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Aan Rudy Rabbinge

Onderwerp; armoede, energie en biomassa

Beste Rudy

In deze brief ga ik in op de discussie over het belang van biomassa voor de
energievoorziening. Aangezien jij op het gebied van de landbouwgewassen diverse studies
hebt verricht, met omlijnde standpunten, stuur ik hem naar jou. Je moet het als een “open
brief” zien. Ik stuur een kopie naar enkele andere personen die ook intensief bij de discussie
zijn betrokken.

Als eerste het rapport “Grond voor keuzen” van de WRR uit 1992. De lijn hierin is dat door
de toenemende productie in de EU (toen nog zonder Oost Europa) eigenlijk maar ca 30 % van
de landbouwgrond nodig is om aan de EU behoefte aan landbouwproducten te voldoen*.
Nemen we Oost Europa er bij dan is er dus nog veel meer ruimte. Je zag het overschot aan
land als een groot probleem omdat landen altijd hun landbouw intact willen laten (terecht
overigens) en er dus steeds sprake zal zijn van overproductie. Het teveel aan
landbouwproducten dumpen we vervolgens in ontwikkelingslanden met alle gevolgen van
dien.
Hetzelfde beeld komt naar voren uit de studies over Afrika waarbij jij betrokken bent geweest.
Ook daar een enorm potentieel om de productie van landbouwgewassen te verhogen. Maar bij
de huidige productie zijn er al problemen. Toen ik vorig jaar in Mali was, zag ik dat men de
katoenoogst soms gewoon op het veld liet staan. Oogsten kostte meer dan de opbrengst zou
zijn. Het zou de marktprijs nog verder drukken.
Door de overproductie op wereldschaal blijven de prijzen laag en is de landbouw niet
rendabel. Wij lossen het op door subsidie te geven en in de ontwikkelingslanden laten we ze
verhongeren.

Het zoeken is dus naar een oplossing waarbij:
• De landbouw weer rendabel wordt,
• De opbrengst van landbouwgewassen omhoog gaat,
• Er een zinvolle oplossing komt voor het vrijkomende land waarbij inkomen wordt

gegenereerd.
Ik denk dat alleen de inzet van biomassa voor de energievoorziening in staat is een dergelijke
oplossing te bieden (1). De tijdgeest hebben we mee omdat de algemene wens is om van de
fossiele energiebronnen af te komen. Het gaat daarbij vooral om de voorzieningszekerheid
(afhankelijkheid van de olie en gas leverende landen) en het klimaatprobleem. De markt is
enorm; ca � 4000 miljard.

Naar de mondiale potentiële energieopbrengst door gebruik van biomassa zijn al de nodige
studies verricht. Ik wijs hier vooral op het werk van André Faaij van de Universiteit Utrecht
die op dit gebied baanbrekend werk doet. Verschillende studies samenvattend kom ik uit op
1000 tot 2000 EJ. (wereldenergiegebruik is nu ca 450 EJ). Wellicht, als je hoge eisen stelt aan
b.v. toename of herstel van biodiversiteit kom je lager uit. Zeker ben ik daar niet van omdat er
ook diverse ontwikkelingen zijn die het potentieel weer doen toenemen (o.a. algenteelt in b.v.
brak en zout water, biomassa productie gekoppeld aan zonneconcentratiesystemen, hoge
rendement gewassen en een grote bijdrage via bioraffinage).
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Armoedebestrijding
Een wezenlijk onderdeel van de inzet van biomassa is de mogelijkheid van
armoedebestrijding door het direct genereren van inkomen. Ook de andere duurzame
bronnen kunnen daartoe bijdragen, maar biomassa biedt het grootste perspectief (2). Het werk
dat wij in Eindhoven voor FACT doen is daarop gebaseerd. In de praktijk blijkt het te werken.
Een voorbeeld is het project in Mali waar de elektrificatie van een dorp van ca 10.000
inwoners is uitgevoerd door enkele dieselgeneratoren te voeden met olie uit de zaden van
Jatropha die lokaal worden geoogst (3). Het laten groeien van Jatropha struiken is niet
kapitaalintensief en het oogsten is wel arbeidsintensief. Los van het geld dat de boeren
verdienen, zit er regionaal ook altijd een multiplier op zodat de economie meer groeit dan
alleen op basis van de olieopbrengst is te verwachten. Terzijde wordt nog opgemerkt dat de
mineralen huishouding lokaal sluitend is te krijgen. In de olie zitten geen mineralen en indien
de perscake anaëroob wordt vergist blijven de mineralen in het restproduct dat als mest weer
op het land wordt gebracht. Uiteraard moeten in de beginsituatie voldoende mineralen
aanwezig zijn.
Ook het bekende boek van Jeffrey Sachs “Het einde van de armoede” volgt de lijn dat de
landbouwsector de oplossing moet brengen om de armoede op te lossen. Maar hij zoekt het in
een toename van de productie van de standaard landbouwgewassen. Geef de armen een
beginkapitaal voor o.a. de aanschaf van kunstmest en dan gaat het door de hogere productie
wel goed. Maar, Jeffrey laat zich niet uit over de te lage prijzen van de voedselgewassen die
door zijn aanpak alleen maar nog lager worden.

Biodiversiteit
Een ander punt is de zorg over de biodiversiteit. Het gevaar van monoculturen dreigt en de
huidige aftakeling van de biodiversiteit zou alleen maar toenemen. Dit hoeft echter niet het
geval te zijn. Projecten waarbij wij zijn betrokken in Rajasthan (India) en Kenia zijn juist
gestart met het doel om de biodiversiteit te herstellen. In Rajasthan verdienen de armen door
de productie, verwerking en verkoop van de zaden van Jatropha en in Kenia door de productie
en verkoop van houtskool. Ook de Amerikaanse milieubeweging “National Wildlife
Federation” kiest voor biodiversiteit als invalshoek. In dit geval maakt deze federatie zich
sterk om prairiegras grootschalig in te zetten voor de energievoorziening. Gezocht moet dus
worden naar wegen die gunstig zijn voor de energievoorziening en die tevens rekening
houden met de biodiversiteit.

Tropisch oerwoud
De discussie rond de inzet van biomassa wordt sterk bepaald door het kappen van tropisch
oerwoud. Grote palmolieplantages worden aangelegd. Er zijn weliswaar meerdere redenen om
het oerwoud te kappen. De productie van hardhout is daar één van. Uiteraard moet dit
stoppen. Maar gaat het wel primair om biomassa of niet eerder om het te voeren beleid?

Beleid
Het vorm geven aan of rekening houden met voorgaande punten is voor alles afhankelijk van
het gevoerde beleid. En dan vooral sociaal- en milieubeleid, of breder gesteld een “duurzaam”
beleid.
Wat armoedebestrijding betreft ligt het, in lijn met de Millennium Development Goals (MDG)
van de VN, voor de hand dat landen daar een zwaartepunt bij het te voeren beleid leggen. Dit
geldt ook voor de biodiversiteit die steeds als randvoorwaarde moet worden meegenomen.
Elke maatschappelijke ontwikkeling heeft een keerzijde. Toen de industriële revolutie plaats
vond, ging dit in de beginfase vaak ten koste van de arbeiders. Pas na veel strijd is dit recht
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getrokken. We hadden ook met de industriële ontwikkeling kunnen stoppen. Hetzelfde geldt
b.v. voor steun aan vrouwengroepen in ontwikkelingslanden. We trekken onze steun toch ook
niet in omdat er vaak misbruik van de vrouwen wordt gemaakt? Het zijn steeds politieke
keuzes die slechts moeizaam zijn te realiseren.

Zonne-energie
Waarom toch die voorkeur voor zonne-energie boven biomassa? Er wordt steeds op het
rendement gewezen. Maar aangegeven is al dat ruimte niet het primaire probleem is.
Overigens wordt het verschil vaak overtrokken. Met gewassen met een hoog rendement
(algen, miscanthus in de VS) worden al rendementen gehaald die liggen tussen de 2 en 3 %,
terwijl dit voor de zon tussen de 10 en 20 % ligt. Belangrijker lijken mij echter de toepassing,
kosten en de marktpositie.
Op twee lijnen voor het gebruik van de zon wordt kort ingegaan; grootschalig en kleinschalig.
Grootschalige gecentraliseerde concentratie systemen zijn veelbelovend; hiermee wordt eerst
warmte en vervolgens elektriciteit geproduceerd **. Een van de bekendste voorstellen is de
bouw van dergelijke systemen in Noord Afrika. Via een hoog - gelijkspanningsnet wordt de
opgewekte elektriciteit over Europa verdeeld (4). Het gaat om vrij hoog technologische
kapitaalintensieve systemen die uit veel ijzer, glas en beton bestaan. Veel werkgelegenheid
levert het (buiten de bouw) niet op. De tweede lijn is die van de kleinschalige systemen voor
de productie van warmte en elektriciteit. Voor warmte liggen er - ook voor de arme bevolking
- de nodige mogelijkheden. Maar de aandacht richt zich overwegend op de zonnecellen (PV)
voor lokale elektriciteitsproductie. De cellen of beter panelen spreken enorm tot de
verbeelding. Maar dragen ze ook bij aan armoedebestrijding? De systemen zijn duur. Dit
lossen we op door hoge subsidies; dat geld gaat echter naar westerse industrieën. Ondanks de
subsidie blijven ze vrij duur en er wordt geen inkomen gegenereerd. Voor mensen met een
relatief hoog inkomen kan de aanschaf echter heel zinvol zijn. Ligt het echter niet voor de
hand dat de geïndustrialiseerde wereld eerst de systemen optimaliseert en er voor zorgt dat de
kosten veel lager worden voordat we ze in de ontwikkelingslanden op nog grotere schaal gaan
introduceren en roepen dat het van belang is voor de arme bevolking?
Met nadruk wordt nog gesteld dat de zonnecellen heel geschikt zijn voor speciale
toepassingen zoals voor onderwijsdoeleinden en lokale communicatie en
informatievoorziening.

Vergelijking bronnen
Het valt buiten de opzet van deze brief om de twee bronnen, biomassa en de zon, uitgebreid te
analyseren. Ik beperk mij tot enkele kenmerkende verschillen.

• Biomassa is niet kapitaalintensief, zonne-energie is dat wel.
• Biomassa kan continu energie leveren, de zon is intermitterend.
• Biomassa kan de hele, op fossiele grondstoffen gebaseerde, koolstofchemie

overnemen.
• De zon levert overwegend elektriciteit, biomassa kan elke vorm van energie leveren.
• Zonnesystemen zijn (nog) niet rendabel, biomassa systemen zijn dat veelal wel.
• Biomassa levert al een grote bijdrage aan de energievoorziening, terwijl die van de

zon nog altijd heel bescheiden is.

Als ik al mijn ervaring, kennis en inzichten op het energiegebied bundel dan kom ik tot de
conclusie dat biomassa de komende decennia een zeer grote, zo niet bepalende rol gaat spelen
binnen de energievoorziening. Maar als biomassa dan zo centraal komt te staan, is het dan niet
zinvol om met z’n allen de schouders er onder te zetten en er voor te zorgen dat eventuele
negatieve ontwikkelingen – via beleid – worden rechtgetrokken?
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Slot
Mijn probleem is dat ik jouw reactie op de inzet van biomassa niet kan volgen. Aangegeven is
dat het jouw zorg over een niet rendabele, te weinig producerende landbouw wegneemt en
tevens het armoede probleem voor een groot deel wordt opgelost. Een beter inkomen voor
met name de plattelandsbevolking in rurale gebieden moet jou als PvdA’er toch aanspreken?

Voorgaande beschouwing is in de bijlagen in meer uitgewerkte vorm terug te vinden.

Benieuwd naar jouw en jullie reacties

Groet
Kees Daey Ouwens
Eindhoven, augustus 2007

* Uitgegaan is van de huidige intensieve landbouw die volgens de studie voor het milieu het
beste is. Maar als we overgaan op biologische landbouw maakt dat, onder vergelijkbare
optimale omstandigheden, voor de productie per ha niet veel uit.
** Door als koeltemperatuur b.v. 80 C te kiezen kan de restwarmte worden gebruikt voor de
productie van zoet water uit zeewater. Het zoete water kan lokaal worden gebruikt voor het
telen van landbouwgewassen. Een deel daarvan kan weer als energiebron dienen om ook
gedurende de nacht de zonnecentrales te laten draaien. De zonneconcentratiesystemen kunnen
overigens ook met PV worden uitgerust met ongeveer eenzelfde koeltemperatuur.
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BIO ENERGY: A TWO PRODUCTS PHILOSOPHY 

C. Daey Ouwens, W. Rijssenbeek and M. Wijnker 
Eindhoven University of Technology and FACT*,** 

Horsten 1, 5612 AX Eindhoven, The Netherlands 
Tel +31 40 247 2311, c.daey.ouwens@tue.nl

ABSTRACT: There exists already a considerable market for many biomass based products 
(food, coffee, cotton, wood, paper, energy (pellets), etc). This paper analyses the possibilities 
of partly solving several global problems like poverty in mainly rural areas and problems 
linked to the world energy supply by an increased use of biomass; this without jeopardizing 
the world food supply. Energy crops will influence the prices of the present market of crops. 
Prices of, for instance, coffee or cotton will increase. Higher prices create room for 
investment (e.g. fertilizer) and this way yields will go up and less land is needed. So the future 
market will be determined by two main products: energy crops and crops for other purposes. 
A choice has to be made: producing crops for energy or for other purposes. In this paper this 
is called a “two products philosophy”. All farmers and agro-business companies will benefit 
from this development. However, this promise holds especially for Developing Countries; 
Brazil is a convincing example. Of course in practise the two products are often combined; 
both products will for instance be produced during the processing of biomass. These 
possibilities are elaborated in bio refinery concepts. The environment will also benefit from 
this development. There is a central role for governments and international organisations to 
guide this development in a sustainable way; a stimulating policy is needed. Otherwise, it will 
not lead to a socially sustainable development with poverty elevation. As examples of new 
energy products entering the market, two developments are described: the production of 
Fischer-Tropsch oil and bio oil from Jatropha. It is concluded that the evolving energy market 
creates a complete new, stimulating situation for the production of crops, both in 
Industrialized and Developing Countries.  
Keywords: biomass production, developing countries, market implementation  

1 INTRODUCTION 

Biomass is traded on a global and local scale for food (e.g. wheat, maize, rice, vegetables, 
fruit and meat), other applications (e.g. wood for paper and building materials, cotton and 
flowers) and energy (e.g. charcoal, waste materials, wood, ethanol, and bio diesel). However, 
a new way of thinking about the production of biomass for food and energy is emerging 
because of several serious global problems. Concerning the food supply, there is an over-
production of crops. In general, due to this over-production, in all countries the market prices 
for many crops like coffee and cotton, for instance, are low. Farmers in developing countries 
only survive by accepting the very low prices, but live in poverty. In rich countries farmers 
survive by subsidies. The expectations are that this over-production might even be aggravated 
by the tendency to produce more per ha. The potential of the increase of production is 
enormous because the present production in many -mostly Developing- countries is still low. 
Concerning energy, there are strong driving forces to change our present energy supply into a 
sustainable one, based on renewable energy sources and efficient use of energy [1, 2]. Most 
important forces are: 

1. Interdependence and vulnerability of the oil and gas supply; need for security of 
supply. 
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2. Climate change (CO2); need for considerable reduction of emissions. 
3. Regional or rural development; need for new economic activities. 

These forces form the basis for policies to increase the use of biomass. 
Now the main question in this article is: to what extent can an increase in the use of biomass 
be part of the solution of these problems without jeopardising the food supply. To give an 
answer to this question, the following aspects are considered. 

• What does a higher production of biomass mean for market prices and can the land, 
which becomes vacant by increased agricultural yields, be used for the production of 
energy crops? 

• What is the potential for energy crops? 
• What does it mean for poverty reduction?  
• What does it mean for local and global markets? 
• Can the increase be implemented in a sustainable way? 
• What are the policy implications to realize such a change?  

As an illustration two examples are presented at the end of the article.  

2 TWO PRODUCTS PHILOSOPHY 

A conscious choice for two main areas of important market products of biomass, food and 
energy, with all its implications is called the “Two products philosophy”. Several aspects 
concerning this philosophy will be dealt with. 

2.1 Higher biomass production and the energy market
In several countries production of crops increased in an impressive way after the Second 
World War. Temporary market protection was always part of this development. This way, 
farmers were ensured of an income for some time and had an incentive to gather capital for 
necessary investments. Consequence was an intensive agriculture system which led to over-
production and lower prices. However, in many countries the production is still low; this 
holds especially for Developing Countries. 
Suppose there is capital available and this capital is used for investments in the agricultural 
sector (e.g. for fertilizer). The production can go up to levels similar to these of Western 
Europe or North America. So with higher yields and without over-production a lot of land 
becomes available. This land can be used for the production of biomass for energy purposes 
[3, 4]. 
Because of competition between the two markets, the prices will go up. Higher prices create 
capital needed for the investments and create extra welfare at the same time. Brazil is a well 
known example of this development: a choice has to be made between the production of sugar 
or ethanol depending on world market prices of these two products. Mozambique is given as 
an example of the possibilities for a developing country [5]. The yield of crops in 
Mozambique is very low and is about 0.7 ton (dm)/ha.y. An increase to 13 ton must be 
possible [5]. However, for the calculations an increase to 7 ton has been taken. In this last 
mentioned number all aspects concerning sustainability are taken into account. If the land, 
which becomes vacant, is used for energy crops, than the total energy content of the biomass 
produced is about 6.5 EJ. If this biomass is converted in the country into, for instance, 
Fischer-Tropsch liquids, than the market value is about  80 billion. This means an increase in 
the GNP of a factor 2 to 3. The increase creates many new economic activities, so the real 
influence on the GNP will be even more. 
An important issue is the way the extra income is spread. In the first place farmers in rural 
areas in mainly Developing Countries will make the most of it. They come in a stronger 
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position and there is more room for negotiations to obtain better prices for their crops. In the 
second place the agro-business companies will take advantage. However, an important 
question still rests: will all people, especially the poor, benefit from this development? 

