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Bronnen van hernieuwbare energie: van 1990 tot nu en een blik vooruit 

Presentatie door Thijl Ankersmit op bijeenkomst van PvdA Duurzaam d.d. 14-2-2013; beamer-afbeeldingen en tekst 

 

 

Deze presentatie is grotendeels gebaseerd op een gezamenlijk stuk van Kees van Gelder en mij dat nog lang niet klaar 

is, en dat in de wandeling wordt aangeduid als ‘het stappenplan’. Het uiteindelijke doel daarvan is om goed 

onderbouwde en realistische aanbevelingen te doen voor een meer duurzame energievoorziening in ons land in  2020, 

2030, 2040 en 2050. En dat uiteraard vanuit een sociaal-democratisch perspectief.   

Wat ik hier wil laten zien is hoe de verschillende bronnen en vormen van hernieuwbare energie in ons land zich hebben 

ontwikkeld sinds 1990, en wat wij denken dat hun mogelijkheden zijn voor de komende decennia. Daarbij moet ik me 

beperken tot wat hoofdlijnen.  

Het ‘tot nu’ in de titel moet overigens niet al te letterlijk worden genomen; 2011 is het meest recente jaar waarover we 

gegevens hebben – en die zijn bovendien nog enigszins voorlopig. De belangrijkste gegevensbron is een (jaarlijkse) 

publikatie van het CBS ‘Hernieuwbare energie in Nederland’ 1).  

Wat hier helemaal niet aan de orde komt, zijn de mogelijkheden voor energiebesparing. Om te komen tot een 

blauwdruk voor onze toekomstige energievoorziening is dat aspect net zo belangrijk als de mogelijkheden om meer 

hernieuwbare energie te produceren. 

Een laatste opmerking vooraf: Kees van Gelder en ik zijn lid van de themagroep Energie van PvdA Duurzaam, maar ik 

verkondig hier niet de unanieme mening van de themagroep. Binnen onze groep wordt over bepaalde aspecten uit ons 

stuk-in-wording verschillend gedacht – gelukkig maar, wat mij betreft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

1) Deze publicatie is gratis te downloaden vanaf de website van het CBS (www.cbs.nl), maar ook als papieren publicatie verkrijgbaar. 
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_________________________________________________________________________________ 

1. Energieverbruik in 2011   in Petajoules en procenten 

Elektriciteit      439    20 

Warmte    1102    51 

Vervoer (excl. elektriciteit)    624    29 

 

Totaal (bruto eindverbruik)  2165  100 

______________________________________________________________________ 

Ontwikkeling van het energieverbruik (PJ): 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 

 

1 PJ = 21 duizend huishoudens een jaar gas, of 84 duizend huishoudens een jaar elektriciteit.  *)   

1 PJ = 1000 TJ       (1 miljoen kWh= 3,6 TJ)   

_________________________________________________________________________________ 

*) Gemiddeld gebruik van huishoudens op jaarbasis: 1500 m3  gas en 3300 kWh elektriciteit (Nibud). 

Laten we allereerst kijken wat het totale energieverbruik in Nederland is. Dit is hier weergegeven in zgn. Petajoules; een  

maat die voor iedere vorm van energie bruikbaar is. Als we naar uitsluitend hernieuwbare energie kijken, is het soms 

handiger om een eenheid te hanteren die duizend maal zo klein is, de Terajoule.  

In 2011 verbruikten we in Nederland in totaal 2165 PJ; ruim de helft in de vorm van warmte, bijna 30 procent voor 

vervoer, en de resterende 20 procent in de vorm van elektriciteit.  Overigens zijn er verschillende methoden om het 

energieverbruik te meten. De methode die hier is gebruikt, staat bekend als de ‘bruto eindverbruikmethode’. Dat is de 

methode die volgens internationale afspraken gehanteerd moet worden om het percentage hernieuwbare energie te 

bepalen; die 16 procent dus die dit kabinet als doelstelling heeft voor 2020.  

