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FACT SHEET KOLEN 
 
Inleiding 
 
Kolen kunnen evenals gas, biomassa, windenergie en uranium worden ingezet voor grootschalige 
productie van elektriciteit. Elke methode heeft daarbij zijn voor- en nadelen en beperkingen (zie 
tabel). Bij kolen zijn de risico’s bij winning en belasting van het milieu de belangrijkste 
aandachtsgebieden. Daarom wordt op deze aspecten nader ingegaan. Deze fact sheet beoogt op 
de eerste plaats neutrale achtergrondinformatie te verschaffen over koleninzet. Deze fact sheet is 
nadrukkelijk niet bedoeld als position paper ter promotie van kolen. 

 
Brandstoffen en hun scores op de drie pijlers betaalbaar, betrouwbaar en schoon 
 
 Betaalbaar Betrouwbaar Schoon 
Kolen + ++ - -‘nu’ -‘later’ 
Relatief goedkoop, komen uit een beperkt aantal stabiele landen. Wel zijn de emissies groot, 
zeker bij de klassieke kolencentrales. IGCC-centrales ‘belovend’, maar nog jonge techniek en 
poederkolentechniek ontwikkelt ook verder. CCS kan score op schoon verbeteren, maar 
verslechtert de betaalbaarheid. 
Gas +/- +- 0 
Betrouwbare bron die zeker in Nederland ruim voor handen was. Hoge prijs en volatiel. Met de 
afnemende Nederlandse gasproductie en gasvoorraden neemt op termijn de kwetsbaarheid toe. 
Nucleair + ++ + 
Lage variabele kosten, maar hoge investeringen. De hoeveelheid toegankelijk (te maken) uranium 
is geen belemmering voor uitbreiding van kernenergie. Emissie van CO2 is zeer laag, wel ontstaat 
er radioactief afval, de (behandelings-)techniek daaromtrent ontwikkelt zich echter positief. 
Wind - 0 ++ 
Wind is nog onrendabel en vanwege de windafhankelijkheid niet voorspelbaar. Flexibel back-up 
vermogen nodig, veelal gasgestookt, wellicht later een elektriciteitsopslagsysteem. Scoort als 
duurzame energie goed op het criterium schoon met uitzondering van horizonvervuiling en 
oppervlaktegebruik. Veel potentieel wordt off shore verwacht, de kosten daarvan zijn echter 
aanzienlijk. 
Biomassa +/- +/+ +’afval’ -‘teelt’ 
Biomassa is nog onrendabel. Import levert opnieuw afhankelijkheid op, zij het van andere landen 
dan die voor de overige brandstoffen. Belangrijker is onderscheid tussen ‘afvalbiomassa’: scoort 
goed op ‘schoon’ en geteelde biomassa: vooralsnog slecht op ‘schoon’. 
Zon-PV - - 0 ++ 
Zon-PV scoort met name slecht op betaalbaarheid. Door de afhankelijkheid van zoninstraling is de 
bijdrage van deze optie, net als wind, moeilijk voorspelbaar. 
 
Bron: Rapport Energieraad ‘Brandstofmix in beweging’, januari 2008 
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Koleninzet elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland 
 
In Nederland zijn momenteel acht kolengestookte elektriciteitscentrales in bedrijf, waarvan één 
kolenvergasser.  
 

Kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland 
 

Bedrijf Centrale Productievermogen 
in Mega Watt 

Nuon Hemweg 8 630 
Nuon Willen Alexander Centrale (kolenvergasser) 253 
Essent Amercentrale 8 645 
Essent Amercentrale 9 600 
EPZ Borssele 12 406 
E.ON Maasvlakte 1 520 
E.ON Maasvlakte 2 520 
Electrabel Gelderland 13 602 

 
Bron: EnergieNed 
 
 
In 2006 werd in Nederland voor de elektriciteitsproductie ca. 8 Mton kolen ingezet. 
Het grootste aandeel wordt de laatste jaren geleverd door kolen uit Zuid-Afrika, Colombia en 
Indonesië. Meer dan 85% van alle in Nederland verstookte kolen in de laatste vier jaren is 
afkomstig uit deze drie landen. Daarnaast wordt de laatste jaren een (gering) aandeel geleverd 
door kolen van “nieuwere” herkomstgebieden, voornamelijk Rusland. De in Nederland gestookte 
kolen zijn voornamelijk afkomstig uit dagbouw. Kolen uit onveilige Chinese winning worden niet 
ingezet. 
 
