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DUURZAAM
ENERGIEGEPLOETER

De aktieve en passieve toepas
sing van zonne-energie, wind
energie, aardwarmte , biogas,
waterkracht e n (eventueel) ge
tijde-energie worden "duurza
me energiebronnen 11 genoemd .
Sommigen noemen ook kernfusie
al~ duurzame energiebron. Af
gezien van het feit dat deze
bron zich nog moet waarmaken
(in het jaar 2025 of later)
mag kernfusie niet beschouwd
worden als een mens- en milieu-

De snelle ontwikkeling en toepassing van "duurzame
energiebronnen" dreigt in het slop te raken. Aan de
buitenkant lijkt alles nog koek-en-ei; de media be
steden nog regelmatig aandacht aan de plaatsing van
een nieuwe windmolen of de eerste steen voor een
zonne-huis. Aan de horizon dreigen donkere wolken:
het onderzoek loopt vast, de elektriciteitsmaatschap
pijen lusten geen zon en wind, en de overheid werkt
lang niet altijd naar behoren mee.

vriendelijke, demokratisch be
heerde en kleinschalig toege
paste energiebron. Met deze
laatste typeringen wordt het
begrip duurzame ene rgi ebron
aangeduid door onder andere
De Kl e i ne Aarde, Energie An
ders en Organisatie voor Duur
zame Energie . Deze organisaties
proberen op alle mogelIjke ma
nieren de nederlandse samen
l eving én de overheid ri jp te
maken voor toepassing van scho
ne energievormen.



VERWACHTINGEN

Tien jaar geleden ontbrandde
de strijd rond kernenergie in
alle hevigheid. De aandacht
werd gevestigd op de Snelle
Kweekreactor in Kalkar, die
... door de voorstanders - als
een bijna-eeuwige energiebron
werd aangeprezen. De schijnba
re duurzaamheid bleek niet te
stroken met de voorspelbare
grootschalige risiko's van deze
nieuwe technologie.
In de kernenergie-strijd werd
het alternatief geboren: de
toepassing van niet-vervuilende
veilige, duurzame energiebron
nen als antwoord op atoomener
gie. Stilaan werd deze vrome
wens kon,kreter en indringender,
mede als gevolg van de forse
prijsstijgingen van buitenlandse
olie en binnenlands aardgas.
De "alternatieve energie" werd
inzet van oneindige diskussies
tussen milieu-fanaten aan de
ene kant, en overheid en elek
triciteitsmaatschappijen aan de
andere kant. Het leek een verlo
ren gevecht te worden voor de
geiten-wollen sokkendragers.
Niettemin klonken de groene ge
luiden steeds verder door in de
samenleving. Enkele aktieveling
en gingen zelf aan de slag, en
de overheid verzette net op tijd
een aantal bakens: het Reactor
Centrum Nederland te Petten werd
omgedoopt in Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN). Een
eerste onderzoekscommissie wordt
geinstalleerd, de Landelijke
Stuurgroep Energie Onderzoek
(ISEO) , die ook de mogelijkheden
van zon en wind onder ·de loep
moet nemen.. "De mogelijkheden
van wind- en zonne-energie zijn
op korte termijn beperkt",aldus
het eerste resultaat van de LSEO
in haar TWeede Interimrapport
(1976). Men gaat uit van het
volgende scenario "Energiever
bruik per energiebron":
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De nadruk ligt sterk op de af
bóU'(l van olie en gas, herinvoe
ring van steenkool en uitbouw
van kernenergie. De 2 , bijdra
ge van zon en wind lijkt niet
meer dan een versierseltje.
Het lijkt alsof zon en wind in
ieder geval. bespreekbaar zijn
geworden. Talloze studiecommis
sies (onder andere Nationaal
Onderzoek Windenergie) worden
aan het werk gezet om de (on)
mogelijkheden van duurzame
energiebronnen uit te pluizen.
Theo Potma acht in 1978 het
juiste moment aangebroken om
zijn 'çroene scenario' naar
voren te schuiven. Helaas blijft
zijn verhaal (bewust?) in de
bureaulade van het Ministerie
van Ekonomisceh Zaken liggen.
Het "verçeten scenario" gaat
een eigen leven leiden.
Duurzame energiebronnen (zon,
wind, aardwarmte, biogas en
waterkracht) voorzien in 2000
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HET VERGETEN SCENARIO

voor 10% in de energiebehoefte,
en in 2025 ruim 20%. Kernener
gie komt in dit verhaal niet
~.

