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Menigeen is er van doordrongen dat een tran-
sitie van een overwegend fossiele naar een 
duurzame energievoorziening noodzakelijk 
is. De bronnen voor olie en gas zullen waar-
schijnlijk deze eeuw geleidelijk uitgeput raken 
en op langere termijn is dit ook voor kolen 
het geval. Voor Europa geldt daarenboven dat 
men in toenemende mate afhankelijk wordt 
van import van fossiele brandstoffen, met 
name vanuit Rusland, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. Een grotere bijdrage van 
duurzame energie helpt de afhankelijkheid 
van importen te verkleinen en draagt bij aan 
de oplossing voor het klimaatprobleem.
De lidstaten van de Europese Unie (EU) 
hebben in december 2008 het belang van 
een duurzamere energievoorziening onder-
schreven door verder invulling te geven aan 
de ‘20-20-20-agenda’. De doelen om broei-
kasgassen met twintig procent terug te 
dringen ten opzichte van het niveau van 1990 
en het aandeel duurzame energie in de ener-
gievoorziening tot twintig procent te verhogen 
in 2020, zijn vastgelegd in bindende afspra-
ken. Ook wordt gestreefd naar een efficiën-
tieverbetering van twintig procent in de vraag 

naar energie in 2020. Hierbij lijkt echter de 
algemeen heersende gedachte te bestaan dat 
kernenergie nodig blijft en zelfs uitgebouwd 
moet worden. Eind 2007 nam het Europees 
Parlement een rapport aan waarin staat dat 
nucleaire energie onmisbaar wordt geacht in 
de energievoorziening en dat het behalen van 
de klimaatdoelen met het afschaffen van 
nucleaire energie onhaalbaar is(2). Onderzoek 
laat echter zien dat een geleidelijke overgang 
naar duurzame bronnen wel degelijk reali-
seerbaar is en dat kernenergie gaandeweg 
afgebouwd kan worden en de bouw van 
nieuwe kerncentrales niet nodig is. Zonne-
energie neemt in dit proces een prominente 
plaats in.

Potentieel van de zon
Over zonne-energie bestaan veel misvattingen. 
Eén daarvan is het breed verbreide misverstand 
dat PV (zonne-energie in photo-voltaïsche 
vorm) slechts een marginale bijdrage zou 
kunnen leveren aan de energievoorziening. 
Figuur 1 logenstraft deze gedachte; de figuur 
laat het benodigd oppervlak aan PV-panelen 
zien waarmee met de huidige stand van de 
techniek de totale mondiale energievraag zou 
kunnen worden gedekt. Overigens hoef je 
daarvoor je energie niet uit Afrika te halen, 
zonne-energie is vrijwel overal te oogsten. Ter 
illustratie: de opbrengst van PV ligt in Neder-
land slechts een factor twee lager dan in 
Noord-Afrika.

Europese zon  
maakt kernenergie 
overbodig

Kernenergie raakt overbodig wanneer we in Europa duurzame 
energiebronnen beter benutten. Onderzoek laat zien dat duurzame 
bronnen voldoende potentieel hebben. Vooral zonne-energie biedt 
de mogelijkheid de transitieslag te maken.

Door JaaP HoogakkEr en Eva Bik(1)

Figuur 1:  Het rode blokje in Noord-Afrika geeft een beeld van het benodigde oppervlak (800 x 

800 km) aan zonnecellen om de huidige totale primaire energiebehoefte in de wereld te dekken 

(onder primaire energie worden alle brandstoffen begrepen: olie, gas, kolen, nucleair, biomassa 

etc.). Bronnen: www.nasa.gov en W.C. Sinke - ECN. Basisfoto: Lise Gagne.

(1)  Jaap Hoogakker is senior business analist bij GasTerra. Eva Bik is MA-student Internationale Betrekkingen 
aan de Rijksuniversiteit Groningen.