De grafiek geeft een beeld van de ontwikkeling van het energieverbruik in Nederland sinds 1990.  

Weergegeven zijn steeds intervallen van vijf jaar, behalve aan het eind; daar zijn zowel de resultaten voor 2010 als 2011 

weergegeven. Uit de gegevens over die laatste twee jaren blijkt dat er van jaar op jaar vrij forse fluctuaties kunnen 

optreden, vooral als gevolg van verschillen in weersgesteldheid en economische ontwikkelingen. Zo was 2011 een 

aanzienlijk zachter jaar dan 2010, en economisch hadden (en hebben) we het tij niet mee. Uiteindelijk lag het 

energieverbruik in 2011 wel 19 procent hoger dan in 1990, maar van een stormachtige groei van het enerieverbruik is 

geen sprake. Gemiddeld over deze periode nam dat met ongeveer 1 procent per jaar toe. 

Hoewel nog steeds ruim de helft van het energieverbruik uit warmte bestaat, neemt dat aandeel wel wat af. In 1990 

was het nog 60 procent, in 2011 51 procent.   
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_________________________________________________________________________________ 

2. Aandeel van hernieuwbare energie in 2011:  4,3 procent 

    Aandeel van duurzame energie in 2011:   1,5 procent (discutabel) 

____________________________________________________________________ 

Samenstelling bronnen in procenten, 2011  hernieuwbaar  duurzaam 

Verbranding van biomassa      50,8          x 

Vergassing/vergisting van biomassa      9,4     26,8 

Biobrandstof voor wegverkeer     14,0          x     

Zonne-energie als elektriciteit       0,3       1,0 

Zonne-energie als warmte        1,1       3,2 

Windenergie        18,4     52,2 

Waterkracht          0,4       1,1 

Diepe bodemwarmte (aardwarmte)      0,3       1,0 

Ondiepe bodemwarmte        2,7       7,7 

Aerothermische energie        2,5       7,1 

Totaal  %  en  PJ     100   93  100   33 

_________________________________________________________________________________ 

 

Van de meer dan 2000 PJ energie die we jaarlijks verbruiken is slechts 93 PJ oftewel 4,3 procent ‘hernieuwbaar’. 

Biomassa en biobrandstof samen, dus de bovenste drie categorieën in dit tabelletje, zijn daarbij zwaar dominant; 

samen zijn ze goed voor bijna driekwart van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie.  

Wat dit tabelletje ook laat zien, is dat ‘hernieuwbaar’ beslist niet hetzelfde is als ‘duurzaam’. ‘Duurzame energie’ is ook 

altijd hernieuwbaar, maar moet aan aanvullende eisen voldoen. In het stuk van Kees en mij hebben we duurzame 

energie heel algemeen omschreven als  ‘energie die hernieuwbaar is maar bovendien geen schadelijke neveneffecten 

mag hebben voor het milieu, voor de ecologie en voor het welbevinden van de bevolking – ook niet dat van 

toekomstige generaties’. Biobrandstof voor het wegverkeer voldoet zeker niet aan die eis, en veel biomassa evenmin. 

Ik kom daar zodadelijk nog op terug. Wij hebben hier alleen vergassing of vergisting van biomassa tot de duurzame 

energievormen gerekend. Dat is een discutabele beslissing - maar dat geldt evenzeer voor iedere andere cesuur tussen 

hernieuwbare en duurzame energie. De door ons getrokken grens heeft in ieder geval het voordeel van gemakkelijke 

hanteerbaarheid. Uitgaande van ons criterium kom je uit op slechts anderhalf procent duurzame energie in 2011. 

De andere vormen van hernieuwbare energie zijn allemaal tevens als duurzaam aan te merken. ‘Windenergie’, dus 

turbines op land en in windparken op zee, is daarbij verreweg het belangrijkst. Binnen de duurzame energie zoals door 

ons geoperationaliseerd is zelfs ruim de helft windenergie.  