vergeten scenario

Het "vergeten scenario" zet de
gemoederen in beweging, a·l
thans buiten het Ministerie.
Steeds vaker verschijnen er
spekulatieve berekeningen over
het mogelijke aandeel van duur
zame energiebronnen in het ma
gische jaar 2000 en later.
De Nota Energiebeleid (Ministe
rie van Ekonomische Zaken) doet
ook een gooi: zon, wind, aard
warmte en biogas kunnen in 2000
net 2% van de energievraag dek
ken.Het vertrouwen is niet erg
gegroeid in het jaar 1980.
Het optimisme van milieu-orga
nisaties en energiebeweging
wordt niet gedeeld.
De Algemene Energie Raad (AER),
een adviesorgaan van de rege
ring op energiegebied , komt in
1982 met een aandeel van 5%
voor duurzame energie.

buitenland

Dan maar eens naar het buiten
land gekeken. De amerikaan
Amory Lovins preekt al jaren
het "zachte energie"-pad, waar
in geen plaats is voor kern
energie. President Carter heeft
tijdens zijn ambtsperiode de
zachte energiebronnen gestimu
leerd en gesubsidieerd. Zelfs
enkele elektriciteitsmaatschap
pijen (onder andere in Califor
nia) kregen de smaak te pakken.
De huidige president, Reagan,
zit duidelijk op de plutonium
lijn, en roeit de goedwillende
initiatieven van zijn voorgang
er stelselmatig uit.
Het zweedse Sekretariatet för
Framtidsstudier (Sekretariaat
voor Toekomststudies, een offi
cieel overheidsinstituut) heeft
een scenario ontwikkeld, waarin
Zweden in. 45 jaar tijd volledig
overschakelt op zonne-energie.
Inmiddels wordt bijna 90 % van
het energie-onderzoekbudget
(totaal 500 miljoen gulden) be
steed aan duurzame energiebron
nen.
De westduitse overheid steekt
72 miljoen in de konstruktie en
plaatsing van 's werelds groot
ste windmolen, de Growian (Gro
sse Windenergie Anlage) bij
Friedrichskoog. De twee wiek
hebben elk een lengte van 50
meter. Drie elektriciteitsmaat
schappijen moeten meedoen aan
het projekt. Ze geven zelf toe
er geen brood in te zien, maar
het kost hen niets. De firma
Siemens, de bouwer, wordt de
lachende derde. Inmiddels
groeit de club van "klewians"
(Kleine Windenergie Anlage 
fans) die groot bezwaar maken
tegen deze eenzijdige, groot
schalige aanpak.
In Denemarken, de windenergie
kampioen , werd onlangs de sub
sidie voor windmGlens verlaagd
van 30 naar 20%. Onmiddellijk
trokken de windmolenfabrikanten
aan de bel, uit vrees voor da
lingen van bestellingen en met
een dreigend verlies van 250
- van de 700 - arbeidsplaatsen.
De deense regering heeft de sub
sidie weer opgetrokken tot 30%,
mede en vooral omdat stimule
ring van windenergie overeen
stemt met het regeringsbeleid.
Overal zien we hetzelfde ver
schijnsel: als de overheid het
ziet zitten, gebeurt er iets.
De vraag is, of dat voldoende
is.



Kernsplijting en kernfusie blij
ven de troetelkinderen van het
onderzoek. Het energiebespa
ringsgebeuren bezet de tweede
plaats, terwijl in de loop der
tijden ettelijke miljoenen zijn
besteed aan "alternatieve ener
giebronnen" •
Echter, het einde lijkt nu in
zicht. De grote bezuinigings
en dé-reguleringsgolf spoelt
binnenkort ook over het onder
zoek. TNO en ECN moeten geld én
arbeidsplaatsen gaan inleveren.
Gevreesd mag worden, dat daar
door een stuk onderzoek naar
duurzame energiebronnen wordt
'gesaneerd'. OVerigens staat
al vast dat bij TNO het onder
zo~k ten behoeve van Kalkar
wordt afgebouwd. Toch nog een
gunstig teken?
Bij het ECN in Petten is het
Bur eau Energie Onderzoek Pro
jekten (BEOP) een belangrijke
tegenhanger gewor den van het
nucleaire onde r zoek aldaar .
De "stromings-energie"-poot
is uitgegroeid tot een toon
aangevend informatiepunt en
praktijkveld. Nrr de eerste
oogsten worden binnengehaald
(eigen windturbine, testveld,
enz , ) verdient het ECN-onder
zoek het voordeel van de twij
fel. Ondanks mogelijke bezwa
ren tegen het ECN (grootscha
lig, op industrie gericht)
vormt dit instituut momenteel
een sleutelpositie in de door
braak voor zon en windenergie.

