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OPINIE
Er	 is	 geen	 energiecrisis.	 Sterker	
nog,	 er	 zal	 nooit	 een	 energiecrisis	
komen.	 Want	 de	 zon	 geeft	 ons	 in	
minder	 dan	 één	 uur	 meer	 energie	
dan	 dat	 we	 in	 de	 wereld	 in	 een	
heel	jaar	verbruiken.	De	energie	die	
we	 elk	 jaar	 van	 de	 zon	 ontvangen	
is	 5.450.000	 EJ	 (1018	 Joule).	 Deze	
geweldige	 hoeveelheid	 energie	 is	
maar	 een	 zeer	 kleine	 fractie	 van	
de	 energie	 die	 de	 zon	 produceert.	
Maar	0,000	000	05%	van	alle	ener-
gie	die	door	de	zon	wordt	geprodu-
ceerd	bereikt	de	aarde.		
Maar	 het	 wereldwijde	 energiever-
bruik	 is	 slechts	 zo’n	 500	 EJ.	 U	 ziet,	
we	ontvangen	van	de	zon	meer	dan	
10.000	keer	energie	dan	dat	we	per	
jaar	gebruiken.	En	dan	verspillen	we	
ook	 nog	 eens	 ruwweg	 98%	 van	 de	
energie	 die	 we	 gebruiken.	 We	 kun-
nen	dus	met	gemak	wel	10	keer	zo-
veel	mensen	meer	dan	10	keer	zoveel	
energiediensten	leveren	dan	dat	we	
nu	 doen.	 Er	 is	 geen	 sprake	 van	 een	
energiecrisis	nu	of	in	de	toekomst.

Maar	 waarom	 spreken	 we	 dan	
over	 energiecrisis	 en	 afnemende	
energiereserves?	 Waarom	 voeren	
we	 oorlog	 om	 energie?	 En	 waarom	
leggen	 we	 strategische	 energie-
voorraden	 aan	 als	 er	 zoveel	 is?	 We	
denken	 dat	 energie	 uit	 de	 grond	
moet	komen.	We	steken	ons	kop	in	
het	zand	om	naar	olie,	gas	of	kolen	
te	 zoeken.	 Maar	 daar	 zit	 maar	 een	
klein	beetje	van	de	zonne-energie	in	
de	vorm	van	plantenrestjes	die	mil-
joenen	jaren	geleden	toevallig	in	de	
grond	zijn	gekomen	en	daar	nu	in	de	
vorm	van	kolen,	olie	of	gas	zijn	op-
geslagen.	We	 moeten	 dan	 ook	 niet	
onze	kop	in	het	zand	steken	om	naar	
energie	 te	 zoeken,	 nee,	 we	 hoeven	
simpelweg	maar	omhoog	te	kijken.	
Eigenlijk	toch	wel	gek	en	zó	stenen	
tijdperk	 dat	 we	 de	 zonne-energie	
eerst	 in	 de	 bodem	 opslaan,	 miljoe-
nen	jaren	gaan	wachten,	dan	enorm	
in	 de	 bodem	 gaan	 staan	 wroeten	
om	 daar	 met	 veel	 moeite	 dat	 hele	
kleine	beetje	energie	uit	te	halen.

De	 zon	 geeft	 ons	 dus	 enorm	 veel	
energie,	 maar	 wat	 gebeurt	 er	 met	
deze	 energie	 van	 de	 zon.	 Zo’n	 34%	
van	 de	 zonne-energie	 wordt	 gere-
flecteerd	door	de	aarde	en	verdwijnt	
dus	 weer;	 	 42%	 van	 de	 zonne-ener-
gie	wordt	gebruikt	voor	verwarming	
van	het	land	en	het	water;	23%	van	
de	 energie	 van	 de	 zon	 gaat	 in	 het	
verdampen	 van	 water	 zitten,	 in	 de	
zogenoemde	 watercyclus.	 1-2%	 van	
de	 zonne-energie	 wordt	 gebruikt	
om	 wind	 en	 golven	 te	 maken.	 En	
0,05%	 van	 de	 energie	 wordt	 ge-
bruikt	door	planten	om	er	biomassa	
van	te	maken.	Dus	ook	windenergie,	
golfenergie,	waterkracht,	energie	uit	
biomassa	zijn	naast	wat	wij	zonne-
energie		noemen	allemaal	afgeleide	
vormen	 van	 zonne-energie.	 Naast	
zonne-energie	 zijn	 er	 eigenlijk	 nog	
twee	andere	vormen	van	duurzame	
energie.	 Getijde-energie	 wordt	 ver-
oorzaakt	 door	 de	 zwaartekracht,	
de	 aantrekkingskracht	 van	 aarde,	
maan	en	zon.	En	aardwarmte,	voort-

