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1 Inleiding 
In juli 2015 schreven we document 39 “Energiescenario’s Nederland in 2050”, grotendeels 
gebaseerd op een studies van Chris Hellinga (2010) en Mark van Baal (2011 & 2014). In de 
scenario’s worden onder meer voorspellingen gegeven van het energetisch eindgebruik, van 
de verdeling over verschillende energiedragers en van de oppervlakken die nodig zijn voor 
enige energiedragers. Onlangs publiceerde Jacques Hagoort een stuk waarin hij aan het eind 
ook een voorspelling presenteert. Bovendien heeft een groep wetenschappers uitgezocht 
hoeveel hernieuwbare energie er op het grondgebied van de EU in 2050 geproduceerd kan 
worden. Dat is gedaan met de database ENSPRESO, ontwikkeld in opdracht van het “Joint 
Research Centre”, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie.  
 Hieronder worden de betreffende voorspellingen vergeleken en van commentaar 
voorzien.  
 

2 Energetische eindgebruik in 2050 
In tabel 1 en in onderstaande figuur is het nationaal energetisch eindgebruik uit 2011 
getoond tegelijk met de voorspellingen van Hagoort, Hellinga en van Baal voor 2050. Daarbij 
is aangegeven hoe de verdeling is over 4 vormen van energieverbruik:  

− Elektriciteit voor apparaten, zoals lampen, wasmachines, computers, koelinstallaties, 
elektromotoren. 

− Lage temperatuur warmte (lager dan ongeveer 100° C), voornamelijk warmte 
gebruikt om gebouwen te verwarmen 

− Hoge temperatuur warmte, voornamelijk gebruikt voor industriële processen. 

− Transportbrandstoffen. 
 

Tabrel 1 
Energetisch eindgebruik in 2050 
(alle eenheden in PJ/jaar)  

2011 Hagoort Hellinga van Baal 
(benadering) 

Elektrische apparaten  306 385 440 300 

Lage temperatuur warmte 829 523 110 60 

Hoge temperatuur warmte 480 348 410 380 

Transport brandstoffen 497 481 200 150 

TOTAAL  2.112 1.737 1.160 890 

 
Het totale eindgebruik in 2018 was 2119 PJ. De voorspelling voor 2030 komt overeen met 
een afname (vanaf 2018) van 1,5% per jaar; die voor 2050 met percentages per jaar van 
0,6% (Hagoort), 1,4% (Hellinga) en 1,8% (van Baal).  

Op dit moment lijkt de schatting van Hagoort veel te conservatief en die van Van Baal 
optimistisch, maar misschien ook het meest realistisch, mits goed beleid wordt ontwikkeld. 
Want hij heeft gekeken naar de mogelijke technische ontwikkelingen. Dat heeft hij apart 
gedaan voor ongeveer 15 groepen energieverbruikers, zoals procesindustrie, 
zeescheepvaart, glastuinbouw en kantoren. Aan de andere kant is het eindgebruik sinds 
2011, na een daling tot 2043 PJ in 2015, nu weer toegenomen tot 2119 PJ in 2018.  
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3 Te produceren energie meer dan energetisch eindgebruik 
Hoe conservatief Hagoort ook is met betrekking tot de mogelijke energiebesparingen na 
2030, hij laat onbesproken dat er met zon, wind en andere energiedragers veel meer moet 
worden geproduceerd dan nodig voor het energetisch eindgebruik: 

1. Conversieverliezen. Tussen de opwekking aan de bron (windturbine, zonnepaneel) en 
de elektriciteit uit een stopcontact, gaat er best veel energie verloren. In de toekomst 
zal dat verschil wellicht relatief groter worden, omdat de elektriciteit over grotere 
afstanden vervoerd moet gaan worden, en er heel wat elektriciteit tijdelijk moet 
worden opgeslagen. Ook bij de conversie van elektrische energie naar bijvoorbeeld 
synthetische kerosine via waterstof, blijft orde 50% van de nuttig te gebruiken 
energie over of nog minder. Dus de conversieverliezen zullen waarschijnlijk relatief 
flink toenemen. In 2011 een factor 1,3; in 2050 een factor 1,5? 

2. Brandstoffen voor zeescheepvaart en luchtvaart. De brandstoffen voor 
zeescheepvaart en luchtvaart moeten ergens geproduceerd worden. Nederland wil 
een belangrijk land blijven in de handel, transport en procesindustrie. Dan mag de 
overeenkomstige CO2-uitstoot ook wel hier in rekening worden gebracht. 

3. Grondstoffen voor de chemische industrie (plastics, kunstmest). Het afscheid van 
kolen, olie en aardgas impliceert dat de grondstoffen voor de chemische industrie 
gemaakt moeten worden uit waterstof geproduceerd met duurzame energie. 