OVERHEIDSBESTEDINGEN IN NEDER-
LAND VOOR ENERGIE-ONDERZOEK
(in miljoenen guldens)
------------------------------

' 75 '77 '81 '82

bespa-
ringen 16 34 54 78
steenkool 12 15 44 58
olie+gas 5 6 6 6
kernsplij- 37 44 47 48ting
kern-
fusie 28 24 23 23
alterna-
tieven 0 26 40 47
overige 31 35 46 46

totaal 129 184 260 306

zoek Centrum Nederland (ECN)
en het FOM (Fundamenteel Onder
zoek der Materie). In de afge
lopen acht jaar is een duide
lijke accentverschuiving te
zien in de besteding van deze
gelden:

Elke nieuwe energiebron maakt
een goede kans van slagen als
er voldoende aandacht, geld
en energie aan wordt besteed
in onderzoek en ontwikkeling.
Kernenergie is een mooi voor
beeld van een doelgerichte
keuze. In de jaren '50 en '60
werd alles op z'n kop gezet om
atoomenergie te introduceren :
steenkoolmijnen gesloten, gas
voor spotprijzen aan het bui
tenland verkocht, reactorcentra
en onderzoekslaboratoria uit
de grond gestampt, en forse
subsidies verstrekt aan het be
drijfsleven .
Na 20 jaar ontwi kke l i ng en on
danks een miljarden-investering
lijkt kernenergie heden ten
dagen een onhaalbare kaart, in
Nederland weliswaar .
Met de introduktie van duurzame
energiebronnen schijnt het te
genovergestelde aan de hand te
zijn: talloze juridische, be
stuurlijke en technische obsta
kels halen de vaart er uit.
De nederlandse overheid speelt
een belangrijke rol in de ont
wikkeling van nieuwe energie
bronnen. Het ministerie van On
derwijs en Wetenschappen be
heert het "wetenschapsbudget" ,
"aaruit in 1983 ruim 185 mil
joen wordt geput voor energie
onderzoek . Dit onderzoek vindt
plaats bij TNO, Universiteiten
en Hogescholen, Energieonder-

KNELPUNTEN
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In de bezuinigingsdrift be
sloot Minister van Aardenne
onlangs tot opheffing van 14
(veertien:) adviesraden op ener
gieqebied. Begeleidinqscommis··
sies voor windenergie, zonne
energie en aardwarmte worden
naar huis gestuurd. De Alge
mene Energie Raad wordt over
enkele jaren volledig opgeheven.
Regeren is vooruitzien. Maar
deze vooruitzichten voorspellen
weinig goeds.
De overheid' zou haar eigen (dub
bele) ramen ingooien, indien
het onderzoek naar duurzame
energiebronnen wordt weggeschof
feld. Juist het omgekeerde dient
van toepassing: meer geld en
meer onderzoek. Er liggen no<]
honderden plannen, projekten
en ideeen te wachten op nadere
toetsing op bruikbaarheid.
Uit de potjes voor kernenergie
en kernfusie valt no<] voldoende
geld te halen.

gemeenteperikelen

De toepassing van gedecentrali
seerde vormen van duurzame ener
gie vinden veelal plaats op
lokaal nivo. In dat geval krijgt
men te maken met de ambtelijke
molens van de gemeentelijke 0

verheid. Een verhaal apart.
De gemeentes kunnen in drie
categoriên worden ingedeeld:
- het mag niet
- het mag, mits ••••
- wacht maar, we doen het zelf.

niets mag
Veel gemeentebesturen volgen
de weg van de minste weerstand.
Verzoeken voor het plaatsen van
kleine en grote molens worden
resoluut afgewezen. Zelfs het
plaatsen van zonnecollectoren

op de zuidzijde van woonhuizen
vindt vaak geen genade in de
mooie ogen van schoonheids-com
missies: "Het straatbeeld mag
niet worden verstoord". Schoon
heid en veiligheid lijken elkaars
tegenpool. Niettemin blijkt er
na lang aandringen een weg te
vinden, zowel voor het plaatsen
van collectoren als voor wind
molens. De hardnekkigste gemeen
tebesturen zijn na verloop van
tijd terug te vinden bij de
Raad van State, die reeds enkele
volhoudende aspirant molenaars
in het gelijk heeft gesteld.

