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  Woord vooraf

Duurzame energie is de energie van de toekomst. Dat komt doordat er grote risico’s 
kleven aan onze huidige energievoorziening, die hoofdzakelijk geproduceerd wordt 
met fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool. 

Duurzame energiebronnen zijn energiebronnen die er altijd zullen zijn, zoals water-
kracht, bio-energie, windenergie en zonne-energie. In tegenstelling tot fossiele ener-
giebronnen dragen duurzame energiebronnen niet tot nauwelijks bij aan de emissie 
van broeikasgassen. De mogelijkheden om duurzame energiebronnen te gebruiken, 
zijn over de hele wereld ongeveer in gelijke mate aanwezig. Het beleid in veel landen, 
en zeker ook het Europees beleid, is erop gericht het benutten van duurzame energie-
bronnen de komende decennia sterk uit te breiden. Veel bedrijven zien in de toepas-
sing van duurzame energie kansen voor nieuwe producten en diensten.

In dit boek komen alle duurzame energiebronnen aan bod. Ieder hoofdstuk behan-
delt de basisprincipes, maar ook de praktische toepassingsmogelijkheden in allerlei 
situaties. Er zijn rekenvoorbeelden en praktijkvoorbeelden opgenomen die toepas-
sing van duurzame energie verduidelijken. Aan het eind van het boek, in deel E, 
wordt de samenhang duidelijk van alle duurzame energieopties en -maatregelen, de 
toekomstverwachtingen en ontwikkeling van scenario’s. Een volledig duurzaam 
energiesysteem kent namelijk niet één oplossing maar een samenhangende integratie 
van oplossingen waarin veel meer dan we gewend zijn, energie wordt omgezet in ver-
schillende energiedragers. 

Duurzame energietechniek is in eerste instantie bedoeld voor studenten in het hoger 
onderwijs. Daarnaast is het geschikt voor tal van andere geïnteresseerden, bijvoor-
beeld als zij in hun beroepspraktijk met duurzame energie te maken krijgen. Voor 
begrip van de meeste behandelde stof is een algemene, natuurwetenschappelijke ach-
tergrond op havo- of vwo-niveau genoeg. Voor sommige onderdelen – dat geldt met 
name voor de behandeling van de principes van zonnewarmtesystemen en warmte-
pompen – is de stof alleen volledig te begrijpen met aanvullende basiskennis op het 
gebied van warmte- en stromingsleer en thermodynamica.

Dit boek sluit goed aan op Toegepaste Energietechniek, dat de belangrijkste soorten 
energietechnische toepassingen, apparaten en systemen behandelt en dat ook wordt 
gebruikt in het hoger onderwijs. Maar het beheersen van de stof in Toegepaste 
Energie techniek is niet nodig voor dít boek. Wel geven beide boeken samen een com-
pleet beeld van de belangrijkste technologieën voor onze huidige energievoorziening.

Duurzame energie is wereldwijd in ontwikkeling. Dit boek beschouwt de perspectie-
ven dan ook mondiaal. Wel is het geschreven voor het Nederlandse taalgebied; voor-
beelden zijn vaak afkomstig uit Nederland of België. Ook veel statistische gegevens 
en beschouwingen over energiebeleid richten zich op de Europese Unie, of meer spe-
cifiek op Nederland of België.
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De literatuur bij de hoofdstukken staat achter in het boek. Op de website zijn de hy-
perlinks naar bronnen opgenomen, om van daaruit direct door te klikken naar de 
bron. 

Dit boek is in de Nederlandse taal geschreven. Daarom hebben we ook in figuren 
anderstalige termen zo veel mogelijk vermeden, behalve als de betreffende termen 
zeer gangbaar zijn. Dit boek bevat om deze reden toch een flink aantal figuren met 
Engelstalige terminologie.

Deze vijfde druk is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vierde druk. De inhoud is 
geactualiseerd en de indeling is veranderd. Ook zijn er belangrijke nieuwe hoofd-
stukken toegevoegd. Een uitgebreidere toelichting hierop staat in de leeswijzer.

Aan deze vijfde druk hebben meegewerkt:
dr. ir. Ballard Asare-Bediako, hoofddocent en onderzoeker, HAN | hoofdstuk 14 

(elektriciteitstransport en -distributie)
dr. ir. Jan-Jaap Aué, lector Energietransitie, Hanzehogeschool Groningen | meelezer 

hoofdstuk 16 (gastransport en -distributie)
dr. ir. ing. Jacob van Berkel, lector Delta Power, HZ Vlissingen | meelezer hoofdstuk-

ken 1 (energiegebruik), 2 (energievoorziening), 3 (energiebeleid), 5 (energie uit 
water), 17 (systeemintegratie van duurzame energiebronnen) en 18 (energie-
transitiescenario’s)

ir. John Bernard, docent en coördinator post-hbo-opleidingen engineering / duurza-
me energie, HAN | redactie

dr. ir. Stefan Blankenborg, Enki Energy | hoofdstuk 8 (energie uit biomassa)
Rik Catau MSc, docent en onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Energie, HAN | 

hoofdstuk 10 (elektrische opslagtechnologieën)
dr. ir. Jack Doomernik, lector Smart Energy, Expertisecentrum Technische Innovatie 

(ETI), Avans | hoofdstuk 10 (elektrische opslagtechnologieën)
dr. ir. Bram Entrop, associate lector Duurzame leefomgeving, Saxion | hoofdstuk 1 

(energiegebruik), 2 (energievoorziening), 3 (energiebeleid) en 12 (warmteopslag-
systemen) / redactie

drs. Jan de Geus, docent, Saxion | hoofdstuk 6 (elektriciteit uit zonne-energie), 9 
(geothermische energie) en 13 (warmtepompen) / redactie

dr. ir. Aart-Jan de Graaf, lector Meet- en regeltechniek, HAN | hoofdstuk 14 (elektri-
citeitstransport en -distributie)

dr. ir. Richard van Leeuwen, lector Duurzame energievoorziening, Saxion | hoofd-
stuk 17 (systeemintegratie van duurzame energiebronnen) en 18 (energietransi-
tiescenario’s) / redactie

dr. Hugo de Moor, onderzoeker lectoraat Smart Energy, Avans | hoofdstuk 10 (elek-
trische opslagtechnologieën)

ir. Joop Ouwehand, gepensioneerd docent energietechniek, Saxion | hoofdstuk 7 
(thermische benutting van zonne-energie)

ir. Trynke Papa, docent (thermische) werktuigbouwkunde en onderzoeker bij het lec-
toraat Duurzame Energievoorziening, Saxion | hoofdstuk 4 (windenergie),  
5 (energie uit water), 13 (warmtepompen) en 15 (warmtetransport en -distributie) 
/ redactiecoördinator

Gerco Pijffers MSc, docent/onderzoeker bioprocestechnologie bij het lectoraat Duur-
zame energievoorziening, Saxion | hoofdstuk 8 (energie uit biomassa)
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dr. ir. Stefan van Sterkenburg, onderzoeker, HAN | meelezer hoofdstuk 10 (elektri-
sche opslagtechnologieën)

dr. ir. Edwin Tazelaar, technisch directeur HyMatters; gastdocent HAN | hoofdstuk 
11 (waterstoftechnologie) en 16 (gastransport en -distributie)

ir. Edo Wissink, onderzoeker, WUR | hoofdstuk 13 (warmtepompen)

Nog altijd voelen wij ons schatplichtig aan Wim Gilijamse, die in 2012 overleed. 
Wim heeft veel betekend voor de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. 
Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste drukken van dit boek. 

