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Leeswijzer
Voor u ligt het eerste hoofdstuk van deel 1 „HE Fundamentals‟ van het SERV-rapport hernieuwbare energie.
Het deel ‘HE Fundamentals’ bundelt feiten, cijfers en informatie over enkele kernvragen
rond hernieuwbare energie en hernieuwbare energiebeleid (wat, waarom, hoe). Het wil algemene, generieke informatie aanreiken. Hier en daar zijn bij wijze van illustratie gegevens
opgenomen over de Vlaamse situatie, maar zij vormen niet de focus van dit hoofdstuk. De
echte beschrijving en analyse van de Vlaamse situatie komen in de delen 2 en 3 van het
rapport aan bod.
Het deel „HE Fundamentals‟ is uitdrukkelijk niét enkel gericht op leken in de materie. Het richt
zich ook op beleidsmakers en specialisten. De problematiek is immers veelzijdiger en complexer dan vaak wordt onderkend. Een genuanceerde kijk en een gemeenschappelijke kennisbasis zijn essentieel voor een goede maatschappelijke discussie over het hernieuwbare
energiebeleid.
Het eerste hoofdstuk van deel 1 „HE Fundamentals‟ behandelt de vraag „wat is hernieuwbare energie?‟

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als
insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies.
Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERVwerkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking
van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERVsecretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig
niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige
HE-beleid formuleren.
De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukkelijk
bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport.
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Hoofdstuk 1: Wat is hernieuwbare energie?
1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op het begrip hernieuwbare energie (HE), de diverse HE-bronnen en technologieën, hun intrinsieke kenmerken en verschijningsvormen. U leest/leert hierin:
1. Dat er veel verschillende HE-bronnen en HE-technologieën zijn. Ook hun potentieel,
problemen, kosten, kenmerken, voor- en nadelen… zijn vaak sterk verschillend. Ze kunnen dus niet over één kam geschoren worden.
2. Dat stromingsbronnen zoals windenergie en zonne-energie zich op een aantal vlakken
sterk onderscheiden van de benutting van omgevings- en aardwarmte en energie uit afval en biomassa. Stromingsbronnen kunnen, eens ze opgesteld staan, in principe zonder extra brandstoffen energie opwekken. Omgevings- en aardwarmtetechnologieën gebruiken zelf nog energie. Bij de opwekking van bioenergie is er steeds een toevoer van
afval of biomassa nodig.
3. Dat hernieuwbare energie meer is dan groene stroom. Het gaat ook – en zelfs in belangrijke mate – over groene warmte. Groene warmte heeft een meer lokaal karakter want is
in vergelijking met groene stroom moeilijker over lange afstand te transporteren. Dat
vergt een specifieke aanpak en verklaart wellicht waarom de stimulering van groene
warmte complexer blijkt dan voor groene stroom.
4. Dat HE-bronnen een lagere energiedichtheid hebben dan niet-HE-bronnen. Daardoor
heeft HE belangrijke ruimtelijke en logistieke implicaties. De lagere energiedichtheid betekent dat soms een concentrerende voorbehandeling nodig is (zoals voor biomassa) en
dat deze concentratie best zo dicht mogelijk bij de plaats van de (biomassa-) productie
gebeurt. Daarnaast verschilt de energiedichtheid van de diffuse HE-bronnen (zoals bv.
wind of zonne-energie) naargelang de geografische lokatie. Die is dan ook van belang
bij de inplanting van HE-installaties.
5. Dat de energietoevoer uit stromingsbronnen zoals windenergie en zonne-energie sterk
kan variëren in de tijd. Dat intermittent karakter bemoeilijkt de inpassing van HEtechnologieën in het energiesysteem. De afstemming van de energievraag en het energie-aanbod veroorzaakt “balancing”-kosten, zoals kosten voor opslag van energie, voorspelling van de opbrengstvariaties, vraagsturing, back-upcapaciteit, aanpassing van netten en interconnectiecapaciteit, enz. Het impliceert ook dat geïnstalleerde vermogens op
zich niet zo veel betekenen. Belangrijker is het aantal werkelijke draaiuren.
6. Dat HE-bronnen niet per definitie decentraal zijn. Gecentraliseerde hernieuwbare energie-installaties nemen in Vlaanderen het grootste deel van de hernieuwbare energieproductie voor hun rekening. Het centraal versus decentraal karakter van de hernieuwbare
energie-installatie-mix is belangrijk in de discussie over de gewenste evolutie van het
energiesysteem en de energie-infrastructuur. Het heeft ook gevolgen voor het aantal en
de aard van de (nieuwe) spelers op energiemarkt en bijgevolg voor de werking van de
energiemarkt en de aanverwante markten zoals de certificatenmarkten.
7. Dat HE koolstofarm is, maar als gevolg van indirecte CO2-emissies niet noodzakelijk
CO2-neutraal. De directe en indirecte CO2-emissies kunnen behoorlijk verschillen naar
gelang de gekozen technologie. HE-bronnen zijn over het algemeen wel duurzamer dan
niet-HE-bronnen, maar niet altijd en overal. Er zijn grote verschillen in emissies van
luchtverontreinigende stoffen, impact op natuur en biodiversiteit, ruimte en landschap,
sociale- en verdelingseffecten… Zelfs voor dezelfde hernieuwbare energietechnologie
kan de impact aanzienlijk verschillen van project tot project of van lokatie tot lokatie. Ook
vanuit een breder duurzaamheidsperspectief is het niét zo is dat alle hernieuwbare
energievormen altijd en overal te verkiezen zijn boven niet-hernieuwbare energievormen.
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2. Meer dan alleen groene stroom
Er zijn veel soorten HE-bronnen
De term „HE-bronnen‟ doet vooral denken aan groene stroom uit windturbines en zonnepanelen. Maar hernieuwbare energie is veel meer dan dat. HE-bronnen zijn alle andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen of kernsplijting die op een duurzame wijze ingezet
kunnen worden1. Dus ook waterkracht, golven en getijden, biomassa en geothermische
warmte.
De belangrijkste krachten die aan de basis liggen van deze hernieuwbare energievormen zijn
zwaartekracht, kernfusie in de zon en radioactief verval in de aardkorst. Deze processen zijn
voor menselijke begrippen oneindig lang en dus onuitputbaar en hernieuwbaar.
Binnen de HE-bronnen maken we een onderscheid tussen drie soorten: (1) de stromingsbronnen, (2) de benutting van omgevings- en aardwarmte en (3) energie uit afval en biomassa. Stromingsbronnen kunnen eens ze opgesteld staan, in principe zonder extra brandstoffen of energietoevoer energie kunnen opwekken. Dat is niet het geval bij de overige
categorieën. Bij de benutting van omgevings- en aardwamte verbruiken de technologieën
zelf nog energie (bv. warmtepomp gebruikt elektriciteit). Bij energie-opwekking uit biomassa
en afval is steeds een toevoer nodig van afval of biomassa. Bovendien komt ook biomassa in
vele gedaanten voor, zoals energieteelten, bijproducten uit landbouw en bosbouw, biomassa-afvalstromen, etc.
Stromingsbronnen en de benutting van omgevings- en aardwarmte zijn eerder diffuse energiebronnen, terwijl biomassa een geconcentreerde energiebron is. In biomassa is als het
ware het zonlicht dat door fotosynthese werd omgezet, samengebald. Bij biomassa kan je de
primaire energiebron – net zoals bij fossiele bronnen – “vastpakken”.
Soorten HE-bronnen (in het grijs: vandaag vrijwel geen toepassing in Vlaanderen)2
Soort
Onderverdeling
STROMINGSBRONNEN
WindenerOnshore
gie
Offshore
Andere
ZonneFotovoltaïsch
energie
Thermisch

Omschrijving van de toepassing en conversietechnologie

De winning van energie met behulp van windmolens of windturbines op het land.
De winning van energie met behulp van windturbines op zee.
Het gebruik van windenergie voor de voortstuwing van schepen (Green shipping– kiting)
Zonlicht wordt omgezet in elektriciteit met behulp van PV-zonnecellen (zonnepanelen of
fotovoltaïsch systeem).
De energie van de zon wordt gebruikt om lucht, water of een ander medium op te warmen
of af te koelen. Bv. via zonnecollectoren (vlakke plaat- of vacuümbuiscollectoren) en
zonneboilers voor de verwarming van sanitair water en ruimteverwarming en voor proceswarmte in de industrie; via asfaltcollectoren; via Concentrated Solar Power (CSP met
o.a. zonnetoren, zonneschoorsteen, zonnevijver) of via absorptiekoelmachines.
Passief
Verwarming en verlichting door de zon, zonder benutting van speciale apparaten, door
aangepast ontwerp en/of oriëntatie
Andere (experimen- Thermo-elektrisch of “thermovoltaïsch” energie: het temperatuursverschil tussen verschiltele) vormen
lende materialen wordt omgezet naar elektrische stroom
Fotoëlektrochemische cellen: Cellen met als elektroden één halfgeleidende vaste stof en
een vloeistof, die zonlicht direct gebruiken om water te ontleden in waterstof en zuurstof.
Andere: Solar cooker, PV-waterpomp

1

Volgens het Elektriciteitsdecreet van 17/07/2000
Gebaseerd op SERV, sociaal-economische rapport 2005 (SERA) en ODE 2005. Een omschrijving van de begrippen is opgenomen in de woordenlijst in bijlage bij het deel inleiding.
2
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Energie
uit Hydraulische
of Energie winnen uit hoogteverschillen van water
water (water- hydro-elektrische

Watermolen: de natuurlijke stroming van water drijft een watermolen of turbine aan
kracht)
energie
die stroom kan produceren.

Stuw met waterkrachtcentrale: water wordt eerst opgestuwd en stroomt vervolgens
via een turbine of waterwiel naar beneden.
Getijden- en golf- Getijdenenergie: opwekking van energie door gebruik te maken van de getijdenstrominslagenergie
gen in een getijde-energiecentrale via onderwaterturbines of het verschil in hoogte tussen
eb en vloed.
Golfslagenergie: energie gewonnen uit de golfslagbeweging van de zee via een golfenergiecentrale
Andere
Blauwe energie: energie gewonnen door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater
en zoetwater
Ocean thermal energy conversion (OTC): elektriciteit opgewekt door gebruik te maken
van het temperatuurverschil tussen oppervlaktewater en diepere lagen van de oceaan
ENERGIE UIT BIOMASSA EN AFVAL
Bio-energie (Co)verbranding
Energie afkomstig van de (co)verbranding van biomassa of organisch afval, bv. energierecuperatie in afvalverbrandingsinstallaties, elektriciteitsproductie door coverbranding van
houtpellets in steenkoolcentrales, zelfstandige biomassacentrales voor elektriciteitsproductie, kleinschalige houtkachels voor ruimteverwarming, houtketels als centraal of apart
verwarmingssysteem
Biogas
Energiewinning door de verbranding van biogas afkomstig van de vergisting of vergassing
van meestal natte biomassa (vers gras, organisch afval zoals GFT-afval, slib van waterzuiveringsinstallaties, natte mest; energieteelten zoals koolzaad en olifantsgras; hout en
biomassa-afval zoals plantaardig afval van land- en bosbouw, de levensmiddelenindustrie, ...). Ook stortgas valt hieronder. .
Biobrandstoffen
Energie afkomstig van de verbranding van bv. biodiesel, ethanol of andere vloeibare
brandstoffen die geproduceerd werden op basis van biomassa. Biomassa omvat de energieteelten en het biomassa-afval. Ook algen worden genoemd als basis voor de productie
van biobrandstoffen. Bv. door pyrolyse kan biomassa omgezet worden in biobrandstoffen.
BENUTTING VAN OMGEVINGS- en AARDWARMTE
OmgeOmgevingswarmte Een warmtepomp pompt warmte uit een warmtebron en geeft die af aan een ander medivingswarmum (bv. water of lucht, voor de verwarming van gebouwen of water). Benutte warmtete
bronnen zijn de grond (zowel op grote als kleine dieptes), de lucht (buiten- of ventilatielucht) en het water (oppervlaktewater, grondwater, rivierwater, afval- en koelwater)
Natuurlijke koeling

Geothermische energie
ANDER
Lichaamskracht

Natuurlijke koeling van gebouwen door nachtelijke ventilatie en via afkoeling van binnenkomende ventilatielucht; ook “Free cooling” hoort thuis in deze categorie: koeling
Winning van aardwarmte met een geothermische energiecentrale
Menselijke en dierlijke spierkracht bv. voor het voortbewegen per fiets.