2.2 The potential 
Mozambique has been taken as an example, but what does it mean for the potential on a 
global scale? In Table 1 a survey is given, based on [3, 4]; the numbers are rounded off. In 
these numbers the increase of agricultural yield, the use of wastes and the production of 
biomass on degraded land are incorporated. The range in the numbers is caused by the policy 
executed. The most stimulating policy gives the highest numbers and without any policy the 
lowest numbers will hold. So the governmental support for the market development 
determines the final result 

Table 1. Biomass potential in EJ for several regions. The range is determined by the degree of 
applied, stimulating policy measures [14]. 

 potential 
(EJ) in case 
of minimum 
measures 

potential 
(EJ) in case 
of few 
measures 

potential 
(EJ) in case 
of more 
measures 

potential (EJ) 
in case of 
maximum 
measures 

Europe 1 20 50 60 
Russia 2 70 110 140 
E. Asia 10 20 180 220 
S.E. Asia 30 80 120 150 
Africa 40 150 360 450 
N. America 4 30 110 140 
S. America 50 180 250 310 
Total 140 550 1180 1470 

The numbers can even go up if forests, originating from reforestation programs, are partly 
used for the energy supply. In [6] a range of 200-400 EJ is given. All these numbers are still 
without the potential of using the cultivation of algae in desserts or in the ocean. So, a final 
global potential lies in the range of 1000 to 2000 EJ. With a world market price of  4/GJ this 
means a value of  4000 to  8000 billion. 

2.3 Poverty reduction 
During the U.N. conference in Johannesburg (September 2002), about Sustainable 
Development, agreements have been made and tied up in the so called World Summit on 
Sustainable Development (WSSD) “Plan of Implementation”. For energy the agreement 
means that in 2015 the number of people that has no access to reliable, clean and affordable 
energy must be halved. The total amount of people that lack access to such a supply today lies 
between 2 and 3 billion. One way to generate energy for the poor people is by use of biomass. 
In this case the energy supply can be directly combined with income generation to reduce 
poverty. There are several concepts for the local production of energy, based on biomass, by 
which income for the poor people can be generated. In this article the use of Jatropha is given 
as an example for the production of bio fuels [7, 8]. However, one can also combine 
reforestation with the production of charcoal [9] or by using pigs for the production of meat 
and bio diesel from their fat [10]. Other possibilities are the local production of bamboo or 
miscanthus (elephant grass). Poverty reduction can of course also be realised by the overall 
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increase of GNP in a country. However, as we questioned before, will the poor directly 
benefit this way? 
Another important aspect is the saved foreign currency because the energy is now produced 
within the country. This money can be used for other purposes. 

2.4 Local and global markets 
For hundreds of years food and energy (wood) were mainly produced and used on a local 
scale. The use of fossil fuels changed of course this pattern; only in several Developing 
Countries biomass is still the most important energy source on a local scale. If biomass is 
getting again a central role in the world energy supply then on the one hand there will be a 
new emphasis on the local use of biomass, but on the other hand the global trade will expand. 
In the present situation it is difficult to predict which tendency will be decisive. 

2.5 Sustainability 
Sustainability has been taken as a prerequisite for the increased use of biomass. In the context 
of this article sustainable means: economy, environment and social development are in 
balance or integrated. Sometimes this is referred to as: profit, planet, people. Concerning the 
social development only poverty elevation is mentioned as part of a development in which 
welfare and wellbeing are optimised.  
It is very difficult to give a detailed picture of the economical consequences of the increased 
use of biomass. Local circumstances may influence the market price of biomass drastically 
because of, for instance, different currencies, subsidies, monopoly position of companies, and 
logistics. However, it is expected that the biomass will be traded on a global scale for a full 
grown market, for  4 to  5/GJ [11]. This number has to be compared with about  8 to 9/GJ 
for oil and about  2/GJ for coal (2007); in these numbers no environmental cost is included. 
For the environmental aspects, the reduction of greenhouse gas emissions (mainly CO2) and 
the relation with bio diversity are taken as important issues connected to an increased use of 
biomass. The reduction of greenhouse gas emissions is determined by the use of the amount 
of fossil fuels in the whole production chain; a low amount of the use of these fuels means a 
higher reduction. A recent study shows a reduction for the production of ethanol and bio 
diesel from respectively corn and soybean of 40 %, for reed canary grass 85 % and for 
switchgrass and hybrid poplar of 115 % [12]. A reduction of more than 100% is possible 
because part of the carbon is fixed in the soil. This example shows that there are great 
differences and energy balances help choosing the most optimal crop. 
Biodiversity can be preserved or restored. Often new crops have to be selected and a mixture 
of (native) plants may be needed. An example is the replacement of the monoculture corn by a 
mixture of prairie plant species in the United States [13]. The yield may go up with more than 
200 %. This possibility is strongly supported by the National Wildlife Federation [14]. Other 
examples are connected to reforestation in, for instance, Kenya [9] or the recovery of 
degraded land in India [15]. These positive examples don’t mean that all activities are 
sustainable. The destruction of many tropical forests for the production of palm oil is of 
course a very negative example. 

2.6 Policy 
Most of the aspects mentioned in this article are strongly influenced by policy and the choice 
of policy instruments. This holds for the policy of local as well as for governmental and 
international institutions. The severe problems mentioned have already led to many initiatives. 
For instance, the EU has made regulations for the introduction of “green” liquids: 2 % in 
2005, 5.75 % in 2010 and 10% in 2020 of total use of transportation liquids. Several countries 
have set even higher targets. Sweden is a forerunner: its aim is to have zero consumption of 
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fossil oil in 2020. So a market is created for the introduction of bio fuels. Another example is 
Brazil. It developed its ethanol program quite isolated from the rest of the world. There was a 
strong incentive to become independent of the foreign oil supply and Brazil created a fuel 
supply of its own. Afterwards ethanol became an export product. Recently 14 West African 
countries stated that they will become the Bio-OPEC of the world.  
Though many initiatives are taken, a lot more is needed to realize a real large biomass based 
energy market. In this respect is the often pushed development to a “free market” a very 
negative development. Especially the poor, mainly African countries need a protected 
situation to develop their agricultural systems for food and energy. As mentioned, other 
countries have also passed through such a development.  
Special policy is needed for support for the poor people. They are very vulnerable. In many 
countries there is a tendency for large scale plantations without really considering the position 
of the poor. Only on a governmental level guarantees for poor people can be incorporated in a 
well balanced policy. 
Another important area is the need for an intensive R&D program. Though biomass 
conversion systems are already well developed, in many areas spectacular improvements are 
possible. This research has to be directed to the agricultural system as well as the many 
conversion systems. Also the concept of a bio refinery needs special attention [16]. 

3 NEW DEVELOPMENTS  

Apart from the above mentioned tradable forms of biomass, new ones are coming onto the 
market. Two examples are given in the field of bio fuels [17]. The first one concerns the 
production of liquids using the Fischer-Tropsch process. This is an example of a large scale 
system for which transport of biomass over long distances is necessary. The second one is the 
production of bio diesel from the plant Jatropha. It is an option which is especially suited for 
the local production of diesel in rural areas in Developing Countries. 

3.1 Fischer-Tropsch oil (diesel) [11, 18, 19] 
The Fischer-Tropsch (F-T) process is well known and already applied on a large scale by, for 
instance, Shell in Malaysia (based on natural gas) and by SASOL in South Africa (based on 
coal and natural gas) [1, 2]. Both companies start new plants in Qatar using natural gas. 
For biomass, the process is demonstrated only on a laboratory scale. The feeding material 
(coal, natural gas or biomass) is first gasified. Synthesis gas is formed (a mixture of CO and 
H2). This gas is converted to CnH2n+2 by using a catalyst. The F-T process is operating at 
temperatures between 200 and 300 ºC and pressures between 10 and 50 bar. It is an 
exothermic process and about 20% of the energy content of the converted gas is released in 
the form of heat.  
There are two main concepts for the production of the F-T liquids. In the first concept, the F-T 
reactor is placed between the compressor and a STAG (STeam And Gasturbine). The syn-gas 
passes the F-T reactor once. As the gases pass the reactor only once, it is a "once through 
process". Because F-T liquids as well as electricity and heat are produced, the whole is called 
tri or poly generation. Between 40 to 60 % of the gas will be converted into a liquid fuel and 
the rest is fed into the gas turbine for the production of electricity. In the second concept only 
(or mainly) liquids are produced. In this case the gases must be recycled after the F-T unit. 
This concept is more complicated and is, for this reason, more expensive. 
The chemical equations for the F-T production of liquids and gases are: 
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(2n+1) H2 + nCO → CnH2n + 2 + nH2O                (Co as a catalyst) 
(n+1) H2 + 2nCO → CnH2n+2 + nCO2                  (Fe as a catalyst) 
(CnH2n + 2 are paraffins or alkenes) 

The main characteristics of the F-T fuel are highly attractive. It is: 
• A very clean fuel: no sulphur and no aromatics; it is even used for medical applications; 
• Non-toxic and biodegradable; 
• Directly applicable as F-T diesel in the existing infrastructure (distribution and cars). This 

aspect is of extreme importance; 
• Producing emissions less than 30 to 50 % when used in cars if compared with fossil fuels, 
• Suited for long distance transport and long term storage; 
• Allowing for the minerals to be used locally again, when the F-T diesel is produced in the 

area where the “woody” or “grassy” materials are harvested; 
• A liquid with a high energy density (between 30 and 40 MJ per litre). 
These characteristics make the fuel attractive for large-scale use. Many car producers are 
eager to use the fuel in their (new) motors. 

3.2 Jatropha oil [20, 21] 
A new development is the production of bio oil in developing countries. In these countries 
large areas are available in the form of wasted, degraded or salty land, not suitable for 
agriculture. On these kinds of land oil-producing crops like Jatropha and Pongamia will grow. 
Depending on the problem of that land, such crops can help restoring it, as these scrubs are 
deeply rooted. They can also be grown together with food crops where they do not compete so 
much with such annual crops as their rooting system is deeper. A closed nutrient cycle is 
possible when extracting the oil. Around the world there are about 2 billion ha of this kind of 
degraded land. The plants grow in almost all the countries around the equator. Jatropha grows 
around fields (hedges) and in the “wild”; seeds are inedible. Reasonable to high yields are 
obtained depending on local conditions. If we suppose an average of 2.5 ton /ha.year in the 
form of seeds then the total energy production of the whole area of available degraded land 
can be even more than 100 EJ and more than 35 EJ in the form of oil. These numbers only 
illustrate that the potential is enormous. If a market price of 40 Euroct/litre is assumed, the 
plant oil business turn over would be more than 200 billion Euros. If only a part of this 
potential would be used for helping poor people, the effect can be impressive. 
Projects are started to help especially poor people and women [20]. A part of the oil produced 
will be used locally and stimulate the economy by direct income generation. In a later phase a 
part can be used for export. This way the EU can fulfil its obligations concerning the 
introduction of green liquids and at the same time capital can be raised in Developing 
Countries. In the figure a plantation in Mali is shown. 
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4 CONCLUSIONS 

A conscious choice for growing biomass to produce food and energy, is called the “Two 
products philosophy”. Based on this philosophy the following conclusions can be drawn. 

1. Biomass is an important source for the production of food and energy. However, it can 
become even more important if the yield levels of agricultural crops in many countries 
are increased and land area becoming vacant is used for energy crops. Biomass, 
originating from reforestation programs, can also contribute. Main global problems, 
caused by over-production of crops and the world energy supply, can partly be solved. 

2. Because of the competition between the two main products, food and energy, prices 
will go up. However, present prices are too low for an economically healthy 
agriculture. Higher prices create capital needed for new investments (e.g. fertilizer) to 
increase the yield of crops. A temporary pricing policy may do the job. 

3. The potential of the extra biomass production is enormous and lies between 1000 and 
2000 EJ. The market value of this biomass lies between  4000 and  8000 billion. 

4. A main aspect is the possibility of poverty reduction. This holds especially for farmers 
in rural areas. Whether everybody benefits from the increase of GNP is mainly 
determined by a sound poverty reduction policy. 

5. The development described may stimulate local as well as global markets. 
6. Sustainability is possible if the right policy is performed. Concerning the sustainability 

aspects: environment, economy and social, it is stated that: 
- The CO2 emissions can be substantially reduced and the biodiversity can de 
preserved or restored; 
- The cost of biomass for the energy supply will be, for a full grown market, between 
  4 and 5  /GJ. Local situations may lead to different prices; 
- For the social aspects only the positive effect on poverty reduction is considered. 
The present emphasis on a free market will not lead to a sustainable situation. 

7. Policy is a central element for the “Two Products Philosophy”. Local, national and 
global institutions have all to play their role. Several countries implement already a 
policy in which markets are created. A strong R&D program is needed to optimise the 
whole chain of biomass production for the energy supply. 

8. New developments like the production of Fischer-Tropsch liquids and oil from the 
plant Jatropha will stimulate the use of biomass for energy applications. 
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Achtergrondnotitie voor de bijeenkomst op 13 september 2006 

Armoede bestrijding en de energievoorziening 

Kees Daey Ouwens, Technische Universiteit Eindhoven en FACT* 

Een aanpak die leidt tot economische activiteiten, waarbij armoede wordt bestreden door de 
inzet van “schone” duurzame energiebronnen, is mogelijk. Hierbij kunnen vrouwen een 
“sleutelrol” vervullen. Een dergelijke aanpak past binnen het model van Duurzame 
Ontwikkeling. 

Tijdens de conferentie in Johannesburg (september 2002) over Duurzame Ontwikkeling zijn 
afspraken gemaakt en vastgelegd in het zgn. World Summit on Sustainable Development 
(WSSD) “Plan of Implementation”. Voor energie is de afspraak om in 2015 het aantal mensen 
dat geen toegang heeft tot betrouwbare, schone en betaalbare energie te halveren; in het totaal 
hebben 2 tot 3 miljard mensen geen toegang tot een dergelijke energievoorziening. De 
problematiek is helder. In de huidige situatie betekent de energievoorziening voor de armen 
veelal dat hout of afval met een laag rendement wordt verbrand, waarbij o.a. grote schade aan 
de gezondheid optreedt.  
Bij het opzetten van een energievoorziening die past binnen het kader van Duurzame 
Ontwikkeling gaat het om optimalisatie en afstemming van economie, milieu en sociale 
aspecten. Uiteraard is armoedebestrijding hier een wezenlijk onderdeel van. In het rapport 
“Duurzame Daadkracht” van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en VROM uit 2003 is dit 
nader uitgewerkt en het siert Minister van Ardenne dat ze tracht om er ook daadwerkelijk iets 
aan te doen (1, 3). Nadere uitwerking is te vinden in (2). De Nederlandse doelstelling is om 10 
miljoen armen van energie te voorzien. Maar er is grote twijfel aan de manier waarop vorm 
wordt gegeven aan dit voornemen.  
Er zijn tal van studies verricht met analyses over projecten om, met veel subsidie, de arme 
bevolking van energie te voorzien; hierbij gaat het dan meestal om energie voor koken en een 
elektriciteitsvoorziening op zonnecellen (4, 5, 6). Op deze aanpak wordt hier verder niet 
ingegaan. 

Deze notitie richt zich op de mogelijkheden voor de arme bevolking om inkomen te genereren 
door de introductie van duurzame energiesystemen. Dit kan leiden tot de start van MKB. Als 
voorbeeld een dorp dat een elektriciteitsvoorziening wil opzetten met behulp van een 
dieselaggregaat. Dit kan draaien op fossiele brandstoffen. Het is echter ook mogelijk om het 
aggregaat op diesel te laten draaien van lokaal geproduceerde olie uit oliehoudende zaden van 
b.v. Jatropha. De armen kunnen een inkomen verkrijgen uit de productie en verwerking van 
de zaden. Geld dat eerst werd besteed aan de aankoop van fossiele diesel blijft nu in de regio. 
Met het verkregen inkomen kan dan voor elektriciteit worden betaald. De beschikbaarheid 
van energie kan verder leiden tot nieuwe bedrijvigheid en dus extra inkomen en 
werkgelegenheid. 

Keuze energiebronnen  
Om 2 miljard mensen van “energiediensten voor huishoudelijk gebruik” te voorzien, zal de 
CO2 toename, bij gebruik van fossiele bronnen, slechts ca. 1 % bedragen (3). Vaak wordt 
gesteld dat dit een bescheiden bedrag is en dat daarom alle opties moeten worden bekeken en 
fossiele energie daarbij gewoon meedoet. Het pad van duurzaamheid wordt dan echter op 
voorhand losgelaten. Tevens zal het duidelijk zijn dat het leveren van fossiele energie weinig 
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te maken heeft met armoedebestrijding. Eerder het omgekeerde is het geval. Indien fossiele 
energie, in de vorm van kerosine voor koken, lampolie e.d., met subsidie wordt versterkt zal 
dit remmend werken op de overgang op duurzame bronnen en wordt er ook geen inkomen 
gegenereerd. Via hoge subsidies is verder elke energievoorziening goedkoop te maken, maar 
is dat wat we willen?  
De centrale vraag is dus: is een duurzame energievoorziening in combinatie met armoede 
bestrijding haalbaar? Het antwoord is ja. Juist de duurzame bronnen bieden die mogelijkheid. 
Meer in detail zijn de volgende criteria opgesteld. Het gaat om bronnen of systemen die:  

• Met lage investeringen leiden tot het leveren van energie in een gewenste vorm en dit 
tegen acceptabele kosten, 

• Leiden tot het genereren van inkomsten voor de armen, 
• Met technologieën werken die lokaal “hanteerbaar” of “aangepast” zijn en ruimte 

bieden voor verdere optimalisatie,  
• De basis vormen voor de start van MKB, 
• De deviezen positie van een land verbeteren, 
• Ruimschoots voorhanden zijn, 
• Elders hebben bewezen te voldoen, 
• De milieubelasting verminderen, 
• De positie van vrouwen versterken, 
• Goed aansluiten bij de andere WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture, 

Biodiversity) onderwerpen. 

