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ELEMENTEN 

Wordt de 
spoeling dun? 

Prof. ir. C.W.J. van 
Koppen is emeritus 
hoogleraar in de 
energietechnologie 
aan de TU Eindho
ven. 

Door Wemelsfelder en andere ecollomen is 
sinds de jaren zeventig veel aandacht ge
schonken aan de vraag of technische innova
tie geleidelijk steeds moeilijker wordt. De 
oorzaak hiervan zou vooral gelegen zijn in de 
uitputting van de technische mogelijkheden 
[1,2]. Analyse van een aantal economische 
gegevens (betreffende de VS) brengt hen tot 
de conclusie dat er inderdaad van uitputting 
sprake moet zijn. Ondanks een groei in de 
R&D-inspanningen van 3,9% per jaar daalt 
over de periode 1973 - '85 het aantal toege
kende octrooien met 2,7% per jaar en blijft 
de stijging van de arbeidsproduktiviteit over 
die periode achter bij de stijging in de perio
de 1960 - '73 (1,5% tegenover 3%). 
De auteurs voeren argumenten aan waarom 
de daling van het aantal octrooien niet aan 
een afgenomen belangstelling voor het aan
vragen van octrooien toegeschreven kan 
worden en evenmin aan een scherpere inter
nationale concurrentie in het veld van R&D. 
Zij constateren verder dat soortgelijke ver
schijnselen zic:h oak voordoen in de m€€ste 
Europese landen, maar niet in Japan. 
T echnologische ontwikkeling is niet aileen 
van grote betekenis voor economische 
groei, maar begint ook meer en meer de red
dingsboei te worden waaraan het milieube
leid zich vastklampt. In de 'Nationale 
Milieuverkenning 1990-2010' (p.39) wordt 
de verwachting uitgesproken dat, vooral 
door de uitputting van de technologische 
aanpassingsmogelijkheden, op den duur 
steeds grotere offers gevraagd zullen moeten 
worden om binnen de milieu-randvoorwaar
den te blijven. Nog iets scherper wordt deze 
verwachting uitgedrukt in het voorwoord van 
Klaas van Egmond, directeur Milieu van het 
RIVM, in het pas verschenen boek 'De gren-
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zen voorbij' van Dennis Meadows. Rond 
2010 zou de omslag al op kunnen optreden 
en technische aanpassing aileen zou dan ab
soluut ontoereikend worden. Van Egmond 
verwijst daarbij naar de resultaten van de 
systeemstudies die in het boek worden be
schreven. Er zijn dus redenen om eens na te 
denken over de toekomst van technologi
sche vernieuwing in relatie tot het milieu. 
Wat mag er van verwacht worden, waar Jig
gen grenzen als die al aanwijsbaar zijn, on
der welke voorwaarden komen de mogelijke 
vernieuwingen ook werkelijk tot stand? Om 
de vragen concreter te maken beperken wij 
ons verder tot het gebied van de energie: 
schrijvend voor Energiespectrum mag dat 
en de vraagstelling wordt daardoor niet trivi
aal. 
Als aanloop voor het beantwoorden van de 
vragen kijken wij eerst eens in vogelvlucht 
terug naar het niet zo verre veri eden. De laat
ste twee eeuwen zijn er slechts twee funda
mentele ontdekkingen gedaan op het gebied 
van energie: de Wet van Carnot en Einsteins 
formule E=mc2 (de zogeheten wet van het 
behoud van energie is meer een definitie dan 
een wet). Het aantal praktische vondsten dat 
in die tijd een grote uitstraling he eft gehad, 
is niet eens zoveel groter. Met de stoomma
chine en -turbine, de scheepsschroef, de ver
brandingsmotor, de dynamo, de 
elektromotor en de kernreactor hebben wij 
de meeste gehad. Willen wij daar nog een 
aanvulling op geven, dan komen wij terecht 
bij ontwikkelingen die buiten de energietech
nologie hebben plaatsgevonden, maar dit ge
bied toch ingrijpend hebben beinvloed en 
nog be·invloeden. De computer is daarvan 
het meest recente voorbeeld, maar van min
stens even groot belang zijn de voortdurende 
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verbeteringen van de meettechniek en van 
de beschikbare material en. Oak de beteke
nis van de wetenschappelijke vooruitgang in 
de wiskunde, de transportfysica, de mechani
ca en de regeltechniek voor de energietech
nologie wordt niet gemakkelijk overschat. 
Uit de korte terugblik leren wij dat de vraag 
naar het lange-termijn perspectief van de 
energietechnologie in relatie tot het milieu in 
ieder geval uiteenvalt in een vraag naar het 
perspectief van technologie in het algemeen 
en een soortgelijke, maar specifieke vraag 
voor de energietechnologie op zich. Voar de 
eerste vraag zijn de bevindingen van We
melsfelder over de kleiner wordende op
brengst van R&D waarschijnlijk relevant. AI 
lijkt het contrast tussen twee periodes die 
slechts twaalf jaar na elkaar Iiggen wei on
realistisch hoog. In de pefiode 1973-'85 kan 
zeer goed de economische herorientatie nog 
van invloed zijn, die door de oliecrises van 
1973 en 1979 werd opgeroepen. 
Voar de energietechnologie op zich moet 
een eigen analyse worden gemaakt. Dan 
moet echter een onderscheid worden ge
maakt dat zich al eerder op de achtergrond 
aandiende, maar dat wij tot nu toe stilzwe
gen. Het is bekend dat de verbeteringen in 
een jonge tak van technologie snel verlopen, 
maar in de loop van de jaren relatief steeds 
langzamer warden. Een voorbeeld daarvan 
geeft figuur 1: daarin is uitgezet hoe het ge
middelde omzettingsrendement van de pro
duktie-eenheden van de Nederlandse 
elektriciteitscentrales is toegenomen van 
16% in 1929 tot bijna 40% in 1987. De (glad
getrokken) toename is absoluut gezien nage-