Er zijn veel HE-technologieën
Energieconversietechnologieën, met name HE-technologieën, zijn nodig om HE-bronnen of
primaire energiedragers om te zetten in bruikbare (secundaire) energiedragers zoals elektriciteit, warmte of brandstoffen. Zo zijn de zonnecollector en fotovoltaïsche zonnepanelen de
HE-technologieën die zonne-energie omzetten in bruikbare energievormen zoals warmte en
elektriciteit.
HE-technologieën kunnen sterk verschillen. Het kan gaan van zeer kleinschalige toepassingen zoals een zonne-oven tot zeer grootschalige installaties zoals een concentrated solar
power installatie (CSP). Of van vrij mature technologieën zoals watermolens tot meer experimentele installaties zoals nieuwe golfenergiecentrales. Het kan gaan over technologieën
aan de vraagzijde die hernieuwbare energie „achter de meter‟ produceren zoals bv. warmtepompen en zonneboilers of over energieproductie-eenheden aan de aanbodzijde zoals windturbines en bio-energie-installaties die vergelijkbaar zijn met klassieke energieproductieinstallaties en waarvan de energieproductie relatief eenvoudig meetbaar is. De potentiëlen,
problemen, kosten, kenmerken, voor- en nadelen… van de HE-technologieën kunnen bijgevolg ook sterk verschillend.
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Overzicht HE-bronnen naar basisprocessen3

Groene warmte (en de rest) niet vergeten
Hernieuwbare energie is meer dan alleen groene stroom of elektriciteit opgewekt uit HEbronnen. HE-technologieën kunnen ook gebruikt worden om groene warmte en koude te
produceren. Daarnaast kan uit biomassa biobrandstof of biogas geproduceerd worden die
o.a. in de transportsector ingezet kunnen worden. Tot slot kunnen HE-bronnen ook zorgen
voor kracht, tractie en licht. Ook Europa hanteert recent deze ruimere kijk op hernieuwbare
energie. Waar de Europese indicatieve doelstellingen uit 2001 gingen over duurzame elektriciteit gaan de doelstellingen in de richtlijn uit 2009 over hernieuwbare energie, inclusief groene verwarming en koeling en HE-bronnen voor transport4 (cf. infra).
Er bestaan veel technologieën om warmte uit HE-bronnen (groene warmte) te produceren en
nuttig aan te wenden. Er zijn groene warmte-technologieën die gebruik maken van zonneenergie zoals zonneboilers of collectoren voor ruimteverwarming of voor de verwarming van
water. Adsorptie- en absorptiekoelingsinstallaties kunnen op basis van zonnecollectoren zorgen voor koeling. Groene warmte kan gehaald worden uit omgevingsenergie via warmtepompen (aerothermische, geothermische en hydrothermische energie), boorgat-energieopslag en koude-warmte-opslag. Bio-energie kan groene warmte genereren met bio-WKK‟s,
kleinschalige biomassa-installaties zoals hout(pellet)kachels, grootschalige biomassawarmtecentrales, gebruik van stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen voor
warmte-opwekking,...
Ook voor de productie van biogas en biobrandstoffen bestaan er verschillende technieken
die de aangewende biomassa concentreren tot gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen
3
4

ViWTA (2004) Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:NL:PDF
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(cf. infra: diffuser dan niet-hernieuwbaar). Deze brandstoffen kunnen soms in normale verbrandingsinstallaties, motoren, ketels, e.d. ingezet worden, in andere gevallen vereisen ze
aanpassing of vervanging van deze installaties.
In tegenstelling tot groene stroom is groene warmte niet zo gemakkelijk over grote afstanden
te transporteren. Daardoor moet groene warmte in belangrijke mate lokaal verbruikt worden.
Lokale warmtenetten (cf. infra) kunnen de opgewekte warmte transporteren van bij de producent (bv. een vergistings- of WKK-installatie bij een landbouwer) tot bij de verbruiker (bv.
woonwijk of kantoorgebouw). Groene warmte vergt door zijn lokaal en multi-actor karakter
een specifieke aanpak. Dat verklaart wellicht waarom ook stimulering van groene warmte
complexer is dan voor groene stroom.
HE heeft diverse intrinsieke kenmerken en verschijningsvormen
HE-bronnen en –technologieën beschikken over diverse kenmerken die belangrijk zijn bij
hun implementatie. Sommige kenmerken zijn intrinsiek en niet veranderbaar. Zo hebben
stromingsbronnen als wind- en zonne-energie een variabel karakter en een beperktere energiedichtheid in vergelijking met niet-HE-bronnen. Deze twee intrinsieke kenmerken worden
hierna nader toegelicht.
Andere kenmerken van HE-bronnen zijn minder intrinsiek en hangen vaak af van de keuzes
gemaakt bij de implementatie. Zo kunnen HE-technologieën centraal of decentraal zijn,
hangt hun CO2-impact af van de manier waarop ze geproduceerd, getransporteerd en aangewend worden en kan ook hun score op de diverse duurzaamheidscriteria verschillen van
project tot project. Deze minder intrinsieke kenmerken worden hieronder eveneens vermeld
om toe te lichten dat de bepaalde eigenschappen van HE-bronnen wel degelijk beïnvloedbaar zijn en dus afhangen van de gemaakte keuzes.

3. Diffuser dan niet-hernieuwbaar
Energiedichtheid per kg van biomassa is meestal lager dan voor niet-HE
Energiedichtheid per kg geeft aan hoeveel kWh energie vervat zit in een kg van een bepaalde stof. Deze omschrijving van energiedichtheid in „kWh/kg‟ wordt vooral gebruikt voor de
meer geconcentreerde energiebronnen zoals fossiele brandstoffen en biomassa.
De energiedichtheid van biomassa kan sterk verschillen. Zo bevat palmolie wel vier keer
meer energie per kg dan huishoudelijk afval. De energiedichtheid daalt ook naarmate de
vochtigheid van het materiaal toeneemt (zie figuur op volgende pagina).
Biomassa heeft over het algemeen een lagere energiedichtheid dan de niet-hernieuwbare
brandstoffen. Dat betekent dat meer volume nodig is om eenzelfde hoeveelheid energie op
te wekken. Van de vaste niet-hernieuwbare brandstoffen heeft uranium, de grondstof voor de
nucleaire energie-opwekking, veruit de grootste energiedichtheid. Bij de vloeibare niet-HE
brandstoffen is vooral de energiedichtheid van benzine hoog. Toch zijn er uitzonderingen. Er
zijn bv. biomassasoorten met een relatief hoge energiedichtheid (biogas, dierlijke vetten) of
omgekeerd fossiele brandstoffen met een relatief lage energiedichtheid (turf en bruinkool).
De lagere energiedichtheid van biomassa gaat gepaard met hogere ontbrandingstemperaturen en lagere verbrandingstemperaturen. Daardoor is de toepassing van biomassa als
brandstof in bepaalde industriële processen die hoge verbrandingstemperaturen vereisen
geen optie en is een 100% hernieuwbare energievoorziening wellicht niet mogelijk. Ook
vliegtuigmotoren vereisen een brandstof met een hoge energiedensiteit, zodat hier enkel
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„drop-in biofuels‟ - biobrandstoffen die de klassieke brandstoffen zonder meer kunnen vervangen, zowel qua toepassing als qua distributiesysteem - een oplossing kunnen bieden5.
Verder gaat de lagere energiedichtheid van biomassa samen met een groter benodigd opslagvolume en grotere afmetingen van de installaties. Wanneer biomassa lokaal aangewend
wordt om energie op te wekken is dat groter opslagvolume meestal geen probleem. Dat aspect wordt wel belangrijk naarmate biomassa getransporteerd of opgeslagen moet worden.
Ook de compactheid van het materiaal is daarbij dan belangrijk (kg/m³). Het impliceert dat
hernieuwbare energie belangrijke logistieke implicaties kan hebben.
Energiedichtheid van geconcentreerde energiebronnen (kWh/kg)6
0

Vloeibaar

Gas

4

Energiedichtheid in kWh/kg
6
8

10

12

14

2,5
3,5
3,5
4,1
4,3
4,5
4,5
4,7
5
5,2
5,3
5,5
5,6
5,7
6,1
6,3

Vast

Huishoudelijk afval
Afval, planten
Hout, berken (30% vocht)
Gras, hooi (droog)
Hout (luchtgedroogd, 20% vocht)
Zaagsel (droog, 13% vocht)
Houtpellets
Houtsnippers
Hout, harsvrij (droog)
Droog stro
Boomschors, harsvrij (droog)
Houtafval
Bast (droog)
Dennenaalden
Boomschors, harshoudend (droog)
Hout, harshoudend (droog)
Houtskool
Dierlijk vet
Bruinkool (onvolledig gemineraliseerd)
Cokes (ontgaste steenkool)
Steenkool
Uranium
Algen
Pyrolyse-olie
Koolzaadolie
Palmolie en aardnootolie
Benzine/stookolie
Biogas
Aardgas
LPG
Waterstofgas

2

8,2
9,7

4,4
7,9
8,3
22.200.000

0,4
4,7
10
10,3
11,7
10,3
8,1
12,6
39,7

De lagere energiedichtheid van biomassa verklaart tevens waarom concentrerende technieken nodig zijn zoals fysische behandeling (verdichten, verkleinen, drogen en persen),
thermo-chemische verwerking (vergassing, pyrolyse, liquefactie, torreficeren en carboniseren, cracking), chemische verwerking (transesterificatie) en biologische verwerking (alcoholische fermentatie, vergisting) (zie tabel)7. Sommige van deze voorbehandelingstechnieken
kunnen ook achter elkaar geschakeld worden. Technieken die leiden tot vloeibare en vaste
biobrandstoffen verhogen de energiedichtheid en de compactheid van biomassa. Technieken die leiden tot gasvormige biobrandstoffen verhogen enkel de energiedichtheid. Die
5

The Economist, 30/10/2010. Briefing. The future of biofuels.
In het groene HE-bronnen; in het blauw niet HE-bronnen; in het rood zeer dichte energiebronnen, waarvoor de
schaal
van
de
grafiek
ontoereikend
is.
Gebaseerd
op
diverse
internetbronnen
o.a.
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/ps/253.326.pdf
De energiedichtheid in „kWh/kg‟ wordt vooral gebruikt voor de meer geconcentreerde energiebronnen zoals fossiele brandstoffen en biomassa. Voor gassen is deze maatstaf eigenlijk minder geschikt.
7
Deze begrippen worden toegelicht in de woordenlijst (zie deel inleiding).
6
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voorbehandeling gebeurt best dicht bij de plaats van de biomassaproductie om transportkosten (euro, milieukosten, congestiekosten…) zoveel mogelijk te vermijden.
Voorbehandelingstechnieken van biomassa8
Omzetting en bewerking
Fysisch
verdichten en drogen

Thermo-chemisch

verkleinen en drogen
persen
vergassing
pyrolyseren

liquefactie
torreficeren en carboniseren
cracking
Chemisch
Biologisch

transesterificatie
alcoholische fermentatie
biogas fermentatie - vergisting

Gasvormige biobrandstoffen

Tussenproducten
pellets (pelletiseren)
balen (bv. verbalen van bermgras)
briketten (briketteren)
stukhout, haksel, zaagmeel
plantaardige olie
stookgas, waterstofgas
pyrolyse-olie
methanol
cokes
gassen
biocrude
biomassa met hoger aandeel kool
ethyleen, propyleen, C4-olefines, syngas
BTX
biodiesel
ethanol
biogas

Vloeibare biobrandstof

Vaste biobrandstoffen

HE heeft een lagere energiedichtheid per m² dan niet HE en vergt dus meer ruimte
De energiedichtheid per m2 drukt uit hoeveel W vermogen ontwikkeld kan worden per m²
land of wateroppervlakte9. Deze energiedichtheid uitgedrukt per m² kan gebruikt worden voor
geconcentreerde HE-bronnen zoals biomassa én voor meer diffuse HE-bronnen.
Kernenergie is vanuit ruimtelijk perspectief zeer efficiënt. Voor kolen, olie en gas vindt de
winning grotendeels ondergronds plaats, waardoor het bovengrondse ruimtebeslag relatief
beperkt is. HE-bronnen zijn daarentegen bovengrondse energiebronnen, die aanzienlijk
meer vierkante kilometers in beslag nemen10.
Van de meer diffuse HE-bronnen hebben zonne-energie en waterkracht potentieel de grootste energiedichtheid (20 en 11 W/m²) (zie figuur).
Zonnepanelen hebben de grootste energiedichtheid per m² en zijn dus doorgaans zeer ruimte-efficiënt. Ze kunnen tot 85.000 MWh produceren per km²11. Het effectief ruimtebeslag
hangt wel af van de specifieke toepassing. Zo is de ruimte-efficiëntie vooral zeer hoog als
zonnepanelen worden geplaatst op bestaande daken. Grootschalige zonneparken hebben
daarentegen een grotere ruimtevraag. Zo neemt de zonnecentrale Limburg in HeusdenZolder, naar verluidt de grootste in Europa in 2009, 17 ha in beslag voor een jaarlijkse productie van ongeveer 4.000 MWh12. Dat komt neer op een productie van 23.500 MWh per
km².