Bronnen die aan deze criteria voldoen zijn: 
1. Gebruik van producten van de land- en bosbouw: 

- Het kweken en verwerken van oliehoudende zaden. Een bekend voorbeeld is het 
gewas Jatropha Curcas. De verkregen olie kan lokaal worden ingezet (voor irrigatie, 
als transport brandstof, voor verlichting, koken of de productie van elektriciteit) of 
worden geëxporteerd (7).  
- De productie van houtskool via herbebossing (11, 13) 
- Productie van vlees en biodiesel uit vet van varkens (12) 

2. Human power. Van de veelheid aan systemen worden slechts de touwpomp en de 
treadle pomp genoemd voor het op- of verpompen van water (o.a. voor kleinschalige 
irrigatie). 

3. Kleine tot zeer kleine waterkrachteenheden voor de productie van elektriciteit. 
4. Anaërobe omzetting van reststromen uit de landbouw. Het verkregen gas kan worden 

gebruikt voor b.v. koken of de productie van elektriciteit (8). 
5. Windturbines voor het oppompen van water. 
6. Eenvoudige systemen om het watergebruik te verminderen zoals dripirrigation met 

goedkope plastic slangen. 
7. Verbeterde houtkachels. 
8. Voorzieningen waar de arme bevolking lokaal niet direct een inkomen aan ontleent, 

maar die voor het welzijn van groot belang zijn: 
- warmwatervoorziening in ziekenhuizen en op scholen, 
- zonnecelsystemen voor school TV, computers, Internet e.d. 

9. Lokale elektriciteitsnetten voor transport van elektriciteit opgewekt met diesel 
aggregaten, kleine waterkrachtcentrales e.d. 

10. Lokale productie van ethanol uit reststromen. 
Als algemeen punt kan hier nog met de allerhoogste prioriteit het efficiënt gebruik van 
energie aan worden toegevoegd (9). 
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Hoewel er een zekere hiërarchie in zit, zijn het de lokale omstandigheden die bepalen welk 
systeem de voorkeur verdient. In bijlage 2 zijn nog meer systemen opgenomen met over het 
algemeen een lagere prioriteit.  

Basis filosofie marktintroductie 
Voor de introductie van systemen wordt aangehouden dat, na een periode van demonstratie, 
training en de start van economische activiteiten (b.v. in de vorm van coöperaties of MKB), 
op eigen kracht kan worden verder gewerkt. Het geheel heeft dus de vorm van een opstart of 
brugfunctie waarna het marktmechanisme zijn werk moet doen. Dit lijkt simpel maar de 
praktijk wijst anders uit. De basis filosofie is o.a. goed terug te vinden in (10); een zestal 
voorbeeld “cases” zijn daarin nader uitgewerkt. 

Ervaringen 
Wat zijn de ervaringen met de eerder weergegeven Duurzame energiebronnen?  
Een drietal voorbeelden. 

• In Bangladesh is de treadle pomp geïntroduceerd. Kosten: ca. $ 7 miljoen in 15 jaar; 
opbrengsten: ca. $ 100 miljoen per jaar. Daarbij zijn ca. 1 miljoen gezinnen bereikt, 

• In verschillende landen kleine “drip irrigation kits” te verkrijgen voor ca. $ 25 
waarmee jaarlijks $ 75 aan inkomsten zijn te verkrijgen, 

• In het zuiden van China en in Vietnam zijn ongeveer 100.000 kleine 
waterkrachtcentrales geïnstalleerd. Berekend over een periode van 10 jaar, komen de 
kosten voor elektriciteit uit op ca. 0,07 ct/kWh. Op het ogenblik wordt echter 
gemiddeld maar ca. 20 % van de opgewekte elektriciteit gebruikt. Er is dus nog een 
aanzienlijke ruimte voor systeemoptimalisatie. 

In bijlage 1 zijn ter illustratie foto’s van verschillende systemen opgenomen van projecten met 
een grote inbreng vanuit Nederland.  

Nederlandse kennis 
In Nederland is op de genoemde gebieden veel kennis en ervaring aanwezig. Deze doet zeker 
niet onder bij wat het buitenland heeft te bieden. Activiteiten zijn begin zeventiger jaren 
gestart voor vrijwel alle genoemde energiesystemen. Vooral de TU’s waren op dit gebied 
actief. De steun vanuit DGIS droogde op en de activiteiten kwamen stil te liggen. Veel 
projecten met zicht op grootschalige introductie zijn daardoor te vroeg gestopt. De kennis is 
echter nog in ons land aanwezig en recent zijn, met vooral particulier geld, opnieuw de nodige 
initiatieven ontplooid.  
Terzijde wordt nog opgemerkt dat door de projecten in ontwikkelingslanden veel kennis en 
ervaring is opgebouwd die later in ons land zinvol kon worden toegepast; indirect dienen de 
projecten dus ook een nationaal belang. 

Uitvoering projecten 
Opzet programma  
Aangegeven is dat in Nederland relatief veel kennis aanwezig is die kan en ook ten dele wordt 
ingezet. Uiteraard zijn ook andere landen actief bij diverse projecten betrokken. Maar ook al 
worden lokaal diverse initiatieven ontplooid, de praktijk leert dat er al snel kennis van elkaars 
projecten wordt genomen en, indien zinvol, ook wordt samengewerkt.  
Van belang is dat de uitvoerende partijen “speelruimte” krijgen om projecten vorm te geven. 
Te veel organisaties en consultants houden zich bezig met het aansturen, begeleiden en 
evalueren van projecten en te weinig met de (technische) uitvoering en marktintroductie. Door 
de talrijke teleurstellingen bij het realiseren van projecten is een krampachtige houding 
ontstaan. Een oerwoud aan regels, procedures en de neiging om projecten in een 
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internationaal jasje te persen, werken remmend op efficiënte overdracht van kennis en 
introductie van de systemen. 
Veel ontwikkelingen lijken overigens op wat zich in Nederland binnen het stimuleren van 
innovaties afspeelt. 

Samenwerking 
Een vraag is met wie er moet worden samengewerkt in de ontwikkelingslanden: met NGO’s 
of met de overheid. Hoewel niet zonder meer een algemeen geldende uitspraak is te doen, 
heeft samenwerking met NGO’s de voorkeur. Dit geldt vooral in de beginfase. In deze fase 
spelen creativiteit en innovatie bij de introductie van een technologie een grote rol. Aspecten 
die over het algemeen niet direct zijn terug te vinden binnen het beleid in 
Ontwikkelingslanden. Veelal is echter sprake van een mix. Als start b.v. een project met een 
NGO en na verloop van de tijd wordt de overheid er dan bij betrokken. 
Voor optimale kennisoverdracht en het verlenen van steun bij het opzetten en uitvoeren van 
projecten ligt verder samenwerking tussen kleine flexibele partijen, hier en daar, voor de 
hand. 

Kosten programma 
Voor een Nederlands programma, dat tot een substantiële bijdrage leidt, is jaarlijks een bedrag 
van ca.  20 miljoen vereist en dus tot 2015 ca.  200 miljoen. Met een dergelijk bedrag zijn 
de 10 miljoen armen voor 2015 van een redelijke energievoorziening te voorzien. 
Belangrijker is echter dat structuren ontstaan waardoor, op rendabele wijze, uiteindelijk veel 
meer mensen worden bereikt. Genoemde bedragen zijn veel lager dan het bedrag van  100 
per persoon waar het ministerie van uitgaat en dat dus uitkomt op totaal  1 miljard (3). 

Betrokkenheid van vrouwen 
De praktijk leert dat het niet eenvoudig is om de positie van vrouwen te versterken. Indien we 
echter naar de hier behandelde systemen kijken, dan openen zich diverse mogelijkheden. 
Centraal staat de optie om eigen inkomen te verwerven. Dit kan op veel manieren gebeuren. 
Een voorbeeld is het plukken van zaden van de, in het wild groeiende, plant Jatropha. De 
zaden kunnen worden verkocht voor de productie van olie, maar de vrouwen kunnen ook zelf 
de olie persen en er b.v. zeep van maken. Afhankelijk van het land of de regio kunnen ook 
coöperaties worden opgezet met een centrale rol voor vrouwen. 

Samenvatting en conclusies 
Het is mogelijk om armoede te bestrijden door het gebruik van Duurzame Energiesystemen. 
Met dergelijke systemen is al een uitgebreide ervaring opgedaan. Speciaal op dit gebied is in 
Nederland de nodige kennis aanwezig. Wat de aanpak betreft gaat de voorkeur uit naar 
samenwerking met NGO’s. Opgemerkt wordt, dat een oerwoud aan regels, procedures en de 
neiging om projecten in een internationaal jasje te persen, remmend werken op efficiënte 
overdracht van kennis en introductie van de systemen. Projecten dienen een voorbeeldfunctie 
te hebben. De opzet moet van dien aard zijn dat men het lokaal kan overnemen. Projecten 
vervullen dus een brugfunctie; via marktwerking moeten de systemen uiteindelijk 
grootschalig in een regio of land worden geïntroduceerd.  
Met de hier geschetste aanpak kunnen de duurzame bronnen voor veel minder dan de vaak 
gehanteerde  100 per persoon worden geïntroduceerd en zullen de armen er zelfs aan gaan 
verdienen. De duurzame bronnen bieden verder de nodige mogelijkheden om vrouwen aan 
een eigen inkomen te helpen. 

Note *, FACT- Fuels from Agriculture in Communal Technology. De activiteiten van FACT worden mede 
mogelijk gemaakt door financiering van de Stichting Het Groene Woudt (SHGW). 
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Bijlage 1 

       

1. Micro waterkracht in Vietnam        2. Intercropping in Tanzania; Jatropha en maïs (midden) 

    

3. Kleine truck in Mali op Jatropha olie    4. Kleine truck op ethanol in Columbia  

        

5. Auto in Tanzania op Jatropha olie              6. Vergister in Vietnam 
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7. Een vrouw bedient touwpomp                      8. Touwpomp aangedreven door windmolen 
in Mozambique                                                 in Mozambique 

            

9. PV systeem voor het opladen van           10. Houtkachel op houtskool van Jatropha 
accu’s in Mali                                              cake in Tanzania 



8

11. Drip irrigation in Bolivia 

De foto’s komen van de volgende personen en organisaties: 
1 en 9, Winfried Rijssenbeek, RRenergy; 2, 5 en 10, Ruud van Eck en Janske van Eijck, 
Diligent Tanzania; 4, John Loke, Diligent in Columbia; 6, Wim van Nes, SNV; 7 en 8 
Jan de Jongh, Arrakis; 11, Henk Holtslag, Practica, Bolivia 
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Bijlage 2 

Hieronder nog twee groepen van energiesystemen, die aansluiten op de eerder gegeven 
systemen met de hoogste prioriteit. 

Opties met een lagere prioriteit 
Grootschalige systemen waar de arme bevolking indirect van profiteert door een verbeterde 
energievoorziening. De bouw en het onderhoud van de systemen zorgen verder voor lokale 
werkgelegenheid en er wordt geen of in beperkte mate een beroep gedaan op deviezen.  

1. Grotere Warmtekracht eenheden (WKK) op bio olie. 
2. Decentrale, vrij grote waterkrachtcentrales. 
3. Grote anaërobe systemen voor de productie van elektriciteit (WKK). 
4. Grootschalige windsystemen. 
5. Stand alone wind energy systems (wind battery chargers and wind diesel systems). 
6. Decentrale en centrale zonnecelsystemen. 
7. Zonne concentratie systemen (CSP).  
8. Elektriciteit en warmte uit geothermie (aardwarmte). 
9. Energie uit temperatuurverschillen op zee; Ocean Thermal Energy Conversion 

(OTEC); relevant voor eilanden en kustgebieden. 
10. Elektriciteitscentrales op basis van biomassa. 
11. Elektriciteit uit golfenergie. 
12. Ethanol productie uit o.a. suikerriet. 
13. Fischer-Tropsch diesel uit biomassa (hout). 

Ook hierbij hoort weer als centraal uitgangspunt het efficiënt gebruik van energie. 

Laagste prioriteit 
De volgende groep van systemen vergen grote investeringen, doen wel een beroep op 
deviezen en zijn veelal gebaseerd op technologie die door de Westerse landen wordt geleverd. 
Tevens is een zeer dure uitgebreide infrastructuur (elektriciteit, olie, gas) een vereiste. Alleen 
door een algemene economische groei kan de arme bevolking hiervan profiteren. Het betreft: 

1. Import olie producten. 
2. Grote elektriciteitscentrales op basis van steenkool, gas of olie. 
3. Grote waterkrachtcentrales. 
4. Kerncentrales. 
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Voorwoord
Dit boekje geeft een beeld van een toekomstige Nederlandse of beter Europese Duurzame
energievoorziening. Het rapport is in een eerdere versie gebruikt als discussiestuk voor het
zgn. Helios project van IMSA.
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Samenvatting
De huidige energievoorziening veroorzaakt enkele grote problemen, zoals een afnemende
voorzieningszekerheid en ingrijpende klimaatsveranderingen. Er is dus behoefte aan een
andere, Duurzame energievoorziening. Dit rapport schetst een overgang naar een dergelijke
voorziening. Daartoe zijn eerst enkele criteria opgesteld. De criteria voor duurzaamheid
hebben betrekking op de kosten, de voorzieningszekerheid, het milieu, innovatie en
industrieel belang, en de betekenis voor ontwikkelingslanden. Vervolgens zijn opties en te
volgen wegen aangegeven. In het laatste hoofdstuk is nagegaan in hoeverre aan de criteria is
voldaan. Het efficiënt gebruik van energie is voor alle criteria relevant; het is de goedkoopste,
milieuvriendelijkste en meest betrouwbare “energiebron”.
Kosten. Voor de productiekosten voor elektriciteit is een waarde van 5 tot 6 ct/kWh
aangehouden. De elektriciteit wordt voor een deel geleverd door een centrale voorziening met
een hoofdrol voor de Duurzame bronnen. Voor Nederland zijn energiewinning via vergassing
van biomassa en uit wind energie op de Noordzee als voorbeelden genomen. De aanleg van
een EU hoog- en gelijkspanningnet sluit hier goed bij aan. Voor het deel decentrale
elektriciteitsproductie zal in eerste instantie als bron aardgas met CO2 opslag dienen; een
voorbeeld is micro warmtekracht.
Voor de productiekosten van vloeibare transportbrandstoffen en gas is een eindwaarde van
respectievelijk 40 ct/liter(d.e.) en 25 ct/m3(a.e.) ingezet. Beschreven wordt de optie van de
bouw van een grote Fischer-Tropsch plant op de Maasvlakte, waarbij tevens elektriciteit
wordt geleverd; ze is vrij gedetailleerd uitgewerkt omdat ze is gebaseerd op specifiek
Nederlandse kennis en een goed industrieel perspectief biedt. De mogelijkheid van import van
bio-olie uit Ontwikkelingslanden vormt een zinvolle aanvulling.
Voorzieningszekerheid. De voorzieningszekerheid is opgesplitst in de betrouwbaarheid van de
voorziening zelf en de afhankelijkheid van niet- EU landen. Wat het eerste betreft wordt de
huidige situatie als norm genomen. De afhankelijkheid van de niet -EU landen wordt voor de
elektriciteitsvoorziening verminderd door de bouw van een Europees elektriciteitsnet. Voor
olie en gas liggen er mogelijkheden door de inzet van “eigen” biomassa op EU niveau.
Milieu. Voor het verminderen van de milieubelasting is CO2 als referentie genomen. Zowel
voor de elektriciteitsvoorziening als voor de vloeibare transportbrandstoffen en gas is het
einddoel een reductie van ca. 80 % in 2050. Los van het efficiënt gebruik van energie, komen
CO2 opslag en de inzet van Duurzame bronnen in aanmerking. Ook een grotere inzet van
aardgas zal de milieubelasting verminderen.
Innovatie en industrieel belang. Doel is de opzet van een krachtig innovatief beleid. Een
onderdeel is het uitbreiden en vernieuwen van het R, D en D programma. Veelal ligt het
zwaartepunt echter bij implementatie van bestaande kennis. Als voorbeeld van innovatie dient
het gemeentelijke Afval- en Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam. Ook is het zinvol om naar
geheel nieuwe invalshoeken te kijken. Te denken valt aan de productie van eiwit uit hout.
Ontwikkelingslanden. Voor Ontwikkelingslanden liggen er talloze mogelijkheden om
energievoorziening en armoedebestrijding te combineren.

Als voorzet is een tiental keuzes gemaakt die samen in 2020 zeker een bijdrage van 1000 PJ
aan een Duurzame energievoorziening kunnen leveren:.

• Krachtig programma voor het efficiënt gebruik van energie via doelmatige
beleidsmaatregelen; de 2 % doelstelling als minimum.

• Grote Fischer-Tropsch plant op de Maasvlakte voor de productie van olie, gas
(waterstof) en elektriciteit.

• Energiewinning op zee; poseidon project.
• Ondersteuning van de opbouw van een EU elektriciteitsnet op hoog- en

gelijkspanning.



