeten/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/13/het-ene-label-is-de-andere-niet/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/13/het-ene-label-is-de-andere-niet/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/13/het-ene-label-is-de-andere-niet/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/13/het-ene-label-is-de-andere-niet/


	   Ernst	  von	  Weizsäcker	  die	  naast	  veel	  andere	  funcCes	  die	  van	  
Dean	  van	  de	  Bren	  School	  of	  Environmental	  Sience	  en	  
Management	  aan	  de	  University	  of	  California	  bekleedde	  
schreef	  over	  het	  zelfde	  onderwerp	  het	  boek	  Factor	  Four	  en	  
later,	  in	  2009,samen	  met	  een	  aantal	  co-‐redacteuren	  een	  
vervolg	  met	  als	  Ctel	  “Factor	  Five,	  Transforming	  the	  Global	  
Economy	  trough	  80%	  Improvements	  in	  Resource	  
ProducCvity”.	  Ook	  hij	  haalt	  vele	  treffende	  voorbeelden	  aan	  
van	  de	  enorme	  besparingsmogelijkheden	  er	  zijn	  ten	  
opzichte	  van	  de	  wijze	  waarop	  we	  nu	  met	  onze	  grondstoffen	  
omspringen.

http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html
http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html
http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html
http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html
http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html
http://ebookee.org/Factor-Five-Transforming-the-Global-Economy-Through-80-Improvements-in-Resource-Productivity_520769.html


	   Als	  laatste	  voorbeeld	  in	  deze	  reeks	  die	  over	  warmte.	  
Klaas	  de	  Jong	  schreef	  daarover	  een	  aardig	  boekje	  
‘Warmte	  in	  Nederland”.	  Volgens	  zijn	  berekening	  gaat	  
circa	  40%	  van	  ons	  totale	  energiegebruik	  op	  aan	  
warmte.	  Het	  totaal	  aan	  warmte	  dat	  geloosd	  wordt	  zou	  
gelijk	  staan	  aan	  15	  miljard	  M³	  aardgas	  per	  jaar	  dat	  is	  
grofweg	  gelijk	  aan	  150%	  van	  het	  gasverbruik	  van	  onze	  7	  
miljoen	  woningen	  in	  Nederland	  (en	  dus	  ongeveer	  15	  
maal	  het	  elektriciteitsgebruik	  daarvan).

http://www.koudeenwarmte.com/
http://www.koudeenwarmte.com/
http://www.koudeenwarmte.com/
http://www.koudeenwarmte.com/
http://www.koudeenwarmte.com/
http://www.koudeenwarmte.com/
http://wentventures.wordpress.com/2011/03/08/15-miljard-m3-aardgas-de-pijp-uit/
http://wentventures.wordpress.com/2011/03/08/15-miljard-m3-aardgas-de-pijp-uit/
http://wentventures.wordpress.com/2011/03/08/15-miljard-m3-aardgas-de-pijp-uit/
http://wentventures.wordpress.com/2011/03/08/15-miljard-m3-aardgas-de-pijp-uit/
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• De	  zon	  is	  van	  oudsher	  onze	  duurzame	  energiebron.	  Jaarlijks	  ontvangt	  onze	  aarde	  
240W	  per	  vierkante	  meter	  aan	  zonne-‐energie	  hetgeen	  gelijk	  is	  aan	  bijna	  10.000	  
maal	  ons	  alledaags	  energiegebruik.	  Zon	  is	  dan	  ook	  de	  bron	  van	  bijna	  alle	  vormen	  
van	  energie	  met	  als	  uitzondering	  de	  geCjdenenergie	  die	  immers	  veroorzaakt	  wordt	  
door	  de	  aantrekkingskracht	  van	  de	  maan	  en	  geothermie,	  aardwarmte,	  dus	  warmte	  
uit	  diepere	  lagen	  van	  de	  aarde	  zelf.

