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massa. Het woord ‘beperkt’ moet je in verhouding 
zien. Een schip met kolen bevat ongeveer 150.000 
ton die in anderhalve maand in de kolencentrale 
verdwijnt. Wie zo’n scheepslading op de kade ziet 
liggen, beseft dat als je hierop dertig procent kunt 
besparen, je een enorme prestatie levert. EPZ stookt 
nu zo’n twintig procent biomassa mee, maar wil dit 
door optimalisatie en investeringen laten stijgen tot 
dertig procent. Verder kun je nog meer kolen uit-
sparen door bijvoorbeeld industrieel restgas mee te 
stoken in een kolencentrale. EPZ benut restgassen 
van naburige industrie die daardoor niet worden 
afgefakkeld. Door het meestoken van dit (laagwaar-
dige) gas wordt dit niet alleen tot het laatste restje 
energie benut, maar ook nog eens verantwoord 
verbrand. De rookgassen passeren immers alle 
milieuapparatuur van de kolencentrale voor ze de 
schoorsteen ingaan. In Nederland wordt met bio-
massa inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid duur-
zame elektriciteit geproduceerd. Wil je dit aandeel 
vervangen door windenergie dan moet het wind-
molenpark in Nederland meer dan verdubbelen.

verbranding zo min mogelijk vervuiling en rest-
stoffen overblijven. De kwaliteit van de kolen 
speelt hierin een rol. Zo is een hoge verbran-
dingswaarde en een laag as,- zwavel- en fluorge-
halte een maat of kolen ‘schoon’ zijn of niet. 
Verder stelt Europa voorwaarden aan emissies 
om verzuring van het milieu tegen te gaan 
en om de uitstoot van stof te beperken. 

Dat lukt heel goed met de huidige techniek:
•   Reductie van zwaveloxides (zwavelzuur) 

door toepassing van een Rookgas-
Ontzwavelingsinstallatie (ROI).

•   Reductie van stikstofoxides (salpeterzuur)  
door toepassing van een DeNOx-installatie

•   Reductie van stof door toepassing van  
stoffilters en wassing van de rookgassen.

EPZ heeft bovengenoemde installaties in  
gebruik en stelt daarnaast hoge eisen aan de 
kwaliteit van de kolen.

Een verbod is onverstandig en onmogelijk. 
Echt verstandig is om je oude schoenen niet 
weg te gooien voor je nieuwe hebt en ze lekker 
zijn ingelopen. EPZ kiest voor een beleid van 

Het is met de huidige techniek mogelijk om tot 
dertig procent van de kolen te vervangen door bio-

Schone kolen als zodanig bestaan niet. Je kunt ze 
echter wel verantwoord verbranden zodat na 

Dit is sterk afhankelijk van de gekozen technolo-
gie. Er zijn verschillende ontwikkelingen die met 
veel minder extra energie toekunnen. Het is de 
verwachting dat er in de komende jaren verder 
vooruitgang geboekt zal worden. Overigens, een 
kolencentrale met een dergelijke CO2-afvang-
installatie kost misschien wel meer energie, maar 
vermindert toch drastisch de uitstoot van CO2. 
Daarmee zullen kolencentrales zelfs een stuk 
schoner zijn dan gasgestookte centrales.

diversificatie: een verstandige spreiding over  
verschillende energiebronnen. Dat maakt minder 
afhankelijk van één bron. Bovendien zullen we alle 
beschikbare bronnen nodig hebben om de wereld 
van energie te kunnen voorzien. Tegelijk moet er 
worden ingezet op de (verdere) ontwikkeling van 
duurzame bronnen. EPZ voegt daad bij woord: 
op haar complex te Borssele vind je een windpark, 
biomassa-meestookinstallatie, een koleneenheid 
en een kerncentrale.