8

Op basis van verschillende bronnen
De energiedichtheid gedefinieerd als kWh/kg wordt vooral gebruikt voor de meer geconcentreerde energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en biomassa. De energiedichtheid gedefinieerd als W/m² is vooral zinvol voor
meest diffuse energiebronnen zoals zonlicht, windenergie en waterkracht.
10
Energie is ruimte. De energie- en ruimteagenda. http://www.pyrosolar.nl/energie_is_ruimte_4.pdf
11
Menkveld, M. (2002) Duurzame energie en ruimte. De potentiële bijdrage van duurzame energie aan CO2reductie in Nederland. ECN. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2002/c02058.pdf
12
http://www.eesc.europa.eu/sections/ten/events/energy/2009-06-29photovoltaic/visit_PV_Heusden_090629v3.pdf
9
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Energiedichtheid van diverse bronnen en -technologieën per opp-eenheid (W/m²)13
> 1000

Nucleair
Zonnepanelen (woestijn) en CSP

20

Zonnepanelen op Belgische daken

4,5

Waterkracht
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6
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3

Onshore Wind België
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Miscanthus voor ethanol

0,65

Maïs voor ethanol
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Koolzaad voor biodiesel

0,2

Geothermisch

0,017
0

5
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W/m² 15
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25

Het ruimtebeslag door waterkrachtcentrales is relatief beperkt en ook energieopwekking door
afvalverbranding gebeurt redelijk ruimte-intensief.
De energiedichtheid van wind is veel kleiner. Windmolens hebben weliswaar een gering direct ruimtegebruik: de voetplaat is ongeveer tien bij tien meter. Maar het indirect ruimtegebruik is groter omdat windturbines behoorlijk ver uit elkaar worden geplaatst om te voorkomen dat de ene molen zorgt voor luwte bij de andere. Op het land moeten windturbines 400
á 600 meter uit elkaar staan, op zee nog verder omdat de windsnelheden daar groter zijn.
Dat verklaart ook waarom de energie-opbrengst van windturbines per km² op het land groter
is dan op zee (34.500 MWh/km² ten opzichte van 22.750 MWh/km²14).
Verder hebben windturbines vooral een aanzienlijk indirect ruimtegebruik door geluid, gevaar
en slagschaduwhinder, waardoor afstanden tot bv. woningen in acht worden genomen15. Het
gebruik van grotere turbines vermindert de benodigde ruimte, al is de winst niet evenredig
omdat grotere windturbines verder uit elkaar moeten staan16. Het effectief ruimtebeslag van
windturbines hangt af van de lokatie en toepassing. Zo kunnen windturbines geplaatst worden bij wegen of andere infrastructuur waardoor het bijkomend ruimtebeslag beperkt is.
Biomassa is weliswaar een geconcentreerde energiebron, maar heeft de laagste energiedichtheid in termen van vermogen per oppervlakte. Zo is een wilgenplantage van 258 ha is
nodig om evenveel elektriciteit op te wekken als een windmolen van 1,8 MW. 1 ha wilgen-

13

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/ps/1.112.pdf David J.C. Mackay, Sustainable Energy
– without the hot air. UIT Cambridge 2008 (www.withoutthehotair.com). Zonnepanelen op Belgische daken zonder rekening te houden met de oriëntatie: 4,5. Voor biomassa: bruikbare energie (bruto cijfers die dus geen rekening houden met energieverbruik tijdens teelt, conversie, e.d.). Voor wilg, populier, olifantengras en koolzaad
werden gemiddelden genomen voor de verschillende verwerkingstechnieken. Garcia Cidad e.a. (2003) Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector. Mais en miscanthus voor ethanolproductie.
14
Menkveld, M. (2002) Duurzame energie en ruimte. De potentiële bijdrage van duurzame energie aan CO2reductie in Nederland. ECN. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2002/c02058.pdf
15
Energie is ruimte. H. Gordijn, F. Verwest, A. van Hoorn. NAi Uitgevers, Rotterdam. Ruimtelijk Planbureau, Den
Haag. 2003. http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/Energie_is_ruimte.pdf
16
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/ps/1.112.pdf
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plantage zorgt voor evenveel elektriciteit als 133 m² zonnepanelen. 20 hectare winterkoolzaadkorrel levert genoeg olie of biodiesel om één vrachtwagen één jaar te laten rijden17.
Energieteelten bedoeld voor de productie van biobrandstoffen leveren het minst bruikbare
energie per oppervlakte. Wanneer bio-energie daarentegen opgewekt wordt uit landbouwresiduen, organisch afval, houtafval, slib, e.d. is de gevraagde extra ruimte meestal beperkt.
Binnen de energieteelten zijn er nog belangrijke verschillen in de energiedichtheid per m².
Dat komt omdat niet alle energieteelten even efficiënt zijn in de productie van biomassa18 en
veel ook afhangt van de kwaliteit van de landbouwgrond. Energiegewassen kunnen meer
energie leveren naarmate ze meer oogstbare droge stof produceren en de energie-inhoud
van de droge stof groter is19. Olifantengras, wilg en populier scoren het best omdat ze meer
netto bruikbare en nuttige energie produceren per hectare. Biobrandstoffen van de tweede
generatie, geproduceerd uit miscanthus, wilg, populier, … leveren aldus dus een hogere
dichtheid per oppervlakte dan biobrandstoffen van de eerste generatie, geproduceerd uit
maïs, aardappelen, suikerbieten, tarwe, e.d. Maar ook binnen de biobrandstoffen van de
eerste generatie zijn er aanzienlijke verschillen (zie onderstaande figuur). Kuilmaïs produceert veel bruikbare en nuttige energie, maar de netto-resultaten zijn niet zo goed omdat de
conversie veel energie vereist (cf. infra over indirecte emissies).
Verder is ook de efficiëntie van het conversieproces van de geproduceerde biomassa van
belang: gaat het over de energie-intensieve omvorming tot biobrandstoffen of over de meer
efficiëntere aanwending in de warmte- of elektriciteitsproductie (cf. infra)? Zo zou via elektriciteitsopwekking door bijstook van biomassa, geproduceerd op goede landbouwgrond zelfs
55.600 MWh per km² gerealiseerd kunnen worden20.
Energie-opbrengst biobrandstoffen per ha21
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Lamont et al., 2005
VITO, 2009, Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppelin.
19
ODE (2006) Biomassa, Bio-energie, Omzetten van vaste biomassa in hernieuwbare warmte en elektriciteit.
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_bioenergie.pdf
20
Menkveld, M. (2002) Duurzame energie en ruimte. De potentiële bijdrage van duurzame energie aan CO2reductie in Nederland. ECN. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2002/c02058.pdf
Blz. 13: 200 GJ/ha. 200 GJ = 55,6 MWh.
21
Biogas-E vzw (2007) Voortgangsrapport Anaerobe vergisting. Februari 2007.
18
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Het gebruik van HE-bronnen vergt omwille van de beperkte energiedichtheid relatief veel
ruimte. Dat ruimtebeslag van de HE-technologieën is een belangrijk gegeven voor regio‟s
met een beperkte beschikbare oppervlakte per capita en een relatief hoog energieverbruik
per capita, zoals Vlaanderen en België (zie figuur op de volgende bladzijde) en ook Europa.
In die regio‟s zijn de aanspraken op ruimte meervoudig en zijn de beperkingen vanuit ruimtelijke aspecten mogelijk aanzienlijk22.
Dat impliceert dat in de discussie over de inzet van HE-bronnen ook een discussie over het
ruimtegebruik vervat zit. De benodigde ruimte voor hernieuwbare energie veroorzaakt namelijk concreet concurrentie met de benodigde ruimte voor de productie van voeding en veevoeders, de industrie, de bewoning, natuur, recreatie, …
Het betekent ook dat indien men wil zorgen voor een meer binnenlandse energievoorziening
(cf. infra) en indien het energieverbruik constant wordt gehouden, vooral die HE-bronnen- en
technologieën gekozen worden die energiedens zijn en dus weinig of geen extra ruimtebeslag vereisen. Ook de toepassingsvorm van de gekozen hernieuwbare energietechnologie is
bepalend voor het ruimtebeslag: zo vereisen zonnepanelen op daken of boven spoorlijnen
minder ruimte dan zonneparken. Een ander voorbeeld zijn windturbines op daken en zonnepanelen en windturbines langs wegen, …
Doordat hernieuwbare energie een beperktere dichtheid heeft, zullen er meer hernieuwbare
energie-installaties nodig zijn, waardoor potentieel meer mensen ermee geconfronteerd zullen worden. Om NIMBY-syndromen te vermijden die de ontwikkeling van hernieuwbare
energie kunnen hinderen, is het belangrijk dat het publiek van de noodzaak van hernieuwbare energie overtuigd wordt en bij de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk betrokken
wordt, zelfs financieel (zie deel 3, hoofdstuk 3).
België heeft weinig landbouwgrond per capita in vergelijking met andere EU-landen23
1,2

ha landbouwgrond per capita
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Zie ook MIRA S-2009.
Contribution of Energy Crops in Displacing Fossil Fuels in the EU. Michael DORAN, Northern Ireland (2008)
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Grote geografische verschillen in energiedichtheid in de wereld
De energiedichtheid van de diverse HE-bronnen kan sterk verschillen naar gelang de lokatie.
Zo varieert de energiedichtheid van zonne-energie naar gelang de plaats op aarde. In Brussel is de energie-intensiteit van de zon 40% van deze in Nouakchott in West-Afrika. Maar
ook binnen Europa zijn er grote verschillen: de gemiddelde zonnestraling in Athene bv. is
bijna twee keer zo groot als in Dublin.
Ook de energiedichtheid van wind kan verschillen naar gelang de lokatie. Zo zijn de gemiddelde windsnelheden bijvoorbeeld hoger aan de kusten van de Atlantische Oceaan dan in
het Europese binnenland.
Ook voor biomassaproductie zijn er grote geografische verschillen, die vooral samenhangen
met de beschikbaarheid van zonlicht, water en goede landbouwgrond. De biomassaproductie per ha is het grootst in vochtige tropische gebieden rond de evenaar. Binnen Europa is de
biomassaproductie per hectare hoog in Nederland, Ierland en België, al spelen daarbij niet
alleen klimatologische omstandigheden en waterbeschikbaarheid mee, maar ook landbouwtechnieken.
Gemiddelde windsnelheid op 50 m hoogte in EU (m/s)24