Redactie Duurzame energietechniek, 5e editie

April 2020 
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  Symbolenlijst

In deze lijst staan de meest gebruikte symbolen. In de tekst komen meer symbolen 
voor, waarvan de betekenis ter plaatse wordt uitgelegd.
A oppervlakte  m2

cp soortelijke warmte  J/(kgK)
cy soortgelijke warmte bij gelijk volume  J/(kgK)
Cp vermogenscoëfficiënt (windturbine)  –
d dikte m
D rotordiameter (windturbine)  m
E energiehoeveelheid  J
h enthalpie  J/kg
H verval (hoogteverschil bij waterkracht)  m
Ho calorische, stook- of verbrandingswaarde kJ/kg of kJ/mn

3

I stroom  A
mn

3 normaalvolume  m3

p druk  Pa
P vermogen  W
Q warmtehoeveelheid J
q warmtestroom  W
R warmteweerstand  (m2K)/W
T temperatuur  °C
U inwendige energie  J
U warmtedoorgangscoëfficient  W/(m2K)
UL warmteverliesfactor zonnecollector  W/(m2K)
V spanning  V
v windsnelheid  m/s
WC compressiearbeid  J
a	 absorptiecoëfficiënt  –
b	 hoek met het horizontale vlak  °
ew warmtefactor (warmtepomp)  –
zw warmtefactor thermisch aangedreven warmtepomp  –
h	 rendement  –
l	 warmtegeleidingscoëfficiënt  W/(mK)
l	 golflengte straling  mm
l	 snellopendheid (windturbine)  –
r	 dichtheid  kg/m3

Fm massastroom  kg/s
Fv volumestroom  m3/s
t	 transmissiecoëfficiënt  –
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  Leeswijzer

Dit boek behandelt de principes van duurzame energie en de mogelijkheden om deze 
te benutten. Als rode draad hanteren we de energietransitie: de enorme uitdaging die 
we met z’n allen hebben om in de komende decennia over te schakelen van een fos-
siele energievoorziening naar een duurzame energievoorziening. We hebben het boek 
daarom opgedeeld in vijf delen. In deze leeswijzer zullen we per deel, en waar nodig 
per hoofdstuk, aangeven welk niveau van voorkennis nodig is om de stof te kunnen 
begrijpen en toepassen. Het boek is op de eerste plaats geschreven voor mensen die 
een technische of fysische hbo-opleiding volgen of een vergelijkbare achtergrond 
hebben. Veel onderwerpen zijn echter ook voor niet technisch opgeleiden geschikt. 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven, onderverdeeld in kennisvragen en ana-
lysevragen. We raden je aan om deze opgaven te maken nadat je de stof goed bestu-
deerd hebt.

Bij het boek hoort een website, waar je per hoofdstuk aanvullende informatie vindt, 
zoals de uitwerkingen van de analysevragen, links naar websites en filmpjes, cases en 
verdiepende informatie. Voor de antwoorden op de kennisvragen kun je bij je docent 
terecht; deze staan op het docentgedeelte van de website.

Deel A Inleiding
Deel A is voor eenieder die geïnteresseerd is in duurzame energie. In dit deel lees je 
wat we verstaan onder duurzaamheid en energietechniek. Het geeft inzicht in het 
huidige energiegebruik en de huidige energievoorziening in de wereld, en in 
Nederland in het bijzonder. Overheidsbeleid heeft een enorme invloed op hoe wij als 
maatschappij aan onze energiebehoefte voldoen en wat dat kost. Energiebeleid 
maakt daarom ook deel uit van de inleiding. In het eerste hoofdstuk van dit deel krijg 
je uitleg over allerlei algemene energiebegrippen.

Deel B Energieproductie
In deel B krijg je informatie over de verschillende hernieuwbare bronnen voor ener-
gie. In de eerste drie hoofdstukken van dit deel ligt de nadruk op bronnen die ten 
grondslag liggen aan elektrische energie (uit wind, water en zon). De laatste drie 
hoofdstukken gaan over duurzame bronnen van vooral thermische energie (uit zon, 
biomassa en geothermie). Deze hoofdstukken kun je ook goed volgen als je niet tech-
nisch geschoold bent. Paragrafen die wel meer voorkennis vereisen, kun je overslaan, 
zonder dat je daardoor de rode draad kwijtraakt. 

Deel C Energieopslag en -conversie
De hoofdstukken in deel C gaan over mogelijkheden om vraag en aanbod enerzijds 
in de tijd en anderzijds qua energievorm op elkaar af te stemmen. De inzet van her-
nieuwbare bronnen maakt in veel gevallen opslag nodig van energie in een of andere 
vorm. Voorafgaand aan of na het opslaan van de energievorm moet dan weer conver-
sie plaatsvinden, hetzij voor opslag, hetzij voor efficiënt en effectief gebruik. In deel C 



gaat het achtereenvolgens over elektrische opslag, waterstoftechnologie, warmteop-
slagsystemen en warmtepompen. Alhoewel de stof af en toe technisch flink de diepte 
in gaat, zijn de hoofdstukken ook goed te volgen met minder technische kennis. Om 
het hoofdstuk over warmtepompen in z’n geheel goed te begrijpen, moet je beschik-
ken over thermodynamische kennis. 

Deel D Energietransport en-distributie
Deel D behandelt elektriciteitstransport- en distributie, warmtetransport en -distri-
butie (warmtenetten), en gastransport- en distributie. De hoofdstukken over warm-
tenetten en het gastransport zijn met minder vakkennis goed te volgen. Het hoofd-
stuk over elektriciteitstransport is technisch complexer, maar is toch heel begrijpelijk 
als je enige basiskennis hebt op het gebied van elektrotechniek. 