Alle vormen van energieopwekking kosten geld. 
Ook bij elektriciteitsopwekking geldt het principe 
dat de vervuiler betaalt. Daarnaast worden 
alle directe kosten die samenhangen met de 
productie van kolenenergie gedragen door de 
producent. Dit is overigens in tegenstelling tot 
duurzame bronnen die deels door de samenleving 
betaald worden in de vorm van subsidies door  
de overheid. 
De producent betaalt dus de kosten van de bouw 
en het onderhoud van de nieuwe kolencentrales 
die allemaal voldoen aan strenge milieueisen en 
waarin de bestbeschikbare (milieu-)technologie 
wordt toegepast. 
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Het stoken van biomassa in een 
kolencentrale is een veredelde vorm 

van vuilverbranding

Kolencentrales zijn vies 
en moeten dicht

Kolencentrales zijn slecht 
voor het klimaat

De voorraad kolen is 
beperkt en raakt op

Biomassa zorgt voor een aanslag op 
de beschikbare landbouwgewassen

Ook bij het stoken van 
biomassa komt CO2 vrij

Kolencentrales zijn een ramp voor 
het klimaat. Eén kolencentrale stoot 

evenveel  CO2 uit als twee miljoen auto’s

Met de bouw van de kolencentrales 
wordt het heel moeilijk de noodzakelijke 

klimaatdoelen te halen

Steenkool is wereldwijd nu al de grootste 
veroorzaker van klimaatverandering 

De energiebedrijven zeggen dat hun 
kolencentrales steeds schoner worden

De broeikasgassen die vrijkomen 
bij het verbranden van steenkool

 kun je niet verminderen
Niet waar. Aan biomassa die wordt meegestookt 
in kolencentrales worden strenge eisen gesteld. 
Kwaliteitscontroles voor- en na het transport 
naar de centrale voorkomen dat afvalstromen de 
schone biomassa vervuilen. De volledige keten 
van productie via transport naar verbranding 
wordt gevolgd en is gecertificeerd.
Wat gaat zoal op het vuur? Cacaodoppen afkom-
stig uit de chocolade-industrie, schoon hout 
(geen sloophout), restgewassen uit de landbouw, 
zoals loof, maïsstelen, stro, enzovoort. 
Tenslotte worden alle rookgassen goed gereinigd 
voor ze de schoorsteen ingaan: stikstofoxiden, 
zwaveldioxide en vliegassen worden afgevangen. 
De emissies van de kolencentrale (met of zonder 
biomassa) moeten aan vergunningeisen voldoen 
en worden voortdurend gecontroleerd.

zijn dan nu. Tegen die tijd is een groot deel van 
de elektriciteitscentrales in Nederland verouderd. 
Tijdige vervanging is noodzakelijk om de leve-
ringszekerheid te garanderen.

Daarnaast is er nog een strategische wens om 
de afhankelijkheid van brandstoffen te spreiden: 
diversificatie van bronnen. Zou je alleen gascen-
trales hebben, en er gebeurt iets waardoor de 
levering van gas onzeker of nog duurder wordt, 
dan heb je een probleem. Daarom is het slim 
om te kunnen beschikken over meerdere ener-
giebronnen, een afgewogen mix van duurzame, 
fossiele en nucleaire energiebronnen.

Kolen en biomassa in perspectief
Milieuorganisaties roeren de trom: ze maken bezwaar tegen het bouwen van nieuwe kolencentrales. Ook bestaande kolencentrales worden ‘zwart gemaakt’. 

De laatste jaren is de negatieve aandacht uitgebreid naar biomassa die steeds vaker als secundaire brandstof wordt meegestookt om steenkolen uit te sparen. 

De lijst met opgevoerde bezwaren en nadelen is lang en schetst een sombere toekomst. Hoewel aan iedere vorm van energieopwekking voor- en nadelen 

zitten, worden vooral de nadelen van steenkolen en biomassa-energie wel heel sterk uitgemeten. EPZ exploiteert een kolencentrale en vindt het haar 

verantwoordelijkheid om deze nadelen in perspectief te plaatsen. Energie maken uit steenkolen is minder ‘zwart-wit’ dan wordt voorgesteld.