• Duidelijk	  is	  dat	  we	  bij	  inzet	  van	  zon-‐	  en	  windenergie	  veel	  aan	  onze	  infrastructuur	  
zullen	  moeten	  veranderen	  omdat	  bijvoorbeeld	  de	  zon	  ’s	  nachts	  niet	  schijnt	  en	  dat	  
aan	  zon	  en	  wind	  dus	  dag-‐	  en	  seizoen	  fluctuaCes	  verbonden	  zijn	  waar	  we	  een	  
oplossing	  voor	  zullen	  moeten	  vinden.	  	  Als	  we	  in	  de	  toekomst	  niet	  over	  goede	  
energieopslagsystemen	  (baberijen,waterstof,	  waterkracht,	  warmte	  opslag	  in	  de	  
bodem	  enz.,	  enz.)	  en	  slimme-‐	  (smart	  grids)	  en	  robuuste	  netwerken	  (super	  grids	  op	  
EU	  niveau)	  beschikken	  het	  niet	  zal	  lukken	  onszelf	  op	  deze	  wijze	  van	  energie	  te	  
voorzien.	  

• Zo	  zijn	  er	  velen	  die	  ernsCge	  vraagtekens	  zeben	  bij	  de	  huidige	  focus	  op	  windenergie	  
omdat	  we	  niet	  goed	  omspringen	  met	  de	  wijze	  waarop	  we	  omgaan	  met	  de	  
disconCnuïteit	  van	  dit	  aanbod.	  Zo	  zou	  de	  grote	  inzet	  van	  windenergie	  in	  Duitsland	  
nog	  weinig	  bijgedragen	  hebben	  aan	  energiebesparing	  vanwege	  het	  
rendementsverlies	  bij	  terugschakeling	  van	  convenConele	  centrales.

http://wentventures.wordpress.com/2011/01/04/windhandel-of-gashendel/
http://wentventures.wordpress.com/2011/01/04/windhandel-of-gashendel/


	  	  "I'd	  put	  my	  money	  on	  the	  sun	  and	  
solar	  energy.	  What	  a	  source	  of	  power!	  
I	  hope	  we	  don't	  have	  to	  wait	  un<l	  oil	  
and	  coal	  run	  out	  before	  we	  tackle	  
that."	  

	  	  Thomas	  Edison,	  1931



• Sinds	  Edison	  dit	  schreef	  is	  er	  nog	  maar	  marginaal	  vooruitgang	  
geboekt.	  Maar	  er	  is	  hoop.	  Rendementen	  lopen	  op,	  levensduur	  van	  
zonpanelen	  neemt	  toe,	  en	  de	  prijs	  per	  geleverde	  kWh	  wordt	  ieder	  
geval	  	  jaar	  fors	  minder.	  Nog	  wel	  niet	  volgens	  de	  wet	  van	  Moore	  
zoals	  dat	  voor	  de	  chips	  het	  geval	  is	  maar	  het	  begint	  er	  een	  beetje	  
op	  te	  lijken.	  Leuk	  is	  om	  daarbij	  te	  weten	  dat	  de	  zonnecellen	  die	  
gebruikt	  worden	  voor	  de	  Nuna,	  het	  elektrisch	  aangedreven	  
voertuig	  waarmee	  de	  TU	  DelM	  een	  aantal	  malen	  de	  race	  door	  
Australië	  won,	  een	  factor	  2	  tot	  3	  hoger	  rendement	  kennen	  maar	  
nu	  nog	  zo	  duur	  zijn	  dat	  deze	  technologie	  voor	  ‘huishoudelijk	  
gebruik’	  nog	  ver	  buiten	  de	  mogelijkheden	  ligt.	  Maar	  ja	  over	  40	  
jaar……………??

• Voorspellingen	  over	  een	  kostprijs	  gelijk	  aan	  die	  nu	  betaalt	  wordt	  
voor	  de	  tradiConeel	  opgewekte	  kWh	  (gridparity)	  variëren	  maar	  
voor	  2020	  zal	  dat	  in	  ieder	  geval	  wel	  zover	  zijn.	  Let	  wel	  gelijk	  aan	  de	  
huidige	  kWh	  prijs	  inclusief	  belasCngen,	  energieheffing	  etc.	  dus	  de	  
overheid	  zal	  als	  de	  huidige	  melkkoeien	  gas	  en	  elektriciteit	  
verdwijnen	  dan	  wel	  andere	  inkomensbronnen	  moeten	  gaan	  
zoeken	  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore
http://www.nuonsolarteam.nl/nuna/
http://www.nuonsolarteam.nl/nuna/