geregeld

Een àantal nederlandse gemeentes
(o.a. TiLburg, Nieuwegein, Den
Helder) heeft de inpassing van
windmolens geregeld in een zo
geheten "windmolenbesluit".
Daartoe werd de Bouwverordening
aangevuld met een artikel over
het plaatsen van windmolens.
Ogenschijnlijk lijkt zo'n ver
ordening remmend te werken ("Het
is verboden een windturbine te
plaatsen •• "), doch bij nadere
beschouwing blijkt zo'n regel
ing een handig hulpmiddel. Zo
wel gemeente (bouw- en woning
toezicht, energiebedrij~) als
toekomstige molenaar weten waar
ze aan toe zijn. Aspekten als
hinder (geluid en horizonver
vuiling), veiligheid (van molen
en mast)en elektrische aanslui
ting worden nauwkeurig omschre
ven. De praktijk leert dat een
windmolenverordening soepel
wordt gehantee):'d voor het ver
krijgen van een bouw- en draai
vergunning.
Niettemin stellen zowel EeN als
Energie Anders dat er nog veel
blijvende knelpunten moeten
worden opgeruimd, voordat wind
energie op lokale schaal een
duit in het energiezakje zal
doen.
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tegenwind

De mogelijkheden voor een plaat
selijk energiebeleid worden doo!
een (groeiend) aantal gemeenten
uitgewerkt in eigen, kleinscha
lige energieplannen. Het leukste
voorbeeld is het dorpje Deersum
(gemeente Rauwerdehem, Frieslan)

waar men dit najaar volledig op
windenergie wil draaien. Drie
grote molens leveren de stroom,
bij windstiltes valt men terug
op gasgeneratoren, die draaien
op biogas uit koeienstront.
De gemeente Schipluiden heeft
plannen voor eigen stroom- en
warmteproduktie. Ook Schiedam
heeft grootse ideëen in de rich
ting van zelfvoorziening.
De Elektriciteitsmaatschappij
Zuid Holland is uiteraard zeer
ontevreden over deze ontwikke
lingen.

op eigen kracht

~lle elektriciteitsmaatschap
pijen (met uitzondering van het
Provinciaal Elektriciteitsbe
drijf Friesland) zien de ont-

VOORUIT MET DE GEIT

"Windenergie kan alleen werken
dankzij dure subsidies" is een
veelgehoorde uitspraak.
Het begrip I subsidie I kan ook
anders worden gezien: alsiemanè
~en windmolen wil plaatsen, en
hij heeft te weinig eigen finan
ciële middelen, dan zou de over
heid kunnen bijspringen onder
het motto "de stroom die deze
molen gaat leveren veroorzaakt
geen vervuiling. Wij, overheid,
vinden dat een goede zaak, omdat
wij straks minder hoeven uit te
geven aan de bestrijding van
ver'VlÜling". Subsidiëren wordt
zodoende investeren in een
schoon I\lilieu en in veilige
energievoorziening.
Deze redenering geldt uiteraard
voor alle andere schone energie
bronnen.
In tegenstelling tot het bui
tenland, wordt in Nederland
geen subsidies verstrekt aan
partikuliere huishoudens.
Westduitsers en Denen mogen

wikkeling van duurzame energie
bronnen, en met name windener
gie, met angst en beven tege
moet. Hun monopolie (stoompro
duktie) dreigt her en der in
gevaar te komen. Windenergie
wordt als concurrent gezien,
samenwerking is eigenlijk niet
mogelijk.
Grote windmolens, die met veel
hangen en wurgen aan het lan
delijke net gekoppeld mogen
worden, kunnen overtollige elek
triciteit aanbieden tegen een
spotprijs. In zuid-Holland,
waar windenergie grote toekomst
heeft, 'speelt de EZH met een
plan om windmolens te gaan be
lasten: f 750,- per kiloWatt
opgesteld vermogen.