(2) Europees Parlement, Resolutie Conventionele energiebronnen en energietechnologie (24 oktober 2007).
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Veel gehoord is tevens de opvatting dat de 
productie van zonnepanelen meer energie 
kost dan dat de panelen aan geproduceerde 
zonnestroom opleveren. De energetische 
terugverdientijd is echter slechts één tot drie 
jaar, afhankelijk van de toegepaste technologie 
en de breedtegraad waarop ze geplaatst worden. 
Dit betekent dat bij een levensduur van 25 jaar, 
de opbrengst van een zonnepaneel gedurende 
ongeveer 23 jaar volledig ten goede komt aan 
het energieaanbod. Vanuit milieu- en klimaat-
overwegingen is het van belang te constateren 
dat zonnepanelen geen CO2 uitstoten en dat 
de emissies die met de productie samenhan-
gen slechts een fractie zijn van de uitstoot van 
bijvoorbeeld kolencentrales.
Een hardnekkig misverstand is voorts dat 
zonne-energie te duur zal blijven. De huidige 
prijzen voor zonnestroom liggen weliswaar 
nog hoger dan stroom uit conventionele 
bronnen, maar de kosten ervan zijn het afge-
lopen decennium sterk gedaald en blijven in 
een rap tempo dalen. Naar verwachting zal 
zonnestroom voor kleinverbruikers in Zuid-
Europa al binnen één à twee jaar concurre-
rend zijn. In Centraal- en Noord-Europa 
zullen de prijzen in de loop van het komende 
decennium gelijk of lager worden dan die van 
stroom uit conventionele centrales. In de 
grafiek is de gerealiseerde en verwachte 
kostencurve(3) van PV afgebeeld. De produc-
tiekosten van de zonnepanelen dalen sterk. 
Ter illustratie: zonnecellenfabrikant First 
Solar maakte onlangs bekend dat de produc-
tiekosten met tweederde zijn afgenomen van 
drie naar minder dan één dollar per Watt(4). 
Daarmee zouden de kosten voor een kWh in 
Zuid-Europa nu al beneden de 10 euroct/kWh 
komen te liggen (zie figuur 2).

Al met al kan PV worden gezien als een 
onuitputtelijke, schone en betrouwbare bron 
van energie. Het is dan ook niet verbazing-
wekkend dat deze vorm van energieopwek-
king meer en meer zichtbaar wordt in Europa. 
Duitsland is hét voorbeeld van een succesvolle 
PV-markt; steeds meer particulieren instal-
leren zonnepanelen op hun daken en grote 
zonneparken schieten als paddenstoelen uit 
de grond. Uiteraard wordt dit nu nog aange-
jaagd door een gesubsidieerd ‘feed-in’ tarief, 
waarbij producenten gedurende een vastge-
stelde periode een vaste prijs voor de gepro-
duceerde zonnestroom ontvangen. Inmiddels 
is de markt voor PV ook in andere Europese 
landen sterk groeiende. (Overigens was de 
ontwikkeling in Duitsland zo succesvol dat 
men daar nu denkt over een ander subsidie-
systeem).

Europese energietransitie
In het transitiemodel is uitgegaan van de 
energievraag zoals die door de Europese 
Commissie in de komende jaren onder gelijk 
blijvend beleid en consumptiepatroon wordt 
verwacht(5). Het aandeel fossiele brandstoffen 
wordt in het model geleidelijk afgebouwd tot 
vijftig procent in 2050. Na 2050 wordt dit 
aandeel tot vrijwel nul teruggebracht in 2100. 
Kernenergie verdwijnt eveneens geleidelijk 
volledig uit de energiemix. Aardgas wordt 
aangemerkt als transitiebrandstof. Enerzijds 
omdat het op afstand de schoonste fossiele 
brandstof is en anderzijds omdat aardgasge-
stookte centrales door de grote regelbaarheid 
de flexibiliteit kunnen leveren die nodig is 
om een groter aandeel duurzame energie in 
te passen. Het aandeel aardgas wordt derhalve 
minder snel afgebouwd.