Beschikbaar	  dakoppervlak
	  	  conservaVef	  	  	  	  	  :	  151	  km²	  
	  	  opVmisVsch	  	  	  	  	  :	  357	  km²

Duurzame energie: oppervlakte beslag

Totaal	  energie	  via:
Zon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.200	  km²
Wind	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.500	  km²
Bio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  362.000	  km²



• In	  Nederland	  heeM	  Zon-‐PV	  per	  hectare	  een	  10-‐40	  maal	  hogere	  energieopbrengst	  
dan	  biomassa.	  Zo	  heeM	  een	  moderne	  zonnecel	  per	  jaar	  een	  opbrengst	  van	  100	  
kWh/m²	  en	  levert	  een	  goed	  groeigewas	  0,000007	  kWh/persoon	  per	  hectare	  per	  
dag.	  	  Om	  aan	  de	  volledige	  energievraag	  van	  2008	  van	  193	  kWh/p/d	  met	  
biomassa	  te	  voorzien	  zou	  dus	  zonder	  rekening	  te	  houden	  met	  omze7ngverliezen	  
262.000	  km²	  nodig	  zijn	  of	  te	  wel	  ruim	  10	  maal	  het	  beschikbare	  landbouw	  areaal	  
in	  Nederland.	  

• Om	  met	  Zon-‐PV	  in	  de	  totale	  energiebehoeMe	  te	  voorzien	  zou	  dit	  een	  ruimte	  
beslag	  vragen	  van	  700	  m²	  per	  persoon	  of	  voor	  alle	  Nederlanders	  11.200	  km²	  dus	  
nog	  alCjd	  ongeveer	  een	  derde	  van	  ons	  landoppervlakte	  beslaan.	  

• Maken	  we	  een	  mix	  van	  50%	  land	  en	  50%	  wind	  op	  zee	  en	  zouden	  daarmee	  in	  onze	  
totale	  energievoorziening	  willen	  voorzien	  dan	  kom	  je	  op	  circa	  vier	  maal	  dat	  getal	  
dus	  het	  ongeveer	  het	  totale	  land	  en	  zee	  oppervlakte	  van	  41526	  vierkante	  
kilometer.	  Daarbij	  moet	  je	  bedenken	  dat	  er	  wind	  op	  zee	  wellicht	  nog	  wel	  een	  
rendement	  verbetering	  van	  40%	  bereikt	  kan	  worden	  maar	  dat	  de	  grootste	  winst	  
nog	  te	  behalen	  is	  in	  Zon-‐PV	  waar	  je	  dan	  praat	  over	  een	  factor	  drie	  en	  misschien	  
hoger.	  

• Natuurlijk	  heb	  je	  niet	  veel	  aan	  dit	  soort	  getallen	  anders	  dat	  het	  een	  gevoel	  geeM	  
voor	  orde	  groobes	  van	  waar	  we	  het	  over	  hebben.

http://www.energietransitie.nl/publicaties/platform-groene-grondstoffen-speerpunten-in-2010
http://www.energietransitie.nl/publicaties/platform-groene-grondstoffen-speerpunten-in-2010
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Stap	  3:	  fossiel	  efficiënt	  en	  schoon

Heat pump

COP ~ 3-4

Geothermal heat

COP ~ 10-25 COP : high
(Industral) waste heat

Beter gebruik van de ‘kwaliteit van energie’ of 
exergie = hoeveelheid arbeid je kunt verrichten



	   De	  derde	  stap	  in	  de	  trias	  energeCca	  gaat	  een	  betere	  gebruik	  van	  energie.	  
Exergie	  of	  in	  andere	  woorden	  de	  kwaliteit	  van	  energie	  is	  hierbij	  één	  van	  de	  
leidende	  principes.	  We	  gebruiken	  immer	  geen	  energie,	  maar	  verlagen	  de	  
kwaliteit	  daarvan.	  Hoeveel	  arbeid	  je	  kunt	  verrichten	  geeM	  exergie	  aan.	  Dus	  
bijvoorbeeld	  bij	  elektrisch	  rijden	  nemen	  we	  afscheid	  van	  het	  beeld	  van	  de	  
rijdende	  kachel	  waar	  een	  vervoersmiddel	  aangedreven	  door	  fossiele	  brandstof	  
nu	  eenmaal	  te	  vergelijken	  is.	  

