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De grote uitdaging
We moeten onze beperkte middelen mijns
inziens niet besteden aan het bouwen van
duurzame energievoorzieningen zolang die
niet economisch rendabel zijn, maar aan een
enorme onderzoeksinspanning naar nieuwe
manieren om op termijn wél goedkoop en
duurzaam energie te kunnen produceren. Dat
is de grote uitdaging voor de wetenschappers
en technici van de komende vijftig jaar.

We moeten stoppen
met wishful thinking
en het najagen van
illusies. De realiteit is
uitdagend genoeg.

Om dit enigszins gericht te doen, moet per
potentiële bron een analyse gedaan worden
van wat in omvang de mogelijke bijdrage aan
de wereldenergievoorziening kan zijn, van
wat de kosten daarvan zouden zijn in geld en materialen,
van wat de realistisch maximale opschalingsfactor is,
en van wat voor kostprijsdaling of –stijging er bij deze
opschaling hoort. Hieruit zou dan kunnen worden afgeleid
of een duurzame bron in aanmerking komt om in de
toekomst een substantiële en betaalbare bijdrage aan de
energievoorziening te leveren.
Wat zou de uitkomst van deze analyse kunnen zijn?
Ik heb niet alle onderwerpen diepgaand onderzocht, maar
ik heb wel een aantal suggesties, die dus voor een deel op
mijn intuïtie berusten.
Gebieden waar ik persoonlijk kansen zie voor significante
resultaten:
• energiebesparende maatregelen, met name het nuttig
gebruik van de enorme hoeveelheid ongebruikte
restwarmte;
• zéér goedkope zonneceltechnologie, bijvoorbeeld als
plakfolie;
• geothermie;
• efficiëntere en goedkopere warmtepompsystemen;
• concentrated solar power technologie, eventueel met
energieopslag en ontziltingsfaciliteit;
• intrinsiek of passief veilige kernsplijting, met duurzame
splijtstofcyclus;
• intrinsiek veilige zogenaamde nucleaire batterijen;
• nieuwe vormen van kernfusie (bijvoorbeeld laserfusie).

Op 18 april 2011 heeft een kleine O2 activiteit
plaatsgevonden, de ‘Energy Case’, een brainstorm
voor en door het O2 bestuur en de O2 leden in de
kunstsuper aan de Hippolytusbuurt te Delft. Hier
heeft Theo Wolters zijn visie op de energievoorziening in de toekomst gepresenteerd en is door middel
van korte roulerende brainstormsessies een eerste
stap ondernomen voor de ontwikkeling van een visie
op het energievraagstuk voor ontwerpers. Hierover
binnenkort meer op de website van O2 Nederland.
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Verder is het nuttig om bij alles rekening te houden met
een op de lange termijn steeds verder geëlektrificeerde
maatschappij, bijvoorbeeld
• door de aanleg van een smart grid;
• door de aanleg van continentale DC
hoogspanningsleidingen;
• door het aanpassen van de elektriciteitsvraag aan
het aanbod, bijvoorbeeld door het flexibel maken
van industriële energie-intensieve processen zoals de
aluminiumproductie.
Op fossiel gebied is veruit het meeste te halen uit een exergetische optimalisatie.
Een belangrijk onderzoeksgebied wordt daarbij gevormd
door de economische en fiscale concepten om die optimalisatie in de maatschappij te integreren.
Verder is veel winst te boeken met
• hoge temperatuur brandstofceltechnologie;
• ondergrondse steenkoolvergassing;
• de combinatie van LNG terminals met cryogene energieomzetters en oxyfuel centrales;
• het nóg efficiënter en schoner maken van alle fossiele
omzettingen, bv steenkool- en biomassavergassing.
Ik ben ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn om aan
de energievraag van het post-fossiele tijdperk te voldoen
en verwacht zelfs dat de fossielvervangende energiebronnen al lang voor de fossiele reserves echt opraken
ingevoerd zullen zijn.
Ons innovatieve vermogen is enorm en we kunnen in veel
richtingen zoeken. Maar we moeten daarbij stoppen met
wishful thinking en het najagen van illusies. De realiteit is
uitdagend genoeg.
Theo Wolters

theowolters@fabrique-invent.nl
Voor meer opiniestukken van mij over energie en klimaat,
zie http://climategate.nl/author/theo-wolters/
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Over 15 jaar is
elektriciteit vrijwel
gratis
We hebben korte economische golven van
ongeveer zeven jaren en, volgens de Russische econoom Kondratieff (1892-1938),
lange golven van circa 50 jaar, we hebben
de derde feministische golf — waarvan
ik de frequentie niet weet — en we zitten
in de derde milieugolf. Het leven begint
op een oceaan te lijken. Wacht ons een
milieu-tsunami? Of gloort er zonlicht aan de
horizon?