komend	 uit	 radioactieve	 verval-
processen	 in	 het	 binnenste	 van	 de	
aarde.

Het	 kan	 dan	 wel	 waar	 zijn	 dat	 we	
wereldwijd	 meer	 dan	 voldoende	
duurzame	 energie	 hebben,	 maar	
hoe	 zit	 dat	 in	 ons	 kleine,	 dichtbe-
volkte	 Nederland	 met	 veel	 ener-
gieslurpende	 industrie?	 Heeft	 dat	
genoeg	oppervlak	om	al	zijn	energie	
uit	 duurzame	 bronnen	 te	 produ-
ceren?	 Jazeker,	 ook	 Nederland	 kan	
meer	dan	genoeg	energie	uit	duur-
zame	bronnen	produceren	om	in	al	
zijn	energiebehoefte	te	voorzien.	 In	
Nederland	 gebruiken	 we	 zo’n	 110	
TWh	 per	 jaar	 aan	 elektriciteit,	 110	
miljard	 kWh	 is	 dat.	 Dit	 kunnen	 we	
met	offshore	windenergie	produce-
ren	als	we	in	een	gebied	van	3.000	
km2	om	de	kilometer	een	windturbi-
ne	neerzetten.	Het	Nederlands	con-
tinentaal	 plat	 beslaat	 60.000	 km2,	
dus	slechts	5%	hiervan	benutten	we	
voor	 het	 neerzetten	 van	 windtur-
bines.	En	ook	deze	5%	van	de	zee	is	
niet	vol	met	windturbines,	nee	daar	
kunnen	de	mooiste	natuurgebieden	
ontstaan,	 daar	 kunnen	 we	 zeewier	
kweken	 voor	 farmaceutische	 pro-
ducten,	veevoer	en	bio-energie,	gol-
fenergie	 winnen,	 mosselen	 kweken	
aan	 de	 palen	 van	 de	 windturbines	
en	 zelfs	 zal	 dit	 gebied	 de	 kraamka-
mer	 voor	 de	 visstand	 worden.	 We	
hebben	nog	meer	energie	nodig	na-
tuurlijk,	 bijvoorbeeld	 voor	 rijden.	 In	
Nederland	 rijden	 we	 per	 jaar	 bijna	
1.000	 miljard	 autokilometers.	 Als	
we	 dit	 elektrisch	 gaan	 rijden,	 zou-
den	we	daarvoor	nog	eens	zo’n	140	
TWh	per	jaar	nodig	hebben.	Dat	kan	
er	 met	 gemak	 bij	 op	 ons	 deel	 van	
het	continentaal	plat.	