Deel E Energietransitie
Nadat in de delen B, C en D de technologieën van de energietransitie zijn behandeld, 
gaat deel E in op de integratie daarvan. Zo kan een toekomst zonder fossiele brand-
stoffen mogelijk gemaakt worden. Het eerste hoofdstuk van deel E behandelt de sys-
teemintegratie van duurzame energiebronnen. Dit is het proces van samenvoegen en 
samenwerken van de schakels en spelers in de gehele energieketen, van opwekking 
tot gebruik. Omdat er niet één specifieke vorm van energieopwekking, opslag, trans-
port en/of distributie als oplossing wordt gezien voor alle sectoren, bedrijven en per-
sonen die een energiebehoefte hebben, bespreekt het laatste hoofdstuk verschillende 
energiescenario’s en de rol van modellering. De stof in dit laatste deel kun je ook 
zonder technische achtergrond goed volgen. 

De hierboven beschreven vijf delen zijn natuurlijk niet los van elkaar te zien. Wel kun 
je de hoofdstukken ook als losse bouwstenen bestuderen, bijvoorbeeld voor het ma-
ken van een bepaalde opdracht. 

We wensen je veel succes en vooral ook plezier toe bij het werken met dit boek. We 
hopen dat het kan bijdragen in je groei naar technisch geschoolde professional, waar-
bij je meer begrip krijgt van duurzame energie en de technologie daarachter. Uitein-
delijk zul je zo vorm en inhoud kunnen geven aan de transitie naar de duurzame 
maatschappij van morgen. 
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  Deel A 
Inleiding

Hoofdstuk 1 Energiegebruik
Hoofdstuk 2 Energievoorziening

Hoofdstuk 3 Energiebeleid

In dit inleidende deel bespreken we het begrip energie en leggen we de ei-
genschappen van energie uit. We belichten drie onderwerpen: energiege-
bruik, energievoorziening en energiebeleid. 
Ons huidige energiegebruik laten we zien aan de hand van (inter)nationale 
gebruiksgegevens. Ook geven we handreikingen voor het beperken van 
het energiegebruik.
Aan de energiebehoefte die we hebben, wordt door de energiesector invul-
ling gegeven. Dan gaat het om de energievoorziening, waar nu nog vooral 
fossiele energiebronnen leidend zijn. We bespreken de beginselen van 
energieconversie, fossiele energiebronnen, kernenergie, duurzame energie-
bronnen en een effi ciënte en effectieve energievoorziening. 
Tot slot staan we in dit deel stil bij internationale en nationale initiatieven 
om ambities te tonen en om energiebeleid vast te leggen. Behalve de top-
downbenadering komen hier bottom-up-initiatieven langs vanuit indivi-
duele bedrijven en personen of bescheiden collectieven. Demonstratie en 
voorlichting moeten ervoor zorgen dat innovaties het grote publiek kun-
nen bereiken.
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 1 Energiegebruik

 1.1 Inleiding

Zonder energie staat alles stil. Dit geldt om te beginnen voor het leven zelf. Al het 
plantaardig en dierlijk leven is afhankelijk van het invangen van zonne-energie. Dit 
invangen gaat in het geval van planten door middel van fotosynthese direct, of in het 
geval van dieren – die planten of andere dieren eten – indirect. In dit biologische op-
zicht functioneert de mens niet anders dan andere dierlijke levensvormen. Wel anders 
is dat de mens er door technologieontwikkeling in is geslaagd, steeds grotere hoeveel-
heden energie voor zich te laten werken om in steeds meer en complexere behoeften 
te voorzien. 

De ontdekking van het vuur kan als eerste stap worden gezien. Plantaardig materiaal 
bleek niet alleen als voedsel te kunnen dienen, maar kan ook worden verbrand. Door 
het verbranden van met name hout, kon men zich warmen en voedsel beter verteer-
baar maken. Tot ongeveer 150 jaar geleden, was het verbranden van hout de belang-
rijkste vorm van energieconversie. De volgende grote stap in energietechnologie 
hangt samen met de industriële revolutie. De mechanisatie van productieprocessen 
kon alleen tot stand komen, dankzij een bron van arbeid die de spierkracht van mens 
en dier ver te boven ging. Deze bron was de omzetting van warmte in mechanische 
arbeid. De eerste technologie die dit kon verwezenlijken, was de stoommachine. De 
behoefte aan brandstof verveelvoudigde echter en er moest worden gezocht naar een 
nieuwe energiebron. 

Na de stoommachine heeft de energietechnologie zich stormachtig ontwikkeld. Om 
transport en aandrijving van machines mogelijk te maken, werden diesel- en benzine-
motoren ontwikkeld. De generator zorgde voor omzetting van mechanische arbeid 
in elektriciteit, waardoor een heel nieuwe reeks van processen van energie kon wor-
den voorzien. Kachels en verwarmingsketels bleken meer comfort te kunnen bieden 
dan het houtvuur. Ze waren ook gewenst, gezien de milieuschadelijke gevolgen van 
houtvuren in dichtbevolkte gebieden. Verbranding was de enige manier om energie 
vrij te maken uit brandstoffen. De behoefte aan brandstoffen nam dus steeds verder 
toe. Naast steenkool werden in toenemende mate ook aardolie en aardgas ingezet. 

Steenkool, aardolie en aardgas zijn zogeheten fossiele energiebronnen: zonne-energie 
die honderden miljoenen jaren geleden werd vastgelegd in de vorm van koolwater-
stoffen in plantaardig en dierlijk materiaal. Een grote verzameling van technologi-
sche ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat onze maatschappij voor een groot deel 
afhankelijk is van deze fossiele brandstoffen. Energie is niet zomaar een product; het 
is een levensvoorwaarde voor al onze maatschappelijke processen. We hebben warm-
te, koude en licht nodig om onze leefomgeving het hele jaar door aangenaam te ma-
ken. Voedsel moeten worden bewaard en bereid. Producten moeten worden gepro-
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duceerd en getransporteerd. Overal wordt energie gebruikt. Onze afhankelijkheid 
van energie maakt het dan ook een groot probleem dat onze huidige energievoorzie-
ning, die bijna geheel gebaseerd is op het verbranden van fossiele brandstoffen, niet 
duurzaam is. Aan het gebruik van fossiele brandstoffen zijn grote risico’s verbonden, 
namelijk:
� dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor het milieu schadelijke afval-

producten vrij komen;
� dat voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn; 
� dat voorraden fossiele brandstoffen regionaal geconcentreerd zijn. 

In dit boek worden technologieën aangereikt en toegelicht om onze energievoorzie-
ning duurzaam te maken, zodat deze risico’s in de toekomst niet meer van toepassing 
zijn (zie figuur 1.1). Voordat we die duurzame technologieën behandelen, bespreken 
we in de volgende paragraaf eerst algemene begrippen uit de energieleer, om de eigen-
schappen van energie te leren begrijpen. Om ook de omvang en aard van het huidige 
energiegebruik te bevatten, zal hier in de derde en vierde paragraaf bij stil worden 
gestaan. Tot slot wordt beschreven hoe het energiegebruik kan worden gereduceerd. 
Want wanneer de behoefte aan energie daalt of in ieder geval enigszins kan worden 
gestuurd, dan hoeven energieomzettingen in de voorliggende keten, die we energie-
voorziening noemen, niet plaats te vinden.