De Gasunie reageert nog niet
op nieuwe "collegaIS". Het ef
fekt van biogas, aktieve en
passieve zonne-energie is nog
te gering om daar druk over te
gaan doen. Al$ het menens wordt
met aardwarmte, biogas en andere
duurzame gas-bronnen, zullen
Shell en Esso wel tegenmaatrege
len treffen.

rekenen op 30% subsidie voor
respektievelijk zonneboilersi.
en windmolens. De industriële
bedrijvigheid rond deze ener
giebronnen is in deze twee
landen duidelijk zichtbaar:
gebruikers en fabrikanten heb
ben vertrouwen in de toepassinç.
mede omdat een stuk economisch
risico wordt gedragen door de
overheid.

doorbraken gewenst

Het duurzaam energiegebeuren
dreigt vast te lopen. Afgezien
van de honde.t:d grote windmolens
en tweeduizend zonneboilers
die reeds in bedrijf zijn,
lijkt het plafond in zicht.
"De toekomst van duurzame ener
gie hangt af van de ontwikke
ling en konstruktie van (groot
schalige) opslagsystemen";
aldus Jos van Beek, Organisa
tie voor Duurzame Energie.



In diverse studeerkamers is
ijverig getheoretiseerd en ge
tekend. Ingenieur Lievense
bedacht een windenergie-spaar
bekkensysteem (WESP) voor het
Markermeer: windenergie wordt
opgeslagen in een waterbekken.
Bij grotere elektriciteits
vraag loopt het water via tur
bines terug in het Ijsselmeer.
De turbines wekken stroom op.
Het plan zweeft nu al enkele
jaren binnen het Ministerie
van EkonomischeZaken. Een
verkleinde toepassing van dit
plan, het Energo-projekt bij
de Oosterscheldedam, ligt ook
al een tijdje in een buro-lade.

Van het OPAC-projekt (Onder
grondse Pomp Accumulatie Pro
jekt) hoort niemand meer iets.
Het principe is zeer simpel:
in tijden van elektriciteits
overschotten ('5 nachts. in
weekends) wordt een hoeveelheid
water opgepompt uit een werk
loze, 650 meter diepe mijn
s~hacht (in zuid Limburg) en
verzameld in een bovengronds

OPAC-projekt

Plan-Lievense voor een

Windenergie Spaarbekken (WESP)
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opslagbassin. Als de vraag naar
elektriciteit toeneemt (in de
ochtend), laat men het water
terugstromen via turbines in
de schacht, die stroom opwekken
en aan het net leveren. Een
oplossing, zowel voor de be
staande overcapaciteit als voor
grillige windstroom.

perslucht-plan

Het perslucht-plan leidt even
eens een sluimerend bestaan:
met overtollige stroom wordt
lucht samengeperst in een holte
in een zoutkoepel, en losgela
ten via turbines als de vraag
naar stroom oploopt. De zout
koepel kan echter niet m~er

worden gebruikt voor de opslag
van radioaktief afval.

Alle drie systemen hebben het
grote voordeel dat ze terstond

operationeel kunnen worden; het
opstarten van een conventionele
elektriciteitscentrale duurt
vaak 3 tot 6 uur.
Twee andere belangrijke voor
delen mogen niet ongenoemd blij
ven: werkgelegenheid (al is nog
weinig te zeggen over de omvang)
en beperking van de landelijke
overcapaciteit, dus beperking
van lucht- en andere vervuiling.
Niettemin zwijgt Den Haag in
alle talen. Ir. Lievense is
teleurgesteld: "Zelfs op het
eindexamen HAVO wordt mijn plan
in de opgaven gebruikt". Hij
vreest bovendien dat het buiten
land aan de haal zal gaan met
zijn idee.
De (alweer:) plannen voor een
waterkrachtcentrale in de Maas
bij Panheel (Limburg) wachten
ook al geruime tijd op uitvoe
ring. Datzelfde geldt voor
stortgasprojekten (Tilburg,
Bavel/Dorst, Mierlo) die in de

bestuurlijke sferen verstrikt
raken.
Zou het onderzoek naar brand
stofcellen (DSM) en naar aard
warmtetoepassingen in geruis
loze stilte voortgaan, of zijn
di~ ontwikkelingen ook al weer
van de baan?

Op deze manier krijgen zelfs
de grootste pessimisten gelijk:
het aandeel van duurzame ener
gie in Nederland zal in het
jaar 2000 niet veel voorstellen
"Het nederlandse energiebeleidJ
en energieonderzoek heeft de
traagheid van een slak" stelde
Milieudefensie in 1979.
Het ziet ernaar uit dat die
slak alleen maar in staat is
weg te kruipen in zijn heilig
huisje.
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