24

http://www.windatlas.dk/Europe/landmap.html
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Biomassaproductie in Europa (ton/ha)25
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Er zijn zelfs verschillen in energiedichtheid binnen Vlaanderen
Zowel voor wind-, zonne- als voor bio-energie kan de hernieuwbare energie-opbrengst zelfs
binnen België en Vlaanderen verschillen naar gelang de lokatie van het project. Zo bedraagt
de windenergiedichtheid op zee in ons land 3.000 kWh/m²/jaar, terwijl onshore plaatsen met
een energiedichtheid van meer dan 1.200 kWh/m²/jaar vrijwel uitsluitend in West-Vlaanderen
voorkomen. De energiedichtheid van wind in de andere provincies is duidelijk lager. Deze
verschillen in de energiedichtheid van de wind zorgen ervoor dat windprojecten aan de kust
interessanter zijn dan in het binnenland. Een zonnepaneel in het westen en het zuiden van
het land brengt gemiddeld 9% meer op dan die in het noordoosten. Tot slot verschilt ook de
biomassaproductie naar gelang de streek in Vlaanderen. Binnen Vlaanderen hebben de Polders, de Leemstreek en de Zandleemstreek een hogere productie aangezien deze bodems
van nature vruchtbaarder zijn dan bodems in de Kempen of Zandstreek, al kunnen de verhoudingen verschillen van gewas tot gewas.
Gemiddelde windsnelheid op 75 m hoogte in Vlaanderen (m/s)26

25

Contribution of Energy Crops in Displacing Fossil Fuels in the EU. Michael DORAN, Northern Ireland (2008)
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/img/wind_kaart.gif Voor België op 10 m hoogte:
http://stro9.vub.ac.be/wind/Images/windk.GIF
26
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Opbrengsten van goed georiënteerde zonnepanelen in België (kWhW/m²/jaar)27

Verschillen in energiedichtheid zijn van belang voor lokatiekeuze van HE-installaties
Gezien de geografische verschillen in energiedichtheid kan de keuze van de lokatie van een
hernieuwbare energie-installatie belangrijk zijn, ook los van transportoverwegingen (cf. supra). Geografische optimalisatie wint aan belang naarmate men het aandeel hernieuwbare
energie in de energievoorziening sneller wil laten stijgen zeker in een regio met een beperkte
beschikbare ruimte zoals Vlaanderen. Geografische optimalisatie wil zeggen dat men de
hernieuwbare energiemix optimaliseert door productie-installaties te voorzien op de plaatsen
die daarvoor het meest geschikt zijn.
Geografisch optimalisatie kan binnen Vlaanderen, al zijn de verschillen binnen Vlaanderen
niet zo groot als binnen Europa. Er wordt momenteel gesproken over een ruimer geografisch
perspectief dat heel Europa, of zelfs Noord-Afrika zou omvatten. Geografische optimalisatie
van de elektriciteitsvoorziening via HE-bronnen in die regio zou concreet kunnen impliceren
dat windenergie vooral wordt voorzien in regio‟s rond de winderige Noordzee waar windenergie relatief goedkoop kan worden opgewekt (zie figuur), concentrating solar power
(CSP) in het zonnige zuiden, biomassa en wind rond de Baltische Zee en in Oost-Europa en
waterkracht in de bergen van Scandinavië en de Alpen. Een dergelijke geografische optimalisatie vereist een sterke interconnectie van de Europese elektriciteitsnetten (cf. infra).
Opwekkingskost voor windenergie in Europa (tot 2020)28

27

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_BE.png
European Commission (2010) EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature
legislation.
28

16

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel1_hfdst1

De diverse HE-toepassingen verschillen sterk in nuttig rendement
Niet alleen de aard van de gekozen hernieuwbare energiebron is bepalend voor de energieopbrengst, maar ook de gekozen hernieuwbare energietechnologie en -toepassing. Zo verschilt het nuttig rendement naargelang het type energieconversie (naar elektriciteit, warmte
of beweging) en naar gelang het type installatie (zie kader). Zo is het nuttig rendement van
biomassa en zonne-energie bij elektriciteitsopwekking beperkter dan bij warmte-opwekking.
Bij de omzetting van wind- en zonne-energie naar elektriciteit is het nuttig rendement van de
omzetting van de primaire energiebron in de gewenste energievorm beperkt, mede als gevolg van de beperkte energiedichtheid van deze HE-bronnen. Dat wil zeggen dat bij de energieconversie slechts een beperkte fractie van de beschikbare energie wordt omgezet in de
gewenste vorm.
Nuttig rendement29
Primaire energiebron
HE-BRONNEN
Biomassa

Conversie naar …

Met behulp van …

Warmte
Stoomturbine
WKK-motor
Pelletkachel
Houtkachel
Elektriciteit

Wind
Zonnestraling
Waterkracht

Olie
Elektriciteit
Elektriciteit
Warmte
Elektriciteit

Bijstook steenkoolcentrale
Stoommotor
Stoomturbine
ORC (organic ranking cycle)
Gasmotor
Microgasturbine
Gasturbine
Stirlingmotor
Pyrolyse
Windturbine
PV-zonnecellen
Zonneboiler
Stootrad
Poncelet
Bovenslagrad
Turbine

Nuttig rendement
50-95%
60%
45-55%
80-95%
50%
6-45%
40%
6-20%
20-35%
8-25%
22-41%
14-33%
Tot 45%
8-25%
60-70%
20%
12%
39%
35%
65%
80-90%
90%

Bij schaarse bronnen primeert warmteproductie op elektriciteitsproductie
De verschillen in nuttig rendement naargelang de gekozen conversietoepassing zijn vooral
van belang voor HE-bronnen waarvan het aanbod beperkt is en/of die concurreren met andere toepassingen (cf. infra). De verschillen in conversierendement lijken dan ook vooral
belangrijk voor biomassa-toepassingen en geven aan dat de inzet van biomassa voor warmteopwekking prioriteit verdient boven de inzet voor elektriciteitsopwekking. Dat laatste wordt
nog versterkt doordat de de Europese HE-doelstelling geformuleerd werd ten opzichte van

29

Diverse bronnen.
http://www.siderea.nl/informatie/duurze/duurze_0.html;
http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_Energie_ER02_part_NL.PDF
;
http://www.voka.be/energie/nieuws/Documents/Fiche%20Voka%20%20Warmtekrachtkoppeling%20en%20energiebesparing.pdf ; ODE (2006) Biomassa, Bio-energie, Omzetten van
vaste
biomassa
in
hernieuwbare
warmte
en
elektriciteit.;
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_bioenergie.pdf;
http://zonstraal.forumup.be/post-11099-zonstraal.html;
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_kleine_waterkracht.pdf
Deze tabel kan wellicht nog verder aangevuld worden met andere voorbeelden: bv. aardgas naar elektriciteit,
elektriciteit naar warmte met warmtepomp, biomassa naar warmte met biomassaketel of pelletkachel, WKK…
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het finaal energieverbruik (zie deel 3, hoofdstuk 1), waardoor het interessanter is om te kiezen voor toepassingen met een hoog rendement.
Aansluitend kan ook gekeken worden naar de toepassingen waarvoor eventuele groene
stroom wordt ingezet. Wordt de groene stroom ingezet voor de aandrijving van motoren en
elektronica, dan is het rendement veel hoger dan wanneer de groene elektriciteit wordt ingezet voor de ruimteverwarming. Zeker zolang het aanbod groene stroom beperkt is, lijkt het
vanuit macro-perspectief interessanter om hoogwaardige toepassingen voor groene stroom
te verkiezen boven laagwaardige toepassingen.

4. Met een intermittenter, variabeler karakter
Stromingsbronnen werken ‘deeltijds’
Bij hernieuwbare energie-installaties die gebruik maken van stromingsbronnen, schommelt
de hoeveelheid opgewekte energie in de tijd. Dit variabel of intermittent karakter geldt vooral
voor zonne-energie, windenergie en veel in mindere mate voor waterkracht. Eenmaal een
installatie op een dergelijke hernieuwbare stromingsbron in werking is gesteld, wordt de productie vooral bepaald door de beschikbaarheid van de stromingsbron.
Zo zal de geproduceerde elektriciteit van een windturbine groter zijn bij hogere windsnelheid,
zo wordt er bij weinig wind (minder dan 11 km/u) geen elektriciteit geproduceerd en worden
bij zeer hoge windsnelheden of windstoten (meer dan 90 km/u) de windturbines uit veiligheid
stilgelegd30. Bovendien is de variabiliteit hoog omdat de energieopbrengt van wind met de
derde macht van de windsnelheid verandert. Als de windsnelheid de helft is van die waarbij
de turbine zijn maximale capaciteit levert, wordt slechts 1/8 of te wel 12,5% van die capaciteit
geleverd31. Enkele voorbeelden van de windvariabiliteit in onze streken zijn hieronder opgenomen.
Bij zonnepanelen is de opbrengst afhankelijk van de zonne-instraling, die varieert naar gelang het seizoen, het dag-nachtritme en de bewolkingsgraad (zie figuren).
Bij waterkracht is de variabiliteit veel minder dan bij wind- en zonne-energie. Bij waterturbines kan de geproduceerde energie afhangen van de beschikbaarheid van water en dus van
regenval. Stromings-, getijden- en golfslagenergie zijn vrij constant en vaak uiterst voorspelbaar.
Bio-energie-installaties zijn daarentegen in principe continu inzetbaar, als men uitgaat van
een continue toevoer van biomassa. De productie in bio-energie-installaties kan bijgevolg vrij
gemakkelijk gestuurd worden. Daarmee is hun inzet vergelijkbaar met klassieke energieinstallaties op fossiele brandstoffen (cf. infra).

30

http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites.html?IDC=6084&IDD=12711
De brandstofkosten van windenergie; een goed bewaard geheim. K. de Groot & C. le Pair.
http://www.clepair.net/windgeheim.html.
31
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Voorbeeld van variabel karakter van windenergie doorheen het jaar (Wallonië)32, en
doorheen de dag (NL) 33

Voorbeeld inzake variatie in opbrengst uit PV-zonnepanelen doorheen het jaar (Antwerpen 2009)34 en doorheen de dag(W/m² - Antwerpen)35
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Draaiuren en vollasturen meten het ‘deeltijds’ karakter
Via het aantal draaiuren op vollast per jaar kan men meten hoeveel uren een hernieuwbare
energie-installatie effectief op vol vermogen werkt. De inschatting van het aantal draaiuren
op vollast is dus nodig om op basis van het vermogen de opgewekte energie te kunnen berekenen.
vermogen (W) x draaiuren op vollast (h) = opgewekte energie (Wh)

