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I. Aanleiding 
 

ELP wil met deze notitie een bijdrage leveren om tot een verantwoorde en betaalbare 
energietransitie te komen. Wij moeten op weg naar “fossielvrije” energievoorziening. De 
steenkool, olie en gas gaan in de ban, want die zijn vervuilend en raken op den duur “op”. 
Biomassa uit bijv. hout en houtpellets is niet duurzaam. De subsidiegelden die de overheid 
daaraan toekent, staan inmiddels ter discussie.  
 
We moeten van het gas af in 2030 en in 2050 is de hele wereld fossielvrij in de 
energievoorziening: Duidelijk, dat is het streven. 
 
Het is, voor ons althans, nog niet duidelijk, hoe wij en hoe de wereld dat voor elkaar gaat 
krijgen. Er zijn nog landen die (zogenoemd ‘tijdelijk’) nog steenkoolcentrales bijbouwen, andere 
gaan eerst over op gasverwarming en weer andere subsidiëren energieopwekking met 
biomassa.  
 
De nieuwe wereld-energiedrager zal moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Overal – wereldwijd - toepasbaar 

• Langdurig beschikbaar 

• Onafhankelijk zijn van weer en klimaatverandering 

• Ononderbroken,24/7, beschikbaar 

• Veilig, regelbaar en betrouwbaar 

• Niet afhankelijk van minder ‘gezellige’ landen 

• Een stabiele en betaalbare prijs hebben 
 
 
 
Namens Fractie ELP        Drachten, januari 2022 
 
                           
                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasopslag Langelo 
 



 
 

II. De stand van energiezaken 
 

Deskundigen, wetenschappers in allerlei disciplines hebben meningen geformuleerd op basis 
van onderzoeken, op hun eigen vakgebied maar de uitkomsten zijn niet altijd eensgezind. 
Ook de overheden in ons land hebben zich verplicht om volop met visies, plannen en 
subsidieregelingen aan de slag te gaan. Onze gemeente Smallingerland voortvarend met de 
toekomstige energievoorziening bezig en wordt bijvoorbeeld voorgesorteerd op toekomstige 
energievoorziening door middel van warmtenetten. Welke energiebron gaat worden toegepast 
is nog niet zeker, want van de genoemde geothermie is de beschikbaarheid nog onzeker. 
Daarnaast worden zonne- en windenergie genoemd. De toepassing van geothermie zal 
afhangen van nog uit te voeren – dure - proefboringen en daar zal een partij voor moeten 
worden gevonden.  
 

Zonne-energie is in Smallingerland positief 
ontvangen en wordt zowel zakelijk als 
particulier al ruim toegepast. Helaas schijnt 
de zon niet de gehele dag, valt een 
zonneweide niet bij een ieder in de smaak. 
Een ander probleem is het elektriciteitsnet 
- de grid - , dat helaas nog jaren 
ontoereikend is om pieken op te vangen. 
Bij teveel aanbod gaat er daardoor veel 
stroom verloren. Een ander punt is dat bij 
een brand (zoals onlangs nabij 
Veenwouden) milieuvervuiling optreedt 

(glasdeeltjes in veeweiden), waar nog geen oplossing voor is. 
  
ELP is tegen windmolens in onze gemeente; niet alleen om de horizonvervuiling, maar ook 
omdat de opbrengsten op land verre van de gepresenteerde capaciteit ligt. Bij minder dan 
windkracht vijf neemt de opbrengst met een factor drie af. Voor de gezondheid heeft vooral 
windenergie ook negatieve effecten op mens en dier en zijn de gebruikte materialen niet 
biologisch afbreekbaar. De toekomst voor grote windparken zien we echter eveneens op zee. 
                                       

 
 
 
 



 
 

III. Ambitie van ELP 
 

In onze recente ELP-notitie’ Vliegen of uitgevlogen’ hebben wij onze visie op de ontwikkeling 
van betaalbare woningbouw op de airstrip Drachten gegeven. Daarbij hebben wij ook de 
energievoorziening aangestipt, waaronder een vernieuwende energiebron zoals de thorium-
reactor, die met zoutbaden werkt en niet met cesium of gevaarlijke stralingsbronnen. Die 
energiebron is, naast geothermie, waarschijnlijk kansrijk voor Smallingerland, althans verdient 
wat ons betreft nader onderzoek en beschouwing. 
  
