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Energie voor het leven
Wordt de 21ste eeuw die van schone en hernieuw-
bare energiebronnen? Laten we het hopen! De weg
die we in de 20ste eeuw zijn ingeslagen, voert ons
in ieder geval naar onherstelbare schade voor onze
planeet. 
Kernenergie veroorzaakt een van de ergste ecolo-
gische rampen in de geschiedenis. Nog elke dag
worden tonnen radioactief afval in de oceanen
geloosd. Onze generatie en die van morgen staan
voor een berg kernafval en niemand weet wat
ermee aan te vangen. 
Olie en steenkool vervuilen het milieu vanaf hun
ontginning tot aan hun verbranding. Zij veroorza-
ken grotendeels de uitstoot van CO2 - het belang-
rijkste broeikasgas. In mindere mate doet aardgas
dat ook. De ongecontroleerde verbranding van
deze drie fossiele energiebronnen verstoort nu al
het klimaat op aarde. 
Waarop wachten we dan nog om volop de energie
van zon en wind te exploiteren? Jammer genoeg
staan tussen gezond verstand en de werkelijkheid
wettelijke en zuiver praktische obstakels en zijn
heel wat hoofdrolspelers bij de overheid en in de
industrie van slechte wil. 
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Bij zijn intrede in het Witte Huis heeft
president George Bush zeer duidelijk
gesteld dat hij niet wilde horen van een
daling van het energieverbruik. En in-
vesteringen in schone energiebronnen
wil hij ook niet aanmoedigen. Volgens
Bush zijn steenkool, olie en kernener-
gie dé toekomst. Als hij zijn wil kan
doordrukken, zullen de VS tijdens zijn
ambtstermijn een sprong van 50 jaar
achteruit maken en zal de aarde iets
minder leefbaar worden.

In Europa liggen de zaken enigszins
anders. Windenergie heeft er een hoge
vlucht genomen in Denemarken, Span-
je en Duitsland. De Europese Unie
voorziet tegen 2010 een verdubbeling
(van 6 naar 12%) van het aandeel van
hernieuwbare energiebronnen. Maar
de enorme mogelijkheden van her-
nieuwbare energiebronnen blijven gro-
tendeels onbenut. De elektriciteitspro-
ducenten en oliemaatschappijen zijn
verantwoordelijk voor deze vertraging.
Zij oefenen druk uit om hun business
eeuwig te laten draaien en vooral om
het status-quo te behouden. De vrij-
making van de Europese gas- en elek-
triciteitsmarkten betekent een recht-
streekse bedreiging voor hun groei.
Spitstechnologieën (vooral wind- en
zonne-energie) kunnen zich in die

situatie moeilijk handhaven. Het is
nochtans hoog tijd de oude tendenzen
om te buigen. Een nieuw energiebeleid
zou de economie in de EU stimuleren,
het milieu beschermen en ook de weg
vrijmaken voor duurzame ontwikke-
ling in minder ontwikkelde landen.

Hoop voor de ontwikkelings-
landen? 
China verbruikt vandaag 1 miljard
200.000 ton aan steenkool voor zijn
energie-opwekking. Als het land het
westers model zou kopiëren, zou het
vier keer meer energie moeten verbrui-
ken om op gelijke hoogte met het
Westen te komen. Als China hiervoor

enkel fossiele energiebronnen gebruikt,
stevenen we regelrecht op een klimaat-
ramp af. Wat voor China geldt, geldt
ook voor India en alle andere landen
die terecht de armoede en onderont-
wikkeling achter zich willen laten. Op
wereldschaal zijn er dus maar twee
mogelijkheden. Een keuze voor her-
nieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie zal het milieu geen zware
schade toebrengen. Een keuze voor
fossiele energiebronnen leidt tot ver-
stikking! Investeringen in hernieuwba-
re energiebronnen beschermen de
aarde tegen nieuwe milieurampen en
betekenen een economische en billijke
ontwikkeling voor iedereen.