4

• Krachtig R, D en D programma voor bio-raffinage.
• Opzet of uitbreiding van programma’s voor de verdere introductie van WKK,

micro-wkk en Warmte- en Koude -opslag. Systeemintegratie staat hierbij centraal.
• Nieuwe ontwikkelingen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een

Duurzame energievoorziening, zoals de productie van eiwitten uit hout, moeten extra
worden ondersteund.

• Bouwen van energieautonome wijken met nadruk op ketenefficiency, hergebruik,
nieuwe constructies en constructiematerialen; het zgn. zonneterp concept.

• Het verder uitbouwen van veelbelovende processen binnen de keten van
afvalverwerking; cascade- gebruik stimuleren.

• Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden combineren met de energievoorziening
door de productie van bio-olie; de olie dient dan voor lokaal gebruik en export naar de
EU.

De hier voorgestelde lijnen of wegen naar een Duurzame energievoorziening, eindigen in een
robuuste voorziening die aan de criteria voor Duurzaamheid voldoet. Indien milieu en andere
maatschappelijke kosten, veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en
kernenergie, worden meegenomen dan lijkt de toekomstige voorziening eerder goedkoper dan
duurder te worden.
Om een overgang naar een duurzame energievoorziening te realiseren is echter een grote
krachtsinspanning vereist; dit geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.
Hiertegenover staan nieuwe industriële activiteiten, een schoon milieu, redelijke
voorzieningszekerheid en steun aan ontwikkelingslanden.
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1. Inleiding
De toekomstige energievoorziening is een onderwerp dat veel discussie oproept. De volgende
punten zijn al geruime tijd relevant, maar het belang er van neemt toe.

• Kwetsbaarheid en afhankelijkheid van onze energievoorziening, de
voorzieningszekerheid; olie en gas staan hierbij centraal.

• Klimaatveranderingen door o.a. de emissie van CO2.

• Uitputting van de voorraad goedkope olie.
• De snelle toename van de vraag naar energie van landen zoals China en India.

De laatste jaren zijn daar de gevolgen van de overgang naar een geliberaliseerde en
geprivatiseerde markt bijgekomen. Hoewel dit ook geen nieuw element is, zijn er
ontwikkelingen die de vraag naar de consequenties ervan, vooral binnen de EU, indringend
naar de voorgrond halen. Volledig in tegenspraak hiermee is dat, op wereldschaal gezien, zich
eerder een tendens van meer invloed van de overheden dan van de “vrije” markt aftekent;
“macht” gaat een steeds grotere rol vervullen. Ook in Europa zijn er tekenen die erop wijzen
dat de overheid zijn grip op de energievoorziening wil en wellicht ook wel moet versterken.
Van voorgaande punten zijn de voorzieningszekerheid en de klimaatproblematiek het meest
cruciaal. Al met al wordt de behoefte om over te gaan op een Duurzame energievoorziening
steeds groter.

In dit rapport worden enkele wegen naar een Duurzame energievoorziening aangegeven.
Elementen die daarbij centraal staan zijn de kosten (betaalbaar), de voorzieningszekerheid
(betrouwbaar) en het milieu (veilig, schoon). Het rapport richt zich weliswaar in eerste
instantie op Nederland, maar het geheel wordt nadrukkelijk geplaatst in een Europese context.
Aangezien de elektriciteitsvoorziening in beschouwingen veelal centraal staat, krijgt dit
onderdeel van de energievoorziening speciale aandacht.
Op welke termijn is een Duurzame energievoorziening haalbaar? Het antwoord op deze vraag
wordt vooral bepaald door het te voeren beleid. Dit geldt voor de betrokken industrieën en
energiebedrijven, maar voornamelijk voor dat van de overheid. Indien echter het geheel
krachtig wordt opgepakt is een overgang in een periode van 30 tot 50 jaar te realiseren. De
belangstelling voor een dergelijke overgang was in de jaren zeventig groot. Met het opkomen
van het meer rechts georiënteerde vrije- marktdenken in de jaren tachtig en negentig ebde de
belangstelling helemaal weg. Pas na het jaar 2000 is er en hernieuwde aandacht voor het
onderwerp waar te nemen die nog steeds aan kracht toeneemt.

2. Criteria
Om de energievoorziening te toetsen op Duurzaamheid, zijn enkele criteria opgesteld.

1. Kosten
De kosten van energie zijn van groot belang voor de samenleving. Dit geldt zowel voor de
industrie als voor de individuele consument. Zonder belastingen zijn, als richtbedragen, af
centrale of als eindproduct in Rotterdam aangehouden:

• Voor Duurzame elektriciteit 5 tot 6 ct per kWh.
• Voor Duurzame transportbrandstoffen en gas respectievelijk ca. 40ct per liter (d.e.) en

ca. 25 ct per m3 (a.e.).
Deze kosten zijn voor de eindgebruiker maar van betrekkelijke waarde. Het gaat uiteindelijk
om de kosten per geleverde eenheid van functievraag. Indien b.v. benzine 10 % duurder
wordt, maar het rendement van een automotor gaat, bij gelijk blijvende kosten, met 10 %
omhoog dan maakt dit voor de gebruiker niets uit.
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2. Voorzieningszekerheid
De voorzieningszekerheid krijgt de laatste tijd weer volop aandacht. Twee belangrijke
aspecten zijn:

• Betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland of binnen de EU. De vraag
is of deze voorziening in staat is om met een lage uitval energie te leveren; de huidige
situatie is daarbij een goede referentie.

• De beschikbaarheid van primaire energie. Dit geldt zowel voor fossiele
energiebronnen en uranium als voor de Duurzame energiebronnen.

3. Milieu
Voor het milieu gaat het om schoon en veilig.

• Schoon houdt in dat de CO2 emissies met b.v. 80 % worden verminderd binnen een
periode van 30 tot 50 jaar. Ook emissies aan CH4, NOx, SO2 en stof moeten echter
drastisch worden gereduceerd. Aangenomen is dat voor deze laatste groep al geschikte
beleidsprogramma’s geformuleerd of in uitvoering zijn.

• Veilig houdt in dat extreme gevolgen van ongelukken, terroristische aanslagen, of
snelle culturele veranderingen (Rusland) onmogelijk zijn.

4. Innovatie en industrieel belang
Voor een overgang naar een Duurzame energievoorziening zijn innovaties en industriële
betrokkenheid noodzakelijk. Zowel het meer fundamentele onderzoek als lopende
ontwikkelingen passen in dit beeld. Verschillende initiatieven moeten eindigen in nieuwe
industriële activiteiten. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar specifiek Nederlandse
kennis.

5. Ontwikkelingslanden (armoede en energievoorziening)
Een Duurzame energievoorziening is uiteraard voor Ontwikkelingslanden eveneens van groot
belang. Gezocht moet worden naar aanknopingspunten die ook voor die landen relevant zijn,
waarbij het vooral gaat om een koppeling met armoede bestrijding.

Potentiële bijdrage
Het geheel heeft niet de pretentie van een scenario. Wel is als uitgangspunt gekozen voor
aandachtsgebieden of opties die, bij een krachtig en stimulerend beleid, minimaal 100 PJ
kunnen bijdragen in 2020 en in 2050 een veelvoud daarvan. Veelbesproken opties die echter
vrijwel zeker de komende decennia geen bepalende rol zullen spelen, zijn niet meegenomen
(b.v. waterstof, zonnecellen of brandstofcellen). Met nadruk wordt gesteld dat dit laatste niet
inhoud dat programma’s voor R, D en D op deze gebieden niet uitermate zinvol en zelfs
noodzakelijk zijn. Elke bijdrage, ook al is die bescheiden van aard, is welkom.

Is een energievoorziening te realiseren die aan deze criteria voldoet? Op die vraag wordt
hierna ingegaan.

3. Duurzame elektriciteitsvoorziening
Om zo goed mogelijk aan de criteria te voldoen is voor een opzet van een Duurzame
elektriciteitsvoorziening gekozen die voor een deel bestaat uit grootschalige gecentraliseerde
systemen en voor een deel uit decentrale systemen. Hoewel de voorbeelden en
beschouwingen met name op Nederland betrekking hebben, wordt de voorziening tevens
binnen een EU- kader geplaatst.
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Centraal
Voor het gecentraliseerde deel van de voorziening in de EU biedt de studie “Concentrating
Solar Power for the Mediterranean Region” goede aanknopingspunten (7). In Appendix 1
wordt nader op deze studie ingegaan. Het efficiente gebruik van elektriciteit is hierbij als
wezenlijk element in het geheel verwerkt. Transport van elektriciteit gebeurt via een gelijk- en
hoogspanningsnet. Op deze manier kunnen de kosten van en de verliezen tijdens het transport
binnen de perken worden gehouden. Zo liggen de kosten voor transport van elektriciteit uit
Noord Afrika op ca. 1,5 ct per kWh en zijn de verliezen ca. 10 %. Het ligt uiteraard voor de
hand om lokaal aanwezige bronnen optimaal te benutten.
De bijdrage van de verschillende bronnen bestaat voor een deel uit de import van
zonne-energie, een klein deel PV en verder bijdragen van wind, geothermie en biomassa
(Figuur1). Aangezien geen enkele bron domineert en vanuit alle regio’s bijdragen worden
geleverd, is sprake van een hoge mate van diversificatie en een “uitmiddeling” van belangen.
De kosten komen uit op ca. 5 ct/kWh.
Voor de zonnecentrales gaat het niet alleen om de productie van elektriciteit, maar ook om de
productie van zoet water. Restwarmte wordt hiertoe gebruikt in Multiple Flash systemen.
Zeker voor Noord Afrika is dit een zeer belangrijke toepassing.

FROM GREENHOUSE TO GREEN HOUSE

TRANS-CSP: Electricity Generation of All Countries (incl. Export)

Figuur 1. Inzet van de verschillende energiebronnen voor de productie van elektriciteit in de
EU.

Figuur 1 is eerder een mogelijke ontwikkeling dan een scenario. De keuze en mate van inzet
van de verschillende opties zal mede afhangen van het toekomstige EU”- beleid. Indien
nationale belangen gaan prevaleren, dan zullen de landen rond de Middellandse zee vooral
zonne-energie inzetten. De landen rond de Noordzee uiteraard wind. Hoewel de kosten in het
laatste geval vrijwel zeker hoger uitvallen, voldoet het geheel nog steeds aan de criteria.

Voor Nederland zijn twee opties relevant in een dergelijk systeem: grootschalige winning van
energie op zee, uit vooral wind, en energie uit een grote biomassa plant of



9

bio-raffinaderij op b.v. de Maasvlakte die zowel elektriciteit als transportbrandstoffen
produceert. Op dit laatste onderwerp wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. Hier volgt als voorbeeld
energie uit wind op zee.

Voorbeeld wind op zee
De zee en voor Nederland voornamelijk de Noordzee, biedt meerdere opties die op grote
schaal een bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening kunnen leveren. Hier wordt de visie, zoals
verwoord in “Poseidon: Sustainable energy supply sets out to the sea”, kort beschreven. (37).
In deze visie wordt naar de hele Noordzee gekeken; het gaat dus om een betrokkenheid van
Engeland, Noorwegen, Denemarken en Nederland. De belangrijkste bronnen en systemen
zijn:

• Windenergie. Op basis van de huidige plannen kan in 2020 165 TWh aan elektriciteit
worden geproduceerd; dit is ca. 11 % van het elektriciteitsgebruik van de genoemde
landen. Vanuit deze situatie kan verder worden gewerkt aan een nog veel grotere
bijdrage.

• Opslag CO2. Er is een enorm potentieel om CO2 op te slaan in olie- en gasvelden met
daarbij een verhoogde productie aan olie en gas. Er is ruimte voor opslag die meer dan
15 maal de huidige wereldproductie aan CO2 bedraagt.

• Golven en getijden. Ook langs deze weg zijn de komende decennia enkele honderden
megawatts te realiseren. Dit kan plaatsvinden in combinatie met windparken. Op
langere termijn zijn grotere bijdragen haalbaar.

• Energie via osmose. Op plaatsen waar zoet en zout water zich mengen, zoals bij
riviermondingen, is via osmose energie op te wekken; deze vorm van energie wordt
ook wel Blue Energy genoemd. Er is met deze technologie echter nog geen
praktijkervaring opgedaan. Ook dit potentieel is echter groot.

Decentraal
Bij decentraal vermogen gaat het overwegend om levering van zowel warmte als elektriciteit.
Hierdoor wordt energie efficiënt gebruikt. In het kort wordt ingegaan op WKK, micro-wkk en
Warmte- en Koude-opslag.

WKK (26-28)
De introductie van Warmte Kracht Koppeling in Nederland is een succes. Echter, de opmars
begint af te nemen. Dit komt niet door gebrek aan de mogelijkheden, maar eerder door
veranderde marktomstandigheden. Op het ogenblik staat er tussen de 7.000 en 8.000 MW aan
elektrisch vermogen opgesteld (elektriciteitsproductie ca. 37 TWh). Het grootste deel staat in
de chemische industrie in de vorm van STEG’s.
Het extra potentieel bedraagt 3000 tot 5000 MW. Vanwege imperfecte brandstof en emissie
markten bepaalt het overheidsbeleid in hoeverre dit potentieel wordt gerealiseerd.

Micro-wkk (29)
Micro-wkk houdt in dat in een gasketel ook elektriciteit wordt opgewekt. Hiermee is al de
nodige ervaring opgedaan en grootschalige introductie kan nu plaatsvinden. Het gaat grofweg
om 1 kW(e) per ketel. In Nederland worden jaarlijks 400.000 ketels vervangen; dus bij
volledige benutting ca. 400 MW(e). Nu zullen niet alle ketels hiermee worden uitgerust en
ook is het geen continu vermogen, omdat het gekoppeld is aan de warmtevraag. Maar
2000 MW in 10 tot 15 jaar moet haalbaar zijn. Bij optimale aansturing kan dit vermogen
worden gezien als een Virtual Power Plant (VPP). Het vermogen is ook van belang om lokale
overbelasting van het net te voorkomen.
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Warmte- en koudeopslag (9, 34)
Warmte- en koudeopslag is in Nederland een succesverhaal dat veel meer aandacht en
ondersteuning verdient. De overmaat aan warmte in de zomer wordt opgeslagen voor gebruik
in de winter, warmtepompen zorgen voor het juiste temperatuurniveau. Of het een volledig
Duurzame bron is hangt natuurlijk af van de oorsprong van de warmte, maar veelal komt die
van de zon. Indien verder de warmtepomp met groene stroom wordt gevoed, is ook dat deel
Duurzaam. Een bekend voorbeeld is de glastuinbouw. Hier ligt de uitdaging om deze sector
energieneutraal te maken (potentieel ca. 45 PJ).
Al met al is het een wezenlijk onderdeel van onze energievoorziening geworden. Talrijke
projecten zijn de laatste jaren gerealiseerd. Het is goed om voor ogen te houden dat dit
overwegend heeft plaatsgevonden in een periode dat de energieprijzen nog relatief laag
waren.

Systeemintegratie
Het optimaal toepassen van genoemde decentrale systemen vergt een hoge mate van
systeemintegratie. Dit geldt zowel voor de bebouwde omgeving als voor industriële
processen. Eenvoudig is dit niet. Systeemintegratie is voor een deel technisch van aard. Vraag
en aanbod moeten zo op elkaar zijn afgestemd dat er een betrouwbaar geheel ontstaat. Voor
de gebouwde omgeving gaat het dan o.a. om de snelheid waarmee aan de vraag naar energie
wordt voldaan en om een voorziening die ook bij extreme weersomstandigheden goed
functioneert. Bij de industrie is het eerder een kwestie van afstemming van hoeveelheden
energie en geschikte temperatuurniveaus. Systemen moeten i.v.m betrouwbaarheid, technisch
gezien, ook niet te complex worden.
De mogelijkheden van systeemintegratie worden vaak ook door organisatorische en
bestuurlijke structuren bepaald. Bij integratie binnen een bedrijf kunnen problemen ontstaan
indien een proces wordt vernieuwd en daarbij de eisen aan de energievoorziening veranderen
(temperatuur, hoeveelheid, vorm, vraag in de tijd, enz). Dit geldt vooral bij levering van
energie tussen diverse partijen of bedrijven. Ook is systeemintegratie vaak een ruimtelijk
probleem. Grote stappen zijn te maken door de technische en organisatorische uitdagingen
binnen een groter ruimtelijk kader op te lossen.

Het verdient aanbeveling om een wijk of een deel van een gemeente te ontwerpen waar de
huidige kennis in is verwerkt. Het gaat dan niet alleen om de energievoorziening, maar ook
om de watervoorziening en het gebruik van nieuwe (energiezuinige) constructies en
constructiematerialen. Om na te gaan wat mogelijk is op dit gebied ligt het voor de hand om
de energievoorziening autonoom uit te voeren. De totale kosten voor energie en water moeten
dan overeenkomen met de huidige kosten of er moet in ieder geval zicht zijn op gelijke
kosten. Concepten zoals “de Zonneterp” of “Ecovilla” kunnen hiertoe dienen (36). Hierbij
wordt er van uitgegaan dat de overmaat aan warmte in de zomer in een tuinbouwkas in de
grond wordt opgeslagen en vervolgens in de winter in de kas zelf en in de bebouwde
omgeving weer wordt gebruikt. Het is een mooi concept. Een kas is op zich rendabel; het dus
eigenlijk een “gratis” zonnecollector (figuur 2).
Het zonnehuis in Castricum wordt hierna als voorbeeld van systeemintegratie genomen. Als
algemeen punt wordt opgemerkt dat er een overlap is tussen de hier genoemde decentrale
systemen en het efficiënt gebruik van energie (hoofdstuk 5).
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Figuur 2. Warmtebalans van de levering van de overmaat aan warmte in kassen, via
warmteopslag, aan woningen.