Na publicatie van onze genoemde notitie zijn wij benaderd door een werkgroep uit de 
gemeente Ronde Venen, die gespecialiseerd blijkt in vernieuwende energie. Wij hebben ons 
inmiddels ter plaatse uitgebreid laten voorlichten over de huidige stand van de techniek en 
ontwikkelingen, die in de wereld op dat vlak plaatshebben. 
 
Wij zijn enthousiast over de inzet daar, maar ook over de mogelijkheden die er zijn om in de 
toekomst tot een veilige, stabiele en schone energievoorziening te komen. 
Hieruit komt onze ambitie om, mede met deze notitie, een aanzet te geven om te komen tot 
een proeftuin in onze provincie voor nieuwe energiesystemen, dus nieuwe concepten en 
technologieën op het gebied van energieopwekking en distributie. De nieuwste inzichten 
kunnen dan in de praktijk en onderlinge samenwerking worden uitgeprobeerd, inclusief 
gedragsonderzoek en toetsing aan wet- en regelgeving. Wij vinden dat onze gemeente en de 
provincie daar uitermate geschikt voor zijn: wij hebben de ruimte, de ambitie en de bereidheid 
onze kennis te verbreden. 
 
Kort gezegd, wij pretenderen zeker niet het beter te weten, maar willen voor onze inwoners in 
brede zin kansen onderzoeken en pakken waar mogelijk, om tot een betaalbare transitie te 
komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laswerk gastransportleiding 
 

IV. Draagvlak voor alternatieven 
 

Uit een recente publicatie blijkt, dat 50%van de inwoners in NL tegenwoordig positief over 
kernenergie denkt. 20 % geeft aan geen mening te hebben. De groep voorstanders blijkt 
groeiende, iets wat te maken zal hebben met de betrouwbaarheid van levering, de goedkope 
prijs voor de gebruiker en het feit dat de afvalstroom beheersbaar is en minder specifiek afval 
oplevert dan een regionaal ziekenhuis.  
 



 
 

V. Een werkgroep vanuit de gemeenteraad? 
 

ELP zou graag zien, dat de gemeente Smallingerland lid wordt van de Vereniging Thorium 
Europa, de ontwikkelingen actief volgt en proefopstelling in onze provincie probeert te krijgen. 
Een werkgroep met inwoners vanuit de gemeente kan daarbij behulpzaam zijn. 
 
 

VI. Oplossingen met thorium om het warm en betaalbaar te houden 
 

 “Gewoon” een kleine kerncentrale inzetten? Als Smallingerland met 55.000 inwoners de 
komende tijd besparingen haalt dan is een gemiddeld vermogen nodig van 105MW.  
Dit is nagenoeg te realiseren met 2 reactors van Copenhagen Atomics, Molten Salt Reactors 
(MSR) van 50MW elektrisch vermogen, die in een 40-voets container geleverd worden en 
daarbij moeten dan 2 stoomturbine-generator combinaties worden gezet. De investering komt 
dan voor zover nu te voorzien op ruwweg € 120 Mio (marge ca. 20 %), kostprijs ca. 4 eurocent 
per kwh. De reactor kan in een betonnen put geplaatst worden. Na 40 jaar wordt de container 
gewisseld waarbij het zout dat de warmteoverdracht verzorgt maar ook de nucleaire lading in 
zich heeft, wordt overgeplaatst van de oude naar de nieuwe reactor. Dat geeft waarschijnlijk 
30% lagere kosten plus de besparingen, die met de serieproductie over de jaren is gerealiseerd. 
Maar 40 jaar vooruitkijken is wel erg lang.  
 
De reactor produceert geen langlevend kernafval. De geringe hoeveelheid afval (20x minder 
dan een huidige reactor) is qua straling gevaarlijk gedurende 300 jaar dus geen 100.000+ jaar. 
Men classificeert deze reactor als Molten Salt Reactor, omdat gesmolten zout op 500 tot 600 
graden de warmte afvoert naar een zout-naar-water warmtewisselaar. Het water geeft stoom, 
die een turbine/generator aandrijft.  
 
Een andere oplossing voor Smallingerland komt van MOLTEX. Zij werken aan een MSR van 
300MW. In dat geval kan je een groter gebied van stroom voorzien. De kosten zullen inclusief 
een bijpassende turbine/generator in de grootte-orde van € 500 Mio liggen. Met deze maat heb 
je wat meer reserve, wat is ook nodig in de winterperiode. Tevens kan je ook een groter gebied 
van elektriciteit voorzien. Stroom kost dan +/- 2,3 eurocent per kwh! 
Er zijn nog een paar goede ontwikkelingen en wij zullen met 1 tot 2 jaar zien, welke 2 of 3 de 
meeste voortgang hebben. De USA en Canada zetten nu zwaar in op de MSR.  
 