De eerste milieugolf
In 1798 publiceerde Thomas Robert Malthus (1766-1834) 1
zijn ‘Essay on the Principle of Population’. Volgens Malthus
zou de productie van voedsel voor de wereldbevolking
geen gelijke tred kunnen houden met de snelheid waarmee
de bevolking groeide. Zijn stelling was dat de bevolking
exponentieel groeit (bijvoorbeeld 2n: 2, 4, 8, 16, 32, 64,
enzovoort) terwijl de voedselproductie slechts kon groeien
volgens de formule n+n (dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, enzovoort).
Het gevolg hiervan zou een soort permanente staat van
hongersnood zijn. Gelukkig voor ons zat hij met beide
formules fout. De groei van de bevolking was lager dan hij

verwachtte — er zijn nu zelfs al landen waar de bevolking
krimpt — en de voedselproductie groeide dankzij technologische en chemische ontwikkelingen veel harder dan hij
voorspelde. Vanaf de industriële revolutie in de tweede helft
van de 18e eeuw kende de Westerse wereld een ongekende
bevolkingsgroei, gecombineerd met een even ongekende
groei van de productie van voedsel en goederen. Het leek
erop dat Malthus het volledig bij het verkeerde eind had
gehad.

De tweede golf
De eerste voorbodes van de tweede milieugolf dateren
al van 1957, toen de Amerikaan Vance Packard zijn boek
‘The Hidden Persuaders’ publiceerde, waarin hij onder
andere kritiek leverde op de in de VS gebruikelijke strategie
van ‘geplande veroudering’. Met name in de automobiel
industrie werden nieuwe modellen — vrijwel zonder enige
technische verbetering — in hoog tempo op de markt
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gebracht met slechts een doel: ervoor zorgen dat consumenten hun ‘verouderde’ product zouden vervangen door
een nieuwer exemplaar. In 1960 publiceerde hij ‘The Waste
Makers’ waarin hij de milieuvervuiling die de ‘geplande
veroudering’ veroorzaakte aan de kaak stelde. In 1965 deed
Ralph Nader er nog een schepje bovenop met de publicatie
van ‘Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of the
American Automobile’, waarin hij stelde dat de Amerikaanse automobielproducenten welbewust bezuinigden
op de veiligheid van hun producten om extra middelen
vrij te kunnen maken voor hun reclamebudget. De grote
klapper van de tweede milieugolf was echter in 1972 het
verschijnen van het rapport ‘The Limits to Growth’ van de
welbekende ‘Club van Rome’. Een belangrijke oorzaak van
de enorme impact van dit rapport was dat het onderzoek
was uitgevoerd door een prestigieus instituut dat voor
vrijwel iedereen boven elke twijfel verheven was (en is): het
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het door Jay
Forrester en Dennis Meadows gebruikte model voorspelde
het vrijwel geheel opraken van natuurlijke hulpbronnen en
een wereldwijd voedseltekort halverwege de 21e eeuw.

De derde golf
Na de eerste schok van het rapport van de Club van
Rome zakte de belangstelling voor de milieuproblematiek
langzaam weg. Een mogelijke oorzaak zou het verdwijnen
van het in de jaren tachtig zeer actuele probleem van de
‘zure regen’ kunnen zijn. Er werden maatregelen afgekondigd — en genomen — met als gevolg dat het probleem
voor het grote publiek vrijwel geruisloos verdween. In 2010
maakte de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, Joop Atsma, zonder dat hierover veel ophef werd
gemaakt, bekend dat de hoeveelheid zure neerslag inmiddels met 50% was gedaald. Het was toen al zo lang stil
geweest rondom dit probleem, dat vermoedelijk opnieuw
het beeld was ontstaan dat ‘de techniek’ het probleem had
opgelost.
Een andere reden dat hier niet veel aandacht voor was, was
dat kort daarvoor, in 2006, de film ‘An Inconvenient Truth’
van Al Gore was verschenen. De film zou tot felle discussies
tussen voor en tegenstanders leiden, maar iedereen was in
ieder geval weer wakker.