FIGUUR 1.1  

Dit boek heeft als doel om 

jou te leren technologieën 

af te wegen voor een 

duurzame energie-

voorziening  

(shutterstock.com).

 1.2 Begrippen uit de energieleer

Ondanks dat energie overal aanwezig is, is het niet gemakkelijk om uit te leggen wat 
energie is. De filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.) vormde ooit het woord ἐνέργεια 
(energeia) uit het Griekse voorzetsel ‘en’, dat ‘in’ betekent en het zelfstandig naam-
woord ‘ergon’, dat ‘werk’ betekent. Het woord kan dus worden vertaald als ‘in wer-
king zijn’ (Van Dongen, 2003). Tegenwoordig weten we dat energie vele ver-
schijnings vormen kent. Hierbij valt te denken aan elektrische energie, mechanische 
energie, chemische energie, nucleaire energie, thermische energie en elektro magne-
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tische energie. Het Système International d’unités, oftewel het SI-stelsel, heeft voor 
energie in al deze verschijningsvormen de joule (J) gereserveerd. 

Eén joule is een zeer kleine hoeveelheid energie, waar een lamp van 25 Watt bijvoor-
beeld maar 0,04 seconde lang op kan branden. Het is daarom belangrijk bekend te 
zijn met de verschillende voorvoegsels, zoals bijvoorbeeld kilo, dat staat voor 1.000 
en mega dat staat voor een factor 1.000.000. Een completer overzicht is in bijlage A 
op de website bij dit boek terug te vinden. De eigenschap van een apparaat om een 
bepaalde hoeveelheid elektrische energie per seconde om te zetten in het geval van de 
lamp in licht en warmte, noemen we vermogen. Het begrip vermogen drukt namelijk 
uit hoeveel (in dit geval elektrische) energie per eenheid van tijd wordt omgezet naar 
een andere vorm van energie. De eenheid van vermogen is joule per seconde (J/s) ofte-
wel Watt (W). 

Wanneer je een energierekening bekijkt, dan zie je daar vaak kilowatturen (kWh) of 
kubieke meters aardgas (m3) op terug. Dit zijn andere afwijkende eenheden om een 
bepaalde hoeveelheid energie uit te drukken. Op verpakkingen van etenswaar wordt 
het begrip calorieën (cal) gebruikt om de hoeveelheid energie aan te duiden. Het om-
rekenen van kWh naar J is vrij eenvoudig, want er zitten zestig minuten in één uur en 
zestig seconden in één minuut. 

1 kWh = 1000 Wh = 1000 J/s ⋅ 60 min/uur ⋅ 60 s/min = 3.600.000 J = 3,6 MJ

Onder atmosferische druk is de temperatuurstijging van 1 gram water met 1 graad 
Celsius of Kelvin naar de oorspronkelijke definitie 1 cal, wat gelijk staat aan 4,186 J. 
Hiermee moet je je niet vergissen in het noteren van de eenheden, want 1 cal is nota-
bene 1 kcal oftewel 1.000 cal. De hoeveelheid energie die wordt vertegenwoordigd 
door één kubieke meter aardgas, wil in de praktijk nog weleens variëren, omdat 
aardgas een mengsel is van verschillende gassen. De calorische waarde of ver-
brandings waarde van een stof is de (thermische) energie die bij de verbranding van 
die stof vrijkomt. In het geval van vaste en vloeibare stoffen wordt deze waarde 
meestal in megajoule per kilogram (MJ/kg) uitgedrukt. In het geval van gassen is dat 
meestal megajoule per kubieke meter (MJ/m3). De hoeveelheid energie per volume 
gas is echter afhankelijk van de omgevingscondities temperatuur en luchtdruk, daar-
om is de term normaal kubieke meter (mn

3) geïntroduceerd. Onder normaal kuub 
wordt verstaan een hoeveelheid gas, die het volume van 1 m3 inneemt bij een tempe-
ratuur van 273 K en een luchtdruk van 101,3 kPa. Er is een onderscheid tussen de 
calorische onder- en bovenwaarde. In het Engels spreekt men van respectievelijk Lo-
wer Heating Value (LHV) en Higher Heating Value (HHV). In het laatste geval wordt 
ook de energie die vrijkomt bij condensatie van de bij verbranding ontstane water-
damp meegenomen. Voor standaard Nederlands aardgas is de calorische onderwaar-
de 31,65 MJ/m n

3 en de bovenwaarde 35,17 MJ/mn
3. De calorische onder waarde 

wordt ook wel stookwaarde genoemd. 

Aardgas is een voorbeeld van een primaire energiedrager. Primaire energiedragers 
zijn vormen van energie, zoals we die in de natuur aantreffen en die nog geen bewer-
king hebben ondergaan. Aardolie en steenkool zijn voorbeelden van primaire ener-
giedragers; het zijn, net als aardgas, fossiele energiedragers. Uit deze brandstoffen is 
de chemische energie te benutten door ze te verbranden. Ook in het geval van duur-
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zame energiebronnen is er sprake van primaire energie. Voorbeelden zijn de potenti-
aalenergie van water in een stuwmeer, de elektromagnetische energie in zonnestra-
ling, de kinetische energie in de wind en de chemische energie in organische 
verbindingen van biologische aard.

Eindgebruikers van energie hebben in het algemeen behoefte aan energie in meer 
hanteerbare vorm, zoals elektriciteit, warmte of transportbrandstoffen. Dit noemen 
we secundaire energiedragers. Om deze secundaire energiedragers uit primaire ener-
giedragers te maken, is energieomzetting of energieconversie nodig. De hele keten 
van energieconversie, energieopslag en energietransport noemen we een energiesys-
teem.

Er zijn een paar spelregels waar energieprocessen zich per definitie aan houden; de 
hoofdwetten van de thermodynamica. De eerste hoofdwet van de thermodynamica is 
de wet van behoud van energie. In een gesloten systeem blijft de hoeveelheid energie 
gelijk. Dit houdt in dat energie in feite niet kan worden gemaakt of vernietigd. Wan-
neer een warme kop koffie van 50 °C afkoelt tot de omgevingstemperatuur van 
20 °C, zal de thermische energie vanuit de koffie, deels via de wand van de mok, de 
omringende lucht opwarmen. Wanneer we de temperatuur van de koffie willen te-
rugbrengen naar de oorspronkelijke 50 °C, moeten we opnieuw de hoeveelheid ener-
gie toevoeren, die zojuist is onttrokken aan de koffie. Dit laatste proces is in hoeveel-
heid energie weliswaar gelijk aan het eerste proces, maar toch is het in de praktijk zo 
dat dit nooit vanzelf zal gebeuren. 