noeg constant, namelijk 0,4% per jaar, maar 
de relatieve verbetering loopt over de be
schouwde peri ode terug van 2,5% naar 1 %. 
Elders, [3], is aangetoond dat rond 1988 
deze relatieve verbetering van ongeveer 1 % 
per jaar in de meeste gevestigde sectoren 
van de energietechnologie wardt aangetrof
fen (de verbetering van het energiegebruik 
voor luchttransport verJoopt echter sneller). 
Ook blijkt dat de constante absolute verbete
ring een verschijnsel is dat vaker voorkomt. 
Waarmee wij op het spoor komen van de hy
pothese dat technische vernieuwing gewoon
lijk exponentieel moeilijker wordt en de 
relatieve jaarlijkse efficiency-verbetering der
halve vermindert volgens een e-macht met 
een (kleine) negatieve exponent. Voar de ge
vestigde sectoren van de energietechnologie 
luidt de farmule die dit uitdrukt: 
(dE/dX) = 0,01 e - O,Ol(X-1992}. X is het be-
schouwde jaar in de toekomst en het diffe
rentiaalquotient staat voor de (technische) 
efficiency-verbetering per jaar. Over twintig 
jaar, het tijdstip waarop de omslag zou kun
nen komen, kan volgens de hypothese de 
technische verbetering per jaar relatief nog 
ongeveer 0,8% bedragen en over een halve 
eeuw nog 0,6%. Een uitputting van de techni
sche mogelijkheden dus, maar veellangza
mer dan de eerder genoemde publiakties 
zouden doen vermoeden (het gemiddelde 
omzettingsrendement van elektrische centra
les kan overigens over een halve eeuw tot 
dicht bij 65% zijn gestegen, om een positieve 
verandering te noemen). 
Verbeteringen in het energieverbruik of, 
nauwkeuriger gezegd in de energie-intensi
teit zijn niet aileen het gevolg van technische 
vooruitgang, maar kunnen ook door organi
satorische, structurele maatregelen worden 
bereikt (car-pooling, energiebeheer in kan
toorgebouwen en zo voorts). Ook hiervoor 
Jijkt de vraag gerechtvaardigd of de mogelijk
he den niet binnen afzienbare tijd uitgeput zul
len raken, of het niet enkel de ondoordachte 
verspilling uit een zorgeloos verleden is die 
op deze manier kan worden weggewerkt. 
Wanneer ik dat betwijfel baseer ik die twijfel 
onder meer op het feit dat ook in industrie
takken met een hoog energiegebruik, waar 
historisch steeds veel aandacht aan bespa
ring is besteed, nog altijd nieuwe, grote mo
gelijkheden worden gevonden. Evenmin 
warden in relatief energiezuinige landen, zo
als Zweden en Duitsland, de besparingsmo
gelijkheden lager ingeschat dan in de 
energieverslindende Verenigde Staten, eer
der integendeel. Voorlopig houd ik het er 
daarom op dat ook structurele verbeteringen 
steeds mogelijk zullen blijven. Dit houdt in 
dat de daling van de energie-intensiteit nog 



