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“Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het College van Bestuur, Collegae hoogleraren en andere 

leden van de universitaire gemeenschap.  

Zeer gewaardeerde toehoorders. Dames en heren” 

Een duurzame energievoorziening voor iedereen, mijn missie en droom.  Een droom die ik met vele van 

u mag delen. Een missie waar ik mij als persoon, ondernemer en wetenschapper met hart en ziel voor 

wil inzetten. Vandaag wil ik met u delen dat deze droom werkelijkheid moet maar vooral ook kan 

worden. Voor ons, voor onze kinderen en vele generaties daarna. Ik ben positief gestemd dat we deze 

duurzame energievoorziening voor iedereen nog in mijn leven gaan meemaken. Het vergt wel een 

enorme inspanning, durf en veranderingsbereidheid van een ieder. Maar bovenal moeten we anders 

gaan leren kijken en anders leren denken over onze energievoorziening. Ik wil u deze middag 

meenemen in dit anders kijken en denken en een paar toekomstbeelden voor onze toekomstige 

energievoorziening schetsen. 

Laat ik starten met u te vertellen dat er eigenlijk helemaal geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie 

belangrijke observaties illustreren deze stelling.  

1. We verspillen ruwweg 98% van onze energie. 

2. In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon,  

dan we wereldwijd in een jaar verbruiken. 

3. Duurzame energie is overal rond om ons heen. 

Hoe komt het dan toch dat we met zijn allen over een energiecrisis spreken. We hebben ons tot de jaren 

70 van de vorige eeuw eigenlijk nooit druk gemaakt over energie. Energie hadden we in overvloed en 

dus maakte het niet uit of we er efficiënt mee omgingen. We hebben daardoor producten, gebouwen en 

machines ontworpen waarbij het energieverbruik geen aandacht had. De energie die we daarvoor nodig 

hadden die vonden we in de grond en spoot er bijna letterlijk uit, olie, gas of kolen. En eigenlijk wisten 

we in de beginjaren amper dat dit gebruik belangrijke milieuproblemen kon veroorzaken. Dus we 

hebben geleidelijk een energiesysteem gebouwd waarbij we enorm verspillend omgaan met het gebruik 

van voornamelijk fossiele brandstoffen. We zijn daarbij geleidelijk vergeten dat we heel veel energie in 

onze omgeving hebben, de warmte van de zon en van ons mensen en dieren, hout van bomen en 

struiken, de wind die waait en de bewegingen die we allemaal maken.  Maar hoe kunnen we deze 

energie om eens heen nu nuttig en effectief gaan gebruiken. Daarvoor moeten we anders gaan kijken en  

nadenken over onze energievoorziening. 

98% 

De eerste observatie is dat we ruwweg 98% van onze energie verspillen. Er zijn vele analyses gedaan 

naar de energie efficiëntie, van individuele producten tot complete systemen. Maar ik zal u de energie 

inefficiëntie aan de hand van een  aantal voorbeelden laten zien. 
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Gekookt eitje 

Laten we eens kijken naar het koken van een ei. Wat doen we 

dan? We vullen een pan water, zetten die op het vuur. We 

brengen het water aan de kook, doen de eieren er in en na 

vijf minuten koken hebben we een heerlijk zachtgekookt eitje. 

Het warme water, waar de meeste energie in is gaan zitten, 

gooien we door de gootsteen weg.  De energie efficiëntie van 

dit proces is hooguit 5%. En als we dan ook nog bedenken dat 

we de afzuigkap met verlichting hiervoor hebben aangezet 

dan zakt de efficiëntie zelfs tot onder de 2%. Zoals u ziet een 

zeer lage efficiëntie, die niet direct komt omdat de efficiëntie 

van de technologie, in dit geval de kookplaat, zo slecht is. Nee, het komt omdat we water verwarmen in 

plaats van alleen het ei. We doen in het proces  iets niet goed.  De meeste energiewinst is dan ook te 

halen als we de hoeveelheid water kunnen verminderen of helemaal geen water gebruiken. Maar hoe 

doe je dat? In de magnetron een eitje koken is  niet aan te bevelen. Een hoge druk kookpan of stoom 

apparaat gebruikt minder water en is dus efficiënter.  Een andere mogelijkheid is om de energie die je 

via het water weggooit, weer terug te winnen. Dit zou eenvoudig kunnen door in je afvoer een tweede 

pijp te plaatsen, een warmtewisselaar, waarmee je de energie van het warme kookwater opslaat in het 

vaatje van een close in boiler, die vele van ons in hun keukenkastje hebben hangen. 