Voorbeeld energiezuinige woningen; huis Castricum
In Castricum is een energiezuinig huis gebouwd dat, wat de elektriciteitsvoorziening betreft,
autonoom is. Zoals in figuur 3 is te zien is het huis uitgerust met zonnecellen. Voor perioden
dat er geen of weinig aanbod van zonne-energie is springt een klein aggregaat bij; dit levert
echter maar 5 tot 10 % van de totale vraag. Elk aspect van de het energiegebruik is onder
handen genomen. Uiteindelijk gebruikt het huis een factor 3 tot 4 minder energie dan
gelijksoortige huizen of beter huishoudens. Systeemintegratie speelt hier dus een belangrijke
rol. Het huis staat nu bijna 20 jaar en heeft al die tijd zonder storingen gewerkt.Het is maar
zelden dat ook de keuze van huishoudelijke apparaten in het ontwerp wordt betrokken. Deze
wijze van aanpak is een goede basis voor eerder genoemde regionale projecten. Het passief
gebruik van zonne-energie en b.v. het gebruik van zonneboilers gaan dan “vanzelf” weer
opnieuw een rol spelen.

Verhouding centraal decentraal
Om de betrouwbaarheid en voorzieningszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te
optimaliseren is een evenwichtige verdeling tussen centraal en decentraal vermogen
wenselijk. Een verdeling van elk 50 % lijkt voor de komende decennia een zinnig
uitgangspunt.
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Figuur 3. Elektrisch autonoom zonnehuis in Castricum dat in 1988 is gebouwd.

4. Vloeibare transportbrandstoffen en gas
Hoewel de nadruk bij beschouwingen over de energievoorziening meestal neerkomt op die
over de elektriciteitsvoorziening, betreft dit laatste maar ruim 20 % van het totaal aan primaire
energie. Echter, de andere 80 % dient ook Duurzaam te worden uitgevoerd. Hoe komen we
aan een duurzame productie van transportbrandstoffen en gas? Biomassa zal daarbij een
centrale rol gaan vervullen. Er is een heel scala aan opties, vanaf de inzet van diesel uit
koolzaad tot waterstof aan toe. Drie veelbelovende opties zijn er uitgelicht:.

• Vloeibare transportbrandstoffen en gassen op basis van het Fischer-Tropsch (F-T)
proces.

• Bio-olie uit oliehoudende zaden uit ontwikkelingslanden.
• Ethanol via fermentatie.

Als uitgangsmateriaal wordt gekozen voor hout en grasachtige materialen omdat dan de meest
gunstige gevolgen voor het milieu worden verkregen. Voor F-T en bio-olie is markt -
introductie op korte termijn mogelijk. Voor ethanol uit hout en grasachtige gewassen moet
nog veel onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden; de verwachtingen zijn echter hoog
gespannen. Hier wordt verder alleen op de eerste twee mogelijkheden ingegaan. Hoewel via
het Fischer-Tropsch proces ook gassen kunnen worden geproduceerd, zal aardgas voorlopig
deze functie blijven vervullen.

Voorbeeld Fischer-Tropsch plant op de Maasvlakte
Bij het Fischer-Tropsch (F-T) proces wordt biomassa eerst vergast. Het verkregen synthese -
gas stroomt over een katalysator waarbij vloeibare transportbrandstoffen ontstaan (4-6). Het
proces stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw en wordt nu toegepast op steenkool en
aardgas. Bekende bedrijven die dit proces in de praktijk toepassen zijn SASOL in Zuid -
Afrika (op basis van steenkool en aardgas) en Shell in Maleisië en Qatar (op basis van
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aardgas). Voor biomassa wordt het proces echter nog niet op grote schaal toegepast.
Aantrekkelijke eigenschappen van F-T brandstoffen zijn:

• De brandstoffen zijn uitermate schoon en zelfs voor medische doeleinden geschikt.
• Ze zijn biologisch afbreekbaar.
• De huidige infrastructuur kan worden gebruikt; de samenstelling van de vloeistof kan

worden afgestemd op de vraag (b.v. vooral diesel of kerosine).
• Emissies bij het gebruik in de transportsector gaan voor alle componenten met 30 tot

50% omlaag.
• Door de hoge energiedichtheid en biologische afbreekbaarheid zijn ze ideaal als

energiedrager voor transport over lange afstanden.
• Op termijn zijn F-T vloeistoffen grootschalig in te zetten voor brandstofcellen.

Al meerdere jaren loopt de discussie over de bouw van een grote plant voor de productie van
‘groene’ vloeibare transportbrandstoffen, gas en elektriciteit op de Maasvlakte. Er is in 2002
een studie verricht waarin het met name ging om de productie van Fischer-Tropsch
brandstoffen (diesel) uit biomassa (Biomass To Liquids, BTL). Deelnemers: Shell,
Volkswagen, Rabobank, ECN, Ecofys en in een latere fase ook het Havenbedrijf Rotterdam
en het VN orgaan “United Nations Economic Commission for Europe” in Genève i.v.m.
import van hout uit Rusland. De studie werd begeleid door SDE (Samenwerkingsverband
Duurzame Energie) en richtte zich op een keten met de aanvoer van hout uit Rusland (regio
St. Petersburg); er is een LCA en er zijn kostenberekeningen gemaakt. Hoewel de resultaten
er gunstig uitzagen, is er tot nu toe weinig mee gebeurd (4, 5).
Hierna wordt een concept gepresenteerd dat aansluit bij genoemde studie, maar dat breder van
opzet is en waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Het beeld dat Shell rond de stand
van zaken heeft is weergegeven in (6); het gaat dan om de productie van XTL, waarbij X kool
(X=C), aardgas (X=G) of biomassa (X=B) is.

Het concept
Uitgangspunt is de bouw van een installatie in het Rijnmond gebied met als voeding steenkool
en/of biomassa voor de productie van groene transportbrandstoffen en/of elektriciteit. Om de
gedachten te bepalen is als start uitgegaan van een input van 600 MW(th) (ca. 900.000 ton
hout/jaar of 600.000 ton steenkool/jaar). Indien dit vermogen met een totaal rendement van
50 % wordt omgezet in groene diesel en nog 10 % in elektriciteit, dan levert dit tegen de 2 %
van het Nederlandse gebruik aan transportbrandstoffen en 0,6 % van elektriciteitsgebruik.
Aangezien het geheel modulair van opzet is, kan de installatie gemakkelijk worden uitgebreid.
Voor b.v. 1 % van het EU-gebruik aan groene brandstoffen (32 % van dat van Nederland),
komt het neer op 10.000 MW input aan hout (ca. 16 miljoen ton per jaar), 160 PJ output aan
olie (83.000 bpd) en ruim 36 PJ aan elektriciteit (10 TWh of ruim 10% van het Nederlandse
gebruik).
De basiscomponenten van de installatie zijn een vergasser (Entrainded Flow; zoals in
Buggenum staat), een Fischer-Tropsch eenheid voor de productie van transportbrandstoffen
en een STEG (Stoom- En Gasturbine) voor de productie van elektriciteit. De centrale levert
een geconcentreerde stroom aan kooldioxide (CO2).
De CO2 kan worden:

• gebruikt voor de tuinbouw in het Westland.
• gebruikt voor verhoogde oliewinning op b.v. de Noordzee.
• opgeslagen in de diepe ondergrond.

Restwarmte is o.a. toepasbaar in het warmtenet in Rotterdam of in de tuinbouw.
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Flexibiliteit en risico
Het concept leidt tot een flexibele, betrouwbare installatie.

1. In de eerste plaats is er de keuze voor de voeding. Of de ontwikkeling nu gaat in de
richting van kolen of biomassa, beide brandstoffen kunnen worden ingezet.

2. Zowel de vergasser, de Fischer-Tropsch unit, als de STEG zijn nu alle drie “bewezen”
technologieën. Voor aardgas en steenkool is ook het totaalconcept op grote schaal
gerealiseerd. Naar biomassa is dat nog maar een kleine stap.

3. Er is een heel scala aan eindproducten mogelijk. Niet alleen Fischer-Tropsch
producten (b.v. diesel of kerosine), maar ook DME of methanol, gassen (waterstof of
SNG) en dit in meer of mindere mate gecombineerd met de productie van elektriciteit.
Er zal dus geen “lock in” optreden.

4. Door het EU- beleid voor een verplichting voor de inzet van groene
transportbrandstoffen (2 % nu, 5,75 % in 2010 en 10 % in 2020) is de markt
“verzekerd”.
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Figuur 4. Kosten in $ pet ton CO2 als functie van de aardolie prijs; de huidige prijs ligt nu
(voorjaar 2007) boven de $ 50.

Kosten
Aan de hand van de genoemde kostenberekeningen (4, 5) zal het voor een eerste plant, bij een
prijs voor biomassa van � 4 /GJ, neerkomen op ca. 40 ct/liter diesel (zonder belastingen en
lokaal transport) en ca. 6 ct/kWh(e); hierbij is dan, voor het steenkooldeel, de opslag van CO2

inbegrepen. De huidige dieselprijzen (af Rotterdam) liggen nu boven de 40 ct. Bij verdere
optimalisatie en opschaling zijn lagere waarden van ca. 35 ct/liter haalbaar (10, 11).
De investeringen van de genoemde plant van 320 PJ (input) komen neer op ca. 4 miljard
Euro. In figuur 3 zijn de kosten van CO2 als functie van de aardolie prijs gegeven.

Innovatie
Vrijwel alle onderdelen van het concept zijn gebaseerd op kennis die voor een groot deel in
Nederland is ontwikkeld (o.a. Shell, Nuon). Hierbij komt dat Nederland een sterke positie
heeft opgebouwd op de wereldmarkt voor handel in biomassa en die nog verder versterkt (o.a.
Essent en Nuon). En als het gaat om infrastructuur is Rotterdam de ideale locatie.
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Het concept biedt verder nog talrijke mogelijkheden voor optimalisatie door nader
fundamenteel en meer toegepast onderzoek. Een ideaal werkterrein om nieuwe industriële
activiteiten te ontplooien.

Zoals figuur 4 laat zien, is men bij Volkswagen optimistisch over de marktintroductie. Over
30 jaar wordt een bijdrage van ca 35 % van de transportbrandstoffen in de EU haalbaar
geacht.

Figuur 4. Reductie van CO2 emissies door het gebruik van met name Fischer-Tropsch
brandstoffen binnen de EU volgens Volkswagen.

Import bio-olie uit ontwikkelingslanden
Een heel andere lijn is de productie van bio-olie in Ontwikkelingslanden. In hoofdstuk 10
wordt daar als voorbeeld nader op ingegaan. Hier wordt opgemerkt dat het potentieel er van
hoog is en in principe de wereldvraag aan olie kan dekken. Voor de ontwikkelingslanden is
het van cruciaal belang om ook zelf een olievoorziening te kunnen opzetten die kan
concurreren met b.v. het hierboven gegeven F-T proces en die tevens de armoede kan
bestrijden. Hoewel het voor de hand ligt om eerst de eigen lokale vraag naar olieproducten te
dekken, opent zich ook een enorme exportmarkt. Ethanol uit Brazilië is daar nu al een
voorbeeld van.

Beschikbaarheid van biomassa
Biomassa speelt en belangrijke rol bij de overgang naar een Duurzame energievoorziening.
Een terechte vraag is dan of er wel voldoende biomassa is en of er geen concurrentie met de
voedselvoorziening optreedt. Kort samengevat komt het er op neer dat er voldoende ruimte is
en dat er geen concurrentie hoeft op te treden; de voedsel- en energievoorziening kunnen
elkaar zelfs versterken. Centraal staat hierbij het te voeren overheidsbeleid. In bijlage 5 is dit
onderwerp nader uitgewerkt.
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5. Efficiënt gebruik van energie
Een grote bijdrage aan een Duurzame energievoorziening kan worden geleverd door het
efficiënt gebruik van energie. Als basis zijn de zeer gedetailleerde studies genomen van
Ecofys en de Universiteit Utrecht (12, 15-19). Volgens de studies moet bij een krachtig beleid
een reductie van het energiegebruik van 2 % per jaar haalbaar zijn en dit zonder wezenlijke
structuurveranderingen. Een verschil in besparing van b.v. 1 of 2 % maakt veel uit. Over een
periode van 50 jaar treedt namelijk bij 1 % een reductie van het gebruik met 40 % en bij 2 %
van 64 % op. Efficiency verbeteringen die haalbaar zijn, indien de huidige technologieën
(auto’s, gebouwen, processen) geheel vervangen worden door nieuwe technologie, zijn in de
volgende tabel weergegeven.

Industrie Factor 1,5-2
Gebouwde omgeving kantoorgebouwen Factor 4-10
Gebouwde omgeving woningen Factor 30
Transport personen Factor 4
Transport goederen Factor 2-4

Een voorkeur voor een bepaalde optie is er op voorhand niet. De analyses per bedrijfstak
liggen er. Het gaat om een krachtig beleid waar alle relevante partijen bij moeten worden
betrokken. De afgelopen 20 jaar heeft het daar volledig aan ontbroken. Dit wil niet zeggen dat
er niets is gebeurd of dat er geen vorderingen zijn gemaakt. Maar van wat haalbaar is, is
slechts een klein deel ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Het veld is zeer groot en divers. Enigszins willekeurig worden als voorbeelden met een groot
potentieel genoemd:

• De overgang op energie- neutrale kassen.
• Viskwekerijen die gebruik maken van lokaal aanwezige lage temperatuur restwarmte.
• Recycling van materialen en apparaten (scheiden aan de bron).
• Bussen en auto’s met directe elektrische aandrijving op de wielen.

In appendix 4 is een tabel opgenomen die de mogelijkheden voor het efficiënt gebruik van
energie geeft. Het gaat in het totaal om 600-700 PJ die extra (dus boven een autonome
ontwikkeling) in 2020 is te realiseren. Een groot deel kan worden bereikt met bestaande
technieken. Van belang is op te merken dat als referentieprijs voor energie ca. � 25 per barrel
is genomen (is nu ca. 50).
Waar alles dus om draait is het te voeren beleid. Een aanpak die hierbij succes kan hebben is
de invoering van een Gold Star voor zeer efficiënte apparatuur en systemen (25).

Ook kunnen heel nieuwe wegen worden ingeslagen. Onze voedselvoorziening b.v. is de meest
milieubelastende activiteit. Deze belasting kan aanzienlijk afnemen door bijvoorbeeld de
productie van eiwitten uit methaan. Het is een nog weinig genoemd proces. De nieuwe weg is
dus: vervang een koe door een boom. Dit soort van ontwikkelingen zijn vrij fundamenteel van
aard en de resultaten ervan kunnen heel nieuwe productieketens tot gevolg hebben. Dit proces
kan ook als onderdeel worden gezien van bio-raffinage (hfst. 6).

Voorbeeld productie van eiwitten uit methaan (13)
Eiwitten voor menselijk gebruik worden nu meestal verkregen door het eten van vlees en vis.
Als voedsel voor de dieren wordt o.a. gras of soja gebruikt. Een koe of varken zet dit met een
laag rendement om in eiwitten. Een heel andere manier is dus om eiwitten te produceren uit
methaan, via bacteriën en nutriënten, in een bioreactor. Aan deze manier van eiwitproductie is
al veel onderzoek gedaan. Het ging hierbij echter steeds om het gebruik van aardgas als
fossiele energiebron.
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De vraag is nu wat dit proces betekent als biomassa als basis wordt gekozen. Eerst, via
vergassing, de omzetting in methaan waarna het proces plaatsvindt. Een dergelijke overgang
betekent een heel nieuwe kijk op de productie van eiwitten (SCP, Single Cell Protein). De
Noorse firma Norferm heeft het product recent op de markt gehad, maar dan op basis van
aardgas. Voor de productie van de eiwitten kunnen de volgende karakteristieken worden
gegeven:

• De verdubbelingstijd van de productie van eiwitten is vele malen sneller dan die van
gras of van vee.

• De eiwitproductie vindt continu in een relatief kleine ruimte plaats.
• Reststromen kunnen als voedingsbron (nutriënten) voor de bacteriën worden ingezet.
• Het energiegebruik van het proces is relatief laag en mede daardoor is het

energierendement, in vergelijking met dat via dieren, hoog.
De vraag is nu of binnen de nieuwe randvoorwaarden van de huidige energievoorziening een
dergelijk onderwerp niet opnieuw moet worden opgepakt, maar dan op basis van biomassa.

6 Afval en cascadegebruik
Veelal wordt bij de inzet van biomassa gepleit voor de zgn. cascade -schakeling. Dit houdt in
dat biomassa eerst wordt gebruikt voor een niet-energetische toepassing (bouwmateriaal,
papier e.d.) en daarna wordt ingezet in de energievoorziening. Afvalverwerking is dus in
wezen een voorbeeld van een cascade- schakeling. In het vervolg van de tekst wordt het Afval
Energie Bedrijf (AEB) als voorbeeld gegeven. In de afvalwereld vinden overigens tal van
innovatieve processen plaats. Te denken valt aan biologisch drogen, biodiesel van vetten en
verbeterde vergistinginstallaties. Ook nieuwe processen voor het verwerken van hout zoals
torrefactie (“verbrossen“ van hout) en het maken van pyrolyse-olie moeten hierbij worden
genoemd. Een speciaal aandachtsgebied is bio-raffinage.