	   Dat	  geld	  voor	  die	  elektrische	  auto	  natuurlijk	  ook	  een	  beetje	  zolang	  we	  de	  
elektriciteit	  niet	  duurzaam	  opwekken.	  Maar	  daarvan	  zagen	  we	  eerder	  dat	  we	  in	  
ieder	  geval	  nog	  iets	  met	  de	  restwarmte	  kunnen	  doen.	  Wat	  we	  daar	  verder	  mee	  
bereiken	  is	  dat	  in	  energiegebruik	  een	  elektrische	  auto	  	  zo	  een	  3	  maal	  efficiënter	  
is	  dan	  die	  van	  een	  benzine	  auto	  (lees	  bijvoorbeeld	  hierover	  het	  uiterst	  leesbare	  
boekje	  Elektrisch	  	  rijden	  van	  de	  auteur	  Auke	  Hoektra	  of	  ga	  naar	  de	  website	  alles	  
over	  elektrisch	  rijden	  	  die	  onlangs	  op	  iniCaCef	  van	  Joris	  Luyendijk	  in	  de	  lucht	  
kwam).	  

	   Ook	  al	  produceren	  we	  die	  stroom	  tradiConeel	  en	  gaan	  we	  er	  vanuit	  dat	  de	  
conversieverliezen	  bij	  de	  stroomopwekking	  wat	  hoger	  zijn	  dan	  die	  van	  benzine	  
(tussen	  bron	  en	  tank)	  dan	  nog	  praat	  je	  over	  een	  aanzienlijke	  verbetering	  in	  
rendement.	  Al	  ziet	  er	  voorlopig	  er	  naar	  uit	  dat	  auto’s	  met	  een	  hybride	  
aandrijving	  zoals	  de	  onlangs	  aangekondigde	  Volkswagen	  XL1(fabrieksopgave	  
gebruik	  van	  1	  op	  111)	  het	  voortouw	  zullen	  nemen.	  	  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://www.rws.nl/images/Boek%2525252520Elektrisch%2525252520Rijden_tcm174-282757.pdf
http://www.rws.nl/images/Boek%2525252520Elektrisch%2525252520Rijden_tcm174-282757.pdf
http://www.zerauto.nl/
http://www.zerauto.nl/
http://www.zerauto.nl/
http://www.zerauto.nl/
http://www.zerauto.nl/
http://www.zerauto.nl/


	   Dit	  zelfde	  geldt	  als	  we	  voor	  het	  deel	  van	  de	  verwarming	  dat	  we	  
nog	  nodig	  hebben	  nadat	  we	  onze	  huizen	  goed	  geïsoleerd	  hebben	  
(bij	  verre	  de	  meest	  kosteneffecCeve	  maatregel)	  overschakelen	  op	  
gebruik	  van	  warmtepompen.	  Een	  warmtepomp	  kun	  je	  zien	  als	  het	  
omgekeerde	  van	  een	  koelkast	  en	  kan	  de	  energieprestaCe	  van	  je	  
verwarmingssysteem	  met	  een	  factor	  vier	  verbeteren.	  Het	  geheim	  
zit	  daarin	  dat	  we	  voor	  het	  verwarmen	  van	  ons	  huis	  nu	  
hoogwaardig	  brandstof	  als	  gas	  gebruiken	  om	  laagwaardige	  warmte	  
te	  produceren.	  Bij	  zowel	  de	  elektrische	  auto	  als	  gebruik	  van	  de	  
warmtepomp	  wordt	  het	  plaatje	  alleen	  maar	  beter	  als	  dit	  in	  
combinaCe	  gebeurt	  met	  duurzaam	  opgewekte	  energie.	  Vooral	  
gebruik	  van	  Zon-‐PV	  en	  dat	  van	  zonnecollectoren	  zijn	  hierbij	  de	  
natuurlijke	  partners.

http://www.platformwarmtepompen.nl/
http://www.platformwarmtepompen.nl/


Percents of the estimated electricity use in 2050 
(380TWh/year = 1360 PJ/year = 63 kWh/p/d)