Hier komt de tweede hoofdwet van de thermodynamica om de hoek kijken, die aan-
geeft dat thermische processen altijd een zekere mate van onomkeerbaarheid kennen. 
Er moet dan energie in de vorm van arbeid, mechanische energie, aan het proces wor-
den toegevoerd om de thermische energie vanuit de omgeving weer in de koffie in de 
mok te kunnen krijgen. Deze omzettingsprocessen, energieconversies genaamd, zul-
len in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 

Het uiteindelijke doel van een energiesysteem is het vervullen van zogeheten energie-
functies bij de eindgebruikers. In woningen bijvoorbeeld zijn de belangrijkste ener-
giefuncties: ruimteverwarming, warmwaterproductie, verlichting, ventilatie, voed-
selkoeling, reiniging en communicatie. In de dienstensector vinden we gelijksoortige 
energiefuncties, maar in kantoorgebouwen is het aandeel van koeling door de aan-
wezigheid van elektrische apparatuur groter, omdat een aanzienlijk deel van de elek-
trische energie die wordt gebruikt, wordt omgezet in warmte. In de transportsector is 
de energiefunctie het verplaatsen van mensen of goederen. Deze functie wordt uitge-
drukt in personenkilometers of tonkilometers. In de industrie zijn energiefuncties 
gerelateerd aan het productieproces, waarbij functies als verhitten, drogen, vermalen 
of verspanende bewerkingen veel energie kunnen vragen. Om een beter beeld te krij-
gen van hoe groot het energiegebruik eigenlijk is, wordt daar in de volgende twee 
paragrafen bij stil gestaan.
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 1.3 Internationaal energiegebruik

In deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij het energiegebruik in de wereld en dan in 
Europa.

 1.3.1 Mondiaal energiegebruik
Het energiegebruik in de wereld is uiteraard niet gemakkelijk te achterhalen en er 
zijn dan ook verschillende waarden beschikbaar. Enerdata (2019) spreek van een 
mondiaal energiegebruik van 13.978 Mtoe. De Mtoe staat voor Megaton olie-equi-
valent; één ton olie-equivalent is 11,63 MWh of 41,868 GJ. Het totale mondiale 
energiegebruik is daarmee ongeveer gelijk aan 585 EJ of 162.564,14 · 106 MWh. Dit 
is een onvoorstelbaar grote waarde, die in de buurt komt van een hoeveelheid energie 
opgeslagen in 100 miljard vaten olie (zie figuur 1.2). Dit wordt dus per jaar gebruikt.

fIguur 1.2  

Het jaarlijkse energie-

gebruik in de wereld is 

ongeveer gelijk aan de 

hoeveelheid energie 

opgeslagen in 100 miljard 

vaten olie  

(shutterstock.com).

Het Internationale Energie Agentschap (International Energy Agency - EIA) stelt in 
haar jaarlijkse rapportage Energy Outlook, dat het aandeel elektrisch energiegebruik 
in 2040 het grootste huidige aandeel energiegebruik, olie, zal gaan overnemen (EIA, 
2019). Ondanks dat het nu nog heel gebruikelijk is om in olie-equivalenten energie-
hoeveelheden uit te drukken, zonder altijd rekening te houden met de diversiteit in 
kwaliteit van olie en dus energie-inhoud, zal in veel landen een bonte mix van ener-
giedragers worden ingezet om aan de energiebehoefte te voldoen. 

In figuur 1.3 is te zien dat met name in Azië veel energie wordt gebruikt, namelijk 
bijna 42% van het totale energiegebruik in de wereld. Bedenk hierbij echter wel dat 
in Azië meer dan de helft van de wereldbevolking woont. China gebruikte in 2018 de 
grootste hoeveelheid energie in de wereld, maar (rekening houdend met bevolkings-
aantallen in 2017) per inwoner gemeten gebruikte men in de Verenigde Staten ruim 
het drievoudige. China kent een jaargemiddelde van 26,7 MWh/inwoner en de Ver-
enigde Staten 80,4 MWh/inwoner. India is naar inwoneraantal het op een na grootste 
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land in de wereld en kent een energiegebruik op jaarbasis van slechts 8,4 MWh/in-
woner. Rusland is naar grondgebied het grootste land ter wereld en komt met jaar-
lijks 65,4 MWh/inwoner behoorlijk in de buurt van de Verenigde Staten. Nederland 
en België doen het met respectievelijk 49,7 en 53,6 MWh/inwoner ook niet heel rus-
tig aan.
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fIguur 1.3  

Het energiegebruik in de wereld uitgedrukt per regio in Mtoe over de periode 1992 tot en met 2018 (bron: Enerdata, 

2019)

 1.3.2 Europees energiegebruik
Eurostat (2019) geeft aan dat het energiegebruik in Europa in 2017 1.108 Mtoe was. 
Dit was het totale energiegebruik van 28 Europese landen met op 1 januari 2018 
naar schatting 512 miljoen inwoners. In vergelijking met 1990, toen er nog maar 
475 miljoen Europeanen waren, is het energiegebruik met een geringe toename van 
0,1% per jaar, redelijk constant gebleven. Een gegeven dat betrekking heeft op ener-
gievoorziening en niet zozeer energiegebruik, is dat in de periode 2007-2017 het aan-
deel van energie uit hernieuwbare bronnen is toegenomen van 10,6 naar 17,5%. Cy-
prus, België, Malta, Nederland en Luxemburg bleven echter, als enige vijf landen, 
steken op een aandeel onder de 10%. 

In de sector industrie werd in 2017 24,6% van het Europese energiegebruik, kortom 
11.412 PJ gebruikt (zie figuur 1.4). De winning van steen- en bruinkool nam in Eu-
ropa in de periode 2001-2018 met 61% af. De kledingindustrie nam in precies de-
zelfde mate af. De productie van medicijnen en auto’s nam juist met respectievelijk 
74,8 en 37,3% toe. Het energiegebruik in de industriële sector is in de afgelopen tien 
jaar, mede door het toedoen van de economische crisis, iets afgenomen

In de mobiliteitssector ging in 2017 30,8% van het energiegebruik om. Binnen Eu-
ropa vind je de drukste vliegvelden in 1) Londen, Heathrow met 78 miljoen passa-
giers 2) Parijs, Charles de Gaulle met 69,4 miljoen passagiers en 3) Amsterdam, 
Schiphol met 68,4 miljoen passagiers. Binnen Europa worden veel goederen via de 
weg getransporteerd, namelijk meer dan 1,9 · 1012 tonkilometer. Slechts 17,3% gaat 
via het spoor en 6,0% via binnenwateren. In de laatste categorie is Nederland overi-
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gens nog het beste vertegenwoordigd. In het decennium voorafgaand aan de totstand-
koming van deze cijfers uit 2018, is het energiegebruik voor transport doel einden 
sterker toegenomen dan in de andere sectoren.