Bio-raffinage
Bio-raffinage is een breed begrip. Het gaat om het zo efficiënt mogelijk omgaan met land-,
tuin- en bosbouwproducten. En voorbeeld is tarwe. De korrels dienen dan als voedsel en van
het stro kan dan b.v. ethanol worden gemaakt. Een andere lijn is om het voedselgebruik van
vee te optimaliseren. Er vindt dan een scheiding plaats tussen de wezenlijke
voedingsproducten en een restmateriaal. Dit laatste is dan inzetbaar binnen de
energievoorziening. Ook kan het lonend zijn om speciale stoffen af te scheiden met een hoge
marktwaarde zoals medicijnen of bestrijdingsmiddelen. Voor Nederland met zijn sterke
landbouwkennis en agrarische sector kan dit onderwerp uitgroeien tot veel nieuwe industriële
activiteiten. Het onderwerp verkeert echter nog overwegend in de onderzoeksfase.

Voorbeeld AEB
Afval wordt bij het AEB verbrand en er wordt vervolgens stoom opgewekt waarmee, via een
turbine en een generator, met een relatief hoog rendement elektriciteit wordt opgewekt (35).
De restwarmte wordt gebruikt voor stadsverwarming. Verder worden uit de as metalen
terugwonnen. Wat overblijft wordt gebruikt voor de wegenbouw of de productie van stenen.
De laatste jaren is door dit overheidsbedrijf een heel scala aan innovaties gerealiseerd. Het
gaat om een rendementsverhoging van ruim 20 naar 30 % en hergebruik van vrijwel alle
reststromen (o.a. de metalen). Een andere bijzondere ontwikkeling is de integratie van de
afvalverbranding met de rioolslibverwerking die nu naast de afvalverbrandingsinstallatie staat
(Figuur 5).
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Current Waste-2-Energy plant
Amsterdam

Figuur 5. Nieuwe en oude afvalverbrandingsinstallatie in Amsterdam -West. Op de
achtergrond staat de rioolslib- verwerkingsinstallatie.

7. Innovatie en industrieel belang (14)
De transitie naar een Duurzame energievoorziening biedt zicht op veel nieuwe industriële
activiteiten. Er vorm aan geven is echter niet eenvoudig. Het hele innovatieve proces van idee,
onderzoek, ontwikkeling en marktintroductie is een proces van vallen en opstaan. Het vergt
van betrokkenen veelal een enorme inspanning en uithoudingsvermogen om iets van de grond
te krijgen. Indien er een direct bedrijfsbelang is (core business) en er is voldoende geld, dan
vindt dit proces binnen het bedrijf “vanzelf” plaats. Maar voor veel van de hier gegeven
onderwerpen geldt dit niet.
Twee zaken springen er uit: er moeten keuzes worden gemaakt en daarna moet er de
bereidheid zijn om het hele proces tot en met marktintroductie te ondersteunen. Het gegeven
dat meestal zowel publieke als private partijen deelnemen, maakt het niet makkelijker.
Voorbeelden van successen zijn b.v. de HR -ketel met in het verlengde daarvan de
microwarmtekracht en de hoge- rendement -centrale van het AEB. Een ander voorbeeld is de
bouwwereld die stap voor stap, relatief goedkope, energiezuinige woningbouw realiseert.
Verder nog nog de kolenvergasser in Buggenum. Na een moeizame start draait hij nu goed op
zowel kolen als biomassa. Was het in het begin een “baksteen”, nu wordt het als “hoeksteen”
van de toekomstige energievoorziening gezien. Het concept van Buggenum wordt nu
bijvoorbeeld op grote schaal in China toegepast (38).
Er zijn echter ook talloze voorbeelden te geven van ontwikkelingen die veelbelovend zijn
maar die toch niet of wel heel erg moeizaam van de grond komen. Het is een bekende stelling
dat Nederland goed is in onderzoek, maar bij de marktintroductie de boot vaak mist.
Uitgebreide beschouwingen en aanbevelingen over dit onderwerp zijn o.a. in (14) te vinden.

8. Beleid energiebedrijven
De energiebedrijven hadden, voor de liberalisering en privatisering, een uitgebreid
onderzoekprogramma (14). Dit is tot minimale waarden teruggebracht; zeker het lange -
termijnonderzoek is uit beeld verdwenen. Wil een transitie naar een Duurzame
energievoorziening echt plaatsvinden dan zullen ook de energiebedrijven weer hun steentje
moeten bijdragen. Een redelijk uitgangspunt, voor een R, D, D en implementatieprogramma,
is een bedrag dat overeenkomt met 3 tot 5 % van de omzet.
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9. Beleid Nederland en de EU
Beleid van de overheid is niet volledig bepalend, maar wel van cruciaal belang voor een
transitie. Zonder een krachtig beleid met omlijnde doelstellingen zal er niet veel van de grond
komen. Het Nederlandse overheidsbeleid is de laatste jaren zeer zwak geweest. Wel wordt
geroepen dat de overheid streeft naar een kenniseconomie en innovaties, maar in de praktijk
komt daar bar weinig van terecht. De hernieuwde aandacht voor energie betekent echter ook
een nieuwe kans om een krachtig beleid te formuleren.
De EU toont veel initiatief. Er zijn op het gebeid van het efficiënt gebruik van energie en de
introductie van biobrandstoffen en ander Duurzame energiebronnen al concrete
beleidsdoelstellingen geformuleerd. Wel wordt het tijd om het EU-onderzoekprogramma eens
grondig tegen het licht te houden en op basis van de huidige prioriteiten, een nieuw
programma te formuleren.

10. Energievoorziening ontwikkelingslanden
Toen begin zeventiger jaren de aandacht zich richtte op de Duurzame bronnen, was het
duidelijk dat de grootste kansen lagen bij de toepassing ervan in ontwikkelingslanden. Het
ging - los van b.v. de grootschalige waterkrachtcentrales - vooral om kleinschalige decentrale
systemen. Hoewel er vorderingen zijn geboekt is het gehele resultaat mager te noemen. Het
rijke Westen legde toch steeds weer de prioriteit bij de eigen energievoorziening.
Nederland heeft echter, in vergelijking met andere landen, veel kennis en ervaring op het
gebied van de energievoorziening in otwikkelingslanden opgebouwd; veel projecten zijn
succesvol afgerond. De steun van de overheid is op het ogenblik echter tot vrijwel nul
gereduceerd (31, 32, 33).
Een relatief nieuw element in de discussie is de koppeling van armoedebestrijding aan de
energievoorziening. Zijn die twee te combineren? Dat kan heel goed en de noodzakelijke
kennis en ervaring is in ons land aanwezig.
Om een keuze voor energiebronnen en systemen te maken zijn de volgende criteria opgesteld.
De bronnen moeten:

• met lage investeringen leiden tot het produceren van energie in een gewenste vorm.
• bijdragen aan directe armoedebestrijding.
• met technologieën werken die lokaal “hanteerbaar” of “aangepast” zijn.
• de basis vormen voor de start van MKB.
• de deviezenpositie van een land verbeteren.
• ruimschoots voorhanden zijn.
• aansluiten bij bestaande kennis en ervaringen.
• al elders voldoen.
• de milieubelasting verminderen.

In appendix 4 is op grond van deze criteria een lijst met prioritaire bronnen samengesteld.
Biomassa speelt daarbij een belangrijke rol. Nederland kan voornamelijk helpen bij het
“overbruggen” van de vaak moeizame beginperiode. Daarna moet men het in de betreffende
landen, zonder steun, verder zelf oppakken. Het lijkt eenvoudig maar de praktijk is, net als
hier, zeer weerbarstig. De benodigde kennis is echter in ons land nog steeds aanwezig.
Hoewel het hier gaat om de energievoorziening, blijkt dat de projecten meestal ook
betrekking hebben op de watervoorziening (irrigatie, waterpompen, waterzuivering, e.d.).
Het bekende argument dat de energie- en voedselvoorziening elkaar beconcurreren is maar
ten dele waar; ze kunnen elkaar zelfs versterken. Het gaat niet om de beschikbaarheid aan
land, maar - zoals steeds - om het te voeren beleid. De landbouw verkoopt zijn producten, in
vrijwel in alle landen ter wereld, tegen marginale kosten. Door de combinatie van energie en
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voedsel kan de landbouw in een sterkere positie komen en tegen hogere prijzen gaan leveren;
eerder is in dit verband al Brazilië genoemd (zie ook appendix 5).

Voorbeeld oliehoudende zaden in ontwikkelingslanden (30)
Vooral voor ontwikkelingslanden biedt het winnen van olie uit olie houdende zaden grote
mogelijkheden. Een plant die zaden geeft met aantrekkelijke eigenschappen is Jatropha (30).
De plant (struik) Jatropha (Figuur 6) heeft de volgende karakteristieken:

• de plant wordt veelal gebruikt als heg rond het veld. De zaden zijn niet eetbaar zodat
vee of andere dieren uit de buurt blijven;.

• de plant groeit op voor landbouwgewassen niet meer bruikbare grond en groeit zelfs
op zoutachtige grond;

• er worden redelijke opbrengsten gehaald op genoemde gronden (ca 5 t/ha.j, met ca.
30 % aan olie); het potentieel is enorm, op wereldniveau is ca 2 miljard ha aan niet
meer bruikbare grond. Met 5t/ha is de opbrengst ruim 250 EJ aan energie-inhoud van
de zaden;.

• het is een diepwortelende plant en daardoor geen concurrent voor de
voedselgewassen.;

• in combinatie met andere gewassen kan de biodiversiteit toenemen.
De olie die uit de zaden wordt gewonnen kan voor meerdere toepassingen worden gebruikt:

• als diesel voor transport; dit kan in zuivere vorm (Pure Plant Oil, PPO) of in
veresterde vorm;.

• als lampolie en voor het koken (tegengaan ontbossing)
• voor de productie van zeep.

Het materiaal dat na het persen overblijft, kan worden gebruikt voor anaërobe vergisting. Het
uiteindelijke restmateriaal kan dan dienst doen als mest op het land. In dit geval is sprake van
een gesloten nutriëntenhuishouding.
De verschillende activiteiten die behoren bij de uitvoering van de hele cyclus kunnen leiden
tot het opzetten van veel kleine bedrijven (MKB). Indien in de lokale behoefte aan olie is
voorzien is er ook zicht op export.

Figuur 6. Twee foto’s van Jatropha; links intercropping (maïs in het midden; Tanzania) en
daarnaast een plantage in Mali.
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Kosten en milieu
Als referentie is uitgegaan van een prijsstelling van 40 ct/liter kade Rotterdam. Op basis van
de huidige inzichten lijkt dit haalbaar (30). Lokaal betekent dit dus een lagere prijs. Zeker bij
de huidige prijzen kan bio-olie in ontwikkelingslanden de concurrentie goed aan.
De milieubalans (LCA) ziet er gunstig uit indien aan bepaalde regels wordt voldaan. Om er
voor te zorgen dat de introductie van genoemde brandstoffen duurzaam geschiedt, verdient
het aanbeveling om, analoog aan het FSC, een BSC (Biofuels Stewardship Counsel) op te
zetten.
Het ligt verder voor de hand om met de geproduceerde olie eerst de lokale vraag te dekken,
daarna komt ruimte voor export naar b.v. de EU.

11. Tien concrete innovatieve keuzes
Hierna een tiental opties, die aan de criteria voldoen. Samen moeten ze dus leiden tot
innovatieve doorbraken en industriële ontwikkelingen. Het gaat om overwegend nieuwe
activiteiten. Nuanceringen zijn echter mogelijk en er zijn ook andere opties; het is dus een
keuze. Eerder is al gesteld dat elke optie bij een stimulerend beleid 100 PJ of meer in 2020
moet kunnen leveren en in 2050 een veelvoud daarvan.
De keuzes:

• krachtig programma voor het efficiënt gebruik van energie via doelmatige
beleidsmaatregelen; de 2 % doelstelling als minimum;.

• grote Fischer-Tropsch plant op de Maasvlakte voor de productie van olie, gas
(waterstof) en elektriciteit;.

• energiewinning op zee; poseidon project.
• ondersteuning van de opbouw van een EU elektriciteitsnet op hoog- en gelijkspanning.
• nieuw R, D, en D programma voor bio-raffinage;.
• opzet of uitbreiding van programma’s voor de verdere introductie van WKK,

micro-wkk en Warmte- en Koude- opslag. Systeemintegratie staat hierbij centraal;.
• nieuwe ontwikkelingen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een Duurzame

energievoorziening moeten extra worden ondersteund. De productie van eiwitten uit
hout is een voorbeeld;.

• bouwen van energie-autonome wijken met nadruk op keten-efficiency, hergebruik,
nieuwe constructies en constructiematerialen;.

• het verder uitbouwen van veelbelovende processen binnen de keten van
afvalverwerking; cascade-gebruik stimuleren;

• armoedebestrijding in ontwikkelingslanden combineren met de energievoorziening
door de productie van bio-olie; de olie dient dan voor lokaal gebruik en export naar de
EU.

Hoewel technisch geformuleerd, schuilt achter elk onderdeel een maatschappelijk proces dat
bepalend is voor het resultaat. De wijze van beïnvloeding of mate van bestuurbaarheid van
dergelijke processen is echter moeilijk aan te geven. Wel moet steeds met dit aspect rekening
worden gehouden.
Voor verschillende opties is een aanvullend programma voor R, D en D noodzakelijk om aan
de verwachtingen te kunnen voldoen. Maar voor een groot deel gaat het echter om
implementatie van bestaande kennis.
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12. Overzicht
Is het plausibel te maken dat, op basis van het voorafgaande, een overgang naar een
Duurzame energievoorziening in 2050 haalbaar is? Voor de elektriciteitsvoorziening is dit al
aangegeven. In figuur 1 en appendix 1 is te zien dat de overgang naar een CO2 vrije situatie en
overwegend Duurzame bronnen rond 2050 is voltooid.
Voor de vloeibare transportbrandstoffen en gas is een dergelijk beeld niet direct gegeven.
Maar als we de curve voor BTL in figuur 4 doortrekken naar 2050 dan komen we een heel
eind. Aangegeven is verder dat via vergassing ook aan de gasvoorziening een aanzienlijke
bijdrage kan worden geleverd; aardgas levert dan het restant. Nemen we hier een deel import
van bio-olie uit ontwikkelingslanden bij, dan is het plaatje wel rond.
En dan het grote brede veld van het efficieënte gebruik van energie. Uit de gegeven
overzichten komt het beeld naar voren dat in 2020 door efficiency -verbeteringen 600 tot 700
PJ zijn te besparen; daarna zijn zelfs groter efficiency- verbeteringen mogelijk. Dus in 2050
zeker 1000 PJ. En we merken nog maar een keer op: het is de goedkoopste,
milieuvriendelijkste en meest betrouwbare “energiebron”.
Wat de kosten betreft wordt aan de in de criteria verwoorde uitgangspunten voldaan.
Elektriciteit is uiteindelijk te leveren voor een kostprijs (inclusief hoogspanningsnet) van 5 tot
6 ct/kWh. Voor de brandstoffen en het gas komt het neer op ca. 40 ct/liter(d.e.) en
25 ct/m3(a.e.)
Het probleem zit niet zozeer in de uiteindelijke kosten als wel in de weg daar naar toe. Het
gaat om de kosten in de begin- of overgangsfase als de leercurve nog niet volledig is
doorlopen of als er tegenslagen optreden. Maar ook dit is weer een maatschappelijke keuze
om toch door te zetten. Het “lange- termijn- denken” moet weer terugkeren bij de
besluitvorming.
De afstemming van criteria, doelen en de realisering is in de volgende tabel samengevat.

Tabel. In de volgende tabel is aangegeven op welke wijze aan de criteria is voldaan.
Criterium Doel Realiseren

5 tot 6 ct/kWh
productiekosten

Inzet diverse Duurzame
energiebronnen;
Aardgas en kolen met CO2
opslag;
Decentrale
elektriciteitsvoorziening

Kosten elektriciteit

Kostenverlaging Efficiënt gebruik van
elektriciteit

40 ct/liter (d.e.)
en 25 ct/m³ (a.e.)

Vloeibare brandstoffen op
basis van vergassing
biomassa en bio-olie uit
ontwikkelingslanden

Kosten olie en gas

Kostenverlaging Efficiënt gebruik van
energie;
Decentrale
energievoorziening

Betrouwbaarheid leveren van
energie

Huidig niveau handhavenVoorzieningszekerheid

Afhankelijkheid buitenland
(buiten EU) sterk
verminderen

EU net elektriciteit;
Duurzame bronnen;
Nadruk decentrale
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energie(elektriciteit)
voorziening;
Import biomassa;
Aardgas (voorlopig);
Efficiënt gebruik van energie

Milieu 80 % CO2 reductie Inzet duurzame bronnen
CO2 opslag; meer aardgas;
Gebruik “groene” schone
diesel en benzine;
Efficiënt gebruik van energie

Innovatie en industrieel
belang

Nieuwe industriële
activiteiten

Krachtig innovatief beleid;
Stimulerend R, D, en D
programma;
Nadruk op implementatie

Steun bij opzet
energievoorziening
ontwikkelingslanden

Armoedebestrijding en
energievoorziening

Start
implementatieprogramma;
Import bio-olie

Potentiële bijdrage Meer dan 1000 PJ in 2020 Voorgestelde tien opties
daadwerkelijk realiseren

Bij elkaar gevoegd eindigen de te bewandelen wegen in een robuust geheel dat aan de criteria
voldoet. Internationale politieke ontwikkelingen spelen een rol, maar bepalen eerder
verschuivingen in de bijdragen van het samen te stellen pakket van de opties dan dat de
robuustheid wordt aangetast.

13. Conclusies
Aan de hand van criteria voor een Duurzame energievoorziening is nagegaan welke
grootschalige opties, die elk 100 PJ of meer in 2020 kunnen bijdragen, haalbaar zijn.