We	 zouden	 deze	 windenergiepro-
ductie	 in	 de	 Noordzee	 in	 de	 eerste	
fase	 ook	 heel	 goed	 kunnen	 combi-
neren	 met	 elektriciteitsproductie	
uit	de	laatste	restjes	gas	en	olie	die	
we	nog	in	de	Noordzee	hebben.	We	
zetten	gewoon	een	elektriciteitscen-
trale	op	een	platform	en	stoppen	de	
CO2	die	daarbij	vrijkomt	direct	weer	
in	 het	 olieveld.	 Krijgen	 we	 in	 prin-
cipe	 nog	 meer	 olie	 uit	 het	 veld.	 Als	
de	olie	dan	echt	op	is,	stoppen	we	er	
gewoon	biomassa	in	om	elektriciteit	
mee	 te	 produceren,	 waarvan	 we	 de	
CO2	 ook	 nog	 eens	 opslaan.	 En	 we	
bouwen	op	de	Noordzee	een	aantal	
nieuwe	 ‘Maasvlakten’,	 waarop	 we	
deze	 nieuwe	 energie,	 landbouw	 en	
biochemische	 industrie	 en	 bedrij-
vigheid	 neerzetten.	 Een	 geweldige	
uitdaging	 voor	 onze	 internationaal	
vooraanstaande	 offshore	 bedrijven,	
onze	 chemische	 en	 petrochemische	
industrie	en	onze	agro-industrie.	Dat	
creëert	nieuwe	innovatieve,	hoogte-
chnologische,	 duurzame	 bedrijvig-
heid	 en	 werkgelegenheid.	Want	 tja,	
die	 Noordzee	 loopt	 echt	 niet	 naar	
China	of	Turkije	en	die	wind	blijft	ook	
nog	wel	even	waaien.

Misschien	 een	 ideetje	 voor	 een	
volgend	 kabinet,	 want	 hier	 liggen	
geweldige	 kansen	 voor	 Nederland,	
voor	 duurzame	 energie,	 voor	 onze	
industrie	 en	 voor	 de	 werkgelegen-
heid.	 De	 nieuwe	 duurzame	 VOC-
mentaliteit,	waarom	niet?

Ad van Wijk is duurzaam energie-
ondernemer, adviseur en professor 
in Future Energy Systems aan de TU 
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1 uurOnbehagen
Het goed onderhouden van inter-
nationale relaties tussen landen is 
belangrijk, zodat in tijden van cri-
sis gemakkelijker beroep op elkaar 
gedaan kan worden. Japan heeft 
het afgelopen jaar bewezen dat 
goede relaties een belangrijk on-
derdeel zijn van de voorzienings-
zekerheid. 

De energierelaties van de EU voe-
len, in tegenstelling tot die van 
Japan, nog wat onbehaaglijk aan. 
Dat heeft deels te maken met de 
verzengende preoccupatie met 
zichzelf, maar ook met het grote 
geloof in de eigen plannen voor 
een snel afnemende afhankelijk-
heid van fossiele brandstoffen. De 
energieboodschappen die uit de 
EU komen, moeten menig produ-
cerend land tot wanhoop drijven.

Japan
Na de schade aan elektriciteits-
centrales door de aardbeving en 
tsunami en de daaropvolgende 
sluiting van alle kerncentrales 
werd snel overgeschakeld op an-
dere energiedragers, met name 
LNG (vloeibaar gemaakt aardgas, 
red.). Deze omschakeling werd 
uiteraard ook geholpen door het 
ruime aanbod van LNG op de 
wereldmarkt, maar de jarenlange 
inspanningen van de Japanse re-
gering in het onderhouden van 

nauwe relaties met de gas- en olie-
exporterende landen zorgen voor 
een snelle omschakeling. Uiter-
aard betaalde Japan hiervoor de 
marktprijs, maar het fluks ombui-
gen van stromen is toch opmerke-
lijk. De rol van de overheid in het 
verbinden van verschillende partij-
en kan belangrijk zijn, ook al blijft 
deze rol soms slechts beperkt tot 
bijvoorbeeld het instaan voor de 
afspraken van marktpartijen. 

Markt en zekerheid
In de afgelopen jaren is er veel 
gefilosofeerd over de magie van 
de internationale marktwerking, 
die zichtbaar en onzichtbaar al-
lerlei marktpartijen en systemen 
naadloos aan elkaar kan knopen. 
Daarbij wordt vaak vergeten dat 
overheden een belangrijke rol heb-
ben in het tot stand brengen en be-
houden van energierelaties. Deze 
relaties moeten vooral standvastig 
zijn, zodat beide landen zich com-
fortabel voelen in de relatie zonder 
dat de eigenbelangen geweld hoe-
ven te worden aangedaan bij een 
oprisping. Het is dus een zoeken 
naar een evenwicht tussen zeker-
heid van de vraag en het aanbod, 
zonder het contact te verliezen met 
de dynamiek van de internationale 
markt. Bovendien blijkt de ener-
giemarkt afhankelijk van bepaalde 
infrastructuur, die de relatie tus-
sen marktpartijen en landen min-
der vrijblijvend kan maken. Het in-
vesteren in een pijpleiding knoopt 
niet alleen verschillende markten, 
maar ook landen langdurig aan 
elkaar. De relaties tussen landen 
zullen tijdens de levensduur van 
de infrastructuur aan veranderin-
gen onderhevig zijn, maar omdat 