Tegen de achtergrond van de doelstelling van 
het model om na te gaan of de ‘Europese zon’ 
toereikend is, zijn de overige duurzame 
bronnen, zoals biomassa, waterkracht, wind, 
zon (thermisch), aardwarmte, golf- en getij-
denenergie, sober ingezet ten opzichte van hun 
technisch potentieel(6). Er kan derhalve gespro-
ken worden van een behoudend scenario. Zo 
is van de, door het European Environmental 
Agency (EEA) bepaalde, bijdrage die biomassa 
kan leveren de helft genomen. In het model 
vormt biomassa ongeveer acht procent van de 
Europese energiemix in 2050, een aandeel dat 
in de toekomst veel groter kan zijn wanneer de 
ontwikkelingen van derde generatie biobrand-
stoffen worden meegenomen.
Waterkracht is een bron waarvan het grootste 
potentieel nu al benut wordt. Een geringe 
groei wordt verwacht door de bouw van kleine 
hydro-installaties en door het efficiënter laten 
werken van oudere centrales. Het aandeel 
van waterkracht in het model bedraagt in 
2050 ruim twee procent van de totale ener-
gievoorziening. 
Geothermische bronnen worden in Italië en 
IJsland gebruikt om op grote schaal elektri-
citeit op te wekken. Maar aardwarmte kan 
ook gewonnen worden door middel van 
warmtepompen, een techniek die steeds meer 
gebruikt wordt en waarvan een forse groei te 
verwachten valt. Een bijdrage van ongeveer 
vier procent in 2050 lijkt voor Europa ruim-
schoots haalbaar.
De European Wind Energy Association 
(EWEA) voorspelt een forse groei van wind-
energie in de EU lidstaten en op zee tot een 
aandeel van vier procent van de primaire 
energie in 2030. In het model wordt gerekend 
met een aandeel van twee procent in 2050. 
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Figuur 2:  Kosten per kWh

(3)  Grafiek gebaseerd op gegevens uit: A Strategic 
Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy 
Technology, Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg, ISBN 
978-92-79-05523-2.

(4) www.solarserver.de/solarmagazine 
(5)  De Europese Commissie verwacht in het business 

as usual scenario dat in 2030 de energievraag met 
ongeveer tien procent is gestegen ten opzichte van 
de vraag in 2008. Europese Commissie, 
Directoraat voor Energie en Transport, European 
Energy and Transport, trends to 2030 – update 
2007.

(6)  European Wind Energy Association, European 
Small Hydro Power Association, World Energy 
Association, European Geothermal Energy 
Council, European Solar Thermal Industry 
Federation, European Solar Thermal Technology 
Platform, European Photovoltaic Industry 
Association, European Environmental Agency, 
ECN, International Energy Agency, Wood 
MacKenzie, e.a.
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Zonthermische energie in de vorm van zon-
neboilers is een volgroeide technologie die 
onder andere in Oostenrijk veel gebruikt 
wordt. Naar verwachting zet de groei hierin 
door. Het aandeel is in absolute zin echter 
gering. Golf- en getijdenenergie spelen verder 
slechts een marginale rol.
Zonthermische energie in de vorm van ‘con-
centrated solar power’ (CSP) komt alleen tot 
zijn recht in zeer zonrijke gebieden. Ondanks 
het gegeven dat CSP-centrales ook in bijvoor-
beeld Zuid-Spanje en Griekenland een flinke 
bijdrage zouden kunnen leveren, zijn ze in 
het behoudende scenario buiten beschouwing 
gelaten. Zonnestroom niet meegerekend, 
dragen de overige duurzame bronnen in  
het transitiemodel in 2050 gezamenlijk zeven-
tien procent bij aan de primaire energievoor-
ziening.

rol van Pv
Na inzetting van de (teruglopende) bijdrage 
van kolen, olie en gas en van de duurzame 
bronnen zonder PV, blijft er een tekort op de 
Europese energiebalans over. Dit tekort moet 
door PV worden opgevuld. Naar de door het 
International Energy Agency (IEA) gehanteerde 
methodiek kan ongeveer tien procent van de 
Europese energievraag worden gedekt met 
gebouwgeïntegreerde zonnepanelen(7). De rest 
moet dan nog moeten worden ingevuld met 
grootschalige zonne-energie in de vorm van 
zonneparken. Hiervoor is een oppervlakte van 
ongeveer 200 bij 200 vierkante kilometer 
nodig, rekening houdend met het gegeven dat 
niet iedere vierkante meter van een zonnepark 
benut kan worden (1 m2 zonnepanelen op 3 m2 
grond). Uit ondermeer praktische overwegingen 
moet er ruimte blijven tussen de panelen. Ook 
is rekening gehouden met een door het IEA 
verwachte efficiëntieverbetering van zonne-
modules (21% in 2040 ten opzichte van een 
gemiddelde efficiëntie van 10 tot 14% nu)(8). Om 
de gedachten te bepalen, dit oppervlak komt 
overeen met twee procent van de Europese 
landbouwgrond of nog geen drie procent van 
de Europese landbouwgrond ten zuiden van de 
lijn Parijs – Praag. Met dit oppervlak kan vol-
doende zonnestroom opgewekt worden om de 
energiebalans in 2050 sluitend te maken, 
waarbij duurzame bronnen de helft van de 
energiebehoefte dekken. Uiteraard behoeft het 
geen betoog dat hiervoor geen goede landbouw-
grond nodig is. De minst rendabele gronden 
kunnen worden aangewend.