De totale hoeveelheid energiedragers in 2011 bedroeg ruim 1,9 maal het energetisch 
eindgebruik. Hoewel ook bij deze drie componenten energiebesparing mogelijk zal zijn 
moeten we volgens Hellinga in 2050 niet met een factor 1,9 rekenen, maar met een factor 
3,0; volgens van Baal met een facto 2,1. In het volgende is niettemin factor 1,9 toegepast op 
elk scenario, waarbij met een + en een – is de afwijking is aangegeven ten opzichte van wat 
elke auteur zelf heeft aangegeven.  
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4 Energieproductie per energiedrager 
 
Nadat Hagoort, Hellinga en van Baal hadden geschat hoeveel energie in 2050 nodig zou zijn,  
hebben ze vervolgens geschat hoe dat verdeeld zou kunnen worden over de verschillende 
enegiedragers, met name zon, wind op land (WOL), wind op zee (WOZ) en biomassa. Zie 
tabel 2. Hagoort noemt in zijn stuk alleen wat er na 2030 bij moet komen. Daarbij moeten de 
hoeveelheden van 2030 nog worden opgeteld. De bijdrage van biomassa is in het scenario 
van Hellinga wel erg groot. In “Kijk op biomassa bij energietransitie” kwamen we op 250 – 
1000 PJ/jaar voor de maximale hoeveelheid duurzame biomassa beschikbaar voor 
Nederland in 2050. De door van Baal geschatte hoeveelheid lijkt beter haalbaar. Wellicht zou 
bij van Baal een verschuiving van WOL naar WOZ ook beter zijn. 
 In tabel 2 zijn ook de waarden gevonden met ENSPRESO. Dat is heel gedétailleerd 
gedaan: elke vierkante kilometer is bekeken; rekening is gehouden met bijvoorbeeld de 
lokale zonneschijn en welk oppervlak waarvoor gebruikt kan worden. De uitkomsten geven 
het maximum aan dat redelijkerwijs mogelijk is, uitgaande van: 
- Overal windturbines, mits binnen redelijke afstand van bebouwing 
- 3 % van het grondoppervlak buiten de bebouwing wordt gebruikt voor energie uit zon 

(overigens geen wateroppervlaktes, geen vliegveldterreinen) 
- Strenge duurzaamheidseisen aan biomassa. 
In de hele EU zou op deze wijze 82.800 PJ/jaar geproduceerd kunnen worden. Dat is 1,3 
maal het primair energetisch eindgebruik in 2016; op Nederlands grondgebied (inclusief 
continentaal plat) 1.450 PJ/jaar. Dat is minder dan de benodigde hoeveelheid volgens de 
meest optimistische schatting. Nederland zal dus flink wat moeten importeren. Opvallend is 
de grote hoeveelheid WOL. Die komt overeen met  49.000 MW. Dat is 8 maal zoveel als de 
6.000 MW die de provincies zouden moeten realiseren.  

 

Tabel 2 
Verdeling energieproductie in 2050 over 
energiedragers (alle eenheden in PJ/jaar)  

Hagoort+ Hellinga - van Baal - ENSPRESO 

Zon  974 364 625 436 

Wind op land  (WOL)  ca 55 73 202 479 

Wind op zee    (WOZ) 2.272 291 538 431 

Bio  1.102 223 104 

Overig Duurzaam   104  

Fossiel en nucleair    375   

TOTAAL  3.300 2.204 1.691 1.450 

 
 

5 Benodigd oppervlak voor zon, wind en bio 
 
Om uit te rekenen hoeveel oppervlak nodig is voor de productie van energie uit zon, wind en 
biomassa, moet bekend zijn hoeveel energie per oppervlak en per eenheid van tijd 
geproduceerd kan worden (gemiddeld over een groot oppervlak en gemiddeld over een jaar) 
Hagoort en Hellinga hanteren daarvoor de kengetallen die gebaseerd zijn op de huidige 
technische mogelijkheden; van Baal verwacht een veel sterkere verhoging van de efficiëntie 
in de periode tot 2050; ENSPRESO rekent met een conservatieve verhoging (heeft ook 
optimistische schattingen gedaan). Zie tabel 3, waarin de kentallen in twee eenheden zijn 
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weergegeven (1 W/m2 = 8,76 kWh/m2/jaar). ENSPRESO’s lage waarde voor wind, volgt uit de 
veronderstelling dat windturbines altijd op zo’n grote afstand van elkaar moeten staan dat 
er 5 MW/km2 aan vermogen komt te staan (bijvoorbeeld één turbine van 5 MW op 1 km2). 
 