Auto 

Een eitje koken, tsja wat stelt dat voor in ons totale 

energiegebruik, hoor ik u denken. Laten we dan eens kijken 

naar onze auto. Die auto heeft een verbrandingsmotor met 

slechts een rendement  van zo’n 15%. De rest van de 

brandstof wordt omgezet in warmte, eigenlijk is onze auto  

veel meer een rijdende kachel. De draaiende beweging die 

de motor oplevert, moet overgebracht worden op de wielen. 

Dat geeft nog een verlies van een factor 2 en er blijft dan 

nog maar 7% efficiency over. Nu is onze auto ook nog niet optimaal aerodynamisch en uiteindelijk blijkt 

de energie- efficiency van onze auto zo’n 3 tot 5%.  Dat is zo als we alleen naar de technologie kijken, 

maar we zijn er nog niet, want nu komt  het ergste, onze auto weegt zo’n 1000 kilo. We verplaatsen dus 

ruim 1000 kilo om in mijn geval een dikke 100 kilo aan mens te verplaatsen. Hier zit eigenlijk nog een 

factor 10 verlies in en zo komen we voor ons vervoer per auto op een bedroevend lage energie 

efficiency van onder de 1%.  
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Deurbel 

En dan het inmiddels klassiek geworden voorbeeld, onze 

deurbel. De deurbel staat hierbij model voor heel veel 

apparaten die veel tijd stil staan en dan toch elektriciteit 

gebruiken.  Onze deurbel wordt  heel weinig gebruikt, we 

hebben heel veel vrienden of belletje trekkende kinderen 

nodig om het deurbelknopje in totaal 1 uur per jaar 

ingedrukt te houden. De rest van de tijd staat er echter wel 

een transformator aan die in feite staat te kijken tot er 

iemand op het knopje van de deurbel drukt. Nu gebruikt 

deze transformator altijd een klein beetje energie, zo’n 5-10 

Watt. In een jaar gebruikt onze deurbel dan ook zo’n 50 

kWh. Eigenlijk allemaal energieverspilling, de energie 

efficiency is dan ook veel lager dan 1%. 

Hoeveel elektriciteit gebruiken onze deurbellen nu in totaal? In de EU hebben we naar schatting 200 

miljoen deurbellen, als die allemaal gemiddeld 50 kWh gebruiken dan besteden we aan onze deurbellen 

10 miljard kWh per jaar. Dit betekent dat 2 grote kolencentrales van 600 MW altijd aan staan om de 

elektriciteit voor onze deurbellen te produceren.  We zouden deze elektriciteit ook duurzaam kunnen 

produceren, met grote windturbine parken, dan hebben we meer dan 20 prinses Amalia offshore 

windparken nodig. Dit is een duurzame optie, maar wel heel duur, terwijl we heel veel aan het verspillen 

zijn, kan dat niet anders? 

Hoe moeten we hier nu anders naar kijken of over denken. Ik krijg veel reacties van mensen die zeggen 

je moet gewoon een ouderwetse deurklopper gebruiken, die is het meest duurzaam. Klopt, maar is toch 

niet bepaald de oplossing voor mensen die 3 hoog achter wonen en dat zijn er velen. Een oplossing 

vanuit het anders denken is om op de deurbel een klein zonnecelletje te plakken. Dit zonnecelletje, ter 

grootte van je nagel, genereert een klein beetje stroom dat je kunt opslaan in een condensator. Dit 

zonnecelletje staat nu eigenlijk te kijken totdat er iemand aanbelt. En als die persoon dan aanbelt, dan 

schakelt het de transformator aan. Het zonnecelletje produceert dus geen 50 kWh per jaar, maar het 

bespaart 50 kWh per jaar.  
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1 Uur 