de effecten van beleidsverande-
ringen via de pijpleiding de ander 
gemakkelijk bereiken, is het zaak 
om goed te blijven overleggen zo-
dat het vertrouwen in elkaar niet 
geschaad wordt. 

EU zoekt
De EU heeft de afgelopen jaren de 
energierelaties danig op de proef 
gesteld in de communicatie rich-
ting producerende landen. De 
totstandkoming van de interne 
energiemarkt vergde zoveel in-
terne overredingskracht dat een 
dialoog over de effecten op de 
belangen van de belangrijkste 
externe energieleveranciers niet 
paste. Vooral de exporteurs van 
gas waren kwetsbaar voor veran-
deringen in de marktordening, 
omdat de logica van de pijpleidin-
gen niet gemakkelijk ongedaan 
kon worden gemaakt. Vervolgens 
bleek dat een nieuwe marktinrich-
ting de structurele importafhan-
kelijkheid van enkele deelmarkten 
nauwelijks veranderde, waardoor 
de druk werd opgevoerd op de 
externe producenten om de eigen 
marktinrichting aan te passen aan 
die van de EU. Rusland, Algerije 
en Noorwegen waren hier niet 
echt van onder de indruk. Inmid-
dels is de invoer van LNG geste-
gen, maar blijft diversificatie van 
de gasaanvoer op sommige EU-
deelmarkten beperkt. Ook is door 
de grotere aanvoer van LNG de 
prijs nog niet gedaald naar Ameri-
kaanse niveaus. Dat heeft natuur-
lijk te maken met de Amerikaanse 
balans van vraag en aanbod, maar 
ook omdat de bereidheid van Ja-
pan en andere Aziatische landen 
om een premie te betalen voor 
voorzieningszekerheid, de prijs 
voor LNG op de internationale 
markt hoger maakt dan het Ame-
rikaanse gas. Het traditionele 
pijpleidingengas blijkt helemaal 
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niet zo duur te zijn dan eerst werd 
verondersteld.

EU zegt
De relaties van de Europese Unie 
met producerende landen worden 
ook beïnvloed door de onzeker-
heid over de langetermijnvraag. 
De kordate wijze waarop steeds 
weer de omschakeling naar een 
koolstofarmere economie naar vo-
ren wordt gebracht, brengt menig 
energie-exporteur aan het twijfelen 
over de investeringen in exportca-
paciteit. De grafieken, waarop de 
vraag naar bijvoorbeeld olie en gas 
na 2030 behoorlijk gaat afnemen, 
beïnvloeden de energierelaties van 
vandaag. Immers, de exporterende 
landen zijn in grote mate afhanke-
lijk van de inkomsten van energie-
exporten. Ook in de toekomst. De 
EU stuurt dan soms erg verwar-
rende boodschappen de wereld in 
door enerzijds te wijzen op de grote 
energierevolutie die aanstaande 
is en tegelijkertijd min of meer 
stampvoetend te eisen dat landen 
gas committeren voor de Europese 
markt. Bij een bijeenkomst over de 
energievoorziening van een land 
met forse problemen ondanks de 
grote energiepotentie, wist een EU-
vertegenwoordiger niets bij te dra-
gen aan hoe Europa het land ging 
helpen met het organiseren van een 
betere en schonere energievoorzie-
ning in het land, maar werd wel op 
hoge toon geëist dat er gas onze 
kant op moest komen. Het aan-
horen van dergelijke ondiploma-
tieke opmerkingen veroorzaakt een 
steeds groter gevoel van onbehagen 
over de toekomst van de Europese 
energiediplomatie.
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