Tabel 3 
Energieproduktie 
pev oppervlak 

Hagoort Hellinga van Baal ENSPRESO 

W/m2 kWh/ 
m2/jaar 

W/m2 kWh/ 
m2/jaar 

W/m2 kWh/ 
m2/jaar 

W/m2 kWh/ 
m2/jaar 

Zon  12 103 11     94 27 237 17 152 

Wind op land      2     17 3,5 31 1,5 13 

Wind op zee  2 17   3     26 7 61 1,5 13 

Biomassa     0,3  3 0,7 6   

 
In tabel 4 zijn de hieruit afgeleide benodigde oppervlakken weergegeven. Ze zijn in de 
volgende figuur ook als vierkanten op de plattegrond van Nederland geprojecteerd. Ook hier 
lijkt Hagoort wel erg conservatief; Hellinga trouwens ook, waar het energie uit zon betreft. 
Van Baal lijkt wel erg optimistisch, zeker waar het energie uit wind betreft. Uit een 
presentatie van Baarsma is af te leiden dat een oppervlak van ongeveer 1.500 km2 gebruikt 
kan worden voor energie uit zon, als naast gebouwen ook gebruik gemaakt wordt van het 
oppervlak van dijken, wegen, vliegvelden, binnenwateren, bedrijfsterreinen e.d. 
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Tabel 4 
Aantal km2 nodig voor enige energiedragers 

Hagoort+  Hellinga - van Baal - ENSPRESO 

Zon  2.600 1.100 700 800 

Wind op land  (WOL) 900 1.200 1.800 10.000 

Wind op zee    (WOZ) 37.000 3.100 2.400 9.000 

Bio  116.000 10.000 ca 7.000 

 
6 Internationale dimensie 

 
De energietransitie moet overal plaatsvinden. Concrete plannen moeten op zijn minst 
passen in EU-kader. Als Spanje veel energie uit zon kan produceren, mag Nederland met zijn 
relatief kleine land oppervlak dat importeren. Omgekeerd heeft Nederland een extreem 
groot zeeoppervlak beschikbaar. Export van energie uit wind op zee ligt dan ook voor de 
hand, bijvoorbeeld om Polen te helpen van zijn kolencentrales af te komen.  

Maar, zoals ENSPRESO laat zien kunnen de hier besproken scenario’s voor Nederland 
min of meer als exemplarisch beschouwd worden voor de opgave voor de hele EU. Het is 
toelaatbaar dat de EU in 2050 niet al de duurzame energie op het eigen oppervlak 
produceert. Zo mag de EU best een flinke hoeveelheid duurzame biomassa importeren uit 
andere werelddelen in ruil voor geld en kennis waarover de EU relatief veel beschikt. Toch 
laten de scenario’s zien dat de transitie, ook voor de EU als geheel, erg ingrijpend zal zijn.  

 
7 Conclusies en aanbevelingen 
 
Het lijkt in principe mogelijk om een fossielvrije energievoorziening tot stand te brengen. Dat 
is een reden tot optimisme. Maar het is wel een gigantische opgave en vereist dat de 
belangen van de energieproductie overal voorrang krijgen boven andere belangen 
(biodiversiteit; sociale herstructurering van de landbouw; landschap; .….). De opgave is 
vooral groot voor de vrij korte periode tot 2050. Er mogen niet teveel tegenvallers optreden. 
Daarom de volgende aanbevelingen voor de nationale en EU- politiek: 

• Naast aandacht voor de periode tot 2030, intensieve voorbereidingen voor de periode 
2030 – 2050. Schrijven van scenario’s voor 2050 met bijbehorend stappenplan. 

• Ontwikkelen van manieren om de fluctuatie van energie uit zon en wind op te vangen.  

• Openhouden en ontwikkelen van alternatieven voor energie uit zon, wind, geothermie 
en bio om eventuele tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Denk aan aardgas op 
bescheiden schaal en kernenergie.  

• Meer aandacht voor energiebesparing en -efficiëntie. Bij alle oplossingen om duurzame 
energie te gebruiken dient men te beseffen dat er nog tot in lengte van jaren een tekort 
aan duurzame elektrische energie zal zijn. Voorbeeld: verwarmen van huizen met 
waterstofgas eist veel meer elektrische energie dan met een WKO-installatie. Die extra 
energie leidt tot het langer in stand houden van fossiel gestookte centrales.  

• Opzetten industriepolitiek. Actieve overheidsrol bij het tot stand komen van 
vernieuwing in de procesindustrie, ontwikkeling van gesmolten zoutreactoren e.d.. Veel 
van die ontwikkelingen zullen de komende 10 tot 20 jaar nog nauwelijks een significante 
bijdrage leveren en een aantal ontwikkelingen die nu veelbelovend lijken, zullen dat niet 
blijken te zijn. Een groot deel van die risico’s moet de overheid nemen.  
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