Voor de agrarische, diensten- en consumentensector bleef in 2017 zodoende door 
afrondingsverschillen nog 44,5% van het energiegebruik over (Eurostat, 2019).

fIguur 1.4  
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 1.4 Nationaal energiegebruik 

Net als de meeste andere welvarende landen in de wereld, kent ook Nederland een 
grote energiebehoefte. Voor elk land is de samenstelling van de energiebehoefte an-
ders en ook de manier waarop aan die energiebehoefte invulling wordt gegeven ver-
schilt. Het totale energiegebruik in Nederland door bedrijven, huishoudens en ver-
voer bedroeg volgens het CBS in 2018 3.100 PJ (CBS, 2020). Dit is inclusief 
grondstoffen voor de (petro)chemische industrie. Het finaal energiegebruik lag met 
een waarde van 1.875 PJ aanzienlijk lager. Hiervan bestaat circa een derde uit aard-
gas en een derde uit aardolie(-producten). Elektrische energie neemt 20,7% voor 
haar rekening en warmte 8,7% (CBS, 2020). Er wordt daarnaast circa 530 PJ aan 
energiedragers in producten verwerkt. Dit betekent dat in de energiesector omzetting 
en distributie 695 PJ aan energie vragen. In deze paragraaf komt het energiegebruik 
in verschillende sectoren aan bod.

 1.4.1 Energiegebruik industriesector
Bij industrieën zijn er veel verschillende sub-sectoren te onderscheiden, die allemaal 
hun eigen productiedoelen en een daarbij horende energiebehoefte kennen. Dit kan 
variëren van de voedselindustrie tot de bouwnijverheid en van de elektrotechnische 
tot de drankenindustrie. Bedenk echter wel dat er slechts 3.400 bedrijven in deze sec-
tor zijn met meer dan 50 medewerkers. Dit betekent dat deze groep van energie-
gebruikers gezien hun geringe aantal en relatief groot energiegebruik door de over-
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heid gemakkelijker kan worden bereikt, dan eigenaren en gebruikers van bij voor beeld 
woningen. Hier staat tegenover dat energievoorziening voor de industrie sector maat-
werk is en zeer betrouwbaar dient te zijn om de productie processen niet te verstoren. 

Om die energiebehoefte een passende invulling te geven, zijn energieconversies no-
dig. Deze conversies worden deels bij industriële bedrijven in de energiesector ver-
zorgd, maar veel middelgrote tot grote bedrijven hebben ook zelf apparaten en ma-
chines op hun terreinen en in eigendom om hun energielevering betrouwbaar, gericht 
en goedkoop tot stand te laten komen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij fossiele brandstoffen worden omgezet in 
zowel warmte als elektrische energie, of photovoltaïsche (PV) systemen die zonlicht 
omzetten in elektrische energie. 

Wanneer we transport buiten de eigen bedrijfsterreinen en bedrijven uit de energie-
sector uitsluiten, werd er in de industriesector in 2018 568,9 PJ gebruikt (CBS, 2020). 
In 1990 lag het finale energiegebruik met 584,2 PJ maar 2,7% hoger. In 2004 lag het 
met 654,1 PJ echter nog aanzienlijk hoger. Een deel van de energie behoefte in deze 
sector is vermoedelijk afgewenteld op de energie- en mobiliteitssector, maar door de 
inzet van verschillende stimuleringsregelingen (waar in Hoofdstuk 3 Energiebeleid 
nader op in zal worden gegaan) hebben ook veel bedrijven investeringen gedaan om 
het (fossiel) energiegebruik te reduceren. In de industriesector is overigens het totale 
beslag op fossiele brandstoffen bijna twee keer zo hoog dan het genoemde finaal 
energiegebruik. Aardolie wordt bijvoorbeeld als grondstof gebruikt voor kunststof-
fen en aardgas voor de productie van kunststof. Dit zogenoemde niet-energetische 
gebruik lag in 2018 op 526,1 PJ (CBS, 2020). 

 1.4.2 Energiegebruik diensten- en consumentensector
In de industriesector hebben bedrijven energie nodig voor hun productieprocessen, 
maar er zijn ook bedrijven en consumenten waar het energiegebruik voornamelijk is 
gekoppeld aan het gebouw waar men verblijft en/of van waaruit diensten worden 
aangeboden. De ruim zeven miljoen woningen in Nederland zijn in totaal goed voor 
een energiegebruik van ruim 400 PJ/jaar met uitschieters in de periode 1990-2018 tot 
meer dan 500 PJ/jaar. Het Nibud (2019) spreekt van een gemiddeld jaarlijks energie-
gebruik van 1.470 m3 aardgas en 2.990 kWh elektriciteit per woning. Rekening hou-
dend met een gemiddelde calorische waarde van 33,41 MJ/m3, komt dit neer op een 
energiegebruik van circa 60 GJ/jaar per woning. 

In totaal werd er in de diensten- en consumentensector in 2018 692,8 PJ gebruikt. In 
1996 en 2010 waren er pieken in het finaal energiegebruik van rond de 850 PJ/jaar, 
maar ten opzichte van 1990 heeft deze sector een 5,9% hoger energiegebruik. Het 
energiegebruik in deze sector is net als de sector industrie gerelateerd aan de conjunc-
tuur, maar ook weersomstandigheden hebben een grote invloed. Deze bepalen im-
mers voor een belangrijk deel de behoefte aan koeling en verwarming. Door gebou-
wen beter te ontwerpen en te isoleren kan dit energiegebruik nog aanzienlijk dalen. 
Daarnaast is er een steeds groter wordende basislast qua elektrische energie behoefte 
voor computers- en servers en dergelijke. Ontwikkelingen om het energie gebruik van 
apparatuur te beperken en om ze efficiënter te maken, zullen uiteraard ook helpen. 
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 1.4.3 Energiegebruik agrarische sector
Door het CBS wordt het energiegebruik in de landbouw, bosbouw en visserij onder 
één noemer samengebracht, waarin de bosbouw en visserij maar een bescheiden aan-
deel hebben. In de agrarische sector was het finaal energiegebruik in 2018 153,8 PJ. 
De productie van kunstmest valt overigens onder de sector industrie. In 1990 was het 
energiegebruik 173,3 PJ, maar in 1996 is er een opvallende piek van meer dan 210 
PJ/jaar te zien. Daarna neemt met een uitzondering in 2010 het energiegebruik ge-
staag af. Het energiegebruik in deze sector is weliswaar niet zo hoog, maar het is juist 
deze sector waar energielevering in combinatie met de reductie van broeikas gassen 
toekomstperspectief biedt. 