Energie en ontwikkeling:
hernieuwbare energie is onmisbaar

Geïnstalleerd vermogen in sommige landen 
Land Geïnstalleerd windenergie-  Oppervlakte thermische 

vermogen eind 2000 zonnecollectoren eind 1998
in MW in m2

Duitsland 5 432 2 630 000
Frankrijk 69 654 600  
België 13 18 000  
Luxemburg 10 1 000  
Zwitserland - 451 000  
Japan 150 6 500 000  
Bron : EurObserv’Er 

Het hotel Elounda Sands op Kreta haalt
alle benodigde energie uit zonnepanelen.
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Duurzame energie-ontwikkeling kan
enkel met hernieuwbare energie. Dat
wil zeggen: alle energie waarin de zon,
de wind, het water en de biomassa van
plantaardige aard in overvloed voor-
zien. Hernieuwbare energiebronnen zijn
heel verscheiden en bieden oplossingen
die tegemoetkomen aan milieu-eisen en
de behoeften van verschillende bevol-
kingsgroepen. Dat gebeurt op een ma-
nier die aangepast is aan elke econo-
mische en geografische situatie.
We zijn de weg naar hernieuwbare
energie ingeslagen, maar we vorderen
te traag. Het probleem is nochtans
acuut, de oplossingen zijn realistisch.
Kernenergie kan op korte of middel-
lange termijn worden stopgezet en het
aandeel van fossiele energiebronnen
kan tegen het eind van deze eeuw aan-
zienlijk worden verminderd. Daarna is
het de beurt aan hernieuwbare energie-
bronnen, maar wel op voorwaarde dat
nu al voor energie-efficiëntie wordt ge-
kozen. Het heeft immers weinig zin een
huis te verwarmen met zonne-energie
als het slecht is geïsoleerd (zie verder)! 

Energie in ieders bereik... 
In tegenstelling tot de fossiele en nu-
cleaire megacentrales zijn voor her-
nieuwbare technologieën gewoonlijk
slechts kleine en gedecentraliseerde in-
stallaties nodig. Zulke installaties kun-
nen dus ook worden geplaatst in
moeilijk toegankelijke gebieden, waar
een aansluiting op het elektriciteitsnet
ongetwijfeld nooit zal gebeuren, om-

dat de uitbreiding van dit net te duur
uitvalt. Deze situatie komt vooral voor
in grote gebieden in ontwikkelingslan-
den, en soms nog in bepaalde regio’s in
onze westerse wereld. Hernieuwbare
energiebronnen moeten echter ook in
dichtbevolkte gebieden en steden wor-
den ontwikkeld.

Volop werkgelegenheid! 
Tegenstanders van ecologie zeggen
vaak dat milieu en economie niet sa-
mengaan. Hernieuwbare energiebron-
nen tonen zeer mooi het tegendeel
aan! Er liggen jobs voor het grijpen.
Windenergie alleen al heeft in Europa
in slechts enkele jaren tijd 30.000
banen gecreëerd. En dat is nog maar
een begin. De EU heeft zich ertoe ver-
bonden tegen 2010 het aandeel van
hernieuwbare energiebronnen in het
EU-energiepakket op te trekken tot
12%. Als dat lukt, zullen er in Europa
500.000 jobs bijkomen. En hierbij is
zelfs rekening gehouden met het ver-
lies aan jobs in andere energiesectoren.
Bovendien worden in de sector van de
zachte energie vaak arbeidskrachten
uit de omgeving of lokale vakmensen
tewerkgesteld. Zo kan bijvoorbeeld
door het stimuleren van houtenergie
in regio’s met een traditie van bosbe-
heer, worden verhinderd dat bepaalde
activiteiten er langzaam verdwijnen.

Hernieuwbare energie: de helft van de oplossing!

Definitie: energie onttrokken aan de wind. Deze schone ener-
giebron wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.
Ze is overvloedig aanwezig en laat geen afval of vervuilende

stoffen in het milieu achter. 