De tweede observatie is dat we geen energieprobleem hebben, we hebben een enorme oneindige bron 

van energie, de zon.  We moeten naar boven kijken, daar hebben we de zon. Een heel klein beetje van 

de energie uit deze kernfusie reactor, namelijk een/twee miljardste deel komt op de aarde. Dit is nog 

steeds een zeer respectabele hoeveelheid energie,  5.450.000 EJ per jaar (1 EJ is 10
18

 J). Het wereldwijde 

energiegebruik in 2010 was slechts 535 EJ. Dus in een uur geeft de zon ons meer energie dan dat we in 

de wereld in een jaar gebruiken. 

  

De energie van de zon is wel de bron voor bijna alle vormen van duurzame energie. Zo zijn wind, 

waterkracht, golfenergie en biomassa eigenlijk allemaal afgeleide vormen van zonne-energie. 

Bijvoorbeeld in verdamping van water uit de oceanen en meren gaat  een kleine kwart van alle zonne-

energie zitten. Dit water wat verdampt komt in de vorm van neerslag weer naar beneden. In de bergen 

vangen we deze neerslag op en kunnen we het water naar beneden laten vallen door een turbine. Zo 

produceren we elektriciteit uit waterkracht een afgeleide vorm van zonne-energie dus.  Er zijn maar 

twee vormen van duurzame energie die niet van zonne-energie zijn afgeleid, namelijk getijde-energie en 

aardwarmte. Getijde ontstaan door zwaartekracht, de aantrekking van de maan en de aarde. 

Aardwarmte komt door het radioactief verval in het binnenste van de aarde. 

Overal 

We hebben een hele energie inefficiënte energievoorziening. De zon geeft ons heel veel energie. En die 

duurzame energie is ook nog eens overal aanwezig, het is de warmte van de zon, de wind die rond ons 

huis blaast, de planten en bomen die overal groeien en de energie in onze bewegingen. Wat is dan toch 

het probleem? Er zijn vele redenen waarom een overstap naar een duurzame energievoorziening  niet 

zo snel gaat. Maar in essentie zorgt vooral het  fundamenteel andere karakter van duurzame 



Ad van Wijk: Een duurzame energievoorziening voor iedereen Pagina 6 

 

energiebronnen voor een aantal wezenlijke obstakels. Duurzame energie is eigenlijk een ‘verdunde’ 

vorm van energie, niet zo geconcentreerd als fossiele brandstoffen. Die duurzame energie is wel overal, 

maar je kunt het niet zo makkelijk vervoeren naar de plek waar je het nodig hebt. En de duurzame 

bronnen hebben zo hun eigen karakter, ze zijn er niet altijd als jij ze nodig hebt. 

 

Energieketen 

De traditionele energieketen 

Er is echt een paradigma verandering nodig in ons denken over de energievoorziening. We moeten 

anders kijken en onze energievoorziening op een andere wijze gaan ontwikkelen en ombouwen. In het 

huidige energie systeem, denken en kijken we vanuit het perspectief van de energieketen, van 

energiebron tot energiedienst. Die energieketen begint bij een energiebron, we kijken in de grond en 

halen olie, gas of kolen naar boven. Dit behandelen we en stellen het op transport via een pijpleiding of 

schip. Vervolgens stoppen we dit in een elektriciteitscentrale, raffinaderij of andere conversie fabriek en 

maken er handzame energievormen van, b.v. benzine, stoom, warm  water of elektriciteit. Dit 

distribueren we dan via een net of tankwagen naar de gebruiker waar we het bij de meter of in de tank 

van het tankstation afleveren. Daarna komt pas de echte eindconversie, dan stoppen we de benzine in 

de tank van onze auto en gaan rijden, dan gebruiken we elektriciteit om licht te maken, dan gebruiken 

we gas om ons eitje te koken. Dat laatste noemen we de energiedienst; ons warme huis, het gekookte 

eitje.  
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De duurzame energieketen 