In een ideale wereld zouden we stroom maken 
met alleen duurzame bronnen. Helaas zijn er 
technische en economische wetmatigheden die 
dit op korte termijn niet mogelijk maken.  Zo 
wordt nu nog een kwart van de huidige elektri-
citeitsbehoefte van Nederland met kolen opge-
wekt. Doen we kolencentrales dicht of ontzeg-
gen we ons nieuwe, dan komen we in ernstige 
problemen. De leveringszekerheid van stroom 
komt dan in gevaar. Iedereen weet dat een ern-
stige stroomstoring het hele maatschappelijke 
leven ontwricht. De vraag naar elektriciteit groeit 
in Nederland jaarlijks tussen de een en drie pro-
cent. De groei van duurzame energieproductie 
is ongeveer gelijk hieraan, zodat ‘fossiele aanvul-
ling’ noodzakelijk blijft. Rond het jaar 2020 zal het 
verbruik mogelijk zelfs 20 tot 30 procent hoger 

De overtuiging dat de uitstoot van kooldioxide 
het klimaat verandert, groeit. Kolencentrales pro-
duceren veel van dit broeikasgas, dat zal niemand 
ontkennen. De sector en de industrie zijn naarstig 
op zoek naar mogelijkheden die dit probleem 
beheersbaar maken. Door biomassa bij te stoken 
in kolencentrales, wordt de uitstoot van fossiele 
CO2 verminderd. Veelbelovend zijn technieken 
zoals het opslaan van CO2 in de diepe bodem. 

Ook wordt gezocht naar ‘katalysatoren’ die het 
gas kunnen binden, zoals sommige geologische 
gesteenten doen. Totdat deze technieken toe-
pasbaar zijn zullen kolencentrales bijdragen aan 
de CO2-uitstoot, samen met tal van andere indus-
trieën, de transportsector en de landbouw die 
voor dezelfde uitdagingen staan.

Steenkool is miljoenen jaren geleden ontstaan 
uit plantaardige resten. Door aardlagen is het 
samengeperst tot een harde, brandbare delfstof. 
Steenkool is ruim voorhanden en wordt gewon-
nen in relatief stabiele regio’s. De prijs van steen-
kool is daardoor stabiel en minder afhankelijk  
van de olieprijs dan andere brandstoffen. 
 
Er zijn bewezen reserves die goed zijn voor  
200 jaar energievoorziening. De methodes om 
steenkool op te sporen en te winnen worden 
steeds beter, zodat we waarschijnlijk nog langer 
toekunnen met de voorraden. 

Elke brandstof die je onverstandig wint of delft, 
zal een aanslag op het milieu doen. Het gaat er 
om dat je de brandstofwinning duurzaam aan-
pakt. Dus met achting voor de sociale en 
ecologische gevolgen. Zo ook met biomassa. 
De biomassa die EPZ inzet, zijn vooral agrorest-
producten (olijfpitten, cacaoschroot, loof, stro 
etc.) en hout. Materialen die hun economisch nut 
hebben verloren en geen consumptiegewassen 
verdringen of afkomstig zijn van roofbouw of 
intensieve energieteelt. Een nutteloos restpro-
duct wordt weer nuttig door er de energie uit te 
halen die de natuur er in heeft gestopt.

namelijk dat er twee CO2-kringlopen bestaan: 
de lange en de korte. De lange kringloop duurt 
miljoenen jaren, hierin wordt organisch materiaal 
omgezet in aardolie, aardgas, steen- en bruinkool 
en ligt dus opgeslagen in de aarde. Verbrand je 
dit, dan wordt na miljoenen jaren broeikasgas uit 
de aardmantel toegevoegd aan de atmosfeer. 
Het duurt weer miljoenen jaren voor het terug-
keert in de aarde.

Biomassa, zoals hout, maakt onderdeel uit van 
de korte CO2-kringloop. Een boom haalt in de 
dertig jaar dat hij groeit net zoveel CO2uit de 
atmosfeer als er bij verbranding weer vrijkomt. 
Verbrand hout voegt dus geen extra (fossiel) 
broeikasgas toe aan de atmosfeer en is na 
herplant dus klimaatneutraal.

Er zijn twee grote problemen op te lossen: een 
groeiende vraag naar betaalbare elektriciteit 
door een steeds grotere groep mensen (denk 
maar aan India en China). Het andere probleem 
is omgaan met de verwachte klimaatverande-
ring. Als we ons nieuwe kolencentrales ontzeg-
gen, lossen we het eerste probleem niet op. 
Kolencentrales blijven nodig, zolang er geen 
grootschalige betaalbare alternatieve energie-
bronnen zijn (zoals kernenergie).