Beide oplossingen kunnen afgewerkt uranium en plutonium uit nu draaiende kernreactors als 
energiebron inzetten. Er zijn met name grote voorraden Plutonium. Gevaarlijk en niemand 
weet hoe je er anders van af komt dan het te splijten in de komende MSR’s. Door de toepassing 
van gebruikt uranium en plutonium zijn de brandstofkosten 5 tot 10 maal lager dan die bij de 
nu gebruikte Licht Water Reactors. Ook is het onderhoud minder en is voor de bediening van de 
reactor minder personeel nodig. 
 
De Nederlandse wetgeving schrijft (nog) voor dat een nieuwe kernreactor alleen van het type 
licht water reactor mag zijn. Wij moeten daarom met veel initiatieven komen om (snel) de wet 
aan te laten passen. Anders komen er mini-licht-water reactoren, die iets minder veilig zijn, 
maar vooral duurder in gebruik (en daar komt dan nog steeds langlevend kernafval uit). 
 



 
 

VII. TOELICHTENDE BIJLAGEN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Een nagenoeg onuitputtelijke bron die bijna geen CO2 uitstoot: de thoriumreactor zou - al tijden - het klimaat 
kunnen redden. Nu is China dicht bij een werkende centrale. 
Gaat het dan toch gebeuren? 

 

  
Thorium is er in overvloed en is onder meer te vinden in Australië, de Verenigde Staten en India. 

 
Bard van de Weijer schrijft op 17 september 2021, 11:12 (de Volkskrant) 
Een dorre zandvlakte bij de Chinese stad Wuwei. Hier, op deze onherbergzame locatie waar gortdroge 
woestijnwinden de bezoeker geselen, moet het volgende hoofdstuk beginnen van de energierevolutie. China 
opent hier ergens de komende weken zijn zelf ontwikkelde gesmoltenzoutreactor die kan draaien op thorium. 
 
Deze technologie vormt de basis voor een energiebron waarvan wordt gezegd dat ze veiliger is dan huidige 
kerncentrales, minder langlevend radioactief afval oplevert (dat in theorie driehonderd jaar in plaats van vele 
tienduizenden schadelijk blijft), die nagenoeg onuitputtelijk is (in elk geval voor de komende tienduizend jaar), 
minder beslag op de ruimte legt en bijna geen CO2 de atmosfeer in jaagt. 
 
Drie jaar geleden, toen Jan Leen Kloosterman op werkbezoek was in China om meer te horen over het project, was 
hier nog niks. En nu lijkt China klaar om deze grote, langverwachte stap te zetten. In 2011 kondigde het land aan in 
tien jaar tijd een werkende reactor te willen hebben. ‘Ik sta versteld wat de Chinezen bereikten in de afgelopen 
tien jaar’, zegt Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. 
 
Wat heeft China precies bereikt? Staat de wereld aan de vooravond van een nieuwe, nagenoeg duurzame 
energiebron? Hoe werkt een thoriumreactor? Wat zijn de voordelen? En de nadelen? Hoever zijn we en wat moet 
er nog gebeuren? Gaat thorium het energie- en klimaatprobleem oplossen? En hoe zit het met de veiligheid en het 
radioactieve afval? 
 
Hoe werkt een thoriumreactor? 
Thoriumreactoren (of beter: gesmoltenzoutreactoren met thorium en uranium als brandstof) werken net als 
kernreactoren die nu worden toegepast op het principe van kernsplijting, waarbij een zware onstabiele atoomkern 
zich deelt in lichtere kernen en enorme hoeveelheden energie vrijkomen. Thorium is een element (ontdekt in de 
19de eeuw en vernoemd naar de Noorse god van de donder) dat lange tijd weinig toepassingen kende. 
Kampeerders van voor het ledlamptijdperk kennen het van het gaskousje, waarin thorium zat verwerkt, dat bij 
verhitting fel oplicht. 
 
Thorium is van zichzelf niet splijtbaar. Maar als er een neutron in wordt geschoten, valt het uiteen in uranium 233. 
Uranium 233 is wel splijtbaar en daarmee kan thorium indirect dienen als brandstof voor een kerncentrale. 
Thorium levert massa’s energie op: een gram bevat potentieel net zo veel energie als 2.500 liter benzine. Het is er 

in overvloed en is onder meer te vinden in Australië, de Verenigde Staten 
en India. 
 