Zwakke punten: windmolenparken op het land wekken minder
elektriciteit op dan die in zee. Op bepaalde plaatsen zijn ze een storend

element in het landschap. In dichtbevolkte gebieden zijn windmolens niet echt
geschikt voor particulier gebruik. 

Toepassingen: geografische omstandigheden bepalen of windenergie mogelijk is. In
Europa liggen de winderigste gebieden in Ierland, Schotland, Denemarken en aan de
Franse Middellandse Zeekust. In de ontwikkelingslanden ligt India voorop met een pro-
ductiecapaciteit van 900 MW. 
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Denemarken is een prachtig voor-
beeld. Windenergie is er een waar
commercieel succes. In Denemarken
staan 4900 windmolens die 7% van de
elektriciteit in het land opwekken.
Hierdoor stoot het land van de Kleine
Zeemeermin per jaar nu al 1,5 miljoen
ton CO2 minder uit.
Windenergie levert er bovendien elek-
triciteit aan 440.000 woningen. Tegen
2030 wil het land 50% van zijn elektri-
citeit uit windenergie halen, wat per
jaar 14 miljoen ton CO2 minder bete-
kent.
En dat is nog niet alles. Denemarken
heeft al 19.000 windmolens uitgevoerd
naar 47 landen. 12.000 mensen zijn in
Denemarken in de windenergiesector
tewerkgesteld en een zelfde aantal in
het buitenland.

Toch komen hernieuwbare 
energiebronnen maar niet van de
grond! 
Het klopt dat projecten met hernieuw-
bare energiebronnen een beetje overal
opduiken: een miljoen zonnedaken
hier, 3000 zonnehuizen daar...
Sommige landen staan al verder dan
andere: Japan, Zwitserland, Duitsland
en Nederland voor zonne-energie of
Denemarken voor windenergie.
Maar toch is de ontwikkeling van deze
energiebronnen zeer vaak omstreden.

In de eerste plaats omdat de alomte-
genwoordigheid van fossiele energie-
bronnen (80% van het energiever-
bruik in de wereld is erop gebaseerd) –
en van kernenergie in bepaalde landen
– de energiemultinationals wel bevalt.

Ten tweede, omdat maar een heel klein
deel van de subsidies en budgetten
voor onderzoek en ontwikkeling naar
hernieuwbare energiebronnen gaat en
grote sommen naar de klassieke ver-
vuilende energiebronnen. Daarom
breken sommige schone technolo-
gieën onvoldoende door.
Hun prijs is ook nog een hinderpaal.
Vaak zijn ze door de huidige marktsi-
tuatie duurder dan vervuilende tech-
nologieën (met uitzondering van
windenergie die economisch bijna
rendabel is). Zolang deze toestand niet
gunstig evolueert en de externe kosten
– sociale- en milieukosten: ongeluk-
ken, vervuiling, gevolgen voor de ge-
zondheid – die het gebruik van fossie-
le energiebronnen of kernenergie met
zich meebrengt, niet in de kostprijs
van elke energievorm worden verre-
kend, zullen hernieuwbare energie-
bronnen achteruitgesteld blijven.

20 G r e e n p e a c e  •  Z o m e r  2 0 0 1

Hernieuwbare energiebronnen: mythe of realiteit? 

Definitie: een duurzame en schone energiebron die groten-
deels in onze energiebehoeften kan voorzien. Men maakt een
onderscheid tussen twee technologieën: thermische zonne-

energie die zonnestralen omzet in warmte, bijvoorbeeld om
water te verhitten (zonneboiler); en photovoltaïsche zonne-ener-

gie die zonlicht omzet in elektriciteit. 

Zwakke punten: op dit ogenblik de prijs. Hoewel die voortdurend daalt, blijft een
installatie van photovoltaïsche zonnepanelen voor particulieren een dure zaak. 