1. Elektriciteit, centraal. Voor grootschalige elektriciteitsproductie biedt een EU- gelijk-
en hoogspanningsnet een aantrekkelijk perspectief. Voor Nederland komen dan een
bijdrage van wind op zee en elektriciteitscentrales op biomassa naar voren. Dit laatste
al of niet gecombineerd met de productie van vloeibare brandstoffen en gassen.

2. Elektriciteit, decentraal. Het gaat om meerdere opties op het gebied van WKK,
micro-wkk en Warmte- en Koude -opslag. Systeemintegratie met de toepassing
(bebouwde omgeving, industrie) is hier van cruciaal belang. Het Zonneterp- concept
sluit hierbij aan.

3. Transportbrandstoffen en gassen. Hier ligt een uitdagende mogelijkheid voor een grote
plant op de Maasvlakte. Centraal staat de opgedane kennis rond vergassing en het
Fischer-Tropsch proces.

4. Efficiënt gebruik van energie. Het veld is breed en divers. Het potentieel door
efficiency -verbeteringen is echter zeer groot. Voor alles gaat het om de inzet van de
juiste beleidsinstrumenten.Wellicht biedt de introductie van een “gold standard” een
nieuw perspectief.

5. Nieuwe veelbelovende fundamentele ontwikkelingen. Nieuwe, meer fundamentele,
ontwikkelingen met kans op succes binnen 20 jaar en die tevens een grote bijdrage
kunnen leveren verdienen extra financiële steun.

6. Afval, cascade -gebruik. Er zijn nog veel mogelijkheden om het gebruik van afval als
energiebron te verbeteren. De nadruk moet liggen op het gegeven dat het een vorm is
van cascade-gebruik.
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7. Innovatie en industrieel belang. Het vorm geven aan een Duurzame
energievoorziening past binnen de wens om een kenniseconomie op te bouwen en
biedt veel aanknopingspunten voor grote nieuwe markten. Wel zal het budget voor R,
D, D en implementatie naar 3 % tot 5 % van de bedrijfsomzet moeten worden
verhoogd.

8. Beleid overheid. In onderlinge afstemming met de stakeholders zullen keuzes moeten
worden gemaakt. Het transitiepad biedt daarbij goede aanknopingspunten.

9. Tien concrete keuzes die aan de criteria voldoen:.
• krachtig programma voor het efficiënt gebruik van energie via doelmatige

beleidsmaatregelen; de 2 % doelstelling als minimum;
• grote Fischer-Tropsch plant op de Maasvlakte voor de productie van olie, gas

(waterstof) en elektriciteit;.
• energiewinning op zee; poseidon project;.
• ondersteuning van de opbouw van een EU- elektriciteitsnet op hoog- en

gelijkspanning;
• nieuw R, D en D programma voor bio-raffinage;
• Opzet of uitbreiding van programma’s voor de verdere introductie van WKK,

micro-wkk en Warmte- en Koude- opslag, Systeemintegratie staat hierbij centraal;.
• Nieuwe ontwikkelingen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een

Duurzame energievoorziening moeten extra worden ondersteund. De productie van
eiwitten uit hout is een voorbeeld;.

• bouwen van energieautonome wijken met nadruk op ketenefficiency, hergebruik,
nieuwe constructies en constructiematerialen;.

• het verder uitbouwen van veelbelovende processen binnen de keten van
afvalverwerking; cascade- gebruik stimuleren;.

• armoedebestrijding in ontwikkelingslanden combineren met de energievoorziening
door de productie van bio-olie; de olie dient dan voor lokaal gebruik en export naar de
EU.;

10. ontwikkelingslanden. Aanbevolen wordt om een uitgebreid programma te starten voor
de energievoorziening in ontwikkelingslanden aan de hand van de gegeven lijst met
prioriteiten;.

11. de hier voorgestelde lijnen of wegen naar een Duurzame energievoorziening eindigen
in een robuuste voorziening die aan de criteria voor Duurzaamheid voldoet;.

12. indien milieu en andere maatschappelijke kosten, veroorzaakt door het gebruik van
fossiele brandstoffen en kernenergie, worden meegenomen dan lijkt de toekomstige
energie voorziening eerder goedkoper dan duurder te worden;.

13. er zijn echter de nodige overgangs- of aanloopkosten. Hiertegenover staan nieuwe
industriële ontwikkelingen, een schoon en veilig milieu, redelijke
voorzieningszekerheid en steun aan ontwikkelingslanden.

Indien we serieus willen overgaan op een Duurzame energievoorziening, moet het
huidige beleid om. Een gemeenschappelijke aanpak van zowel overheid als het
bedrijfsleven is noodzakelijk. De overheid moet echter voor alles een krachtig beleid
ontwikkelen.



25

Referenties

1. Energiek Buitenlands Beleid, Energievoorzieningzekerheid als hoofddoelstelling,
AER en AVI, december 2005.

2. ����������	�
�������
��

�����	��	����������������	�����	���
����	��	��	
�����������	�������	��	��������	����� B.W. Daniels, J.C.M. Farla, ECN en MNP,
Februari 2006.

3. Renewables 2005, Global status report, prepared for the REN21 Network by The
Worldwatch Institute.
www.ren21.net

4. C. Daey Ouwens, W. Schonewille and G. Kupers, Large-scale production of biomass
derived Fischer-Tropsch liquids in the Rotterdam Harbor area – a case study,
Proceedings conference, The future for pyrolysis and gasification of biomass and
waste, pp 445-457, Strasbourg, 29 September - 1 October 2002, ISBN 1 872691 77 3.

5. Climate Neutral Fuels from Biomass, Amsterdam, August 2002; Members of project
team: H. den Uil (ECN), R. van den Broek (Ecofys), G. Garon (Ecofys), H.P. Calis
(Shell), J.P. de Haan (Shell), C. Daey Ouwens (SDE), G. Kupers (SDE); Members of
the steering committee: W. Schatborn (ECN), H. Veringa (ECN), R. van den Broek
(Ecofys), D. Dijk (Rabobank), P.W. Kwant (Shell), W. Lueke (Shell), H. Nannen
(Volkswagen).

6. Drivers shaping our future, The synthetic fuels continuum, J. Jacometti, Vice President
Global gas to liquids Development, June 2005.

7. Concentrating solar power for the Mediterranean Region, Final report, German Aerospace
Center (DLR), April 2005, Stuttgart, Germany.
Least-cost European/Transeuropean Electricity Supply Entirely with renewables Energies,
G Czisch (ISET), 2005
www.dlr.de/tt/med-csp
www.dlr.de/tt/trans-csp
www.mng.org.uk/green_house/renewable_energy/csp
www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/projekte/TREC.pdf
www.trecers.net

8. www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/susteine.pdf
9. www.nvoe.nl/
10. C. Daey Ouwens and G. Kupers, Lowering the cost of large-scale, biomass based,

production of Fischer-Tropsch liquids, Proceedings Bioenergy2003, September 2003,
pp 384-389, Jyvaskyla, ISBN 952-5135-26-8.

11. C. Daey Ouwens, G. Kupers, Cost reduction of Fischer-Tropsch diesel by efficient use
of energy and system optimisation, Paris 2005, (to be published).

12. Energie transitie en opties voor energie efficiency verbetering, J.G. de Beer en K.Blok.
Studie voor VROM-Raad en Algemene Energie Raad, Ecofys, december 2003.

13. www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/susteine.pdf
www.ingentaconnect.com/content/ cabi/bjn/2003/00000090/00000001/art00022

14. Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen, Advies van VROM-Raad en Algemene
Energie Raad, december 2004.

15. Enhanced policies for the development of electricity efficiencies, K. Blok, Energy
Policy 33 (2005), 1635-1641.

16. Improving Energy Efficiency by five percent or more per year, K. Blok, Journal of
Industrial Ecology, 8 (4), 87, 2005.

17. Mogelijkheden voor versnelling energiebesparing in Nederland, Ecofys, June 2005,
ECS 05021.



26

18. Elektriciteitsbesparing als alternatief voor de bouw van nieuwe centrales, Ecofys, juli
2004, nr. ECS 04019.

19. Energiebesparing: de onbegrensde mogelijkheden, Ecofys, oktober 2005, ECS 05066.
20. The economics of nuclear power, Uranium Information Centre Ltd, Melbourne

Australia, January 2006.
21. www.nuclearinfo.net
22. Wikipedia, Nuclear power, March 2006.
23. The future of nuclear power, an interdisciplinary MIT study, July 2003.
24. S. Thomas, The economics of nuclear power: analyses of recent studies, University of

Greenwich, UK, 2005.
25. A Gold Star System for Energy Efficiency, K. Blok, Ecofys, February 2006.
26. On the essentials of the Combined Heat and Power (CHP) and the great benefits it

brings to energy- and climate policy in the Netherlands, K. den Blanken, Cogen
Netherlands, March 2006.

27. WKK en Handel, Cogen Nederland, november 2005.
28. WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek, Cogen Nederland, 2005.
29. �������	
������
�������
����	
�
�������������

���������������� 
30. C. Daey Ouwens, M. Roeling J. de Jongh and K. Raghaven, Plant oils: A renewable

energy source for rural energy supply, Proceedings 2nd World Conference and
Exhibition on Biomass, Rome, 10-14 May, 2004, 2484-2486, edited by W. van Swaaij
et al, ISBN 88-89407-04-2.
www.fact-fuels.org; www.diligent.nl;

31. Voorstel voor een programma: Duurzame Energievoorziening Ontwikkelingslanden
(DEO): opbouw en overdracht van kennis en technologie, C. Daey Ouwens,
E.H. Lysen, H.J.M. Beurskens. en Werkgroep DEO, juli 2003.

32. Duurzame Daadkracht, Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling, VROM,
Ontwikkelingssamenwerking, januari 2003.

33. Energy financing for Sustainable Development, E. H. Lysen, UCE, Utrecht, July 2002
34. Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag, Secr. M. Woudsma (0348

439600) en Ir. H. Buitenhuis, DWA, persoonlijke mededeling.
35. www.afvalenergiebedrijf.nl/
36. Nieuwsbrief InnovatieNetwerk, Groene Ruimte en Agrocluster, maart 2006.
37. Poseidon: sustainable energy supply sets out to the sea, Econcern, Utrecht, 2004.
38. Shell clean coal energy in Asia-Pacific, Thomas Chhoa, Shell Gas & Power, 2006



27

Appendix
1. Duurzame elektriciteitsvoorziening (7)
Hierna zijn enkele resultaten weergegeven van recente studies die ingaan op de
mogelijkheden van een elektriciteitsinfrastructuur in de EU voor de Duurzame
Energiebronnen. Het efficiënt gebruik van elektriciteit is hierbij als wezenlijk element in het
geheel verwerkt. Het transport van elektriciteit gebeurt via een gelijk- en hoogspanningsnet.
Op deze manier kunnen de kosten van en de verliezen tijdens het transport binnen de perken
blijven. Zo liggen de kosten voor transport van elektriciteit uit Noord- Afrika op ca.
1,5 ct per kWh en zijn de verliezen ca. 10 %. Het ligt uiteraard voor de hand om lokaal
aanwezige bronnen optimaal te benutten. Het net dient dan om tekorten op te vangen of bij
uitval van centrales in te springen.
In figuur 1 is te zien is hoe de emissie aan CO2 in 2050 is verminderd door het efficiënt
gebruik van energie (RUE), inzet Duurzame energiebronnen (RES) en opslag van CO2 (CCS).
Er blijft dan nog een restant dat bestaat uit gas en steenkool.

FROM GREENHOUSE TO GREEN HOUSE

TRANS-CSP: CO2 Emissions of All Countries

RUE Rational Use of Energy RES Renewable Energy Systems CCS Carbon Capture & Sequestration
Avoided CO2 is calculated with respect to a mix as in the year 2000 including nuclear power

Figuur 1. Vermindering van de emissie aan CO2 door het efficiënt gebruik van energie, de
inzet van Duurzame energiebronnen en de opslag van CO2.

In figuur 2 (zie ook hoofdtekst) is de bijdrage van de verschillende bronnen weergegeven. Het
gaat om een deel import van zonne-energie, een klein deel PV en verder bijdragen van wind,
geothermie en biomassa. Aangezien geen enkele bron domineert in de levering van
elektriciteit en vanuit alle regio’s bijdragen worden geleverd is sprake van een hoge mate van
diversificatie en een “uitmiddeling” van belangen. Voor de zonnecentrales gaat het niet alleen
om de productie van elektriciteit, maar ook om de productie van zoet water. Restwarmte
wordt hiertoe gebruikt in Multiple Flash systemen.
In figuur 3 is een mogelijke netconfiguratie te zien met de input van de verschillende bronnen.
Figuur 4 geeft een kostenoverzicht van de geleverde elektriciteit. Zoals is te zien convergeren
de kosten naar ca. 5 ct/kWh. Alleen de kosten van elektriciteit opgewekt met olie en gas
nemen aanzienlijk toe. Er wordt namelijk van uitgegaan dat de prijzen van deze twee
energiebronnen flink zullen stijgen.
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Voor de onderbouwing van alle gegevens wordt naar de literatuur verwezen. Vorig jaar is een
gedetailleerd rapport over dit onderwerp verschenen (7).

FROM GREENHOUSE TO GREEN HOUSE

TRANS-CSP: Electricity Generation of All Countries (incl. Export)

Figuur 2. Inzet van de verschillende energiebronnen.

��������	��������	

The Idea of an EU-MENA Renewable Energy Link
using HVDC Power Transmission Technology

Source: ABB 2004
Global Power Systems
for Sustainable Energy
Development at IEEE
PES 2004 General
Meeting, Denver, 6--12
June 2004

Figuur 3. Europees hoogspanningsnet op gelijkspanning dat elektriciteit, opgewekt met
Duurzame energiebronnen, in de EU kan transporteren.
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CO2 Capture and Sequestration (CCS) included in fossil fueled generation costs after 2020
CSP in solar only operation
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Figuur 4. Kosten van elektriciteit opgewekt met verschillende Duurzame energiebronnen.

Aan de hier weergegeven resultaten van de studies hebben meerdere bedrijven en
overheidsorganisaties een bijdrage geleverd vanuit met name Duitsland en enkele Noord -
Afrikaanse landen. Enkele van de deelnemende partijen zijn hierna vermeld. DLR is echter de
belangrijkste trekker in het geheel.
German Aerospace Center (DLR, Germany); National Energy Research Center (NERC,
Jordan); Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST, Morocco)
Nokraschy Engineering GmbH (NE, Germany); New and Renewable Energy Authority
(NREA, Egypt); New Energy Algeria (NEAL, Algeria); Internationales Forschungszentrum
für Erneuerbare Energien e.V. (IFEED, Germany); Hamburg Institute of International
Economics (HWWA, Germany) en ABB.
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2. Kernenergie (20-24)
Deze notitie gaat over een Duurzame energievoorziening. De vraag is, onder welke
voorwaarden kan kernenergie als Duurzaam worden gekenmerkt. Het antwoord volgt uit de
hierna gegeven beschouwing.
Kernenergie is een energiebron die voor de elektriciteitsvoorziening wordt toegepast; de
bijdrage is ongeveer 6 % van het totale wereldenergiegebruik en 16% van het
elektriciteitsgebruik. Binnen de EU zijn enkele landen (o.a. Frankrijk en België) voor het
grootste deel van hun elektriciteitsvoorziening van kernenergie afhankelijk. In Nederland
wordt de bijdrage bepaald door de centrale in Borssele en vooral door import. Het gebruik van
kernenergie is omstreden. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het beleid in landen als Duitsland en
Zweden er op is gericht om de bestaande centrales te sluiten.
Waar het bij het gebruik van kernenergie om gaat, is het minimaliseren van de mogelijke
negatieve gevolgen die deze energiebron oproept of kan oproepen. Dit doen we met elke
energiebron. Ook voor fossiele energie wordt er beleid gevoerd t.a.v. bijvoorbeeld het
klimaatprobleem of de afhankelijkheid van het Midden -Oosten.

Productie radioactief materiaal
Het gebruik van kernenergie wordt sterk bepaald door de productie van radioactief materiaal.
Dit kan worden misbruikt en kan tot grote maatschappelijke problemen leiden. De
hoofdproblemen zijn:

1. Proliferatie
Het gebruik van kerncentrales is veelal gekoppeld aan de militaire toepassing van het
maken van een bom. Door non-proliferatie verdragen probeert men (het “westen” dus)
de verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan. De praktijk leert echter dat het
vaak niet lukt om langs deze weg de verspreiding te voorkomen (recent b.v. Iran).

2. Terrorisme
De dreiging van terrorisme is groot. Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om het
(laten) neerstorten van een vliegtuig op een centrale of het gebruik van een raket. Het
gaat eerder om het “opblazen” van een centrale van binnenuit. Als iemand zich laat
opleiden tot operator en de relevante computer programma’s kent, moet het nog steeds
onmogelijk zijn om de centrale zwaar te beschadigen met daarbij vrijkomende radio-
actieve emissies.

3. Het afvalprobleem
Zolang het afval duizenden jaren schadelijk blijft, creëren wij nu een serieus probleem
voor generaties en samenlevingen na ons. Afval dat in korte tijd onschadelijk wordt
gemaakt, is wel acceptabel. Het stralingsniveau moet dan in ca. 50 tot 100 jaar tot een
natuurlijk niveau zijn teruggebracht.

4. Culturele veranderingen
In landen als Rusland is aangetoond wat de consequenties zijn van een culturele
omslag. Men keek (of kijkt) nog nauwelijks naar delen van het systeem om. Het
aanwezige radioactieve materiaal kan lokaal voor een hoge stralingsbelasting zorgen
of in het grondwater terecht komen.Verder is het voor terroristen een ideaal
werkterrein. Ook Iran kende overigens een dergelijke omslag na het afzetten van de
Sjah. De centrales waren toen echter nog niet in werking.