De capaciteitsfactor geeft aan hoe de opgewekte hoeveelheid energie zich verhoudt tot de
maximale theoretische productie. Een installatie die 8760 draaiuren per jaar heeft, werkt
permanent (365 dagen x 24 h). Een installatie met 900 draaiuren op vollast, zoals een fotovoltaïsche zonne-installatie, werkt 10% van het jaar. Een windmolen op het land draait onge32

http://www.meteo-renouvelable.be/sites/default/imageuser/image/graphiques/1002_eolien_2009_production.jpg
http://www.flakkeeweer.nl/content/view/1129/119/lang,nl/ en http://www.windfinder.com/report/oostende.
34
http://www.jan-karina.be/zonnepanelen.html
35
http://www.solargy.be/fotovoltaische-zonnepanelen/pvsystemen-pvzonnepanelen-opbrengst
33
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veer 80%36 van de tijd, maar zelden op vol vermogen. Meestal gaat het over het equivalent
van ongeveer 1.900 draaiuren op vollast (capaciteitsfactor: 22%). Dat is gemiddeld 5,5 uur
per dag. Voor offshore windmolen ligt het aantal draaiuren substantieel hoger, namelijk gemiddeld 3.300 draaiuren (zie figuur). Biomassa-installaties voor elektriciteitsopwekking kunnen gemakkelijk 7.000 draaiuren halen.
Aantal draaiuren op vollast per technologie per jaar in Vlaanderen/België37
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In Vlaanderen zijn stoomturbines bij afvalverbrandingsinstallaties en gasmotoren voor de
covergisting van mest de HE-technologieën met de meeste draaiuren. Zij wekken dus in verhouding tot hun opgesteld vermogen het meeste groene stroom op. HE-technologieën met
de minste draaiuren zijn zonneboilers en huishoudelijke pelletkachels.
Golfslagcentrales, die nu nog vooral in het prototype-stadium verkeren, zouden een minder
intermittent karakter hebben dan bijvoorbeeld windturbines en zouden 3.500 tot 4.000
vollasturen per jaar kunnen realiseren38.
Het aantal draaiuren is zoals reeds aangegeven sterk afhankelijk van de beschikbaarheid
van de primaire energiebron. Maar ook de aan- of afwezigheid van een lokale energievraag
kan het aantal draaiuren beïnvloeden. Zo wordt het aantal draaiuren van een huishoudelijke
pelletkachel gestuurd door huishoudelijke warmtevraag. Daarnaast hebben ook buitendienststellingen van installaties als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of pannes een
invloed. Dat zou voor windturbines ongeveer 1 keer per maand voorvallen. Zulke onderbrekingen zijn er ook bij meer conventionele energie-installaties. Binnen het totale Belgische

36

http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites.html?IDC=6084&IDD=12711
Op basis van VITO, 2009 Prognoses voornieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot 2020; VREG;
http://www.warmtepomp-info.nl/; http://www.pbv.be/warmte02.html; ODE (2006) Warmtepompen voor woningverwarming; VITO (2005) Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen, … Draaiuren op
vollast.
38
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/ocean-wave-power
37
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elektriciteitspark was in 2009 gemiddeld 5.077 MW of 30% van de capaciteit buiten gebruik39,
omdat er onderhoudswerken waren of omdat er onvoldoende energievraag was.
Door de verschillen in het aantal draaiuren kunnen de vermogens van hernieuwbare energieinstallaties moeilijk samengeteld of vergeleken worden. Eén kW geïnstalleerd vermogen aan
PV-panelen wekt gemiddeld 900 kWh per jaar op; één kW geïnstalleerd vermogen van een
windturbine gemiddeld 1.900 kWh per jaar.
Aanbod in de tijd is niet gelijk aan vraag
De beschikbaarheid van hernieuwbare energie valt niet altijd samen met het moment waarop
er vraag is naar energie. Zo produceren de windturbines in het windrijke en windturbinerijke
Denemarken afhankelijk van uur tot uur tussen 0% en meer dan 100% van de elektriciteitsvraag40; PV- en zonneboilerinstallaties kunnen in de zomer tot meer dan 100% van de energievraag dekken, terwijl dat in de wintermaanden niet lukt (zie figuren).
Aandeel windenergie in huishoudelijk verbruik (Denemarken, windrijke jan. 2007)41

Aandeel PV-zonne-energie in huishoudelijk verbruik (Wallonië – 2009)42

39

Berekend op basis van cijfers Elia; 2009
Ter vergelijking de totale hernieuwbare energiecapaciteit in Vlaanderen bedroeg in 2009 1.118 MW.
40
De toekomst van energie …energie van de toekomst … Johan Albrecht, Universiteit Gent & Itinera Institute.
22/10/2010.
41
EWEA (2009) op basis van Riso DTU
42
Voor een goed georiënteerde installatie van 2 kWc in Brussel. http://www.meteo-renouvelable.be/
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Variabel karakter vereist dynamische benadering van potentiëlen
Het intermittent karakter van HE-technologieën zou ook de inschatting van de potentiëlen
voor hernieuwbare energie moeten beïnvloeden. De meeste, zoniet alle, vandaag bestaande
potentieelstudies hanteren een statische benadering voor de berekening van het potentieel
van een hernieuwbare energietechnologie in termen van opgewekte energie per jaar. Die
houdt weliswaar rekening met de schommelingen in de energieproductie doorheen de tijd,
maar niet met de relatie tussen vraag en aanbod. Daardoor kan het bruikbaar potentieel
worden overschat.
Een dynamische benadering veronderstelt dat het energie-aanbod door HE-technologieën
doorheen de tijd wordt gekoppeld met simulaties van de energievraag op basis van verbruiksprofielen van eindverbruikers. Rekening houdend met opslagmogelijkheden, kan men
dan correcter inschatten welke energievraag HE-bronnen in werkelijkheid kunnen invullen.
Intermittentie impliceert lage benutting van kapitaal
De lage capaciteitsfactor van bepaalde HE-technologieën impliceert dat het hierin vastgelegde investeringskapitaal relatief weinig benut wordt, hetgeen kan wegen op het rendement
van deze investeringen.

5. Niet per definitie decentraal, integendeel
HE-projecten zijn soms klein en decentraal, soms grootschalig en gecentraliseerd
„Centrale energie-opwekking‟ verwijst vaak naar klassieke grootschalige fossiele of nucleaire
installaties. Daartegenover komt dan hernieuwbare energie-opwekking te staan waarvan het
decentrale43 of lokale karakter benadrukt wordt. Heel wat HE-technologieën zijn inderdaad
decentraal toepasbaar. Typische voorbeelden zijn kleinschalige PV-installaties, kleinschalige
windturbines, micro/mini (bio)WKK, etc. Deze decentrale technieken kunnen los van energienetten functioneren (off-grid) of kunnen met energienetten verbonden zijn (bv. netgekoppelde PV-systemen).
Maar hernieuwbare energie is niet per definitie decentraal. Voorbeelden zijn grootschalige
bio-energie-installaties, windturbineparken (offshore of onshore), zonneparken of concentrated solar power-installaties waarmee o.a. in Zuid-Europa wordt geëxperimenteerd. Omgekeerd kunnen fossiele energie-installaties ook kleinschalig en gedecentraliseerd zijn, zoals
de aardgascondensatieketel of micro-WKK‟s op fossiele brandstoffen. Alle mengvormen komen dus voor.
Hierbij moet opgemerkt worden dat een centrale klassieke installatie over het algemeen heel
wat groter (in vermogen en productie) is dan den een centrale hernieuwbare energieinstallatie (cf. infra).
HE-installaties worden steeds groter
Hernieuwbare energie-installaties worden steeds groter. Ook worden ze steeds vaker gegroepeerd in parken.
De eerste gecommercialiseerde windturbines in de jaren ‟80 hadden een vermogen van
0,022 MW, genoeg om een vijftal woningen van elektriciteit te voorzien. Vandaag rijzen wind-

43

Bv. MIRA (2009) Milieuverkenning 2030. Blz. 165.
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turbines van 6 MW op, die 1250 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien44. Ze hebben
een hogere masthoogte voor meer werkingsuren per jaar. Gemiddeld heeft een onshore
windturbine in de EU nu een vermogen 1,3 MW en een offshore windturbine een vermogen
van 2,1 MW. De schaalvergroting van windturbines wordt vooral gedreven door de offshorevraag, zeker naarmate er minder geschikte onshore sites beschikbaar komen. Men verwacht
dat tegen 2030 dat de gemiddelde windturbines onshore 2 MW zal zijn en offshore 10 MW
zal zijn45. Off-shore windparken zouden dan meer dan 1.000 MW omvatten46. Daarbij verwacht men ook een hogere vestigingsdichtheid in termen van MW per km2, door optimaliseringssoftware die toelaat beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte.
Er zijn ook steeds meer grootschalige PV-opstellingen, meestal op de grond, tot meer dan 50
MWp, veelal in Spanje. Er worden zelfs plannen gemaakt voor PV-parken van meer dan 100
MWp tot zelfs 2 GWp47. In 2008 zou zelfs meer dan de helft van het geïnstalleerd PVvermogen wereldwijd deel uitmaken van een grootschalige installatie (> 200 kWp)48.
Centrale installaties zorgen voor merendeel van HE-vermogen en -productie
In de praktijk wordt bij de introductie van hernieuwbare energie meestal ingezet op een combinatie van centrale en decentrale installaties. Daarbij zorgen centrale HE-installaties evenwel voor het merendeel van het HE-vermogen en de HE-productie. Ook in de toekomst zal
op wereldschaal wellicht de meerderheid van de opgewekte hernieuwbare energie afkomstig
zijn en blijven van grootschalige centrale hernieuwbare energie-installaties49
Size matters
De omvang van de hernieuwbare energie-installatie is geen triviale keuze. De keuze heeft
namelijk invloed op de realiseerbare rendementen, de kostprijs, de manier waarop de installatie in de energie-infrastructuur ingepast kan worden, etc. De rendementen van de centrale
hernieuwbare installaties liggen doorgaans hoger dan die van decentrale installaties, terwijl
de kostprijs meestal lager is.
Het centraal of decentraal karakter van de ingezette hernieuwbare energie-installatie-mix
heeft ook gevolgen voor de aard van de benodigde aanpassingen aan de energieinfrastructuur. Bij de inpassing van decentrale HE-installaties zijn aanpassingen nodig aan
de piramidaal georganiseerde de energie-infrastructuur. Bij inpassing van gecentraliseerde
HE-projecten zijn andere aanpassingen van de energie-infrastructuur nodig, o.a. om de opgewekte energie te verspreiden (zie verder).
Ook de ruimtelijke inplantingsmogelijkheden kunnen sterk verschillen tussen centrale of decentrale installaties. Soms zal een decentrale installatie interessanter zijn omwille van de
beperkte ruimtelijke impact of omwille van synergieën die mogelijk zijn met andere toepassingen ter plaatse, zoals CO2-bemesting in serres. In andere gevallen kunnen de schaalvoordelen of de geconcentreerde ruimtelijke impact van een centrale installatie belangrijker
blijken.
Het schaalniveau van de ingezette hernieuwbare energie-installaties heeft ook een impact op
het aantal en de aard van de (nieuwe) spelers op energiemarkt. Het decentraal karakter van
de sommige HE-technologieën zorgt ervoor dat zij door kleine spelers op de energiemarkt
44

http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/wind,
http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/_Media/ARW%20text%20complete.pdf
45
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/wind
46
http://setis.ec.europa.eu/mapping-overview/technology-map/technologies/wind
47
http://www.pv-power-plants.com/ en RENI (2010) PV Power Plants 2010. Industry Guide
48
http://www.pv-power-plants.com/ en RENI (2010) PV Power Plants 2010. Industry Guide
49
Geert Palmers (2004) Hernieuwbare energie voor Vlaanderen. Presentatie in Vlaams Parlement.
http://www.generaties.net/Portals/2/PP_BPS000_CommissieEnergieVlaamsParlement.ppt#266,18,
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ingezet kunnen worden. Grootschalige hernieuwbare energie-installaties vereisen dan weer
aanzienlijke investeringen en financieringsconstructies met kapitaalkrachtige partners. Dat
zijn dikwijls de bestaande grote spelers in de energiemarkt of grote investeringsmaatschappijen (cf. infra).
Het aantal en de aard van de (nieuwe) spelers op energiemarkt heeft ook gevolg voor de
marktwerking op de energiemarkt (zie verder in hoofdstuk 2.6.4) en op de reguleringsopdracht van de overheid (bij een toenemend aantal spelers bv. zullen meer leveringsvergunningen moeten worden toegekend en opgevolgd, er zullen rekeningen voor certificaten worden geopend en beheerd, e.d.).