Ten aanzien van het tweede probleem is het wat 
simpel om te veronderstellen dat er een knop 
op het klimaat zit. Stoppen met kolen leidt niet 
meteen tot een beter klimaat, want bijvoorbeeld 
ook gasgestookte elektriciteitscentrales stoten veel 
CO2 uit. Er zal een oplossing in de breedte moeten 
worden gezocht: een goede en bereikbare levens-
standaard voor de wereldbevolking die gepaard 
gaat met aanvaardbare klimaatmaatregelen. 
Helaas kan die aanvaardbare levensstandaard nu 
nog niet worden bereikt zonder kolenenergie.

Twee miljoen auto’s zorgen voor het transport van 
twee miljoen mensen, één kolencentrale zorgt 
voor de energievoorziening van 2 miljoen mensen. 
Zouden die mensen met de (elektrische) trein  
reizen, dan heb je geen auto’s nodig!

Bij het verbranden van steenkolen komen stoffen 
vrij die miljoenen jaren in de diepe aarde lagen 
opgeslagen. Denk hierbij aan verzurende stoffen 
als zwavel en stikstoffen. Gelukkig kunnen we die 
met moderne milieutechnologie vrijwel volledig 
neutraliseren of omzetten in andere stoffen.  
Wel blijft kooldioxide (CO2) een punt van aan-
dacht. Dit broeikasgas brengen we na miljoenen 
jaren weer terug in de atmosfeer waardoor 
mogelijk het klimaat verandert. Toch moet je 
ook dit in perspectief zien: de industrie en het 
wegverkeer in Nederland stoten ieder afzon-
derlijk meer CO2 uit dan alle kolencentrales van 
Nederland tezamen.

onderhoud gaat gepaard met een investerings-
ronde. Er wordt bekeken welke de bestbeschikbare 
technieken zijn op dat moment en als dat mogelijk is,
volgen verbeteringen aan de installatie. In de 
meeste gevallen betreft dat verbeteringen van de 
milieuprestaties: een hoger rendement, minder 
emissies. Bij EPZ is in 2005/2006 een omvangrijk 
moderniseringsprogramma uitgevoerd die de 
twintig jaar oude kolencentrale weer helemaal up 
to date heeft gemaakt. Zo is het rendement van de 
Rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI) verbeterd 
en werd er een ‘katalysator’ (DeNOx-installatie) 
gebouwd. Deze installaties reduceren respectieve-
lijk SO2 en NOx met 95 en 80 procent.

Nieuwe kolencentrales hebben een hoog 
om zettingsrendement van kolen naar elektriciteit 
van 46 procent. Dit is een rendementsverbetering 
van zeven procent ten opzichte van bestaande 
kolencentrales. Daardoor vermindert de CO2-
uitstoot met eenzelfde percentage. Deze kolen-
centrales zijn ook geschikt voor het meestoken 
van schone biomassa tot dertig procent, waar-
door de uitstoot van CO2 verder wordt verlaagd.  
Verder lijkt het in de toekomst mogelijk om  
door middel van katalysatoren of het afvangen 
van CO2 de emissies nog eens drastisch te 
verminderen.

De gemaakte vergelijking met auto’s gaat mank. 
Auto’s heb je nodig voor het transport en kolen-
centrales voor de opwekking van elektriciteit. 
Ze kunnen elkaar niet vervangen. Wel staan beide 
takken van sport voor dezelfde grote uitdaging: 
beide zijn op zoek naar betaalbare alternatieven 
en schonere energiebronnen. Daarvoor zullen op 
korte termijn lastige technische en economische 
problemen opgelost moeten worden. En wil je 
deze kromme vergelijking toch maken? 

Inderdaad, als je hout of ander organisch mate-
riaal verbrandt, dan ontstaat er CO2. Toch is 
dit broeikasgas ‘klimaatneutraal’. De filosofie is 

Klopt! Om de paar jaar volgt er groot onderhoud 
aan alle kolencentrales in ons land. Dit geplande 