Maar in een duurzame energieketen moeten we anders kijken en denken. Het gaat ons als consument 

niet om energie, maar om de energiedienst; ons gekookte eitje of het warme huis. We moeten dus 

beginnen bij de energiedienst. Om in die energiedienst te voorzien ontwerp je een zo efficiënt mogelijk 

product of systeem, waarbij je ook probeert of je daar al een duurzame energieconversie technologie 

kunt integreren. Immers duurzame energie is overal, dus moet je die ook overal proberen die te 

benutten. Vervolgens ga je na hoe je met je buren of community energiediensten of energie kunt 

uitwisselen. Pas daarna ga je verder kijken en eventueel nog energiediensten en energie inkopen bij de 

supermarkt, IKEA, de bank, Google of misschien het energiebedrijf? 
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Green Campus 

1 Januari 2011 ben ik begonnen hier aan de TU Delft. Het idee was en is om vanuit het anders kijken, het 

systeemdenken, onderzoek te doen naar hoe we toekomstige duurzame energiesystemen kunnen 

ontwerpen, welke technologie we daarvoor moeten ontwikkelen en hoe we dergelijke systemen zouden 

kunnen implementeren.  Nu vindt er hier op de TU Delft al veel en fantastisch onderzoek op het gebied 

van energie plaats. Er zijn meer dan 700 wetenschappers met energie gerelateerd onderzoek bezig. 

Veelal technologisch gericht op  energieconversie of opslag technologie. De ontwikkeling van nieuwe 

energiesystemen vanuit het perspectief van de energiedienst is daarbij wat onderbelicht. Wie houdt zich 

hier bezig met de energie efficiëntie van het maken van staal of het koken van een ei? 

Komend vanuit het bedrijfsleven viel mij echter op  dat samenwerking met bedrijven wat tegenvalt. 

Natuurlijk is het zo dat hier op de TU veel onderzoek in samenwerking met bedrijven gebeurt, maar 

voornamelijk met de hele grote bedrijven, die zelf ook research afdelingen hebben. Met middelgrote en 

kleinere bedrijven is nog een wereld te winnen.  Een van de belemmeringen om met bedrijven een 

goede relatie en samenwerking op te bouwen is de omgeving, de TU Campus zelf. Waar kun je hier op 

de campus met je gasten netjes overleggen, lunchen , of dineren?  Toch niet hier in de aula en de 

kantine van de aula? Waar kunnen gasten hier op de campus overnachten, waar kun je een goed 

congres, meeting of event  organiseren? De omgeving van de TU campus is bepaald niet geschikt om de 

interactie met bedrijven te bevorderen. 

En ook moet je constateren dat op de TU campus wel veel onderzoek gedaan wordt naar duurzaamheid 

en duurzame energie, maar er in feite nog weinig gebeurt. Dit is niet de inspirerende omgeving waarin 

we onze studenten kunnen opleiden tot creatieve en ondernemende mensen die graag hun schouders 

zetten onder het oplossen van de uitdagingen van de toekomst. 

Dit bracht mij tot de gedachte om niet alleen de duurzame energiesystemen van de toekomst te gaan 

ontwerpen, analyseren en onderzoeken, maar ook om ze te realiseren. Op een zodanige wijze dat we 

een plek ontwikkelen waarin we diverse duurzame innovatieve producten, technologieën en systemen 

kunnen laten zien, dat we een inspirerende omgeving creëren, waar mensen graag komen en 

samenwerking tussen universiteit en bedrijven tot bloei kan komen. (www.the-green-campus.com) 

Visie 

‘’Creating a sustainable, lively and entrepreneurial campus, where we discover, learn and show how to 

solve society’s urgent challenge’s” 

Een duurzame of groene campus is niet alleen een campus waar de energievoorziening duurzaam is. Een 

groene campus is meer, we willen geen afval meer of hergebruik van afval, schoon water, schone lucht, 

slimme DC netten, schoon licht, elektrisch vervoer, cradle to cradle producten en groene gebouwen. 