Toepassingen: zonne-energie is het meest aangewezen in de landen van het Zuiden,
aangezien er geen elektriciteitsnet is en die landen natuurlijk heel erg zonnig zijn.
Toch is zonne-energie ook perfect mogelijk in de koudere landen van  Noord-Europa die
aan de wieg staan van de photovoltaïsche zonne-energie. 

Z O N N E - E N E RG I E
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U bent er nu van overtuigd dat duur-
zame ontwikkeling enkel en alleen kan
met hernieuwbare energiebronnen?  U
wil ook dat de elektriciteit voor uw
dagelijks gebruik alleen maar wordt
opgewekt door schone energiebron-
nen? Zeer goed, uitstekend zelfs...
Maar dan kunt u niet anders dan er-
kennen dat een duurzame ontwikke-
ling van onze planeet enkel mogelijk is
door maatregelen die ons energiever-
bruik doen dalen. Dan is het in de eer-
ste plaats nodig dat we onze energie
rationeel, efficiënt en optimaal gebrui-
ken. Met andere woorden: we moeten
ons laten leiden door een rationeel
energieverbruik.
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Hernieuwbare energiebronnen bij je thuis? 

Definitie: die term slaat op energiebronnen op basis van
organisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong.
De verbranding van dit organisch materiaal of de gassen die

vrijkomen bij de ontbinding ervan, wekken nuttige energie op.
Houtenergie is een vorm van energie door biomassa. De huidige

houtverwarmingsketels zijn zeer efficiënt. Ze hebben een groot vermo-
gen, worden automatisch gevuld en zijn bijzonder geschikt voor collectieve verwar-
ming in plattelandsgebieden. 
In tegenstelling tot de verbranding van fossiele energiebronnen komt er onder welbe-
paalde omstandigheden bij biomassa over het algemeen geen bijkomende CO2 vrij in
de atmosfeer. Hiervoor moet men de vegetatie opnieuw aanplanten die op haar beurt
de koolstof absorbeert, die bij verbranding of gisting van andere producten is vrijge-
komen. 

Zwakke punten: biomassa-energie kan enkel ecologisch zijn, als bepaalde criteria in
acht worden genomen: biomassa mag noch vervuild zijn (met pesticiden en/of andere
vervuilende landbouwstoffen), noch GGO’s bevatten, noch ecosystemen verstoren
(geen plantages met monoculturen, geen vernieling van oerbossen en respect voor
biodiversiteit). 

Toepassingen: biomassa gaat een grote toekomst tegemoet. Vandaag al is ze de vier-
de energiebron en maakt ze 14% uit van het energiepakket in de wereld. In de nieuwe
EU-landen (Oostenrijk, Finland en Zweden) maakt biomassa 14% uit van het primaire-
energieaanbod. In de ontwikkelingslanden is dat 35%. 

En offshorewindenergie?
Windmolens staan op het land en... in
volle zee! Die in zee zullen een belangrij-
ke rol spelen bij de ontwikkeling van her-
nieuwbare energiebronnen. De Noordzee
is een waar reservoir voor schone wind-
energie, in tegenstelling tot de bijzonder
vervuilende olieontginning. Volgens een
studie van het Dewi (Deutsches Wind-
energieInstitut) zou Noord-Europa tegen
2004 zijn CO2-uitstoot elk jaar met meer
dan 20 miljoen ton kunnen verminderen
door gebruik te maken van windmolens in
zee. Het Œtechnisch? potentieel van wind-
energie in de Noordzee ligt meer dan
tweemaal hoger dan het elektriciteitsver-
bruik in de vijf landen waarop de studie
betrekking heeft, met name België, Duits-
land, Denemarken, Groot-Brittannië en
Nederland. Zelfs als men slechts 10% van
dit potentieel zou exploiteren, zou men al
20% van de vervuilende energiebronnen
in die vijf landen vermijden. Waarop wach-
ten we dan nog? 