De ambitieuze grootschalige opwekking van 
zonne-energie in Europa vraagt om een sterke 
productiegroei. De wereldwijde PV-industrie 
is het afgelopen decennium enorm gegroeid, 
over de afgelopen tien jaar met gemiddeld 40 
procent. Het afgelopen jaar bedroeg de groei 
zelfs meer dan 80 procent. De gemiddelde 
jaarlijkse benodigde productiegroei voor PV 
om de beschreven transitieslag mogelijk te 
maken is ruimschoots lager en loopt af van 
30 procent naar 20 procent naar 10 procent 
in de komende drie decennia. Figuur 3 illus-
treert het Europese transitiemodel.

robuust scenario
Het pad naar een duurzamere energievoor-
ziening is voor elk land verschillend. Het is 
afhankelijk van de mix van fossiele brandstof-
fen waar nu gebruik van wordt gemaakt en 
van de lokale mogelijkheden voor duurzame 
energiebronnen. De afgebeelde Europese 
energietransitie is dan ook een aggregatie 
van de transitiepaden van de afzonderlijke 
Europese landen. Vele alternatieve paden zijn 
mogelijk. In het model werpen we tevens een 
blik op het jaar 2100. Wanneer duurzame 
energie eenmaal een belangrijke plaats heeft 
gekregen in de energievoorziening zullen na 
2050 de fossiele brandstoffen verder afge-
bouwd worden en zal zonne-energie groten-
deels hun plaats innemen. De komende 
generaties zonnepanelen zullen een steeds 

hoger rendement krijgen. Een verdubbeling 
van het huidige rendement ligt zonder meer 
binnen handbereik. Hierdoor zal het ruim-
tebeslag voor zonnepanelen na 2050 niet veel 
groter worden.
De verwachte groei van het gebruik van 
elektriciteit in het transport zal bovendien 
flinke besparingen opleveren voor de primaire 
energievraag. Dit klinkt paradoxaal maar de 
elektriciteit kan door verschillende duurzame 
bronnen worden opgewekt en zonder inef-
ficiënt conversieproces direct worden gebruikt 
om de auto aan te drijven (zie kadertekst). 
Bovendien hebben elektrische auto’s een 
hoger rendement dan auto’s op fossiele brand-
stoffen, er is dus minder energie nodig om 
aan eenzelfde vraag te voldoen.
In het model is bewust geen rekening gehou-
den met dergelijke energiebesparingen. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden van wind, 
biomassa en dergelijke sober ingezet en is 
CSP geheel buiten beschouwing gelaten. 
Energiebesparing en een grotere inzet van 
wind, biomassa etc. versoepelen en versnel-
len uiteraard de overgang naar een volledig 
duurzame energievoorziening. Het geschetste 
transitiescenario mag dan ook als robuust 
gekenmerkt worden.

Een zonnige toekomst
Doordat bij het opwekken van zonne-energie 
geen CO2 wordt uitgestoten, wordt voor elke 
kilowattuur die met zonne-energie in plaats 
van met kolen of gas wordt opgewekt uitstoot 
vermeden. In het transitiemodel wordt in 
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Figuur 3:   Energietransitie Europa.

(7) IEA, Photovoltaic Power Systems Programme, ‘Potential for Building Integrated Photovoltaics’ (2002).
(8) IEA, Energy Technology Perspectives 2008 (Paris 2008) 374.
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2050 ruim 1.700 miljoen ton CO2 bespaard 
ten opzichte van een scenario waarin geen 
transitie plaatsvindt. Dit betekent een emis-
siereductie van 30 procent ten opzichte van 
het niveau van 2005. Het model maakt plau-
sibel dat het potentieel van duurzame bronnen 
een Europese energietransitie naar een duur-
zame energievoorziening mogelijk maakt. 
Internationale samenwerking en een markt 
voor de im- en export van duurzame energie 
zijn hierbij van groot belang om de transitie 
te laten slagen. Uiteraard hebben veel duur-
zame bronnen een intermitterend karakter. 