Kortom een campus die op vele fronten duurzaam is. Daarom hebben we 12 dynamische missies voor 

de green campus gedefinieerd. Niet missies die je op een bepaald moment in de tijd realiseert, maar 

missies die in de tijd voortschrijden en worden verdiept. 
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De green campus moet niet alleen kunnen worden gerealiseerd maar ook rendabel kunnen worden 

geëxploiteerd. De green campus moet dubbel duurzaam zijn, economisch en ecologisch. Daarom begint 

de ontwikkeling van de green campus ook vooral bij het goed nadenken over hoe we geld kunnen 

verdienen met de projecten en activiteiten. Er moet allereerst een goed business plan ontwikkeld 

worden. Daarin is vooral van belang dat we naar het geheel  kijken en hoe we dit geheel rendabel 

krijgen. Dit heet een dynamische portfolio aanpak. Hierbij steek je  80% van de tijd en geld in producten, 

technologieën of activiteiten  die op zich rendabel  zijn, 18% van de tijd en geld steken we in zaken die 

op de grens van rendabel zitten en 2% besteden we aan echt innovatieve maar nog niet rendabele 

zaken. Maar het geheel is financierbaar en rendabel te exploiteren. Op deze wijze kunnen we toch 

nieuwe, innovatieve producten, technologieën of systemen realiseren. 

 

De green campus locatie 

Wat willen we gaan doen? We willen de green campus realiseren langs en rond de Kruithuisweg in Delft. 

Vanaf de snelweg A13  zie je eerst de Iconische Harp als toegang tot de campus. Langs de Kruithuisweg 

tot aan het treinstation Delft Zuid realiseren we een energie wal. Langs deze energie wal willen we een 

groen hotel, groene drijvende restaurants, conferentie faciliteiten, groene sportfaciliteiten, een groene 

parkeergarage en een waterrijk en groene omgeving hier rond om heen creëren.  
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De Harp 

De Harp is een moderne windturbine en zonne-energie installatie. In het net zitten zonnecellen, die je 

op de zon kunt richten via de kabels. Dit is een productontwikkeling van een paar studenten van de TU 

Delft, die nu hiervoor een bedrijfje hebben gestart. Maar de Harp is ook een gebouw, waarin we 

meeting rooms, een bezoekerscentrum, een café  en een cockpit realiseren. Vanuit de cockpit krijgen we 

een overzicht over de green campus, het energiegebruik en productie, de luchtkwaliteit, de activiteiten 

die plaatsvinden, de werking van diverse installaties, enz.  Maar je kunt ook de piloot van een 

onbemande elektrische helikopter  met camera zijn en rondvliegen rond de Harp. 

Onderaan de Harp is een groot plein, met aan de rand winkels, de green campus store, expositie 

ruimten, restaurants en cafés, een discotheek met een dansvloer die energie opwekt. De onderkant van 

het zonnecelnet is voorzien van LED verlichting en is daarmee een heel groot bioscoopscherm 

geworden. En natuurlijk LED verlichting aan de buitenkant van de Harp, waar we reclameboodschappen 

mee kunnen laten zien. Zo kunnen we geld verdienen en een dergelijk project ook rendabel exploiteren. 
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De Energie Wal 

Een energie wal willen we realiseren langs de Kruithuisweg over een afstand van een kilometer, tussen 

de A13 en het treinstation Delft Zuid. De Energie wal bevat zonnecellen en kleine windturbines die 

elektriciteit kunnen produceren. Daarom is de Kruithuisweg interessant want die loopt van oost naar 

west en daardoor zijn de zonnepanelen goed op het zuiden te positioneren.  Maar de wal bevat ook 

elektrostatische draden, waarmee fijn stof kan worden afgevangen. Deze techniek is hier aan de 

universiteit ontwikkeld. En uiteraard reduceert de wal het geluidsniveau. De wal is ook uitgerust met 

LED verlichting, waarmee de weg kan worden verlicht, maar waarmee ook de signalering kan worden 

verzorgd. Als laatste is aan de energie wal een personal rapid transit systeem bevestigd, ontwikkeld hier 

aan de TU Delft, met daaronder een overdekt fietspad. Zo kunnen mensen zich op een snelle wijze over 

de green campus verplaatsen.  