In de jaren zestig werd in de Verenigde Staten al een gesmoltenzoutreactor 
ontwikkeld, de Oak Ridge National Laboratory. Beeld Oak Ridge National 
Laboratory 
 
 
 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Bard%20van%20de%20Weijer


 
 

 
Thorium kan worden opgelost in zout dat bij ongeveer 450 graden Celsius vloeibaar wordt en door de reactor kan 
stromen. Om de kernreactie op gang te brengen, is overigens ook een beetje verrijkt uranium of plutonium nodig. 
 
Een ander verschil met reguliere kerncentrales is dat er geen splijtstofstaven worden gebruikt, die door water 
worden gekoeld, maar dat de brandstof opgelost zit in het zout, waarvan de hitte wordt gebruikt om stoom te 
genereren voor een turbine die elektriciteit produceert. 
Een belangrijk voordeel van een gesmoltenzoutreactor is dat deze passief veilig is; zodra er iets misgaat, 
bijvoorbeeld doordat de pompen er bij een stroomstoring uitvallen, stopt de kernsplijtingreactie. Mocht het zout 
alsnog te heet worden, dan smelt een zogenoemde vriesplug (een soort plug van gekoeld en gestold zout) onder in 
het reactorvat, waarna het hete zout wegstroomt in opvangbekkens onder de reactor. Deze bekkens kunnen door 
de lucht worden gekoeld. Er zijn dus geen pompen nodig om in geval van nood oververhitting te voorkomen. 
Hierdoor moet het proces ‘inherent veilig’ zijn. 
 
Nog een voordeel is dat alle brandstof in theorie grotendeels opgebruikt wordt, waardoor de energieopbrengst 
per gram thorium veel hoger is dan bij de huidige generatie kernreactoren die op uranium draaien. Ook is het 
grootste deel van het afval veel minder lang schadelijk: de halfwaardetijd (hoelang het duurt voor de radioactieve 
straling is gehalveerd) is zo’n dertig jaar, waardoor het na driehonderd jaar niet meer schadelijk is. Nog steeds een 
lange periode, maar deze periode is beter te overzien dan de vele tienduizenden jaren dat hoogradioactief afval uit 
gewone kerncentrales veilig opgeborgen moet worden. Nog een voordeel: een gesmoltenzoutreactor kan ook 
plutonium ‘opbranden’, het principe kan dus de wereld verlossen van grote hoeveelheden van het zeer schadelijke 
plutonium.  
 
Is de gesmoltenzoutreactor nieuw? 
Allerminst. Al in de jaren zestig draaide er een in de Verenigde Staten. De reactor die China nu bouwt, is daarvan 
bijna een kopie. Al werkt deze nog niet op thorium, maar op uranium. Het vermogen van de Chinese reactor is 
gering, amper genoeg om duizend huishoudens te voorzien van elektriciteit. Het belangrijkste doel is om ervaring 
op te doen. China hoopt rond 2030 een reactor te hebben die ruim 150 keer krachtiger is. Dat komt in de buurt 
van het vermogen van de Nederlandse kerncentrale in Borssele. 
 
Waarom duurt het zo lang? We hadden deze technologie al een halve eeuw geleden. 
Experts (en ook China) denken dat de eerste commerciële gesmoltenzoutreactor op thorium pas rond 2040 in 
bedrijf komt. Dat het zo lang duurt, komt doordat een aantal technieken nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn. Zo is 
niet duidelijk of de gebruikte reactoronderdelen lang genoeg bestand blijven tegen de straling, de corroderende 
werking van het zout en de temperaturen van meer dan 700 graden Celsius. 
 
Een van de grootste uitdagingen is om de zoutoplossing te voorzien van nieuwe brandstof (en afvalstoffen eruit te 
filteren) terwijl de reactor in bedrijf is. Dankzij het ‘online’ toevoegen van brandstof en verwijderen van 
afvalstoffen, hoeft de reactor nooit uitgeschakeld te worden en kan al het thorium (en het beetje uranium) 
optimaal worden benut. 
 
‘We hebben dit proces nog niet onder de knie’, zegt Kloosterman. ‘Met de chemie van uranium en plutonium 
hebben we al veel ervaring. In het lab lukt het al wel om thorium te zuiveren, maar nog niet op industriële schaal.’ 
 