De  brandstoffen in onze energiemix worden in veel gevallen 
eerst bewerkt of geconverteerd voordat ze hun eindbestemming 
vinden. Zo wordt olie geraffineerd voordat het als benzine in een 
auto verdwijnt en worden gas en olie verbrand om er elektriciteit 
van te maken voor allerlei doeleinden. In onderstaand schema is 
dit proces gevisualiseerd. Het conversieproces brengt verliezen 
met zich mee die in de meeste gevallen als nutteloze warmte 
moeten worden afgevoerd. Elektriciteitscentrales hebben een 
rendement variërend van ongeveer 35 tot 60 procent. Gemiddeld 
gaat dus minimaal de helft van de toegevoerde primaire energie 
verloren. In dit geval levert twee kilowattuur primair  één 
kilowattuur nuttige energie en één kilowattuur verlies op. Dit 
geldt niet voor wind en PV. De energie die door deze middelen 
wordt opgewekt behoeft niet te worden geconverteerd, maar kan 
direct worden aangewend in het proces. Het voornoemde verlies 
wordt vermeden. Uiteraard is het niet zo dat een zonnecel een 
rendement heeft van honderd procent, 
integendeel,  

maar het verlies dat in een zonnecel optreedt kan worden 
beschouwd als ‘niet benutte zoninstraling’. Dit verlies staat 
geheel los van het totale proces.
Als we onze elektriciteit volledig zouden opwekken met zon en 
wind in plaats van met kolen, gas en olie, dan zouden de statistie-
ken voor 2007 een primaire energievraag vertonen van 9.500 
Mtoe in plaats van 11.100 Mtoe (Mtoe = Megaton oil equivalent; 
een hoeveelheid energie equivalent met een miljoen ton olie). 
Het betreft dus een echte materiële besparing, een zonnecel 
heeft geen rokende schoorsteen. naarmate er bij een groter 
aandeel duurzame energie minder energie ‘de schoorsteen 
wordt uitgeblazen’ neemt de vraag naar primaire energie af.  
Dit effect is in de modelberekeningen  
verdisconteerd.

Figuur 4:  Titel XXX
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Dit brengt met zich mee dat de fluctuerende 
capaciteit moet worden opgevangen. Hier 
draagt een sterk geïntegreerd elektriciteitsnet 
aan bij.  De NorNed-kabel waarmee Nederland 
Noorse hydro-energie ontvangt en (in daluren) 
elektriciteit teruglevert is een voorbeeld 
hiervan.
De eerste tien tot twintig jaar is het aandeel 
in duurzame energie, ondanks de hoge groei, 
nog zo gering (zie figuur 3: energietransitie 
Europa) dat gascentrales de gevraagde capa-
citeit kunnen leveren. In de beginjaren lift 
duurzame energie als het ware mee op de 

bagagedrager van de fossiele  brandstof.  In 
een volgend stadium kunnen gas-peak-cen-
trales de capaciteit leveren.
Voor het accommoderen van grotere aandelen 
duurzame energie zijn uiteindelijk opslagsys-
temen nodig. We gaan ervan uit dat verbetering 
van de bestaande technieken voor het opslaan 
van elektriciteit (onder anderen accu’s en 
waterstof)  een verdere overgang naar een 
geheel duurzame energievoorziening in de 
loop van deze eeuw mogelijk maakt.

Tenslotte
Voor wat betreft decentrale elektriciteitsopwek-
king zijn voor de consument uiteindelijk 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid en mate van 
bureaucratische rompslomp doorslaggevend 
voor de keuze om al dan niet over te stappen 
op duurzame energie. Het is dan ook aan de 
nationale overheden om hier op in te spelen. 
Het beleid in Nederland is op dit punt buiten-
gewoon inconsistent geweest, subsidiemaat-
regelen kwamen en gingen, de industrie en de 
particuliere stroomopwekker in opperste 
verwarring achterlatend. Consistent beleid en 
samenwerking op nationaal en Europees 
niveau kunnen het transitieproces versnellen. 
Maar de gedachte dat we het met duurzame 
energie niet redden en dat kernenergie onmis-
baar is, wordt niet ondersteund door het tran-
sitiemodel. Duurzame bronnen, met zonne-
energie voorop, hebben voldoende potentieel 
om Europa te voorzien van schone, betrouwbare 
en betaalbare energie. Investeringen in nieuwe 
kerncentrales zijn overbodig. n

EEn zonnEcEl HEEfT gEEn scHoorsTEEn