De energie wal is een multifunctioneel  bouwwerk, waarmee je in stedelijke gebieden op een 

ruimtebesparende wijze een aantal functies kunt combineren, ook die van mobiliteit. Het betekent zelfs 

dat achter de energie wal op kortere afstand kan worden gebouwd, omdat zowel geluid als fijn stof 

wordt gereduceerd.  
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LED 

LED verlichting toepassingen 

Een van de technologieën die we in dee green campus op diverse plaatsen willen inpassen is LED 

verlichting. Maar LED verlichting is niet alleen een andere veel  energie-efficiëntere  lamp. LED 

verlichting gaat een revolutie betekenen in hoe we omgaan met verlichting. De levensduur van een LED 

lamp is vele malen langer, wel een factor 40, dan die van gloeilampen. Ook zijn LED’s heel veel kleiner, 

produceren ze veel minder warmte en zijn ze van een afstand goed te regelen en aan te sturen. LED 

verlichting kan dus veel meer dan alleen verlichten, je kunt er mee signaleren, sfeer mee creëren, laten 

reageren en zelfs laten functioneren als beeldscherm.   

Daarnaast kun je LED’s integreren in producten, kleren, meubilair, muren, ramen, trottoirs en wegen.  

Niet alleen bespaart dit kosten, omdat je geen armatuur meer nodig hebt, maar dit bespaart ook 

energie. We verspillen nu veel energie omdat we meestal ergens hoog boven ons een lichtbron hebben 

hangen, terwijl we het licht nodig hebben op ooghoogte. Die afstand tussen de lichtbron en onze ogen 

zorgt voor heel veel energieverspilling. Met LED geïntegreerd in producten is de afstand veel kleiner en 

besparen we dus aanzienlijk, juist door de afstandsverkleining. 
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Elektrische mobiliteit 

 

Het Mobility Center. 

Naast het groene hotel komt een parkeergarage annex mobiliteitscentrum. Het is de bedoeling dat je in 

het mobiliteitscentrum kunt overstappen op allerlei vormen van elektrisch  vervoer. Je kunt vanuit de 

elektrische auto overstappen op de people mover aan de energie wal en naar het treinstation Delft Zuid 

gaan. Of overstappen op de (elektrische) fiets of segway om naar je werkplek te gaan. Ook vanuit het 

hotel kun je via verschillende vervoerswijzen naar de stad of de omgeving, bijvoorbeeld met de 

elektrische taxi naar het vliegveld. Zo wordt de parkeergarage eigenlijk een nieuw type station met ook 

diverse voorzieningen die je in een station vindt. 

We gaan over op elektrisch rijden. Niet alleen de fiets en scooter worden elektrisch, maar ook onze 

auto. In eerste instantie zal de elektriciteit, die daarvoor nodig is, komen uit batterijen die we aan boord 

van de auto hebben. Dat betekent dat we deze batterijen ook regelmatig moeten opladen. Dit kan 

natuurlijk heel goed als de auto’s toch stilstaan, in de parkeergarage dus.  We zullen in de parkeergarage 

op alle plekken een elektrisch oplaadpunt maken. Gewone elektrische laadpunten, maar ook 

snellaadpunten en inductielaadpunten.  We kunnen de autobatterijen dus opladen en zelfs gebruiken 

als een opslagsysteem om er op bepaalde momenten elektriciteit uit te kunnen halen. 
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AC-DC 

 

Op de green campus wekken we op diverse plaatsen duurzame elektriciteit op uit zon, wind en 

beweging. Soms heel kleinschalig, zoals met piëzo elektrische elementen uit beweging via de 

draaideuren, fitness apparaten of de dansvloer. Kleinschalig via zonnecellen en kleine windturbines en 

wat grootschaliger via de grote windturbines.  We gebruiken deze elektriciteit in een veelheid aan 

apparaten, voor LED verlichting en voor het opladen van de batterijen voor ons elektrisch vervoer. 