lange tijd ruim anderhalf maal zo groot zal 
kunnen zijn als de verbetering van de techni
sche energie-efficiency aileen. Impliciet ver
onderstel ik daarbij wei dat de algemene 
aandacht voor energiebesparing niet ver
slapt. 
De techniek heeft meer in zijn mars dan ai
leen aanpassing. Vooral op kritieke momen
ten komen totaal nieuwe takken van 
technologie tot ontwikkeling die de schijn
baar onoverkomelijke problemen help en op
lossen. Op energiegebied zijn deze al 
zichtbaar. Ais zodanig zie ik niet de sterke 
toename van (ook kleinschalige) warmte
kracht systemen of de grote verbeteringen in 
de thermische kwaliteit van woningen. Deze 
en dergelijke ontwikkelingen, hoe belangrijk 
en knap ook, zijn overwegend aanpassingen 
aan Nederlandse omstandigheden van een 
praktijk die in het buitenland al gangbaar 
was. Windenergie en het gebruik van hout 
en andere biomassa als brandstof zijn ook 
niet totaal nieuw; het gaat hierbij meer om 
het versneld moderniseren van oude technie
ken. Echt nieuw, in die zin dat zij de langza
me uitputting van de technische 
mogelijkheden kunnen doorbreken, zijn naar 
mijn mening wei: de fotovolta"ische produk
tie van elektriciteit, het benutten van (me
chanismen uit de) fotosynthese voor de 
produktie van (vloeibare) energiedragers of 
elektriciteit, de opslag van electrische ener
gie in een supergeleider en de opslag van 
warmte of koude in de grond. Deze opties te 
zamen kunnen, indien nodig, ook als basis 
dienen voor een mondiaal energievoorzie
ningssysteem zonder broeikaseffect. Een po
sitie tussen conventioneel en nieuw neemt 
het gebruik van zonnewarmte in. 
Ais nieuwe takken van energietechnologie 
moeten de juistgenoemde opties het hoofd
kenmerk daarvan vertonen: een zeer snelle 
ontwikkeling. De congresverslagen van de 
International Solar Energy Society, zowel na
tionaal als internationaal, geven daar uitvoe
rig informatie over. Wij ontlenen daaraan 
fragmentarisch: 
- In de periode van 1980 tot 1990 is het ren

dement van fotovolta"ische cellen opge
voerd van 8% naar 13% en zijn de kosten 
van de gewonnen elektriciteit gedaald van 
75 $ct naar 30$ct per kWh, verbeteringen 
van gemiddeld 5 en 10% per jaar respec
tievelijk. 

- Het versuikeren en daarna vergisten van 
oud papier kan winstgevend tot 200 liter 
ethanol per ton opbrengen; 15% 'van het 
benzineverbruik in Noord Amerika zou 
langs deze weg kunnen worden gedekt. 

- Een nieuwe regelstrategie, ontwikkeld in 
de jaren tachtig, leidt tot een 10 tot 25% 
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hogere opbrengst van zonnewarmtesyste
men tegen lagere fabric age- en bedrijfs
kosten. 

In welke mate deze nieuwe technieken de 
vaart in de verbeteringen op energiegebied 
kunnen houden hangt af van de mate waarin 
zij kunnen penetreren. En dit hangt op zijn 
beurt vooral van hun relatieve kosten af. 
Vooral maar miss chien niet uitsluitend. 
Ondanks het feit dat de (voor inflatie gecorri
geerde) energieprijs nu nauwelijks hoger is 
dan in de 'goedkope' jaren zestig vinden de 
nieuwe technieken een gestaag toenemende 
toepassing. Een zeer uitgebreide, internatio
nale stu die [4] mondt uit in de verwachting 
dat rond het midden van de volgende eeuw 
mondiaal3/5 van de elektriciteitsproduktie 
en 2/5 van het directe brandstofverbruik op 
de genoemde nieuwe technieken gebaseerd 
zou kunnen zijn. Met een sterke economi
sche groei in vooral de ontwikkelingslanden 
is in de stu die rekening gehouden en het per
spectief is uitdrukkelijk getoetst aan het kos
tenckriterium. 
Als een dergelijke penetratie wordt bereikt 
zullen de snelle ontwikkelingen in de nieuwe, 
jonge technieken royaal de langzame uitput
ting van de technische mogelijkheden in de 
gevestigde technieken compenseren. Daar
naast zal er dan echter ook een ingrijpende 
herstructurering in de energiewereld no dig 
zijn en optreden. Waarbij niet aileen op de 
kosten, maar ook op de kwaliteitsaspecten 
duurzaamheid en zekerheid zal worden gelet. 
Zelfs meer dan nu omdat de energie-intensi
teit vermoedelijk nog maar de he 1ft van de 
huidige bedraagt en energie niet zwaar op 
het budget drukt. 
Naar verluidt heeft op de VN-conferentie in 
Rio de Janeiro Saudi Arabie verhinderd dat 
Duurzame Energie met name werd genoemd 
in de aanbevelingen. Dat is een goed teken 
voor de toekomst van duurzame energie. 
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