‘Zonne-energie’ stelt nog verrassend weinig voor, zeker die in de vorm van elektriciteit. Zonnepanelen op daken staan 

sterk in de belangstelling, maar hun bijdrage aan de energie-opwekking is nog zeer bescheiden. Wel wordt verwacht 

dat er eind dit jaar al ongeveer drie maal zoveel huishoudens zonnepanelen zullen hebben als in 2011.  

Waterkracht speelt in ons land een marginaal rolletje en dat zal hoogstwaarschijnlijk altijd zo blijven. Ik zal deze vorm 

van energie-opwekking daarom verder buiten beschouwing laten.  

Bij elkaar opgeteld stellen de drie laatste bronnen van energie nog wel wat voor. Diepe bodemwarmte oftewel 

aardwarmte is warmte uit het binnenste van de aarde en leidt tot temperaturen van ver boven de 100 graden. Bij 
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ondiepe bodemwarmte wordt met behulp van een warmtepomp in de bodem opgeslagen zonnewarmte gewonnen, en 

bij aerothermische energie op dezelfde manier warmte uit de buitenlucht. 

 

_________________________________________________________________________________ 

3. Waarom geen grote toekomst voor biomassa en geen voor biobrandstof? 

 

- Allerminst CO2-neutraal (winning, transport, bewerking kosten energie bijv. dieselolie).  

- Noodzakelijk importoverschot biomassa; benut het liever op locatie.  

- Gebruik het waar mogelijk voor afbreekbaar verpakkingsmateriaal, meststof,  

   veevoer e.d. (regeeraccoord: “cascadering”). 

- Het houdt kolencentrales in stand (gelegitimeerd door bijstook). 

- Maar geen bezwaar tegen vergassing/vergisting bijv. op locale schaal  

  (boerderij-afval als basis voor WKK). 

 

- Transportbrandstof uit aardolie is minder schadelijk dan uit biomassa. 

- Biobrandstof voor vervoer vermindert vraag naar transportbrandstof uit  

  aardolie voorlopig met maximaal slechts 10 procent.  

- Er blijft voldoende “traditionele” transportbrandstof beschikbaar als binnen  

   vervoer elektriciteit en eventueel waterstof fors in belang toenemen. 

- Maar wie weet wat bijv. algenkweek in de toekomst mogelijk maakt….  

_________________________________________________________________________________ 

 

De hier vermelde argumenten spreken denk ik grotendeels voor zich. Over dat ‘noodzakelijke importoverschot’: 

Nederland importeert nu al meer biomassa dan het exporteert. Bij verdere uitbreiding van biomassa voor energie zal 

dat importoverschot alleen maar groter worden, want het Nederlandse land- en bosbouwareaal is daarvoor 

onvoldoende. Dat betekent dus steeds meer energievragend transport. Onze bedenkingen tegen biomassa betekenen 

overigens niet dat het verstoken daarvan op korte termijn zou moeten verdwijnen. Wel zou het goed zijn als het in de 

toekomst binnen de hernieuwbare energie een veel minder dominante rol gaat krijgen. Dat is ook wel te verwachten; 

andere vormen van hernieuwbare energie laten de laatste jaren een veel  snellere relatieve groei zien. Overigens zijn 

wij als burgers mede-verantwoordelijk voor die dominante rol van het verstoken van biomassa - via onze houtkachels 

en openhaarden. De hoeveelheid hernieuwbare energie die in particuliere houtkachels en openhaarden wordt 

geproduceerd ligt in dezelfde orde van grootte als het verstoken van biomassa in elektriciteitscentrales (en een fractie 

lager dan het verstoken van biogeen afval  in afvalverbrandingsinstallaties). 