Daartussen zit een net, een elektriciteitsinfrastructuur. Maar nu is er iets geks aan de hand. Alle 

elektriciteitsproductie is gelijkstroom (DC), al onze apparaten, LED’s en batterijen werken op 

gelijkstroom (DC). Maar het net is wisselstroom (AC).  

Deze AC elektriciteitsinfrastructuur is eigenlijk historisch zo gegroeid. We hadden 150 jaar geleden de 

battle tussen de heren Tesla (AC) en Edison (DC). Tesla heeft uiteindelijk gewonnen omdat hij een sterk 

bedrijf Westinghouse achter zich had.  Toch is een AC net voor de toekomst niet handig.  Als we namelijk 

een AC net zouden aanleggen, dan moeten we de elektriciteit die een zonnecelsysteem produceert van 

DC naar AC omzetten. Vervolgens willen we dit opslaan in de batterij van onze auto, dan moet het weer 

van AC naar DC. Nu willen we een beetje elektriciteit uit de batterij van de auto gebruiken, weer van DC 

naar AC. En vervolgens gebruiken we dat voor onze LED verlichting, waar het van AC naar DC wordt 

omgezet. In dit voorbeeld 4 conversiestappen, een energieverlies van zo’n 10-20%. Maar dat is niet het 

enige, we hebben ook dure inverters  nodig om deze omzettingen te doen. Die kosten kunnen we ons 

besparen. Natuurlijk moeten we ook in een DC omgeving  de spanning, het voltage soms wat omhoog of 

omlaag brengen, maar dat kunnen we met simpele goedkope step up en step down converters.  En er 

zijn meer voordelen aan DC, geen blindvermogen, geen hogere harmonische enz. We gaan dan ook 

onderzoeken hoe we in de green campus een smart DC elektriciteitsnet  kunnen realiseren. 
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Onze auto als elektrische melkkoe 

Tot slot, wat brengt de toekomst van elektrisch rijden ons? Op dit moment zijn twee belangrijke 

knelpunten  van elektrisch rijden met alleen batterijen, de actieradius en de lange oplaadtijd.  Daarom 

zien we nu veel hybride elektrische auto’s, waarbij ook nog een motor aan boord is die uit een brandstof 

elektriciteit produceert, met een slechte efficiëntie. Daarom wordt hard gewerkt en veel onderzoek 

gedaan naar brandstofcellen. Brandstofcellen kunnen via een chemisch proces met een hoge efficiëntie, 

ongeveer 50%, een brandstof omzetten in elektriciteit. Dat is een hogere efficiëntie dan de gemiddelde 

efficiëntie van ons huidige elektriciteitsproductiepark, ruwweg 40%.   

Dus met brandstofcellen krijgen we eigenlijk een heel efficiënte elektriciteitscentrale in onze auto. Als 

zo’n auto nu stil staat, en gemiddeld gebruiken we onze auto’s maar 7% van de tijd, dan zouden we die 

natuurlijk ook heel goed kunnen gebruiken om elektriciteit op te wekken. In de parkeergarage staat de 

auto stil. Als we nu niet alleen een elektriciteitsleiding op de auto aansluiten, maar ook een 

brandstofleiding, dan kunnen we met de brandstofcel in de auto elektriciteit produceren. Naast 
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elektriciteit produceren we dan ook nog een ‘afval’ product, namelijk schoon water. Per kWh een kleine 

halve liter schoon water. 