Bij het splijtingsproces ontstaan veel andere elementen die de samenstelling van het zout op termijn veranderen 
als je niet filtert. Die moeten er ook uit. Bijvoorbeeld met een methode die helium bubbling wordt genoemd. 
Hiermee worden belletjes heliumgas door de zoutoplossing gejaagd, die onderweg bijvoorbeeld het 
splijtingsproduct xenon wegfilteren. Xenon heeft als kenmerk dat het neutronen absorbeert en dat beïnvloedt de 
kettingreactie negatief. Ook molybdeen en andere ongewenste stoffen kunnen met helium uit het zout worden 
gehaald. 

     
 Technici in de Oak Ridge National Laboratory.  
Beeld Oak Ridge National Laboratory  

 
 
 



 
 

Is de thoriumreactor niet hetzelfde lot beschoren als kernfusie, die andere belofte van onuitputtelijke schone 
energie? Die komt er ook maar niet. 
Nee, zegt Kloosterman. ‘In principe hebben we de technologie voorhanden. Er zijn geen wetenschappelijke 
uitdagingen zoals bij kernfusie.’ Het is, zegt Kloosterman, vooral een kwestie van geld. Met voldoende financiering 
kunnen we de technologie met zekerheid ontwikkelen. De uitdaging is nu vooral opschaling, zegt de hoogleraar. 
 
Drie jaar geleden was er alleen nog maar een zandvlakte aangewezen waar de centrale moest komen, en nu staat-
ie er. ‘Ze ontwikkelen niet alleen de technologie, maar ook de achterliggende industrie om op grote schaal 
materialen te kunnen leveren die nodig zijn om gesmoltenzoutreactoren in grotere aantallen te bouwen.’ 
 
Als de belofte zo groot is, waarom gaat er dan niet veel meer onderzoek naar deze technologie? 
Omdat ze te laat komt. In 2050 moet de wereld het klimaatprobleem al hebben opgelost en moet de 
energievoorziening al CO2-vrij zijn. In principe kan dat: er zijn veel scenariostudies die zeggen dat de wereld 
klimaatneutraal kan worden met zon, wind, water en vormen van energieopslag. En de thoriumreactor kent niet 
alleen maar voordelen; hoewel het een stuk lastiger is om de technologie te gebruiken voor de productie van 
kernwapens, is het volgens fysici niet onmogelijk. Als de wereld straks vol staat met dit type reactoren, is de kans 
misschien ook groter dat een land zijn reactors gebruikt voor de productie van een kernwapen. 
 
Hoewel onder ideale omstandigheden het meeste radioactieve afval na driehonderd jaar onschadelijk is, is er nog 
altijd een klein deel afval dat wel duizenden jaren veilig opgeborgen moet worden. Dat is voor tegenstanders als 
Greenpeace en World Information Service on Energy (Wise) een reden om de technologie te verwerpen. Het gaat 
niet om het volume, stelt Wise. Dat is bij conventionele kerncentrales ook relatief klein. Het gaat erom dat de 
wereld vele toekomstige generaties niet kan opzadelen met een levensgevaarlijke afvalvorm waarover we geen 
controle meer hebben. 
 
Voorstanders als Kloosterman stellen dat het onzeker is of het lukt om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Doordat de 
wereldbevolking groeit en daarmee de energiebehoefte. Zij pleiten ervoor om nu alvast enkele kerncentrales te 
bouwen, zodat het aandeel CO2-arme energie sneller groeit en de kans groter is dat de wereld de klimaatdoelen 
haalt. Deze conventionele kerncentrales kunnen stap voor stap worden vervangen door gesmoltenzoutreactoren 
op thorium, zodra de technologie gereed is. 
Bovendien, zegt Kloosterman, hoeven we niet te wachten tot we het online zuiveren en toevoegen van brandstof 
onder de knie hebben. Over een jaar of tien zijn er commerciële thoriumreactoren die een jaar of acht kunnen 
draaien op één brandstoflading. Vervang na acht jaar de reactorkern, of delen daarvan, en je kunt weer acht jaar 
verder. De resterende brandstof in het zout van de ontmantelde reactor kun je later verder ‘opbranden’ als de 
technologie van het online toevoegen van brandstof onder de knie is, stelt de hoogleraar. 
 
Bedrijven als het Amerikaanse Terrestrial Energy denken rond het einde van het decennium al zulke reactors 
operationeel te hebben. Er kunnen dus al eerdere ‘veilige’ reactors zijn, ook al werken die nog niet optimaal. 
 