B I O M A S S A
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In West-Europa nemen gezinnen zo-
wat 30% van alle energieverbruik voor
hun rekening! Verwarming is de groot-
ste slokop (50%). Warm water en elek-
trische apparaten verbruiken ook bij-
zonder veel. Maar hierop kan allemaal
worden bespaard. Als je op het punt
staat om een nieuw huis te bouwen of

een oude woning te renoveren, waar-
om dan niet kiezen voor een laag-
energiehuis? In sommige Duitse en
Scandinavische streken worden die al
met groot succes gebouwd. In een
nieuwe woning in Zweden heeft men
gemiddeld tweemaal minder energie
nodig voor de verwarming dan in
België of Frankrijk, hoewel ze in het
Noorden soms zeer winterse tempera-
turen hebben van -30°C! 

We gaan hier niet een laag-energiehuis
in het lang en het breed beschrijven. In
de allereerste plaats moeten we erop
wijzen dat een goede isolatie een door-
slaggevende factor is. Je eigen woning
goed isoleren en ventileren is de aller-
beste manier om warmteverlies en bij-
gevolg energieverlies tegen te gaan.
Een nieuwe woning moet goed wor-

den georiënteerd. Met glas aan de
zuidkant kun je besparen op de ver-
warming en er komt meer licht bin-
nen.

Vind het warm water uit!
Het heeft pas zin hernieuwbare ener-
giebronnen thuis te gebruiken, als alle
mogelijke besparingsmaatregelen zijn
genomen.
Voor stadsbewoners is thermische of
photovoltaïsche zonne-energie alles-
zins het meest aangewezen. Zonnepa-
nelen kunnen zonder al te veel moeite
in een gebouw worden geïntegreerd.
Je kunt ook een zonneboiler installe-
ren om op natuurlijke wijze water te
verwarmen. Via thermische zonne-
energie kan ongeveer de helft van alle
warm water dat jaarlijks wordt ver-
bruikt, worden bekomen. Een (niet-
elektrische) extra boiler blijft dus in
onze streken wel een noodzaak.
Je kunt bovendien een photovoltaïsch
systeem installeren om al je elektrici-
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Je thuis verbeteren 

Definitie: hydro-energie is de kracht van massa’s water die
zich van hellingen storten. Om ze op te vangen en in nuttige

energie om te zetten, moet men gebruik maken van de natuur-
lijke omstandigheden of een waterval aanleggen. Omdat die men-

selijke ingreep gevolgen kan hebben voor het landschap, voor de fauna en
flora op het land en in het water en voor de kwaliteit van het water, beschouwt Green-
peace enkel kleine hydro-electrische centrales als een hernieuwbare én schone ener-
giebron. 

Zwakke punten: op bepaalde plaatsen is de capaciteit beperkt (waterloop en water-
val). Grote waakzaamheid is geboden om schade aan ecosystemen te vermijden. 

Toepassingen: deze energievorm is weinig gekend, maar zijn aandeel in de elektriciteits-
voorziening in de wereld is niet gering. In 1999 bijvoorbeeld wekten vooral grote
hydro-elektrische centrales 19% van de elektriciteit in de wereld op. In de ontwikkelde
landen heeft deze energievorm zijn grens bereikt, aangezien hij al op grote schaal is toe-
gepast. Maar in heel wat ontwikkelingslanden is, door de versnippering van de natuur-
lijke rijkdommen, deze energiebron geschikt om te voldoen aan de lokale behoeften. Ten-

K LE I N E  H Y D RO - E LE K T R I S C H E
C E NT R A LE S
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teit binnenshuis of toch een deel ervan
zonder CO2 of kernafval op te wek-
ken.