In het verleden zijn in veel kassen WKK-installaties geplaatst, omdat naast de gepro-
duceerde warmte en elektriciteit, ook de CO2 de gewassen in de kas ten goede kwam. 
In een volledig duurzame energievoorziening zal het niet meer passen om fossiele 
brandstoffen in te zetten, maar geothermie wel. Het platform Geothermie (2020) 
noemt de glastuinbouw zelfs de belangrijkste afzetmarkt voor geothermie door de 
forse warmtevraag geconcentreerd op een relatief klein oppervlak.

De sector kan biomassa in allerlei gedaantes leveren, zodat de andere sectoren hun 
productieprocessen kunnen draaien, transport mogelijk kunnen maken en gebouwen 
een comfortabel leefklimaat bieden. Het CBS geeft aan dat de warmteproductie van 
biomassaketels bij bedrijven groeide van 15 PJ in 2017 naar 19 PJ in 2018. Een be-
langrijk deel hiervan werd geproduceerd in kleine bio-WKK’s. Volgens de Neder-
landse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL, 2020) nam ook de 
warmteproductie door biomassaketels bij huishoudens toe, maar hier zijn weinig ge-
gevens over beschikbaar. Het gebruik van biodiesel, een andere vorm van energie 
waar deze sector grondstoffen voor aanlevert, groeide van 8 naar 15 PJ.

 1.4.4 Energiegebruik mobiliteitssector
In 2018 is er in de mobiliteitssector 460,9 PJ aan energie gebruikt (CBS, 2020). Au-
to’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen hebben energie nodig om te worden voort-
bewogen en vaak gebruiken ze aardolieproducten als brandstof. In 2018 werd er ten 
behoeve van wegtransport in Nederland circa 7.948.000 m3 diesel, 5.648.000 m3 
benzine en 256.000 m3 autogas gebruikt (CBS, 2020). Ook varen er enkele duizen-
den binnenvaartschepen door ons land en stijgen dagelijks ruim duizend vliegtuigen 
op (CBS, 2016). In 2018 was de scheepvaart goed voor circa 472 PJ, voornamelijk in 
de vorm van 9.148 miljoen kg stookolie. De luchtvaart gebruikte 171,5 PJ in de vorm 
van 3.942 miljoen kg kerosine (CBS, 2020).

Belangrijke uitzonderingen op de voertuigen die aardolieproducten gebruiken, zijn 
treinen, trams en trolleybussen, die elektrische energie gebruiken. De Nederlandse 
Spoorwegen geven aan dat ze sinds 2017 op groene stroom afkomstig van wind-
turbines rijden. Hun jaarlijkse elektriciteitsgebruik is zo’n 1,2 TWh, wat ongeveer 
neerkomt op 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsgebruik (NS, 2019). Toch 
was er in het Nederlandse treinverkeer in 2018 ook nog 23 miljoen kg diesel nodig 
om de diesellocomotieven van de diverse spoormaatschappijen te laten rijden (CBS, 
2020). 
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Ook het aandeel elektrische auto’s neemt toe. In 2018 was er een behoorlijke stijging 
te zien van 21.842 volledig elektrische aangedreven auto’s naar 44.678. Bedenk ech-
ter wel dat in Nederland méér dan acht miljoen personenauto’s en ruim één miljoen 
bedrijfsvoertuigen op kenteken staan (CBS, 2016). Op 1 januari 2019 was 1,6% van 
alle personenauto’s in Nederland een elektrische auto met stekker, dit kan zowel een 
volledig elektrisch aangedreven auto zijn, als een zogenoemde plug-in hybride auto 
die ook een brandstofmotor aan boord heeft (CBS, 2020).

Het huidige energiegebruik in de mobiliteitssector is een stijging van ruim 21% ten 
opzichte van de 379,4 PJ die in 1990 werd gebruikt. In 2008 was er met 504,0 PJ 
energiegebruik een piek (CBS, 2020). Nadat er in 2006 stimuleringsmaatregelen zijn 
getroffen, waardoor de aanschaf en het gebruik van zuinige auto’s financieel aantrek-
kelijker wordt gemaakt naast de reeds van toepassing zijnde brandstofaccijns, is er 
een geleidelijke neerwaartse trend in brandstofgebruik ingezet. De laatste jaren zien 
we het aanbod van volledig elektrisch aangedreven auto’s, evenals het aantal laadpa-
len, aanzienlijk stijgen. Elektrische personen- en bedrijfswagens zullen het straat-
beeld gaan veranderen, want tankstations zullen veranderen in laadstations of ver-
dwijnen. Doordat het aandeel elektrisch aangedreven voertuigen toeneemt, en deze 
gedeeltelijk worden opgeladen op eigen terreinen, zal het niet eenvoudig zijn be-
trouwbare schattingen te maken voor het toekomstige energiegebruik in deze sector. 

 1.5 Reduceren energiegebruik 

In paragraaf 1.3 was te lezen dat de grootste economieën in de wereld ook het groot-
ste energiegebruik kennen. In veel landen wordt al jaren geprobeerd het energiege-
bruik terug te dringen. In 1979 werd in Nederland door de parlementariër Ad Lan-
sink een voorstel gedaan om meer bedachtzaam met afval om te gaan. Zijn 
stappenplan De Ladder van Lansink wijst er in de eerste plaats op dat afval dient te 
worden voorkomen. Wanneer na het inzetten op hergebruik en recycling, er toch af-
val resteert dan kan verbranding worden overwogen, maar wel bij voorkeur met 
energieterugwinning. Het storten van afval is het laatste wat we willen. 

Materiaalgebruik en energiegebruik gaan hand in hand. Het is toenmalig hoogleraar 
Kees Duijvestein van de TU Delft geweest, die in de jaren ’90 in zijn dictaten drie-
stappenplannen voor verschillende grondstofstromen in de bouwsector uitwerkte. 
Samen met een suggestie van voormalig voorzitter van Holland Solar Erik Lysen op 
een internationale Eurosun-conferentie om een zogenoemde Trias Energica toe te 
passen, is er na een samensmelting inmiddels al ruim twee decennia lang een prak-
tisch driestappenplan in Nederland bekend onder de naam Trias Energetica (zie fi-
guur 1.5). Wanneer we deze benadering volgen, zijn voor het reduceren van het 
energie gebruik de volgende categorieën van EnergieTechnieken en -Maatregelen 
(ETMs) mogelijk (Entrop en Brouwers, 2010):

Stap 1: Reduceer de energiebehoefte: allereerst kan een deel van het energiegebruik 
worden voorkomen door de energievraag ter discussie te stellen. Voorbeelden van te 
nemen ETMs zijn het verhogen van de warmteweerstand van de thermische schil van 
gebouwen of het toepassen van warmteterugwinning uit ventilatielucht. Er kan bij-
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voorbeeld ook gebruik worden gemaakt van bewegingsdetectie om onnodig energie-
gebruik van verlichting, verwarming en ventilatie te voorkomen.