Paaseiland
Een beroemd voorbeeld van hoe mensen hun natuurlijke
omgeving — en daarmee zichzelf — te gronde kunnen
richten, werd tot voor kort gevormd door de geschiedenis
van Paaseiland. De inwoners zouden Paaseiland hebben
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ontbost door hun geloof en de daarbij behorende cultuur
van de grote, alom bekende beelden. De bomen werden
gekapt om de beelden, die in het binnenland uit de rotsen
werden uitgehouwen, naar de kust te transporteren. Tot er
geen bomen meer waren, het eiland kaal was geworden
met honger en oorlog als gevolg. Deze mythe ontstond
aan het eind van de vorige eeuw, maar is recent onderuit
gehaald door de Nederlandse bioloog Jan Boersema
2,3
. Hij berekende dat er maximaal 15.000 bomen nodig
zouden zijn geweest voor het transport van de circa 500
beelden. Bij zijn berekening veronderstelde hij dat geen
enkele boom opnieuw werd gebruikt, wat nogal onwaarschijnlijk is. Er hebben op Paaseiland volgens zijn schatting
minimaal enkele honderdduizenden, vermoedelijk zelfs
meer dan een miljoen bomen gestaan. Waar is de rest
gebleven? Bovendien spreken de ‘hel en verdoemenis’theorieën van onder andere de Amerikaanse archeoloog
William Mulloy over enorme erosie en hongersnood 4. In de
scheepsjournaals van Jacob Roggeveen (de ontdekker van
Paaseiland) en James Cook wordt daar echter met geen
woord over gerept. Wat gebeurde er in werkelijkheid? De
eerste kolonisten van Paaseiland, afkomstig uit Polynesië,
importeerden de Polynesische rat op het eiland. Die bleek
de boosdoener: hij voedde zich met de zaden en jonge
scheuten van de op dat moment in grote aantallen op het
eiland aanwezige ‘paaskokospalmen’, waardoor uiteindelijk
alle bomen zouden verdwijnen. De door de theoretici van
de ‘grote milieuramp’ beschreven erosie en hongersnood
vonden niet plaats. De erosie bleef zeer beperkt en er was
volop voedsel. Het enige dat veranderde was het menu. In
plaats van tonijnen, dolfijnen en zwaardvissen, die de Paaseilanders vingen met behulp van hun zeewaardige, houten
kano’s, leefden ze voortaan van vis die vanaf het strand
kon worden gevangen, van kippen en van verbouwde
producten zoals bananen en (zoete) aardappelen.

efficiëntie van meer dan 40%. Op laboratoriumschaal is
de Universiteit van Illinois erin geslaagd de accu’s van een
elektrische auto in twee minuten op te laden 6. We hebben
straks dus vrijwel gratis energie waarvoor geen CO2 wordt
uitgestoten. Wat er daardoor allemaal gaat veranderen, valt
nauwelijks te voorspellen. Maar het lijkt niet ondenkbaar
dat het daardoor mogelijk wordt allerlei schaars geworden
grondstoffen terug te winnen uit afval (energiegebruik
speelt daarbij dan geen rol meer) en de ons resterende
oliereserve te gebruiken voor de productie van (recyclebare) grondstoffen in plaats van hem te verbranden in
onze machines, auto’s, schepen en vliegtuigen. Ik denk
dat ik mijn aandelen Koninklijke Olie maar eens moet gaan
verkopen.

Prof. dr. ir. Arthur O. Eger (1950) studeerde
Industrieel Ontwerpen aan de Technische
Universiteit in Delft. Na enkele jaren in
verschillende organisaties te hebben gewerkt,
richtte hij in 1979 met ir. Mathijs van Dijk het
ontwerpbureau Van Dijk/Eger/Associates op. In
1996 verliet hij het bureau (dat sinds 1997 Well
Design heet) en werd hij directeur van Space
Expo te Noordwijk. In 2003 werd hij benoemd als
hoogleraar Productontwerp aan de opleiding
Industrieel Ontwerpen van de Universiteit Twente.
Vanaf 2000 is hij hoofdredacteur van Product,
vaktijdschrift voor productontwikkeling
en sinds 2004 bestuurslid (en met ingang van
2009 voorzitter) van de Afdeling Industrieel
Ontwerpen van KIVI NIRIA.

Ontwikkeling van de prijs van
zonnecellen sinds 1976. 7
Ontwikkeling van de prijs van zonnecellen
sinds 1976. [7]

Wim de Ridder
Wat heb ik geprobeerd met het voorgaande te illustreren?
Ten eerste dat rampenscenario’s van alle tijden zijn. Ten
tweede dat het tot nu toe aardig is meegevallen. Het
probleem van de ‘zure regen’ lijkt opgelost. En het grote
voorbeeld van de ‘cultuur die zichzelf te gronde richtte’
van Paaseiland, blijkt gebouwd op drijfzand. Maar nu dan?
Onze grondstoffen raken toch op? En de aarde warmt toch
op door onze CO2-uitstoot? Nu nog wel. Maar over tien,
hooguit 20 jaar niet meer. In zijn dit jaar verschenen boek
‘De Wereld breekt Open’ laat Wim de Ridder zien dat de
prijs van zonnepanelen, en daarmee die van zonne-energie,
spectaculair zal dalen 5. Het Amerikaanse bedrijf Spectrolab claimt zonnecellen te hebben ontwikkeld met een
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