Wat betreft biobrandstof voor het wegvervoer ben ik het van harte eens met de recente Oxfam-Novib-actie die 

afschaffing van de verplichte bijmenging van biobrandstof in diesel en benzine bepleit. In ieder geval voorlopig zijn de 

nadelen daarvan groter dan die van zuiver uit aardolie verkregen brandstof. Naast alle andere nadelen die aan energie 

uit biomassa kleven is bij biobrandstof voor het wegverkeer heel sterk sprake van concurrentie met de verbouw van 

gewassen voor voedsel; maïs en suikerriet vormen nog steeds de belangrijkste grondstoffen voor deze brandstof.   
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_________________________________________________________________________________ 

4. Ontwikkeling van de hoeveelheid duurzame energie en hernieuwbare   

     energie (in TJ): 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Hiervóór zagen we hoe het totale energieverbruik zich heeft ontwikkeld in de periode 1990-2011. Dat kwam neer op 

een gemiddelde groei van zo’n 1 procent per jaar. Bovenstaand grafiekje laat zien dat in dezelfde periode de 

hoeveelheid hernieuwbare energie veel sterker groeide; van 21 duizend Terajoule in 1990 naar 93 duizend in 2011.  

Daarmee is dus ook het aandeel van de hernieuwbare energie in deze periode toegenomen; van 1,1 procent in 1990 

naar die eerder genoemde 4,3 procent in 2011. Dus nog 11,7 procent te gaan in de periode 2012-2020… .   

Ook het aandeel van de hernieuwbare energie die o.i. het predikaat ‘duurzaam’ verdient  is in deze periode gegroeid – 

van 0,1 procent in 1990 naar anderhalf procent in 2011.    

  

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 

Duurzaam 

Hernieuwbaar 



 

6 
 

_________________________________________________________________________________ 

5. Ontwikkeling van vormen van hernieuwbare energie (in TJ):  

    1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011

 

biomassa-stroom,  biomassa-warmte,  zonnestroom,  zonnewarmte,  wind, thermisch 

_________________________________________________________________________________ 

 

Deze grafiek biedt een specificatie naar het soort van hernieuwbare energie.  Waterkracht is hier buiten beschouwing 

gelaten omdat het zo weinig voorstelt, en ook biobrandstof omdat dat iets van de laatste jaren is.  

Hier zie je weer duidelijk de dominantie van biomassa, al vanaf het begin. Maar opvallend is dat het gebruik van 

biomassa voor stroomopwekking  veel sterker is toegenomen dan voor de produktie van warmte. Die “inhaalrace” 

heeft zich voornamelijk afgespeeld tussen 1995 en 2005.  

Stroom uit windturbines stelde in 1990 nog helemaal niets voor, maar heeft vanaf 1995 een flinke groei doorgemaakt.  

Zoals al eerder opgemerkt is de bijdrage van zonne-energie nog steeds zeer gering, ondanks de vele publiciteit rond 

zonnepanelen voor stroomopwekking. Het vergt bijna een vergrootglas om zonnestroom en zonnewarmte in de grafiek 

te vinden.    

Het kolommetje voor thermische energie, dwz de som van diepe en ondiepe bodemwarmte en van aerothermische 

energie, begint pas in 2005 enigszins zichtbaar te worden, maar zit duidelijk “in de lift”.  
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_________________________________________________________________________________ 

6. Ontwikkeling aandeel hernieuwbaar (%) binnen totaal elektriciteitsgebruik 

     en binnen totaal warmtegebruik: 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

We hebben gezien dat in de afgelopen 22 jaar de hoeveelheid hernieuwbare energie aanmerkelijk sterker is gegroeid 

dan de totale hoeveelheid energie, en dat dus het aandeel van die hernieuwbare energie is toegenomen. Maar wat 

deze grafiek laat zien, is dat dat vooral geldt voor energie in de vorm van elektriciteit.  