En verder kan je je een windmolen
aanschaffen of gebruik maken van
houtenergie.
Toch moet je er altijd rekening mee
houden dat zoiets lang niet overal kan.
Deze technologieën vereisen immers
specifieke lokale omstandigheden en
kunnen helemaal niet om het even
waar worden toegepast.
Sommige lokale overheden zijn bereid
om bij te springen met subsidies bij de
aanschaf van zonneboilers of andere
hernieuwbare energiebronnen. Vraag
gerust inlichtingen in jouw gemeente! 

Je moet wel consequent blijven: een
zonneboiler in combinatie met een
elektrische boiler verbruikt meer pri-
maire energie dan een gasboiler zon-
der waakvlam.
Laat je dus niets aanpraten!  

Alternatieve financiering:
besteed je spaargeld zinnig
Je kunt zonnepanelen installeren op
het dak van je huis of windmolens zet-
ten in je tuin.
Je kunt ook op nog een andere manier
bijdragen tot de ontwikkeling van her-

nieuwbare energiebronnen.
Je kunt je spaargeld steken in allerlei
projecten voor alternatieve financie-
ring die de ontwikkeling van her-
nieuwbare energiebronnen begunsti-
gen. Het betekent een bijkomend
steuntje in de rug voor de sector van
alle mogelijke hernieuwbare energie-
bronnen. Daar, zoals overal, geldt: alle
beetjes helpen!

Op volgende adressen kan u
terecht voor meer inlichtingen
(de lijst is niet volledig):
Energiebesparing:
www.greenpeace.be 
(ecotips/energiegids)

Hernieuwbare energiebronnen:
http://users.skynet.be/apere

Ethisch beleggen in hernieuwbare
energiebronnen: www.triodos.be

Caroline Veter
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Warmtekoppeling, dé technologie van de toekomst
Greenpeace is tegen de meest vervuilende energiebronnen, zoals steenkool en kern-
energie. Maar voor de nabije toekomst is zij niet tegen gascentrales als die zijn uitgerust
met een warmtekoppelingsinstallatie. Warmtekoppeling wekt tegelijkertijd elektriciteit én
warmte op. Op dit ogenblik wordt maar 40 tot 50% van de energie, opgewekt in een klas-
sieke elektriciteitscentrale, ook effectief in elektriciteit omgezet. De rest gaat verloren als
warmte. Deze gigantische verspilling zou ten dele ongedaan kunnen worden gemaakt
door de warmte te recupereren en ze weldoordacht te gebruiken. Dat is het principe van
warmtekoppeling. Die warmte kan voor bepaalde doeleinden in een fabriek worden
gebruikt of ingespoten worden in een leidingnet om huizen te verwarmen. In Nederland
wordt 30% van de elektriciteit op die manier opgewekt en in Denemarken 40%. Met
respectievelijk 4% en 1% van elektriciteit opgewekt in warmtekoppelingscentrales ben-
gelen België en Frankrijk helemaal achteraan. Nochtans is warmtekoppeling een renda-
bele, energiebesparende maatregel met heel wat mogelijkheden op korte termijn.
Warmtekoppeling is de ideale overgang naar een duurzaam energiesysteem! 

Referenties:
•Offshore Wind Energy in the North Sea,

Deutsches Windenergie-Institut, oktober
2000;

•Wind Force Ten: A blueprint to achieve
10% of the World’s Electricity from
Wind Power by 2020, 1999;

•L’énergie solaire: de la promesse éter-
nelle à l’alternative concurrentielle,
KPMG, 1999;

•Danish Wind Energy, Greenpeace Inter-
national; 

•Eole ou Pluton? Rapport in opdracht van
Greenpeace, mei 2000;

•Sciences, technologies et société,
Michel Wautelet, 2001;

•Guide des énergies renouvelables,
ministerie van het Waals gewest, 1994;

•Energie pour l’avenir: les sources 
d’énergie renouvelables, Witboek voor
een gemeenschappelijke strategie en
actieplan;

•Energie, les défis à venir, Science et
Vie, 2001.
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Vooruitgangstraat 317 - 1030 Brussel 
Tel: 02/274.02.00

http://www.                  .be