6. Koolstofarm, maar niet CO2-loos
HE (uitgezonderd biomassa) veroorzaakt geen directe CO2-emissies
Het gebruik van HE-bronnen kan directe en indirecte CO2-emissies veroorzaken. De directe
CO2-emissies houden rechtstreeks verband met de aanwending van een bepaalde hernieuwbare energietechnologie. De indirecte CO2-emissies worden veroorzaakt door het indirecte energieverbruik dat nodig is voor de productie van de betreffende HE-technologieën,
de zogenaamde investeringsgoederen, enerzijds en voor de productie van de gebruikte hernieuwbare brandstoffen, de zogenaamde brandstofcyclus, anderzijds. Het inschattten van
deze indirecte CO2-emissies is niet eenvoudig en vereist een levenscyclusanalyse (LCA). De
gepubliceerde resultaten kunnen dan ook sterk uiteen lopen.
Het gebruik van de meeste HE-bronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht,
etc., veroorzaakt geen directe CO2-emissies. Bij de aanwending van biomassa komt daarentegen wel CO2 vrij, net zoals bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Uit de Vlaamse emissie-inventaris blijkt dat biomassa zelfs meer directe CO2-emissies veroorzaakt per opgewekte eenheid energie dan de andere brandstoffen (zie figuur).
Directe CO2-emissies van de diverse brandstoffen (t CO2/TJ; Vlaanderen)50
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Directe CO2-emissies uit biomassaverbranding zijn ‘in principe neutraal’
Het verschil tussen CO2-emissies uit biomassaverbranding en CO2-emissies door de verbranding van fossiele brandstoffen is dat de CO2 die uit biomassa vrijkomt recent als koolstof
vanuit de atmosfeer in de biomassa werd opgeslagen. Deze CO2 maakt dus deel uit van de
huidige (korte) koolstofcyclus. De verbranding van fossiele brandstoffen daarentegen stuurt
50

VMM (2010) Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris voor 2008
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CO2 uit koolstofcycli van miljoenen jaren geleden de huidige atmosfeer in (zie figuur). Omwille van het op korte termijn hernieuwbare karakter van de biologisch-organisch materie is biomassa in theorie CO2-neutraal, in tegenstelling tot conventionele fossiele brandstoffen die
de koolstofcyclus extra belasten. Bij huisvuilverbranding wordt ca 70% van de CO2 uitstoot
geacht neutraal zijn, vanwege de aanwezige bio-organische fractie die vrij hoog is51.
Mondiale korte en lange koolstofcyclus (reservoirs Gt koolstof; stromen Gt C/jaar)52
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Hierbij moeten drie nuanceringen gemaakt worden. Ten eerste impliceert deze korte termijnkoolstofcyclus dat voldoende aanplant gebeurt in verhouding tot het oogstritme. Ten tweede
is de „korte termijn‟ waarbinnen CO2-emissies terug opgeslagen worden in biomassa niet
altijd, zo kort. Het kost vaak decennia tot zelfs eeuwen om CO2-emissies terug op te slaan in
gewassen of in de bodem. Veel hangt daarbij af van de aard van de gebruikte biomassasoort
en de invloed die de biomassaproductie heeft op het landgebruik. CO2-emissies door het
gebruik van biomassa geteeld op braakliggende terreinen zijn sneller terug vastgelegd dan
emissies door het gebruik van biomassa geteeld op gronden van tropische regenwouden.
Volgens sommigen zou oliepalm afkomstig van een plantage op voormalige veenmoerassen
zijn „koolstofschuld‟ zelfs pas na 250 jaar ingelost hebben53. Ten derde zijn de CO2-emissies
van biomassa-installaties die werken met ingevoerde biomassa in theorie vanuit lokaal oogpunt niet neutraal. De CO2-opslag in de biomassamaterie gebeurt namelijk in een andere
regio. Het UNFCCC54 vereist evenwel (vooralsnog) niet dat de geïnventariseerde CO2emissies door biomassa bij de nationale emissiecijfers worden geteld zolang die biomassa
duurzaam werd geproduceerd55. Omgekeerd kan de vastlegging van CO2 in biomassa wel

51

Ampere.
Afgeronde bedragen. Diverse bronnen o.a. http://www.grida.no/publications/vg/climate/page/3066.aspx, Kansen voor duurzame biomassa in Zeeland, Achtergrondnotitie Rapport Delft, april 2009 Opgesteld door: H.J. (Harry) Croezen A. (Ab) de Buck, Wikipedia
53
Dutry, C. (2010) Briobrandstoffen niet zo groen? De Bond, 10/09/2010. verwijzend naar een artikel in Science.
54
United Nations Framework Convention on Climate Change.
55
CO2-emissies uit biomassa worden geregistreerd als Memo Item. UNFCCC (2006) Updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories following incorporation of the provisions of decision 14/CP.11: Countries are
asked to report emissions from international aviation and marine bunkers and multilateral operations, as well as
CO2 emissions from biomass, under Memo Items. These emissions should not be included in the national total
emissions from the Energy sector. Amounts of biomass used as fuel are included in the national energy consump52
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als koolstofsink worden geregistreerd. Dat impliceert dat de koolstofaccounting op mondiaal
vlak door het UNFCCC wellicht optimistischer is dan de werkelijkheid.
Indirecte CO2-emissies door investeringsgoederen zijn hoog voor PV en wind
Bij de inschatting van de indirecte CO2-emissies verbonden aan de investeringsgoederen,
wordt gekeken naar de hoeveelheid energie die nodig is voor de constructie, het onderhoud
én de afbraak van de HE-technologieën in kwestie. Deze embodied energy of eMergy in de
investeringsgoederen wordt ook soms energieschuld genoemd. De daarmee verbonden indirecte CO2-emissies worden geschat via levenscyclusanalyses (LCA)56.
Meestal scoren fotovoltaïsche zonnepanelen niet goed op deze post (zie onderstaande figuur). Er is namelijk veel energie nodig voor de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen.
Windturbines hebben eveneens relatief hoge emissies verbonden met de productie van investeringsgoederen. De productie van windturbines vereist namelijk staal, dat geproduceerd,
aangeleverd, verwerkt, getransporteerd en gemonteerd moet worden. Bovendien is in de
afvalfase energie nodig om de turbines te demonteren, weg te voeren en te verwerken.
Indirecte CO2-emissies investeringsgoederen voor elektriciteitsproductie (in het geel)57

Hierbij moet opgemerkt worden dat de inschatting van CO2-equivalente directe en indirecte
emissies kan verschillen van studie tot studie en ook doorheen de tijd. Niettemin wordt
meestal het beeld bevestigd dat elektriciteitsopwekking via steenkool het meeste CO 2emissies veroorzaakt, gevolgd door elektriciteitsopwekking via gascentrales. PV-installaties
zorgen per opgewekte kWh voor meer CO2-emissies dan windturbines en nucleaire installa-

tion but the corresponding CO2 emissions are not included in the national total as it is assumed that the biomass
is produced in a sustainable manner. If the biomass is harvested at an unsustainable rate, net CO2 emissions are
accounted for as a loss of biomass stocks in the Land Use, Land-Use Change and Forestry sector.
Consistent with the Revised 1996 IPCC Guidelines, memo items, such as emissions estimates from international
marine and aviation bunker fuels, CO2 emissions from biomass and emissions from multilateral operations,
should be reported in the appropriate tables, but not included in the national totals.
56
http://www.viwta.be/files/SAMENVATTING%20PE03%20rapport%20hernieuwbare%20energie.pdf
57
J.-M. Streydio, KVIV 22 april 2003
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ties58. Het is onduidelijk of eventuele recentere gegevens voor de indirecte CO2-emissies
verbonden aan investeringsgoederen voor elektriciteitsproductie de conclusie veranderen en
wat de evolutie is van de verwachte indirecte CO2-emissies in de toekomst gelet op de technologische ontwikkelingen.
Indirecte CO2-emissies van brandstofcyclus zijn hoog voor biomassa
Bij de bepaalde HE-technologieën is er steeds een toevoer aan energie en/of brandstoffen
nodig om hernieuwbare energie te kunnen opwekken. Voor deze energieverbruiken en de
daarmee samenhangende emissies moet gecorrigeerd worden als de bijdrage aan de energievoorziening en de CO2-emissiereductie bepaald wordt. Voorbeelden van dergelijke HEtechnologieën zijn warmtepompen en vooral biomassatoepassingen. Zo tonen de blauwe
blokjes in bovenstaande figuur dat de „brandstof‟-gerelateerde emissies van het gebruik van
slib aanzienlijk kunnen zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat ook klassieke energiebronnen indirecte CO2-emissies veroorzaken die samenhangen met het energieverbruik nodig
voor de ontginning de raffinage en het transport. Het indirect energiegebruik in verhouding
tot de beschikbare energie zou voor klassieke verwarmingsbrandstoffen zoals aardgas
(10%), mazout (12%) en LPG (14,5%) evenwel hoger zijn dan voor biomassasoorten als
pellets (2,7%) en houthaksel (2,3%)59.
Meer indirecte emissies als meer verwerkingsstappen en als meer transport
Het indirect energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-emissies stijgen naarmate
er meer tussenstappen zijn tussen de oogst en het vrijmaken van de energie. Zo vereisen
energieteelten veel energie voor het kweken van biomassa, de productie van de aangewende kunstmest, procesomzettingen (concentrerende technieken) en transport (zie figuur). De
energie-opbrengst per oppervlakte-eenheid van de diverse types gewassen is dus geen
maat voor de uiteindelijke bruikbare energie. Zo levert 1 ha kuilmaïs meer bruikbare energie
op dan 1 ha wilg, maar vereist de conversie via anaërobe vergisting en co-verbranding van
kuilmaïs veel meer energie60. In sommige gevallen, zoals bij het gebruik van „vaste biomassa‟
(landbouwresten, houtchips, pellets) variëren de indirecte emissies sterk afhankelijk van de
vraag op de biomassa lokaal beschikbaar is of niet (zie figuur). Zo realiseert lokaal beschikbaar biomassa grotere emissiereducties dan biomassa die van elders in de wereld moet komen.
Effectieve CO2-reductie naargelang biomassatype (kg CO2eq/MWh el)61

58

De toekomst van energie… energie van de toekomst. J. Albrecht, Universiteit Gent en Itinera, 22/10/2010.

59

VIBE-presentatie, Pellets: voor- en nadelen. Verwijzend naar Jensch u. Bergmaier, TU Graz, 1997. Het gaat
wellicht over lokaal geproduceerde pellets. www.wervel.be/downloads/presentatie%203%20Stroomop.pdf
60
Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector. Visi García Cidad, Erik Mathijs, Frank Nevens, Dirk Reheul.
61
In de veronderstelling dat er geen veranderingen in landgebruik zijn. Biomass for heat and power. Opportunity
and
economics
(2010).
http://www.europeanclimate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=42
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Indirect verbruik soms groter dan opgewekte energie
De indirecte energieverbruiken van HE-technologieën worden gerelateerd aan de energie die
deze technologieën kunnen opwekken. Hiervoor worden 2 ratio‟s gebruikt: „Energy Yield Ratio‟ en de „Energy Pay Back Time‟.
Energy Pay Back
Time (EPBT)
Energy Yield Ratio
(EYR) of energieefficiëntie

Deze ratio geeft een indicatie van de tijd die de installatie nodig heeft om evenveel energie op te wekken als de energie-input gedurende de hele levenscyclus (inclusief de energiebehoefte voor het produceren, installeren, beheer en afbraak)
Deze ratio geeft de verhouding tussen de opgewekte energie tijdens de levensduur van een installatie
en de energie die die de mens inbracht om de installatie te produceren en te laten werken. Een efficient proces heeft uiteraard een waarde groter dan 1. Indien de energie-efficiëntie kleiner is dan 1, dan
is er meer energie in het proces geïnvesteerd dan er geproduceerd wordt.