Stap 2: Zet hernieuwbare bronnen in: het nog resterende energiegebruik moet zoveel 
mogelijk worden gedekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het passief benutten van 
zonne-energie valt bijvoorbeeld onder deze categorie maatregelen. Het benutten van 
andere hernieuwbare energiebronnen komt in de volgende hoofdstukken aan de 
orde.

Stap 3: Efficiënt en effectief gebruik fossiele energie: voor zover (nog) niet de gehele 
energiebehoefte uit duurzame bronnen kan worden gedekt, worden fossiele energie-
bronnen zo schoon mogelijk, efficiënt en effectief ingezet. Voorbeelden van maat-
regelen uit deze categorie zijn hoogrendementsketels (HR-ketels), het toepassen van 
warmtekrachtkoppeling en koolstofcaptatie. Deze laatste maatregel is bekender on-
der de Engelse naam Carbon Capture Storage (CCS), waarbij de CO2-uitstoot vrijge-
komen bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt afgevangen en opgeslagen 
of hergebruikt in een productieproces. In het boek Toegepaste Energie techniek wordt 
de achtergrond geschetst van dit soort energieomzettingen. Zoals ook in dit boek aan 
de orde zal komen, zijn veel van deze efficiënte energie omzettings technieken in de 
nabije toekomst nog van groot belang voor de energievoorziening. Er zal worden 
stilgestaan bij hoe duurzaam geproduceerde brandstoffen de plaats kunnen innemen 
van fossiele brandstoffen.

Alhoewel het niet eenvoudig is om cascadegebruik (het van hoge naar lage kwaliteit 
trapsgewijs gebruiken) van energie onder te brengen in de Trias Energetica en er soms 
discussies zijn over welke ETM onder welke stap valt, bood en biedt de Trias Energe-
tica bij veel ontwerpopgaven in de energievoorziening houvast. Om te spreken van 
een volledige duurzame energievoorziening zullen we als maatschappij stappen moe-
ten nemen om los te komen van Stap 3, terwijl er qua energieopslag juist technieken 
en maatregelen nodig zijn, die noch onder Stap 1, noch onder Stap 2 kunnen worden 
geschaard.

fIguur 1.5  

Trias Energetica

3
Gebruik fossiele brand-
stoffen zo schoon mogelijk

2
Zet duurzame

energiebronnen in

1
Reduceer de vraag
(energiebesparing)

 1.6 Opgaven

Kennisvragen
 1 Welke risico’s zijn er verbonden aan het gebruik van fossiele brandstoffen?
 2 Benoem en licht drie verschillende vormen van energie toe. 
 3 Wat betekent calorische onder- en bovenwaarde?
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 4 Wat zijn primaire energiedragers?
 5 Wat zijn secundaire energiedragers?
 6 Wat zijn de drie stappen van de Trias Energetica?

Analysevragen
 1 Een onderneming gebruikt in haar hoofdkantoor op jaarbasis 7800 m3 aardgas 

en 25.600 kWh elektriciteit. Bereken het totale energiegebruik uitgedrukt in MJ 
per jaar.

 2 Een woning is aangesloten op een warmtenetwerk voor ruimteverwarming. Er 
wordt 25 GJ per jaar afgenomen om de vertrekken te verwarmen. Voor het ver-
warmen van tapwater wordt jaarlijks 800 m3 aardgas als brandstof gebruikt. 
Tot slot wordt er per jaar nog 3.750 kWh elektrische energie gebruikt. Bereken 
het totale energiegebruik uitgedrukt in MJ per jaar.

 3 Bereken hoeveel energie, uitgedrukt in kWh en in MJ, een elektrische kachel 
van 1.600 W gebruikt, wanneer deze drie dagen lang 24 uur/dag op 80% van 
het vermogen een ruimte verwarmt.

 4 In veel woningen wordt aardgas gebruikt om te voorzien in warm tapwater en 
ruimteverwarming. Hiervoor wordt vaak een zogenoemde HR107 ketel ge-
bruik. Laat aan de hand van berekeningen met de calorische waarde van aard-
gas zien, hoe het mogelijk is dat een rendement van 107% kan worden behaald.

 5 Beargumenteer (mede aan de hand van de informatie uit paragraaf 1.3.2) welke 
economische sector op Europees niveau qua energiegebruik volgens jou de 
meeste aandacht behoeft als het aankomt op reductie van energiegebruik.

 6 Beargumenteer (mede aan de hand van de informatie uit paragraaf 1.4) welke 
economische sector op nationaal niveau qua energiegebruik volgens jou de 
meeste aandacht behoeft als het aankomt op reductie van energiegebruik.

Uitwerkingen van de analysevragen en links naar aanvullende informatie vind je op 
de website.
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Duurzame energie is de energie van de toekomst. Duurzame energietechniek

behandelt de energietransitie en biedt een overzicht van technologieën waarmee 

onze energievoorziening kan worden verduurzaamd. 
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 pompen. Deel D gaat in op transport en distributie van elektriciteit, warmte en gas. 

Deel E sluit af met systeemintegratie en en energietransitiescenario’s. 

Na het bestuderen van Duurzame energietechniek heb je een goed beeld van 

de energietransitie en van hernieuwbare energiebronnen volgens de laatste 

stand van wetenschap en praktĳ k. De stof wordt verduidelĳ kt met praktĳ k-

toepassingen en rekenvoorbeelden.

Op de website bĳ  dit boek vind je uitwerkingen van de opgaven, verdiepende 

informatie en links naar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot 

duurzame energietechniek. 

Duurzame energietechniek is samengesteld en geschreven door ervaren 

specialisten op het gebied van duurzame energie uit hoger onderwĳ s en 

bedrĳ fsleven. Het is bestemd voor studenten in het hoger onderwĳ s. Daarnaast 

is het boek ook zeer geschikt voor professionals bĳ  organisaties of bedrĳ ven.

Samen met Toegepaste energieleer en Toegepaste energietechniek vormt 

Duurzame energietechniek een reeks uitgaven die inhoudelĳ k en didactisch 

op elkaar aansluiten, maar die ook goed afzonderlĳ k te gebruiken zĳ n.

www.boomhogeronderwijs.nl
www.duurzameenergietechniek.nl
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