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Aardgas is zo ouderwets,
ruim baan voor warmte

Het aardgasnetwerk
is aan groot
onderhoud toe. Is
het verstandig om
hierin geld te
steken? Nee, vinden
Rolf Steenwinkel
enChrisPeeters,
PvdA’ers in
duurzaamheid.

N a de ontdekking
van het aardgas-
veld bij Slochte-
ren in 1959 is in
Nederland koorts-
achtig gewerkt
aan een fijnmazig

aardgasnet. Dat was nodig voor de
‘aardgasrevolutie’ tussen 1965 en
1975. In 1965 bedroeg het binnen-
lands verbruik nog maar 2 miljard
kuub gas, vijf jaar later was dat bijna
het tienvoudige (20 miljard kuub), en
nog vijf jaar later was dat nog eens
ruim verdubbeld. Het aardgasnet-
werk bestaat uit omstreeks 12 dui-
zend kilometer hoofdtransportlei-
ding en 124 duizend kilometer (!) lei-
ding naar eindgebruikers. De levens-
duur van dat netwerk bedraagt onge-
veer zestig jaar. Over enige jaren zal
dus gestart moeten worden met de
vernieuwing ervan, een ingrijpende
en kostbare operatie.
Dan kunnen we in theorie weer

zestig jaar vooruit, maar er zal hal-
verwege die periode nog maar wei-
nig Nederlands aardgas door dat net
stromen. De aardgasvoorraad onder
Groningen zal immers drastisch te-
ruglopen de komende tien tot dertig
jaar. De vraag is waar ons gas over
twintig jaar vandaan moet komen.
Biogas zal er bij lange na niet vol-
doende zijn. Willen we nog afhanke-
lijker worden van Rusland? En wat te
denken van de milieu-effecten van
ons energieverbruik?

Slimmer
Er is een alternatief. Er is overal in
Nederland veel warmte beschikbaar
die we kunnen gebruiken om huizen
en gebouwen te verwarmen. De poli-
tiek staat nu dus voor een fundamen-
tele keuze. Moet het fijnmazig aard-
gasnet worden gerenoveerd, of is het
slimmer om voor warmtenetten te
kiezen? Daarbij kan het gaan om net-
werken waarop praktisch alle wonin-
gen en andere gebouwen van een
wijk of hele stad zijn aangesloten,
maar ook om netwerken voor een of

enkele gebouwen. Ze zorgen voor
ruimteverwarming en warm tapwa-
ter.
Veel van die netten zullen in eerste

instantie gevoed worden met rest-
warmte van (voornamelijk) bedrij-
ven. Die is weliswaar veelal niet uit
hernieuwbare bronnen afkomstig,
maar het is aanzienlijk energievrien-
delijker deze warmte nuttig te ge-
bruiken dan haar de lucht in te bla-
zen of af te voeren via het oppervlak-
tewater, met alle negatieve milieuef-
fecten van dien.
Op den duur kan duurzame warm-

te, bijvoorbeeld die uit diepe aardla-
gen, de rol van die restwarmte over-

nemen. Ook warmte van de zon op-
gevangen door gebouwen kan wor-
den benut.

Duurzame energie
Warmtenetten zijn bovendien een
bewezen techniek. Stockholm ver-
warmt bijvoorbeeld 90 procent van
de gebouwen met een warmtenet.
Daarnaast: het grootschalig invoeren
van warmtenetten zal de aandacht
voor allerlei vormen van duurzame
energie en optimale energiebenut-
ting stimuleren, en kan zo een be-
langrijke bijdrage leveren aan een
succesvolle energietransitie.
Een beslissing hierover moeten we

snel nemen. Ieder EU-land moet al
volgend jaar een warmteplan presen-
teren. De voor dit najaar aangekon-
digde warmtenotitie van minister
Kamp moet het Nederlandse plan
voorbereiden. Het is van het grootste
belang dat daarin uitdrukkelijk aan-
dacht wordt gegeven aan mogelijk-
heden om verouderde delen van het
fijnmazig aardgasnetwerk te vervan-
gen door warmtenetten. De ontwik-
keling van lokale warmtenetten kost
veel tijd. Het zou jammer zijn om
tijd, geld en energie te verspillen aan
de vernieuwing van het aardgasnet
door te lang te wachten met een dis-
cussie over alternatieven.
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Een nieuwe boorlocatie bij Lauwersoog. De hoeveelheid gas onder de provincie Groningen neemt drastisch af. FOTO ANP

T oen een 18-jarige onge-
wapende jongen werd
doodgeschoten door de
politie van de Ameri-
kaanse stad Ferguson,

was er nog stille hoop dat een ge-
degen onderzoek zou leiden tot
helderheid. De zaak was al tra-
gisch genoeg, rellen hadden al ge-
noeg schade aangericht. Van die
hoop is weinig over.
Nieuwe rellen en plunderingen,
ditmaal heftiger, zijn losgebar-
sten nu er geen rechtszaak komt
tegen de betreffende agent. In
170 steden uitten demonstranten,
zwart en blank, hun woede en on-
begrip. Die onvrede heeft een
grond, al is voor rellen en plunde-
ringen geen rechtvaardiging.

Een lekenjury in Ferguson be-
sloot dat er te weinig hard bewijs
is om een zaak te beginnen. Dat
klinkt als een neutrale beslissing,
maar is het niet. De facto bete-
kent het dat de agent niet veel te
verwijten valt. De verwachting is
dat er om dezelfde reden ook
geen disciplinaire straf zal volgen
tegen de agent.
Het Amerikaanse rechtssysteem
heeft dus gesproken, de zaak is
abrupt afgedaan. De uitkomst is
dat een agent grote vrijheid heeft
om van dichtbij te schieten, ook
als de verdachte jong en ongewa-
pend is, ook als zwarte jongeren
gemiddeld 21 keer zoveel kans
hebben door de politie gedood te
worden als blanke.

Het grote probleem is dat bij zo’n
gevoelig besluit een vonnis nodig
is dat boven alle twijfel verheven
is. En dat bovendien de autoritei-
ten hun best doen om zoveel mo-
gelijk de onrust en vragen te be-
antwoorden. Daaraan heeft het in
Ferguson ten enenmale ontbro-
ken.
In de VS zwelt de kritiek aan dat
de rechtsgang meer vragen op-
roept dan beantwoordt. Vooral de
aanklager in Ferguson krijgt kri-
tiek, op de manier waarop hij de
lekenjury aanstuurde en op de
manier waarop hij met de jury-
conclusies naar buiten trad. Hij
nam vooral de agent in bescher-
ming, en sprak met geen woord
over het cruciale punt van de

zaak: dat de verdachte ongewa-
pend was.
In Ferguson is deze week verbijs-
terend weinig aan ‘damage con-
trol’ gedaan, laat staan aan ver-
zoening. Er was geen plan om sa-
men met de zwarte gemeenschap
naar oplossingen te zoeken. De
agent die de jongen doodschoot,
sprak denigrerende woorden over
het slachtoffer.
Het blijft tragisch hoe in een zaak
als deze zoveel kansen worden
verspeeld om de waarheid te vin-
den op een manier die een oplos-
sing naderbij brengt, in plaats
van die verder weg te zetten.
Zelfs al kan de toedracht mis-
schien nooit vastgesteld worden,
de poging had beter gemoeten.
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