• Hoe	  zou	  de	  energie	  voorziening	  van	  Nederland	  er	  volgens	  het	  TU	  DelM	  
KIVI	  NIRIA	  scenario	  De	  energievoorziening	  van	  Nederland	  Vandaag	  (en	  
morgen?)	  er	  in	  2050	  kunnen	  uitzien?	  De	  aannames	  die	  gebruikt	  worden	  
zijn	  in	  de	  bijlagen	  van	  de	  publicaCe	  	  toegelicht.	  Scenario’s	  hebben	  
natuurlijk	  vaak	  maar	  een	  betrekkelijke	  realiteitswaarde	  maar	  helpen	  wel	  
om	  een	  beeld	  te	  vormen.	  Ook	  is	  het	  natuurlijk	  zo	  dat	  we	  dit	  niet	  op	  
naConale	  schaal	  hoeven	  op	  te	  lossen	  maar	  is	  het	  aardig	  om	  je	  eens	  te	  
realiseren	  wat	  het	  zou	  betekenen	  als	  dat	  wel	  het	  geval	  zou	  zijn.	  

• Er	  is	  gerekend	  met	  een	  elektriciteitsgebruik	  dat	  drie	  maal	  hoger	  is	  dan	  het	  
huidige.	  Niet	  omdat	  de	  vraag	  naar	  energiedragers	  is	  toegenomen(daar	  
rekent	  men	  met	  een	  reducCe	  van	  20%)	  maar	  omdat	  het	  aandeel	  
elektriciteit	  toeneemt	  tot	  50%	  van	  het	  totale	  gebruik	  van	  energiedragers.	  
Aan	  de	  opwekkingskant	  wordt	  gerekend	  met	  57%	  Zon-‐PV	  dat	  gebaseerd	  
op	  het	  rendement	  van	  huidige	  commercieel	  haalbare	  zonnecellen	  een	  
oppervlakte	  vraagt	  van	  2150	  km²	  (40x50	  km,	  circa	  10	  keer	  het	  
beschikbare	  dakoppervlakte)	  de	  oppervlakte	  van	  de	  provincie	  Flevoland	  
of	  6%	  van	  het	  Nederlandse	  grondoppervlakte

	  

http://wentventures.wordpress.com/2011/01/04/de-energievoorziening-van-nederland-vandaag-en-morgen
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• Windturbines	  leveren	  in	  het	  scenario	  25%	  van	  de	  
jaargemiddelde	  elektriciteitsvraag.	  Aangenomen	  is	  dat	  een	  
verdubbeling	  van	  de	  huidige	  energieproducCe	  door	  
windmolens	  op	  het	  land	  het	  maximaal	  haalbare	  is.	  Het	  
overige	  moet	  dus	  van	  zee	  komen.	  In	  oppervlakte	  vertaalt	  dat	  
zich	  in	  windmolenparken	  die	  500	  km²	  op	  land	  en	  3250	  km²	  
op	  de	  Noordzee	  beslaan.	  

• Voor	  de	  dekking	  van	  het	  Zon-‐PV	  gat	  in	  de	  winter	  is	  gerekend	  
met	  het	  voor	  18%	  opwekken	  van	  elektriciteit	  met	  fossiel	  of	  
nucleaire	  installaCes.	  BlijM	  over	  50%	  voor	  de	  inzet	  van	  
energiedragers	  als	  grondstof	  voor	  chemische	  producten	  en	  
het	  vervoer	  door	  lucht,	  over	  zee	  en	  de	  zware	  –	  lange	  
afstandstransport-‐	  over	  de	  weg	  	  Natuurlijk	  kun	  je	  ook	  
daarvoor	  filosoferen	  over	  andere	  mogelijkheden	  als	  inzet	  van	  
waterstof	  dat	  echter	  dan	  eerst	  door	  inzet	  van	  zonne-‐energie	  
of	  anderszins	  gemaakt	  zal	  moeten	  worden.	  Bovendien	  vereist	  
doelmaCg	  ingezet	  daarvan	  nog	  heel	  wat	  onderzoek.



Nederland	  Energie(k)?

