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Energie transitie
het grote plaatje

Prof.dr.ir. Vianney Koelman



Hoeveel kCal per persoon per dag moeten geproduceerd worden om onze
samenleving draaiende te houden?

a. 2 000 kCal
b. 10 000 kCal
c. 20 000 kCal
d.  100 000 kCal



X 20

Primaire productie
5 000 kCal/persoon/dag

Primaire productie
100 000 kCal/person/day

Eindgebruik (metabolic rate)
2 000 kCal/persoon/dag

Eindgebruik (vermogen)
40 000 kCal/persoon/dag

Food-powered Fossil-powered



Your personal army of athletes

Foto: Wahoo



Aardolie: een dominante component in ons energieverbruik

100 000 kCal is …?
a. een glas (0.2 liter) olie

b. een fles (1 liter) olie
c. een jerrycan (10 liter) olie

d. een vat (159 liter) olie
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Jaarlijks olie verbruik: OECD vs niet-OECD
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OECD
36 landen

1/6 van de wereldbevolking
½ van de globale BNP

Olie: 1977  2017
OECD consumptie: x1

Niet-OECD consumptie: x3

Source: BP statistical review of world energy 2018

Steeds meer mensen krijgen toegang tot hun dagelijkse jerrycan



CO2 ↑  temp ↑     
temp ↑ zeespiegel↑

We hebben genoeg fossiele
voorraden om het volume van de 
oceanen te laten toenemen met: 

a. 1% 
b. 2% 
c. 4% 
d. 8%



De infrastructuur die Nederland beschermt tegen overstromingen
is ontworpen voor een maximale zeespiegel stijging van:

a. 0.001 %
b. 0.01 %
c. 0.1 %
d. 1 %





Clark et al, Nature Climate Change, 6(4), pp. 360–369 (2016).



Energie transities: toen en nu

1965
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Jaarlijks primair energie verbruik in Nederland:
de transitie van kolen naar gas (“de perfecte glijvlucht…”)

0
0

Ja
ar

lij
ks

ol
ie

&
 g

as
 v

er
br

ui
k

Jaarlijks duurzaam energie verbruik

?  A. “Stug doorklimmen…”

?  B. “Eerste begin afdaling…”

?  C. “Langzame afdaling…”

?  D. “Versnelde afdaling…”

Jaarlijks primair energie verbruik (wereldwijd):
Waar staan we in de transitie van fossiel naar duurzaam?

Source: BP statistical review of world energy 2018



Source: BP statistical review of world energy 2018
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Groningen, 28-8-2018

Energie transitie

Wat houd ons tegen? 

a. Olie & gas lobby
b. Internationale politiek
c. Aantrekkelijkheid olie & gas
d. Klimaat scepticisme



Schaalbaar
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Economisch op globale schaal: 20x voedsel systeem

Afroepbaar

Beschikbaar op afroep: altijd en overal…

Aantrekkelijkheid olie & gas



Biobrandstof

Schaalbaar --

Afroepbaar +



Zonnecellen

Schaalbaar +

Afroepbaar --



IEA landen houden een strategische reserve aan van 3 vaten olie per persoon

De Tesla Powerwall 2 Li-ion batterij weegt 120 kg en kost Euro 6000. 
Hoeveel Powerwalls heb je nodig om het equivalent op te slaan?

a. 0.35
b. 3.5
c. 35

d. 350



Energie systeem vereisten: 
• Afroepbaar
• Schaalbaar
• Duurzaam

‘twee van de drie’ niet langer een optie:
urgente behoefte aan nieuwe energie
technologie die voldoet aan alledrie de eisen

Oil & gas

Solar PV

Wind power

Coal

Bio fuels

Hydro power

?

Duurzaam

Afroepbaar
Schaalbaar
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Electrochemical Energy Applications

Batteries

Electrolyser

Argonne National Laboratory

www.wikipedia.com

Krol and Graetzel (2012).

Photo-electrochemical Water Splitting

www.greengeek.ca

Fuel Cells

www.imageproduction.nl

Electrode
(metal, semiconductor, MIEC)

Electrode

Electrolyte
(solid, liquid)

• Interfaces
• (Electro-)chemical reactions

Gas/fuel
in/out

Electrical circuit

Electrochromic Windows

Gas/fuel
in/out





Fusiereactoren: zon op aarde



Een lange weg te gaan…
Nederland
Tot 2030:  halvering CO2 emissies
2030 – 2050:  nog drie halveringen … (hoe?)

International
Strijd of samenwerking?

Impopulaire maatregelen met direct effect:
• CO2 tax?
• Kernenergie?
• Gas voorlopig als vervanger voor kolen?
• Carbon capture and storage (CCS)?
• Levensstijl aanpassingen?
• CO2 labels

Lasting impact
• Research, research & research…!
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