Laten we nu eens een klein sommetje maken. Een gemiddelde automotor heeft een vermogen van zo’n 

80 kW. Als we nu zo’n 500 auto’s in de parkeergarage hebben, dan hebben we een elektriciteitscentrale 

staan van 40 MW, 10 keer zo groot als de nieuwe warmtekracht elektriciteitscentrale die momenteel 

wordt gebouwd hier op de universiteit. Met een dergelijke elektriciteitscentrale kunnen we met gemak 

alle elektriciteit voor de TU Delft produceren. En we produceren ook nog een hele plas schoon water. 

Op deze wijze hebben we een hele efficiënte, flexibele, snel op en af te regelen elektriciteitscentrale 

gerealiseerd. Zo’n centrale is heel goed te combineren met elektriciteit uit duurzame en fluctuerende 

bronnen, zoals zon en wind. En weet je wat zo leuk is, parkeren gaat op deze manier geen geld kosten, 

nee het gaat geld opleveren. Onze eigen elektrische melkkoe wellicht? 

De auto als elektriciteitscentrale van de toekomst, wordt een geweldig grote centrale. Elk jaar kopen we 

in Nederland 500.000 nieuwe auto’s. In totaal levert dat per jaar een elektriciteitsproductie park van 

40.000 MW op, 2 keer zoveel als het huidige opgestelde elektriciteitsproductievermogen in Nederland.  

In feite creëren we zo een geweldig overschot aan lokaal, kleinschalig, flexibel productievermogen. 

Zouden de huidige elektriciteitscentrales daarmee niet  overbodig worden, de nieuwe ‘bakstenen’ van 

de toekomst?  En wat betekent dat voor onze infrastructuur? 

Hoe gaat dan onze elektriciteitsvoorziening er uit zien. We wekken lokaal elektriciteit op met zon, wind, 

en beweging.  Uit ons afval en biomassa produceren we biogas. En met onze auto’s  hebben we lokaal 

heel veel flexibel en kleinschalig vermogen beschikbaar. Wij met zijn allen worden de producenten van 

elektriciteit en eigenaar van flexibele, efficiënte elektriciteitscentrales. De autofabrikanten produceren 

en leveren deze elektriciteitscentrales. Telecom bedrijven zorgen dat alles netjes geregeld, afgestemd en 

afgerekend wordt. Welke rol spelen de elektriciteitsbedrijven dan nog? 

Wordt een dergelijk toekomstbeeld werkelijkheid? Technologisch moet er echt nog wel wat gebeuren, 

betere brandstofcellen met een langere levensduur, goede en efficiënte productie van waterstof, veilige 

waterstof-opslag en -infrastructuur, etc. Maar daarnaast is er echt heel veel meer innovatie en 

onderzoek nodig, nieuwe organisatie van de energievoorziening, nieuwe business modellen, nieuwe 

wetgeving, nieuwe besturing van het systeem. Hoe zien de veiligheidsaspecten, de milieu- en sociale 

implicaties eruit. Kortom er is nog een weg te gaan.  Hier in Delft willen we met de parkeergarage als 

elektriciteitscentrale een eerste stap zetten.  

Een droom voor iedereen 

Deze green campus gaan we samen met onze wetenschappers, mensen van bedrijven en studenten 

vorm geven. Het wordt een living lab, een inspirerende plek  waar bedrijven en universiteit elkaar 

ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. 

Ik zie dit als een volgende en belangrijke stap in de realisatie van mijn droom, een duurzame 

energievoorziening voor iedereen. Een droom die ik hoop te zien verwezenlijken in mijn leven. 

Waarvoor de inspiratie mij gegeven is via mijn ouders, Wim en Annie, die mij op een kleine boerderij 
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hebben opgevoed en me daarmee de enorme kracht en oneindigheid van de natuur hebben leren 

ervaren.  Een droom die ik alleen maar samen met mijn vrouw Sonja wil en kan realiseren.  Een droom 

waar velen mij inspiratie voor geven en die ik gelukkig met velen mag delen. Een droom voor iedereen, 

die we niet alleen willen maar ook moeten realiseren, voor onze kinderen, de kinderen van onze 

kinderen en de vele generaties daarna die nog op deze mooie aarde mogen vertoeven. 

 

Ik heb gezegd. 