In 1990 bleef het percentage hernieuwbare elektriciteit nog achter bij  hernieuwbare warmte, vijf jaar later lager die 

percentages gelijk, en vanaf 2000 tot en met 2010 heeft het percentage hernieuwbare stroom dat van hernieuwbare 

warmte steeds verder overvleugeld. In 2010 was 9,7 procent van de elektriciteit hernieuwbaar, tegen 2,7 procent van 

de warmte. Opvallend is wel dat 2011 weer een ontwikkeling in de andere richting laat zien – mogelijk het begin van 

een nieuwe trend.  In ieder geval is duidelijk dat de “vergroening” van de elektriciteit  in ons land tot op heden veel 

succesvoller is geweest dan van warmte, dus een inhaalslag op het gebied van warmte is wel op z’n plaats.   
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_________________________________________________________________________________ 

7. Potentieel van vormen van hernieuwbare energie volgens PBL en ons 

       PBL (2050)        Wij (2020)             Wij (2050) 

    DOEL:            klimaatneutraal      max. aandeel hernieuwbaar  

               en bij voorkeur duurzaam  

bio-transportbrandstof / groen gas  zeer groot        geen/beperkt geen/beperkt 

biomassa in kolencentrales (+ CCS)  zeer beperkt        geleidelijk uitfaseren  

wind op land     beperkt        beperkt  beperkt  

wind op zee      groot         groot    zeer groot 

zonnestroom     beperkt        groot  (zeer?) groot 

zonnewarmte     beperkt        beperkt  zeer beperkt 

systemen met warmtepomp   groot         groot  groot  

diepe bodemwarmte    beperkt        beperkt  mogelijk groot 

blue energy       …         testen  mogelijk groot 

gascentrales met CCS    beperkt        geen CCS   geen?  

kernenergie     groot         uitfaseren  niet met uranium    

_________________________________________________________________________________ 

 

Men dit laatste plaatje kijken we heel globaal naar de toekomstige mogelijkheden van een aantal vormen van energie-

opwekking. Volgens een publikatie uit 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moeten we het tussen nu 

en 2050 vooral hebben van de vier geel gemarkeerde bronnen in de eerste kolom. 1) 

In het stuk-in-wording van Kees en mij komen we tot dezelfde conclusie voor wind op zee en systemen met een 

warmtepomp. Voor wat betreft bio-transportbrandstof heb ik al duidelijk gemaakt dat we daar niets in zien, al moeten 

we die mening misschien bijstellen als experimenten met algen als grondstof erg positief zouden uitpakken. Voor 

kernenergie zien wij vooralsnog geen toekomst, maar het is denkbaar dat ergens tussen 2020 en 2050 een type 

kerncentrale wordt ontwikkeld die geen gevaarlijke grondstof als uranium vereist en geen kernafval produceert. Zo is er 

de laatste tijd nogal wat publiciteit over de ontwikkeling van een thorium-reactor.   

Bij de verschillen in beoordeling tussen het PBL en ons moet wel in het oog worden gehouden dat de primaire 

doelstelling van beide stukken verschillend is; in het PBL-rapport staat het bereiken van klimaatneutraliteit voorop, bij 

ons de vraag hoe je zo effectief mogelijk het aandeel van hernieuwbare energie kunt vergroten, en dan bij voorkeur ook 

nog op een manier die als ‘duurzaam’ kan worden aangemerkt.  

 

Een paar van onze verwachtingen over het potentieel van energiebronnen wil ik nog toelichten. 

_______________ 

  1)   De beoordelingen in de eerste kolom zijn ontleend aan de PBL-publikatie ‘Verkenning van routes naar een schone economie in  

         2050. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden’; hiervan blz. 36 en 37.  
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• Elektriciteit van windturbines biedt enorme mogelijkheden voor uitbreiding – maar dan vooral op zee. In 2011 

produceerden windturbines op land ruim 14 PJ, op zee slechts 2,7. Voor wat betreft windturbines op land streeft de 

overheid naar een ongeveer drie keer zo hoge opbrengst in 2020. 1)  Als dat al lukt, dan is de grens van de  

mogelijkheden op land ons inziens wel bereikt, misschien zelfs wel overschreden – overschreden in die zin dat de 

opbrengsten niet opwegen tegen het ongerief voor omwonenden en aantasting van het landschap. 