Nou,	  dat	  valt	  niet	  zo	  een	  beetje	  tegen	  want…..
•	  Schone	  technologie	  %	  BNP	  	  	   	   	  	   0,2	  (17)
•	  Schone	  technologie/energievraag	   	  	   4%	  (21)
•	  Verbetering	  energie	  intensiteit(00/07)	   8%	  (21EU!)
•	  PublicaCeproducCviteit	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3

•	  Overheidsbestedingen	  R/D	  relaCef	  hoog	  maar	  gebrek	  
	  	  	  aan	  consistenCe	  in	  beleid	  gedurende	  de	  gehele	  
	  	  	  producCelevenscyclus

•	  Hierdoor	  is	  thuismarkt	  onderontwikkeld	  

	  (bron	  WNF	  rapport	  Bouwen	  aan	  de	  Nederlandse	  schone	  technologiesector)

http://assets.wnf.nl/downloads/wnf_schone_technologie_ned__sam_vat__121109.pdf
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• Terug	  naar	  de	  Ctel	  van	  dit	  verhaal.	  Is	  Nederland	  Energiek	  bezig	  
met	  dit	  onderwerp?	  Nu	  dat	  valt	  behoorlijk	  tegen.	  InternaConaal	  
gezien	  zijn	  we	  in	  de	  wereld	  een	  middenmoter	  en	  dus	  zeker	  geen	  
‘gidsland’.	  Andere	  landen	  gaan	  ons	  voor.	  In	  Europa	  landen	  als	  
Denemarken	  en	  Duitsland	  maar	  ook	  vele	  anderen	  moeten	  we	  
concluderen	  als	  we	  kijken	  naar	  de	  ranglijsten	  die	  hierover	  
gepubliceerd	  worden.	  De	  plannen	  van	  het	  huidige	  kabinet	  
zullen	  daar	  niet	  veel	  aan	  veranderen.	  
En	  de	  negaCeve	  reacCe	  van	  de	  2e	  kamer	  op	  het	  burgeriniCaCef	  
‘Nederland	  krijgt	  nieuwe	  energie’	  is	  ook	  al	  niet	  iets	  om	  echt	  blij	  
over	  te	  worden.

	  
• Maakt	  dat	  pessimisCsch?	  Nee,	  want	  aan	  de	  basis	  bruist	  het	  van	  
iniCaCeven.	  Door	  provincies,	  gemeenten,	  en	  op	  straatniveau,	  
zoals	  bijvoorbeeld	  in	  mijn	  eigen	  Utrecht,	  worden	  acCes	  
ontwikkeld	  die	  de	  aanloop	  vormen	  richCng	  het	  meer	  duurzaam	  
omgaan	  met	  energie.	  Ook	  de	  Europese	  Commissie	  toont	  
duidelijk	  visie	  en	  daaraan	  gekoppelde	  acCe.	  Spannend	  wat	  uit	  
de	  interacCe	  tussen	  de	  EU	  en	  de	  lagere	  overheden,	  
bijvoorbeeld	  onder	  de	  Ctel	  Smart	  City’s,	  nog	  allemaal	  kan	  
ontstaan.	  
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• The	  South	  Korean	  government	  ….drive	  
economic	  growth	  …posiVon	  South	  Korean	  
companies	  at	  the	  forefront	  of	  the	  next	  wave	  
of	  innovaVon	  –	  the	  green	  economy.	  

• Also	  aiming	  to	  become	  the	  home	  of	  the	  
world’s	  first	  ‘smart	  naVonal	  grid’



	   Buiten	  Europa	  zeben	  landen	  als	  Zuid	  Korea	  en	  China	  
zwaar	  in	  op	  verduurzaming	  van	  de	  
energievoorziening.	  Zo	  is	  de	  verwachCng	  dat	  China	  
wel	  eens	  leidend	  zou	  kunnen	  worden	  op	  het	  gebied	  
van	  elektrische	  auto’s	  en	  zijn	  ze	  dit	  al	  voor	  producCe	  
van	  zonnepanelen.



Energie	  (k)?	  Niet	  echt	  dus:	  

mooie	  kans	  om	  de	  laatste	  30	  jaar	  van	  

de	  gouden	  eeuw	  van	  het	  aardgas	  hier	  

flink	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.



We have still some intriguing challenges …….

We need you!

Verder praten? Van harte welkom op www.wentventures.nl/   

http://www.wentventures.nl/
http://www.wentventures.nl/