Opwerking van radioactief materiaal
Radioactief materiaal wordt in de EU nog steeds opgewerkt. Hierbij komt o.a. plutonium vrij
waarmee bommen kunnen worden gemaakt (misschien niet de allerbeste, maar toch...). Ook
het feit dat een opwerkingsfabriek een grote chemische fabriek is, met enorme
maatschappelijke schade indien hij wordt opgeblazen, maakt hem kwetsbaar voor aanslagen.
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Productie van uranium
Voor de productie van uranium (of thorium) worden ertsen gebruikt. Vooral voor arme ertsen
geldt dat dit met een grote milieubelasting (o.a. energiegebruik) gepaard gaat. Aangezien
ertsen met lage concentraties waarschijnlijk nauwelijks rendabel (kosten, milieu) winbaar zijn
is het verder de vraag waarom we zoveel moeite doen voor een relatief kleine bijdrage aan de
wereld- energievoorziening en dit gedurende een korte periode.

Andere problemen
Verder zijn er nog tal van andere problemen zoals de kans op ongelukken in een centrale,
tijdens het transport van radioactief materiaal of bij de ontmanteling.

Om de risico’s van voorgaande aspecten tot redelijke proporties terug te brengen zijn de
volgende uitgangspunten voor een duurzame toepassing van kernenergie genomen

Uitgangspunten
1. De centrale moet inherent veilig zijn en dit dus onder alle denkbare condities.
2. Afval mag niet worden opgewerkt.
3. Het afval dat in de kernenergiecyclus vrijkomt, moet worden uitgebrand. Langs deze

weg moet het stralingsniveau van het resterende materiaal na 50 tot 100 jaar tot een
“natuurlijk” niveau zijn teruggebracht.

4. Nadere analyse is nodig om te bepalen wat de milieubelasting van de winning van
(arme) uraanertsen is en tot welk niveau de milieubelasting (redelijkerwijs) moet
worden teruggebracht.

5. Kosten gemaakt voor de veiligheid (tegen b.v. terrorisme), controle voor de interne
procedures (b.v. stralingsbelasting personeel, emissies) in de centrale, internationale
organisaties (IAEA) en verzekeringen (geen overheidsgaranties) moeten doorberekend
worden in de kWh prijs.

Kernenergie voldoet nog bij lange na niet aan deze uitgangspunten en kan dan ook niet als
Duurzaam worden gekwalificeerd; het is zelfs de vraag of het verantwoord is om onder de
huidige omstandigheden zo verder te gaan (23). Aangezien het zeer onzeker is of het lukt om
kernenergie de komende twintig jaar Duurzaam te krijgen, is deze optie verder niet
meegenomen. Onderzoek om kernenergie Duurzaam te maken moet echter voortvarend
worden opgepakt; het ligt voor de hand om dit op EU- niveau uit te voeren.
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3. Efficiënt gebruik van energie
De volgende tabel is gebaseerd op een recente studie van Ecofys (19). De tabel is verkort
weergegeven. Het gaat om het extra potentieel dat gerealiseerd kan worden in 2020; hiertoe
zijn wel extra beleidsmaatregelen noodzakelijk. Totaal gaat het om 600-700 PJ.

Sector NL/EU Optie Mogelijke
Beleidsmaatregel

Effect in
2020

Gebouwde
omgeving

NL Energiebesparing
nieuwe
woningbouw

EPN 0,6 in 2010 en 0,4 in
2015

9 PJ

NL/EU Terugdringen stand
by gebruik

Heffing apparaten met
meer dan 1W

20 PJ

EU Energie eff. kleine
apparaten

Normering 30 PJ

EU Energie eff. grote
apparaten

Normering PM

NL Vervanging gloei-
door spaarlampen

Convenant ca. 13 PJ

NL Isolatie bestaande
bouw

Via overdrachtsbelasting 115 PJ

NL Isolatie
utiliteitsbouw

Witte certificaten 7 PJ

NL Verlichting
utiliteitsbouw

Energie monitoring, witte
certificaten

50 PJ

NL Elektriciteitsgebruik
buiten kantooruren

Energie monitoring, witte
certificaten

ca. 27 PJ

NL Ketels en
warmtepompen

Verplichting PM

Industrie NL MKB, betere
controle en
kapitaalverschaffing

Verplichting, MJA’s en
kapitaalmarktinstrumenten.

PM

NL Motordrive, energie
intensieve industrie

MJA’s, subsidies en EIA 20 PJ

NL Groei WKK met
40-70%

WKK verplichting ca. 100 PJ

EU Zware industrie,
verbetering
efficiency met 1%
per jaar extra

Handel emissierechten 70 PJ

EU Efficiency
verbetering el sector
met 1 % punt

Handel emissierechten 15 PJ

Transport EU Emissiedoel van
140g/km naar 75
g/km in 2020

Convenant 85 PJ

EU Emissiedoel
bestelwagens
189 g/km in 2012

Convenant 20 PJ

EU Emissiedoel
vrachtwagens

Convenant 40 PJ
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NL Efficiënt rijgedrag Uitbreiding nieuwe rijden 4 PJ
Tuinbouw NL Zuinige kassen Convenant emissiehandel 45 PJ
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4. Armoedebestrijding en Duurzame energiebronnen
Hierna is een lijst opgenomen van energiebronnen en systemen die een directe bijdrage
kunnen leveren aan armoedebestrijding. De nummering geeft de prioriteit weer. Deze is
gebaseerd op bronnen die:

• met lage investeringen leiden tot het produceren van energie in een gewenste vorm;
• die leiden tot het genereren van inkomsten (multiplier);
• met technologieën werken die lokaal “hanteerbaar” of “aangepast” zijn;
• de basis vormen voor de start van MKB;
• de deviezen positie van een land verbeteren;
• ruimschoots voorhanden zijn;
• aansluiten bij bestaande kennis en ervaringen;
• al elders voldoen;
• de milieubelasting verminderen.

Opm. De keuze voor een prioriteit voor een bron of systeem (biomassa, water, wind of zon) is
verder uiteraard afhankelijk van de lokale situatie.

Bronnen die aan voorgaande voldoen zijn:
Opties met hoogste prioriteit

1. Oliehoudende zaden. Het kweken en verwerken van oliehoudende zaden. Een
bekend voorbeeld is het gewas Jatropha Curcas. De verkregen olie kan lokaal
worden ingezet (voor irrigatie, als transport brandstof, voor verlichting, koken
of de productie van elektriciteit) of worden geëxporteerd.

2. Human power. Van de veelheid aan systemen wordt slechts de touwpomp en
de treadle pomp genoemd voor het op- of verpompen van water (kleinschalige
irrigatie).

3. Kleine tot zeer kleine waterkrachteenheden voor de productie van elektriciteit.
4. Anaërobe omzetting van reststromen (o.a. van Jatropha Curcas). Het verkregen

gas kan worden gebruikt voor b.v. koken of de productie van elektriciteit.
5. Windturbines voor het oppompen van water.
6. Eenvoudige systemen om het watergebruik te verminderen zoals dripirrigatie

met goedkope plastic slangen.
7. Verbeterde houtkachels.
8. Voorzieningen waar de arme bevolking lokaal niet direct een inkomen aan

ontleent, maar die voor het welzijn van groot belang zijn. Zoals:
- warmwatervoorzieningen in ziekenhuizen en op scholen
- zonnecelsystemen voor school TV.

9. Lokale elektriciteitsnetten voor transport van elektriciteit opgewekt met diesel
aggregaten, kleine waterkrachtcentrales, kleine zonneconcentratie systemen,
e.d.

10. Lokale productie van ethanol uit reststromen.
11. Als algemeen punt kan hier het efficiënt gebruik van energie aan worden

toegevoegd.

Opties met een lagere prioriteit
Grootschalige systemen waar de arme bevolking indirect van profiteert door een verbeterde
energievoorziening. De bouw en het onderhoud van de systemen zorgen verder voor lokale
werkgelegenheid en er wordt geen of in beperkte mate een beroep gedaan op deviezen.

1. Warmtekracht eenheden (WKK) op bio`- olie.
2. Relatief kleinschalige waterkracht.
3. Grote anaërobe systemen voor de productie van elektriciteit.
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4. Grootschalige windsystemen.
5. Decentrale en centrale zonnecelsystemen
6. Zonneconcentratie systemen (CSP).
7. Elektriciteit en warmte uit geothermie (aardwarmte).
8. Energie uit temperatuurverschillen op zee; Ocean Thermal Energy Conversion

(OTEC), relevant voor eilanden en kustgebieden.
9. Elektriciteitscentrales op basis van biomassa.
10. Elektriciteit uit golfenergie.
11. Ethanol productie uit o.a. suikerriet.
12. Fischer-Tropsch diesel uit biomassa (hout).
13. Ook hierbij hoort weer als centraal punt het efficiënt gebruik van energie.

Opties met laagste prioriteit
De volgende groep van systemen vergt grote investeringen, doet wel een beroep op deviezen
of is veelal gebaseerd op technologie die door de Westerse landen wordt geleverd. Tevens is
een zeer dure uitgebreide infrastructuur (elektriciteit, olie, gas) een vereiste. Alleen door een
algemene economische groei kan de arme bevolking hiervan indirect profiteren. Het betreft:

1. import olie- producten.
2. grote elektriciteitscentrales op basis van steenkool, gas of olie.
3. grote waterkrachtcentrales.
4. kerncentrales.
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5. Productie van bio-energie kan voedsel en armoedeprobleem oplossen

Bij een overgang naar een duurzame energievoorziening speelt de inzet van biomassa een
centrale rol. Een bekende stelling is dat grootschalig gebruik van biomassa voor energie al
gauw ten koste gaat van de voedselvoorziening; er is niet voldoende vruchtbaar land. Hier
wordt betoogd dat het niet gaat om gebrek aan land, maar dat het gevoerde beleid bepalend is.
Bij een krachtig, duurzaam beleid kunnen de productie van voedsel en energie ervoor zorgen
dat armoede wordt bestreden en boeren een hoger inkomen krijgen.

Beleid
In onze complexe samenleving bepaalt vooral het overheidsbeleid hoe de landbouw zich
ontwikkelt. Voor een gezonde productieve landbouw zijn garanties voor redelijke, stabiele
prijzen over een lange termijn noodzakelijk. Dit betekent o.a. ook een afscherming van een
eigen markt door heffingen op import. Een dergelijk beleid leidt tot een sterke toename van de
productie per hectare omdat er dan investeringen worden gedaan in opbrengstverhogende
maatregelen. De gevolgen zijn een beter inkomen voor de boer en lagere prijzen. De
landbouw vormt tot nu toe overal de basis van economische ontwikkelingen. Vanuit de
landbouw vindt dan een groei van de industrie en dienstverlening plaats. Voorbeelden te over.
In Europa heeft het beleid indrukwekkende resultaten opgeleverd als het gaat om de
verhoging van de productie. Maar ook in veel Aziatische landen is met succes een gedegen
beleid gevoerd met ook als resultaat een sterke gezonde landbouw. Veel, vooral Afrikaanse
landen krijgen echter niet de kans om een gelijksoortig traject te doorlopen. Ook die landen
moeten zich een tijd kunnen afschermen tegen import. Het huidige “vrije markt” denken geeft
echter die ruimte niet meer.

In Europa heeft genoemd overheidsbeleid zelfs “te goed” gewerkt met als gevolg een
overproductie aan landbouwgewassen. Dit geldt op het ogenblik ook op wereldniveau.
Hierdoor zijn de marktprijzen zo laag dat de boeren er nauwelijks van kunnen leven. Het
“Westen” lost dit op door subsidies en de overmaat aan producten te dumpen in
ontwikkelingslanden met als gevolg een verstoring van lokale markten. In
ontwikkelingslanden lossen we het op door de bevolking te laten verhongeren. Maar ook
voor landbouwgewassen uit ontwikkelingslanden, waar in principe mogelijkheden liggen,
werkt de markt slecht. Kijk naar koffie en katoen. De winsten op het verwerken en
vermarkten er van komen in de rijke landen terecht; voor de boeren blijft er niet veel over. De
“vrije markt” werkt dus in veel ontwikkelingslanden vernietigend op de lokale situatie. Het
honger probleem zit dan ook niet zozeer in een potentieel tekort aan voedsel, maar in een
tekort aan inkomen dat zijn oorsprong vindt in geen of zwak beleid.

Het gaat dus om het zoeken naar wegen om overproductie tegen te gaan en vooral
ontwikkelingslanden te helpen om het inkomen te verhogen. Waarom Afrika iets ontnemen
dat bij ons goed heeft gewerkt? Beleid en marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol.
Zoals zal worden aangegeven kan het telen van energiegewassen, in combinatie met hogere
opbrengsten voedselgewassen, daarbij helpen

Energiegewassen
Voor de productie van energiegewassen zijn verschillende mogelijkheden.

- Veel gebieden zijn geschikt voor herbebossing. Dergelijke bossen kunnen, na verloop
van tijd, voor een deel of geheel als energiebos functioneren.

- Via bijvoorbeeld de kweek van algen kunnen ook meer woestijnachtige gebieden
worden gebruikt voor voedsel en energie.
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- Er zijn veel halfdroge gebieden waar speciale energiegewassen, zoals Jatropha,
kunnen worden geteeld.

- Door hogere landbouwopbrengsten komt veel land vrij dat dan geschikt is voor de
productie van energiegewassen.

Hier gaan we alleen in op het laatste punt, omdat daar de discussie zich op toespitst. Als alle
mogelijkheden worden benut, kan bij goed beleid, een veelvoud van het huidige
wereldenergiegebruik worden geleverd. Veel gedetailleerde studies komen van de Universiteit
Utrecht (Copernicus Instituut). Indien de opbrengsten van landbouwgewassen in vooral de
ontwikkelingslanden, Oost -Europa en Rusland op een realistisch niveau worden gebracht
komt veel landbouwgrond vrij. Als voorbeeld dientMozambique. De huidige opbrengst aan
landbouwgewassen is bijzonder laag; minder dan 1 ton per ha per jaar. Volgens onze huidige
kennis moet, bij vergelijkbare omstandigheden, 13 ton haalbaar zijn. In de studies van de
Universiteit Utrecht is een toename, met een factor 8, tot 7 ton aangehouden. Uiteraard is een
extra hoeveelheid voedsel nodig voor de toename van de bevolking. Verder is met lokale
omstandigheden, zoals de hoeveelheid regen, rekening gehouden. Ook wordt bij de
berekeningen uitgegaan van een Duurzame productie van de energiegewassen. Het resterende
vrijkomende land wordt dan gebruikt voor energieteelten. Alles samen genomen komt het
geheel uit op ca. 6,5 EJ per jaar. Ter vergelijking: het gehele energiegebruik in Nederland
bedraagt ca. 3 EJ. Indien de biomassa in het land zelf wordt omgezet in een eindproduct
(b.v.diesel), kan het BNP met een veelvoud toenemen. Behalve de directe toename is het
effect via een economische multiplier nog veel groter. Door deze toename aan welvaart zal de
productie van de landbouw weer toenemen, enz.

Energiegewassen vervullen echter nu al een belangrijke rol. Een voorbeeld is Brazilië. Het
land heeft een indrukwekkende prestatie geleverd op het gebied van de productie van ethanol
uit suikerriet. Met twintig jaar ervaring is een ethanolprijs bereikt die nu, op energiebasis
berekend, lager is dan die van de prijzen van diesel en benzine van de afgelopen maanden. De
ontwikkeling is alleen mogelijk geweest door een krachtig overheidsbeleid. Ook ander
ontwikkelingslanden kunnen deze weg gaan bewandelen. Recent hebben 14 West-Afrikaanse
landen zich al verenigd om een “Bio OPEC” op te richten. Ook West- en Oost- Europa samen
bieden grote mogelijkheden. Weer bij optimaal beleid kan de bijdrage tegen de 60 EJ
bedragen; een veelvoud van hetgeen nu aan b.v. vloeibare brandstoffen wordt ingezet en bijna
gelijk aan het totale EU energiegebruik.

Prijzen
En de prijzen voor landbouwproducten? Ja, die gaan omhoog. Er is al aangegeven dat die nu
onder de maat zijn. Maar de hogere prijzen lopen parallel met hogere inkomsten. Ook hier
gaat het weer om beleid: kiezen landen voor een eerlijke verdeling van de extra inkomsten.
De arme urbane bevolking moet b.v. beschermd worden tegen de hogere prijzen door middel
van speciale steun. Op den duur zal de urbanisatie weer afnemen door betere verdiensten op
het platteland. Door algemene toename van de welvaart is de steun dan niet meer nodig.
Landen kunnen aan de ene kant zorgen voor een zekere mate van autonomie als het gaat om
de voedsel -en energievoorziening. Aan de ander kant is er een keuze over de te leveren
producten voor de wereldmarkt. Brazilië volgt de marktprijzen en kijkt wat het meeste
oplevert: suiker of ethanol.

Voorgaande staat nog los van de talloze mogelijkheden om de productie van voedsel en
energie te combineren. Het gaat om de zgn. bio- raffinage. Als Nederland de kenniseconomie
serieus neemt, is dit een ideaal werkterrein. Het biedt ook zicht op lagere prijzen.
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Samengevat komt het er op neer dat de inzet van biomassa voor de energievoorziening de
armoede, vooral in de ontwikkelingslanden, kan terugdringen en tevens voor een betere
voedselvoorziening kan zorgen; ruimte is niet de bepalende factor. Het gaat daarbij wel om
het voeren van een krachtig, duurzaam overheidsbeleid. Er moet een evenwicht worden
gezocht tussen zelfvoorziening voor energie en voedsel aan de ene kant en de opbouw van
wereldmarkten aan de andere kant.