De gepubliceerde cijfers over deze ratio‟s kunnen ver uiteen lopen. Er bestaat dan ook heel
wat controverse over. Ook hier geldt dat deze indirecte emissies vaak moeilijk in te schatten
zijn en veel afhangt van de gemaakte veronderstellingen. De toekomstige indirecte emissies
kunnen ook lager zijn dan de momenteel gerapporteerde, als gevolg van nieuwe technologieën en ontwikkelingen.
Uit de beschikbare cijfers blijkt dat het berekend indirect energieverbruik en de daarmee samenhangende emissies meestal beperkt zijn in verhouding tot de energie die de HEtechnologieën tijdens hun levenscyclus kunnen opwekken. Hun Energy Pay Back Time zou
dus eerder kort zijn. Windturbines zouden bijvoorbeeld hun „energieschuld‟ in een jaar aflossen62. Niettemin kunnen in sommige gevallen de indirecte emissies sterk oplopen. Dat zou
het geval zijn bij het drogen van slib op fossiele basis of bij het vergisten van mest zonder
acht te slaan op de methaanemissie bij opslag63. In sommige gevallen zou het indirect energieverbruik zelfs hoger kunnen zijn dan de opgewekte energie tijdens de levensduur. Dat wil
dan eigenlijk zeggen dat het niet meer gaat over een energie‟bron‟. Zo zou volgens sommige
studies de verhouding tussen opgewekte energie en het indirect energieverbruik, ook voor
fotovoltaïsche zonnepanelen kleiner zijn dan 164, al wordt dat door andere bronnen betwist.
Ook sommige biomassatechnologieën zouden meer energie verbruiken dan ze kunnen genereren (zie staafjesdiagram en tabel). Dat geldt vooral voor bepaalde productieprocessen
van biobrandstoffen. Hetzelfde geldt overigens ook voor sommige niet conventionele fossiele
brandstoffen.
Energy Yield Ratio (EYR < 1: rood, EYR > 1: groen) 65
Brandstoffen
Palmolie
Aardgas
Olie
Steenkool
Elektriciteitsopwekking
PV-zonnecellen
Windturbines
Steenkoolcentrale
Nucleaire centrale
Waterkrachtcentrale
Geothermische centrale
Getijdencentrale
Warmteopwekking
Zonneboiler

1,06
6,8 – 10,3
8,4 – 11,1
10,5
0.41
2-?
2.5
4.5
10.0
13.0
15.0
0.18

62

http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites.html?IDC=6084&IDD=12711
Ampere.
64
http://www.eroei.com/eroei/evaluations/net-energy-list/
65
http://www.eroei.com/eroei/evaluations/net-energy-list/
63
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Voorbeelden van energie-opbrengsten en –verliezen energieteelten (GJ/ha)66
bio-ethanol uit suikerbiet

bioethanol uit wintertarwe

biodiesel uit winterkoolzaad

anaerobe vergisting kuilmaïs

verbranding van wilg/populier
-400

-300

energieverbruik teelt
conversieverbruik
verlies bij omzetting naar nuttige energie

-200

-100

0

100

200

300

energieverbruik aanvoerketen
conversieverlies
biomassa-opbrengst

HE over het algemeen koolstofarmer dan niet-HE, maar niet altijd
Ondanks de indirecte energieverbruiken en bijhorende emissies, blijken HE-bronnen overwegend koolstofarmer dan niet-HE-bronnen, al verschilt de netto- CO2-uitstoot ook sterk tussen HE-bronnen onderling en binnen de diverse bronnen tussen de gebruikte technologieën
(zie kader). In sommige gevallen is de netto-CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking via HEbronnen echter groter dan voor niet-HE-bronnen (zie tabel). In dat geval kan de aanwending
van HE-bronnen dus in feite niet meer als klimaatmaatregel beschouwd worden. Zo is de
elektriciteitsopwekking via bepaalde biomassatoepassingen koolstofrijker dan via bepaalde
aardgastoepassingen. Ook bij sommige biobrandstoffen voor transportdoeleinden, meer bepaald bij ethanol uit zetmeel, kunnen de CO2-emissies per km hoger zijn dan voor fossiele
brandstoffen67.
Netto dir. en indir. CO2-uitstoot per energiebron voor elektriciteitsopwekking (gr/kWh)68
Energiebron
Wind
Water

Zon (PV-systeem)

Technologie

Op zee
Op land
Waterkrachtcentrale
Installatie in Zuid Europa, verschillende technologieen69
Import zonnestroom uit Spanje
Zonnecellen multikristallijn
Zonnecellen monokristallijn70

Netto-CO2-uitstoot
(in CO2-eq)
9 – 25
22
23
8 – 39
39
21,65 – 89
20-55
27
89
55

66

Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector. Visi García Cidad, Erik Mathijs, Frank Nevens, Dirk Reheul.
BIO-ENERGY'S ROLE IN THE EU ENERGY MARKET. A view of developments until 2020. Report to the European Commission (2004)
68
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Duurzame%20energiebronnen,
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1053: „Öko-Institut: aardgascentrale minder CO2-uitstoot dan
kerncentrale‟ op basis van Treibhausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuk-learen, fossilen und erneuer-baren Strombereitstellung. - Arbeitspapier –Uwe R. Fritsche, Darmstadt (2007) Öko-Institut e.V. www.oeko.de
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1053
http://www.epia.org/solar-pv/environmental-impact.html
69
http://www.murgatroid.com/sust/Fthenakis_PVLCA.pdf
70
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=solar-cells-prove-cleaner-way-to-produce-power: Dark Side of
Solar Cells Brightens. A life cycle analysis proves that solar cells are cleaner than conventional fossil fuel power
generation. D. Biello.
67
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Biomassa71

Biogas uit biomassa
WKK
Snelgroeiend hout zonder WKK

Kernenergie

Gemengd import
Kerncentrale uit Rusland

0 – 540
0 - 414
10 (enkel indirect)
100 (enkel indirect)
3,5 – 100
31
61
5– 450
5 - 224
116
398
508 – 1142
508
703
897
1142

WKK72
Krachtcentrale
Nieuwe krachtcentrale

Gas

Steenkolenkrachtcentrale
Bruinkoolkrachtcentrale
Steenkolencentrale (import)
Bruinkoolcentrale

Kolen

7. Duurzaam, maar niet altijd in dezelfde mate
Duurzaamheid van energiebronnen
Wat onder „duurzaam‟ verstaan moet worden, is niet altijd eenduidig te bepalen. „Duurzaam‟
verwijst naar „duurzame ontwikkeling‟, een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking
in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften
te voorzien73. Daarbij spelen meestal drie factoren een rol: economie, milieu en sociale omstandigheden, die vertaald kunnen worden naar een aantal criteria die betrekking hebben op
de energievoorziening (cf. tabel). Een duurzame energievoorziening is een energievoorziening die goed scoort op al deze aspecten.
Aspecten van duurzame energie74
Economie

Beschikbaarheid van voorraden
Zekerheid van de bevoorrading
Betaalbaarheid van de energievoorziening
Betrouwbaarheid van de energievoorziening
Impact op de economische activiteit

Milieu

Klimaatverandering
Luchtkwaliteit
Biodiversiteit

Sociaal

Landschapsverandering
Hinder
Gelijkheid, armoede
Arbeidsomstandigheden
Veiligheid

Beschikbaarheid en eindigheid primaire bron, behoefte aan
andere grondstoffen en materialen
Lokatie van voorraden, importafhankelijkheid, diversiteit van
bronnen
Kosten tov andere technologieën, effect op concurrentiepositie, kans op kostendaling
Beschikbaar of fluctuerend
Felatie met andere activiteiten, werkgelegenheidseffect,
kans op ontwikkeling innovatieve activiteit
Directe
en
indirecte
CO2-emissies,
niet-CO2broeikasgassen
Verzurende emissies en lokatie van emissies
Direct effect op dieren en planten, emissies naar bodem,
bodemuitputting, landgebruik in kwetsbare gebieden
horizonvervuiling, ingrepen in landschap, impact op ruimte
Geluidshinder, geurhinder, visuele hinder
Verdelingseffecten, verstoring gemeenschappen, kans op
conflicten, brede beschikbaarheid van energie
Arbeidsomstandigheden bij winning grondstof en bij toepassing
Risico‟s, kans op rampen

71

Voor biomassa zijn de indirecte emissies over het algemeen vrij klein, al kunnen ze wel sterk oplopen bij drogen van slib op fossiele basis of bij vergisten van mest (excl. methaanemissie bij opslag)
72
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Duurzame%20energiebronnen,
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1053: rekening houdend met besparing door warmtegebruik.
224 CO2/kWh (gasmotor) Discussienotitie “Warmtekrachtkoppeling (WKK)” Een vergelijking van gehanteerde (1)
definities voor WKK, (2) referenties bij het berekenen van energiebesparing en CO2 prestaties, en (3) allocatiemethoden Utrecht, mei 2010, Mirjam Harmelink. www.harmelinkconsulting.nl
73
Het begrip duurzame ontwikkeling zoals in 1987 gedefinieerd door de Commissie Brundtland.
74
Op basis van ECN (2007) De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding. Energievisie van ECN
en NRG. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07061.pdf
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De duurzaamheid van energiebronnen of –technologieën meten of vergelijken, is echter niet
eenvoudig. Ten eerste zijn er veel mogelijke duurzaamheidscriteria en –aspecten. Sommige
energiebronnen en –technologieën scoren op bepaalde criteria goed terwijl ze op andere
criteria minder goed scoren. De duurzaamheidsrangorde van energiebronnen of –
technologieën verschilt dus naar gelang het beschouwde criterium of de beschouwde criteria. Door scores op diverse criteria op te tellen, verdwijnen sommige elementen uit beeld.
Bovendien kan de globale duurzaamheidsscore sterk afhangen van het gewicht dat men
hecht aan de diverse criteria. Duurzaamheid meten is dus geen exacte wetenschap. Ten
tweede kunnen de duurzaamheidsprestaties voor eenzelfde energiebron of energietechnologie aanzienlijk verschillen van project tot project of van lokatie tot lokatie. In die zin kan een
globale beoordeling van een bepaalde bron of –technologie te positief of te negatief zijn als
die wordt toegepast op een specifiek project. Ten derde is de inschatting van de score op de
diverse criteria niet altijd eenvoudig en is die vaak gebaseerd op expertmeningen en niet
zozeer op harde cijfers.
HE- bronnen zijn meestal duurzamer dan niet-HE- bronnen
Over het algemeen worden HE-bronnen bestempeld als duurzamer dan niet-HE-bronnen.
Hernieuwbare bronnen komen namelijk vrij goed tegemoet aan de vereisten van duurzame
energiebronnen. Ze diversifiëren het energieaanbod, verbeteren de toegang tot schone
energiebronnen en verminderen de afhankelijkheid van ingevoerde eindige brandstoffen. Ze
vermijden uitputting van grondstoffen en zijn meestal koolstofarm. Ook zijn heel wat HEtechnologieën op kleine schaal toepasbaar, ook in afgelegen streken. Tot slot kunnen zij bijdragen aan de economie en lokale jobs creëeren.
Zo catalogeert Verbruggen75 bij de niet-HE-bronnen nucleaire energie bij de slechtst scorende bronnen, gevolgd door steenkool. Van de HE-bronnen wordt aangenomen dat zonneenergie de meest duurzame energiebron is, met windenergie op de tweede plaats, gevolgd
waterkrachtcentrales en bio-energie-installaties (zie figuur). Sommige biomassa-installaties
worden zelfs als niet-duurzaam bestempeld.
Duurzaamheid van energiebronnen76

HE-bronnen scoren niet altijd goed op alle duurzaamheidscriteria
Hernieuwbare bronnen zijn vaak duurzaam, maar niet altijd en allemaal. Een typevoorbeeld
van een niet-duurzame vorm is grootschalige waterkracht die landbouwgronden bedreigt en
lokale gemeenschappen verstoort. Maar ook andere HE-bronnen en –technologieën scoren
verschillend op een duurzaamheidstest die zaken bekijkt zoals milieu-impact, ruimtegebruik,

75

Verbruggen, A., Lauber, V., Basic concepts for designing renewable electricity support aiming at a full-scale
transition by 2050. Energy Policy (2009), vol. 37, issue 12, p. 5732-5743
76
Verbruggen, A., Lauber, V., o.c.
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biodiversiteit, verdelingseffecten, enz. In onderstaande tabel zijn voor de meest genoemde
duurzaamheidscriteria voorbeelden aangegeven van niet-duurzame aspecten van bepaalde
HE-toepassingen. De grijs gemarkeerde aspecten worden in onderstaande paragrafen wat
nader toegelicht.
(Niet-exhaustieve lijst) Voorbeelden van niet-duurzame aspecten van HE77
Duurzaamheidscriterium
ECONOMIE
Voorraden