  Herkomst van in Nederland verstookte kolen in 2006 

 
Bron: Kema, 50731021-TOS/MEC 07-9100 
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Emissies 
Door de toepassing van rookgasontzwavelingsinstallaties (ROI´s) wordt de verzurende stof 
zwavel (SO2) omgezet in gips. De gemiddelde emissie per jaar is van ca. 70 g/GJ in 2000 door 
het nemen van verdere reductiemaatregelen omlaag gebracht naar ca. 45 g/GJ in 2005. 
DeNOx-installaties vangen de NOx-emissies af. De komende jaren worden alle kolengestookte 
centrales van een DeNOx-installatie voorzien, zodat ook de NOx-emissies verder zullen worden 
gereduceerd. De NOx-uitstoot van kolencentrales wordt daarmee min of meer vergelijkbaar met 
de gemiddelde NOx-uitstoot van gascentrales. 
 
In Nederland is al veel bereikt met de reductie van emissies en het verhogen van rendementen. 
De laatste jaren heeft ook de reductie van broeikasgassen meer aandacht gekregen, o.a. door het 
inzetten van biomassa in kolengestookte centrales. Momenteel wordt bezien of CO2-afvang en –
opslag een toepasbare techniek is.  
 
Reststoffen  
De reststoffen die bij verbranding vrijkomen, kunnen vrijwel allemaal nuttig worden hergebruikt. 
Gips wordt gebruikt in bouwmaterialen. Vlieg- en bodemas wordt toegepast in de cement- en 
betonindustrie en in infrastructurele werken.  
 
 
Kolenwinning  
Kolenwinning is wereldwijd mogelijk in ca. 70 landen. De winning vindt plaats aan de oppervlakte 
(dagbouw) of ondergronds (mijnbouw).  
Met de huidige productieniveaus worden de kolenreserves voldoende geraamd voor zeker 147 
jaar; tegenover 41 en 63 jaar aan bekende olie- en gasreserves op basis van de huidige 
productieniveaus. Meer dan 68% van de olie- en 67% van de gasreserves zijn geconcentreerd in 
het Midden Oosten en Rusland. (bron: world coal institute) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: fact sheet World Coal Institute     
 

Top steenkoolexporterende landen in 
2006  

Australië 231 Mt 
Indonesië  129 Mt 
Rusland     92 Mt 
Zuid-Afrika  69 Mt 
VR China   63 Mt 
Columbia   60 Mt 
VS   45 Mt 

Top tien steenkoolproducerende 
landen in 2006  

VR China  2482 Mt 
VS   990 Mt 
India   427 Mt 
Australië  309 Mt 
Zuid-Afrika   244 Mt 
Rusland  233 Mt 
Indonesië  169 Mt 
Polen    95 Mt 
Kazakhstan  92 Mt 
Columbia   64 Mt 
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Veiligheid en arbeidsomstandigheden 
Naast grootschalige kapitaalintensieve mijnbouwbedrijven, veelal multinationals, zijn er ook nog 
veel kleinschalige bedrijven van verschillende omvang.  
De grootschalige mijnbouwbedrijven (zoals BHP Billiton, Rio Tinto en Anglo Coal) rapporteren 
jaarlijks in hun ´sustainability reports´ wat ze aan beleid voeren ten aanzien van duurzaamheid. 
Deze bedrijven leveren veelal op vrijwillige basis een bijdrage aan de economische en sociale 
infrastructuur van de locale gemeenschappen.  
De kleinschalige bedrijven komen vooral voor in ontwikkelingslanden en economieën in transitie. 
Het aandeel van deze mijnen in de wereldwijde kolenproductie wordt geraamd op minder dan 
15%. Deze mijnen zijn veelal eigendom van de overheid, en worden door de overheid of door 
hoge transportkosten van import beschermd tegen concurrentie. In arme landelijke gebieden 
komen ook illegale mijnen voor waar nauwelijks aandacht wordt besteed aan veiligheid, 
gezondheid en milieu. 
 