Op het Nederlandse deel van de Noordzee daarentegen kan volgens conservatieve schattingen op termijn zo’n 400 tot 

500 PJ per jaar worden geproduceerd. Volgens een andere studie zou de opbrengst zelfs tegen de 1000 PJ kunnen 

bedragen. 
2)

  Als we deze schattingen middelen, komen we op zo’n 700 PJ in 2050 – dat is ruim anderhalf maal het 

totale stroomgebruik in Nederland in 2011. Overschotten kunnen dan deels worden geëxporteerd en worden 

weggestreept tegen noodzakelijke importen op momenten dat er weinig wind is. Die sterk wisselende opbrengst is 

meteen de achilleshiel van elektriciteit uit windturbines, en trouwens van de meeste vormen van duurzame energie. 

Hoe daarvoor oplossingen te vinden is één van de belangrijkste vraagstukken rond de energietransitie.   

• Wat betreft stroomopwekking vallen al voor 2020 grote stappen vooruit te maken op het gebied van zonnepanelen, 

al zal de bijdrage daarvan dan nog ver achterblijven bij die van windturbines; wellicht ergens tussen de 10 en 15 PJ. 3)  

Dat is dus vergelijkbaar met de opbrengst van windturbines op land in 2011. 

• Op het gebied van warmte valt al op korte termijn veel te verwachten van gebruik van restwarmte van bedrijven en 

van ondiepe bodemwarmte. Na 2020 kan wellicht ook diepe bodemwarmte een rol van betekenis gaan spelen. Die 

vorm leent zich trouwens ook goed voor het opwekken van elektriciteit. Het is zeker de moeite waard om 

proefprojecten op het gebied van diepe bodemwarmte uit te breiden.  

• Datzelfde geldt voor een techniek die nog helemaal in de kinderschoenen staat: ‘blue energy’. Daarbij wordt stroom 

gewonnen op punten waar zoet en zout water elkaar ontmoeten. Nederland lijkt in principe een heel geschikt land om 

anno 2050 voor een deel op die manier in z’n energiebehoefte te voorzien, maar of dat er echt in zit, zal in de komende 

jaren moeten blijken. 

 

      ***** 

 

 

 

 

______________ 

  1)   Die 14 duizend TJ uit windturbines op land kwamen uit een geïnstalleerd vermogen van 2088 MW. Voor 2020 streeft de 

         overheid naar een geïnstalleerd vermogen van 6000 MW. Minister Kamp bepleitte recentelijk een zelfs nog sterkere groei.  

  2)   Het PBL schat de mogelijkheden voor 2050 op 34 duizend MW geïnstalleerd vermogen = omstreeks 430 PJ per jaar.  

         (Routekaart….  blz. 78-79). De hoge schatting is te vinden in een publicatie van het Office for Metropolitan Architecture –  

         ZEEKRACHT; a strategy for masterplanning the North Sea, 2008; blz. 68.  Zij schatten het haalbare te installeren vermogen op 

         77 duizend MW = omstreeks 970 PJ.  Voor windturbines op zee wordt uitgegaan van een gemiddelde jaaropbrengst per MW  

         van  0,0126 PJ; hoger dan voor turbines op land vanwege de gemiddeld krachtiger wind op zee.   

  3)   In een recent rapport van Ecofys wordt voor 2020 een mogelijke opbrengst in een orde van grootte van 12 PJ geschat. (Ecofys,  

         november 2012 – Costs and risks of the import of RES statistics by the Dutch government; blz. 3-6.) 