Zonne-energie

Windenergie

Nood aan silicium

Zekerheid
Betaalbaarheid
Betrouwbaarheid
Economische activiteit

MILIEU
Klimaatverandering

Hoge kosten
Fluctuerend
Siliciumbehoefte die
concurreert
met
halfgeleiderindustrie

Fluctuerend
Inplantingsconflicten met
andere aanspraken op
ruimte

Indirecte emissies bij
zonnecelproductie

Luchtkwaliteit
Biodiversiteit

Bomenkap
omwille
van bezonning

Vogelslachtoffers

Landschapsverandering

Esthetisch
impact
plaatsing zonnepanelen

Landschapsverstoring

Hinder
SOCIAAL
Gelijkheid, armoede

Arbeidsomstandigheden
Veiligheid

Gevaarlijke
op hoogte

Biomassa

Waterkracht

Biomassabehoefte
die
concurreert met materiaalrecyclage en materiaalbehoefte elders
Behoefte aan ingevoerde
biomassa

Waterbehoefte die
concurreert
met
landbouwvraag

Concurrentie met andere
aanspraken op materialen
en ruimte: energieteelten
versus voedsel- en vezelproductie
Brandstofgerelateerde
emissies bij energieteelten
en ingevoerde biomassa
Verzurende
verbrandingsemissies
Impact
van
eenzijdige
energieteelten op biodiversiteit,
verdringing
van
regenwoud door energieteelten
Energieteelt vereist veel
ruimte

Geluidshinder,
lichtschittering, slagschaduw,

Geurhinder bij bepaalde
biomassatechnieken

Controverse over inplanting windparken

Verdringing door energieteelten van lokale landbouwproductie in Zuiden

Impact op ondergelopen
(landbouw)gebieden

Conflicten
over
implanting, verhuis
van
gemeenschappen

werken
Risico
breuk

op

dam-

Windenergiesystemen veroorzaken tijdens hun werking geen emissies en geen afval. Wel
worden windmolens soms bekritiseerd omdat zij vogels doden78. Ornitologen vinden deze
sterfteverhouding verwaarloosbaar omdat de verhouding slechter is bij andere obstakels
(hoge gebouwen, hoogspanningslijnen, vliegvelden, verkeer en jacht)79. Windturbines kunnen
met hun specifiek geluid tevens geluidshinder veroorzaken voor mens en dier. Ze hebben
een brongeluid van ongeveer 100 dB(A) (vergelijkbaar met een vrachtwagen). Om het geluid

77

Op basis van ECN (2007) De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding. Energievisie van ECN
en NRG. http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07061.pdf
Enkele duurzaamheidscriteria werden overgenomen uit Gallego Carrera, D., Mack, A., Sustainability assessment
of energy technologies
78
(Gipe, 1995)
79
http://energie.wallonie.be/fr/eolien-rumeurs-et-realites.html?IDC=6084&IDD=12711 In Denemarken bijvoorbeeld worden jaarlijks 30.000 vogels door windturbines gedood, tegenover 1.000.000 vogels die een aanrijding
door een auto niet overleven, 55.000.000 die gedood worden door katten en 55.000.000 die zich te pletter vliegen
tegen ramen.
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te reduceren tot 45 dB(A) is een afstand nodig van 150 tot 200 m80. In Nederland wordt ingeschat dat het voor 1850 turbines gaat over 4200 gehinderden, waarvan 1500 ernstig81. Ook
zouden windturbines voor infrasone geluidshinder en elektromagnetische straling82 veroorzaken. Het is onduidelijk in welke mate gelden de bovenstaande conclusies nog gelden voor de
meest recente types windturbines. De visuele hinder is meer subjectief83. Sommige personen
ervaren windenergiesystemen als storend in het landschap, hoe en waar ook geplaatst.
Soms wordt de impact van een windturbines zelfs positief geëvalueerd. Veel hangt daarbij af
van de aard van het huidige landschap. Bij hun inplanting is dus zorg voor de esthetische
aspecten aangewezen. Verder veroorzaken windturbines slagschaduw en lichtschittering.
Volgens onderzoek in Vlaanderen zouden de risico‟s voor een gemiddelde windturbines
aanvaardbaar zijn bij een afstand van 45 m tot externe activiteiten, ongeveer 150 m tot gebieden met woonfunctie en 200 m tot kwetsbare locaties (vb. scholen, ziekenhuizen), 100 m
tot ondergrondse Seveso-leidingen en 200 m tot bovengrondse Seveso-leidingen of Sevesoinstallaties84.
Bij de elektriciteitsopwekking via windturbines, PV-installaties en waterkrachtcentrales komen geen luchtverontreinigende emissies vrij. Maar dat geldt zoals gezegd niet voor biomassacentrales. Installaties voor bijstook van biomassa in steenkoolcentrales bijvoorbeeld
veroorzaken SO2-, NOx- en fijn stof-emissies, die vergelijkbaar zijn met de impact van een
klassieke steenkoolcentrale85. Ook energie-opwekking in afvalverwerkingsinstallaties veroorzaakt betekenisvolle verzurende en fijn stof-emissies (zie tevens deel 1, hoofdstuk 2). Het
gebruik van biobrandstoffen zorgt eveneens voor emissies luchtverontreinigende stoffen, en
vooral voor hoge NOx-emissies bij het gebruik van biodiesel en voor hoge CO-emissies bij
gebruik van bio-olie. In sommige gevallen scoren biobrandstoffen zelfs slechter op luchtverontreiniging dan klassieke fossiele brandstoffen86. Als kunstmest wordt aangewend voor de
verbouwing van energieteelten in eigen land, zijn er N2O-emissies (overigens een krachtig
broeikasgas).
Zonnepanelen zijn (nog) niet altijd even esthetisch. Het uitzicht van een zonnepaneel, krijgt
steeds meer aandacht.87 Omdat sommigen de zonnepanelen lelijk en landschapsvervuilend
vinden, komen steeds meer minder opvallende panelen op de markt. Zo worden zonnepanelen ingewerkt in dakpannen, worden ze volledig zwart gekleurd (zwarte randen, zwarte achtergrond, achtercontactcellen zodat geen tussenvoegen nodig zijn), worden meerdere formaten (trapezium, driehoek) voorzien om beter bij vorm van het dak aan te sluiten, dunne film
panelen die diverse vormen kunnen aannemen, dummypanelen om beschaduwde plaatsen
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een egaal uitzicht als de zonnepanelen te geven88, kaderloze panelen, semi-transparante
PV-panelen. Er wordt zelfs geëxperimenteerd met graszonnepanelen ingewerkt in een grasveld89. De prijzen van geïntegreerde panelen zijn nu nog meestal hoger en de rendementen
liggen lager.
De import van biomassa uit het Zuiden betekent een verminderde beschikbaarheid in die
landen van landbouwgrond voor voedselproductie. Dat kan betekenen dat regenwoud wordt
gekapt of moerassen worden drooggelegd of dat landbouwgronden van kleinschalige familiale landbouwbedrijven onder druk komen te staan. In die zin kan het beveiligen van de voedselbevoorrading in Europa door de invoer van biomassa uit energieteelten uit het Zuiden
daar negatieve milieu- en sociale effecten genereren.
HE-gebruik van materialen en ruimte concurreert met andere toepassingen
Eén van de aangehaalde beoordelingscriteria voor duurzaamheid heeft betrekking op de
concurrentie met andere toepassingen die een energiebron introduceert op voorraden van
materialen, grondstoffen en ruimte.
Zo scoren bepaalde biomassatoepassingen niet zo goed op dit criterium. Meer bepaald omdat de inzet van biomassa voor energiedoeleinden kan concurreren met de inzet van biomassa voor voedsel-, diervoeder- en vezel-, papier- en houtproductie. De ambitieuze Europese hernieuwbare energiedoelstellingen die wellicht voor een groot deel door biomassa
zullen worden ingevuld, zetten bijkomende druk op het gebruik van biomassa voor nietenergetische toepassingen. De “tweede generatie biomassa” duidt in dat perspectief op biomassastromen die niet voor voedselproductie gebruikt kunnen worden. Zo kunnen biobrandstoffen gemaakt worden van cellulose, dat geproduceerd kan worden uit oneetbare planten(resten) of hout in plaats van eetbare planten.
Ook de water- en ruimtebehoefte voor energieteelten kan conflicteren met andere vormen
van ruimte- en watergebruik. Er wordt echter ook gedacht aan biomassaproductie die geen
beslag legt op de hoeveelheid landbouwgrond, zoals algen gekweekt in tanks of het winnen
van biobrandstoffen uit zeealgen of zeewier. Bij waterkrachtcentrales kan het gebruik van
water voor energiedoeleinden concurreren met andere toepassingen, bv. met irrigatiedoeleinden. Bio-energie-installaties die gebruik maken van afval voor de opwekking van energie
worden soms bekritiseerd omwille van het feit dat afval energetisch gevaloriseerd wordt en
niet gerecycleerd wordt, zoals de ladder van Lansink aanbeveelt. Een sterke inzet op deze
energiebronnen zou de recyclagedoelstellingen in het gedrang kunnen brengen. Tot slot kan
ook de materiaalbehoefte voor de productie van de HE-technologieën concurreren met de
materiaalbehoefte in andere sectoren. Een evident voorbeeld is de siliciumschaarste als gevolg van de stijgende productie van PV-zonnecellen, die invloed heeft op de halfgeleiderindustrie. Ook de vraag naar staal vanwege windturbine- en zonne-energie-installatie is behoorlijk groot. Zo zou 20 MW aan zonne-energie-installaties 10.000 ton staal vereisen90.
Hetzelfde geldt ook voor de behoefte aan aluminium en koper91
Eén van de knelpunten bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie zou in de toekomst wel
eens de beschikbaarheid van grondstoffen voor de productie van deze technologieën kunnen zijn. HE-bronnen vergen in het bijzonder heel wat metalen met erg lage productiera-
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tio's92. Heel wat van deze materialen zijn erg diffuus verspreid en komen zelden of nooit voor
in geconcentreerde reserves. Het inschatten van de hoeveelheden en de kwaliteit van resterende voorraden van deze grondstoffen, is erg moeilijk. Bovendien vereist de winning van
metalen heel wat energie, niet alleen om ze op te diepen, maar ook om de metalen uit de
ertsen te puren. Dat zorgt voor een zogenaamde „feedback loop‟93. De productie van metalen
kost veel energie en de productie van energie kost veel metalen. Bovendien zijn de benodigde materialen ook nodig in andere sectoren zoals voor de batterijen en elektronica in mobiele
telefoons, televisies en computerapparatuur en in de klassieke energiesector. Doorgedreven
recyclage en substitutie van zeldzame metalen, en dus innovatie, zijn hier dan ook belangrijk.
Zelden een zwart/wit-verhaal: maatwerk is meestal nodig
Bovenstaande betekent dat de inzet van hernieuwbare energie niet zomaar een zwart-wit
verhaal is. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het niét zo dat alle hernieuwbare energievormen altijd en overal te verkiezen zijn boven niet-hernieuwbare energievormen. Afhankelijk
van het belang dat in bepaalde gevallen aan één of ander duurzaamheidscriterium wordt
gehecht, kan de balans verschuiven. Zeker wanneer in hoofdzaak HE-technologieën die zich
in de “grijze zone” bevinden aan belang winnen, is een maatgericht beleid nodig met gedifferentieerde ondersteuningsmechanismen, specifieke duurzaamheidscriteria voor het gebruik
van bepaalde HE-bronnen, emissiegrenswaarden, e.d. In ieder geval zorgen de grijstinten in
de lijst van HE-technologieën ervoor dat er geen eenvoudige zwart-wit antwoorden bestaan
voor het hernieuwbare energiebeleid en de sturing van het energiesysteem.
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