Onderstaande tabel van dodelijke mijnongevallen uit 2000 geeft een beeld van hoe het in dat jaar 
was gesteld met de veiligheid in de mijnindustrie, waarbij opvalt dat China een veelvoud van het 
aantal ongevallen vertegenwoordigt ten opzichte van de andere landen. Het leeuwendeel van 
deze ongevallen vindt plaats in kleine stads- en dorpsmijnen. Veel ongevallen daar worden 
bovendien niet gerapporteerd uit angst voor mijnsluiting. China heeft inmiddels actie genomen 
door duizenden van deze kleinschalige mijnen te sluiten. 
 
 

Landen Dodelijke ongevallen 
per jaar in 2000* 

Ongevallenpercentage  
(Ongevallen per Mtce) 

Australië 4 0,02 
Verenigd Koninkrijk 4 0,05 
Verenigde Staten 38 0,05 
Zuid-Afrika 30 0,17 
Polen 28 0,28 
India 100 0,48 
Rusland 137 0,83 
China 5.786 6,36 

 
* De cijfers zijn over het jaar 2000, met uitzondering van Rusland en India (1999-data) en het VK 
dat een gemiddelde is vanaf 1970. Er is geen recentere vergelijkbare informatie beschikbaar. 
 
Bron: Rapport ´Sustainable Entrepreneurship´, World Coal Institute, december 2001 
 
 
Gezondheid 
Stoflongziekte (mijnwerkers-pneumoconiosis) is een ernstige ziekte die in de mijnbouw voorkomt. 
Het optreden van de ziekte is afhankelijk van de mate waarin sprake is van ondergrondse 
mijnbouw en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van goede ventilatie-apparatuur en 
preventiemiddelen.  
Door het geringe aantal gezondheidsonderzoeken in met name ontwikkelingslanden zijn de 
statistische gegevens op dit onderdeel nog gebrekkig. De implementatie van wetgeving op dit 
vlak en een groter bewustzijn ten aanzien van de risico´s lijken echter resultaat te boeken. 
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Milieu 
Met name voor dagbouw worden grote arealen land verstoord. De belangrijkste milieu-effecten 
zijn erosie, stof en verlies van natuurlijke vegetatie. Heden ten dage zijn er in de meeste landen, 
incl. ontwikkelingslanden, wettelijke eisen om het land in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Grootschalige mijnen houden zich hier over het algemeen goed aan. Bij kleinschalige 
mijnen houdt men zich beduidend minder goed aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Vaak 
speelt gebrek aan financiële middelen, slecht management en gebrek en expertise daarbij een 
belangrijke rol. Ook het ontbreken van toezicht in de veelal afgelegen gebieden is van invloed. 
 
 
Ontwikkelingen 
Ondanks belangrijke verbeteringen in de arbeidsproductiviteit is kolenwinning nog steeds een 
arbeidsintensieve activiteit. Kolenwinning vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid en 
inkomsten voor veel locale gemeenschappen.  
De laatste decennia hebben o.a. de toename van de internationale kolenhandel en de 
liberalisering van de energiemarkt er toe geleid dat de concurrentiedruk op kolenwinning sterk is 
toegenomen. Gevolg hiervan is een verschuiving naar meer grootschalige, kapitaalintensieve 
mijnbouwbedrijven. Dit proces is bij ontwikkelingslanden en economieën in transitie nog volop 
gaande, waarbij de voortgang per land verschilt. Buitenlandse investeringen dragen bij aan een 
verdere verbetering van arbeidsomstandigheden en milieubewustzijn. 
Een aantal grote mijnbouwbedrijven heeft zich verenigd in de ´International Council on Mining 
and Metals´(ICMM). Deze council is bezig een database op te zetten op basis waarvan ze onder 
elkaar diverse indicatoren kunnen benchmarken.  
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen elektriciteitsproductiebedrijven 
De elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland hebben een eigen beleid ten aanzien van 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor verwijzen we naar de 
websites van de individuele bedrijven. 
 
http://www.nuon.com 
 
http://www.essent.nl 
 
http://www.epz.nl 
 
 
Veelal stellen de bedrijven ook aan contractanten en leveranciers als eis dat deze een in de 
organisatie geïncorporeerd beleid hebben op het gebied van sustainability.  
Indien de kolen wordt ingekocht op de wereldmarkt en niet (alleen) bij vaste leveranciers is het 
echter niet altijd mogelijk de fysieke herkomst volledig te traceren.  
 
 
 
 
 