Komt de thoriumreactor er wel of niet? 
Of deze route gaat werken is niet zeker. Een van de onzekerheden is of gesmoltenzoutreactoren economisch 
kunnen concurreren met zon en wind. Een ding is duidelijk, zegt Kloosterman: ‘Met de huidige budgetten zal 
Europa nooit een eigen reactor krijgen. Europa investeert 5 miljoen euro in vier jaar tijd, China stak de afgelopen 
tien jaar 300 miljoen in het thoriumproject. 
 
Om tot een eigen reactor te komen, en in de toekomst niet afhankelijk te zijn van China, moeten een of twee 
Europese landen bereid zijn een paar honderd miljoen te steken in een demonstratiereactor, vergelijkbaar met de 
bouw van de Iter-kernfusiereactor in Frankrijk. ‘Als je ziet hoeveel er naar de energietransitie gaat, is dit in feite 
kleingeld.’ 
 
URANIUM SNEL DUURDER 
Prijzen van uranium, brandstof voor kerncentrales, zijn de afgelopen weken sterk gestegen. Speculanten voorzien 
de komende jaren een sterke groei van de vraag naar uranium nu de wereld meer en meer op zoek gaat naar CO2-
arme brandstoffen. De bouw van nieuwe kerncentrales zal leiden tot een tekort aan uranium, omdat de afgelopen 
jaren weinig is geïnvesteerd in nieuwe mijnen, is de verwachting van sommige beleggers. Prijzen zijn inmiddels 
eenderde hoger dan aan het begin van het jaar. 
 



 
 

Zon en wind zijn de werkpaarden die de wereld naar een klimaatneutrale toekomst moeten leiden. Maar hoe vang 
je de pieken en dalen op waarmee ze hun energie leveren? ‘Technisch moet het kunnen. Waarom het zo traag gaat 
weten we eigenlijk niet.’  
 
Joep Engels27 november 2021, 13:27 
Hij was zijn tijd ver vooruit. Al in 1977 bedacht de Bredase ingenieur Luc Lievense een plan om met windenergie 
constant stroom te kunnen leveren. Hij stelde voor in het Markermeer een honderd kilometer lange en veertien 
meter hoge ringdijk aan te leggen, met daarop 400 windturbines met een vermogen van elk ruim één megawatt. 
Waaide het hard en overtrof het aanbod de vraag, dan kon de overtollige stroom pompen aandrijven die het 
waterpeil binnen de dijk ophoogden. Als de wind stil zou vallen, liet men het waterbekken eenvoudig leeglopen, 
wat weer stroom genereert. 
 
Het plan haalde het niet. De olieprijs, die in de jaren zeventig naar recordhoogte was gestegen, kelderde in het 
nieuwe decennium. Bovendien vreesde Amsterdam dat de stad bij een dijkdoorbraak zou overstromen. 
 
De pieken en dalen van zon en wind 
Maar in discussies over duurzame energie leeft het plan voort. De pieken en dalen van zon en wind zijn nog altijd 
een struikelblok voor een betrouwbare duurzame elektriciteitsvoorziening. En dan lonkt dit simpele en tot de 
verbeelding sprekende concept. 
Maar verwacht er niet te veel van, zegt Fokko Mulder, hoogleraar energieopslag aan de TU Delft. “Als je de 
mogelijkheid hebt om een opslagbassin aan te leggen, in de bergen of fjorden, moet je het zeker doen. Maar zo’n 
systeem heeft een lage energiedichtheid. En wij gebruiken zoveel energie in dit land. Ik heb het eens uitgerekend. 
Met het totale energieverbruik in Nederland op één dag kun je het IJsselmeer twintig keer leegpompen. Met zo’n 
bekken kom je hier dus niet ver.” 
 
Wind en zon zijn de werkpaarden 
Maar hoe dan wel? Het doel is duidelijk. In 2050 moet de wereld klimaatneutraal zijn. Wind en zon zijn de 
werkpaarden in dit streven. Maar hoe vang je dan de pieken en dalen op? Hebben we daar wel de buffers voor? 
 
Opslagsystemen zijn niet het eerste waar Kornelis Blok aan denkt als hij vraag en aanbod in de nieuwe 
energiewereld op elkaar wil afstemmen. Uitbreiding van het elektriciteitsnet komt bij de hoogleraar 
energiesysteemanalyse aan de TU Delft op de eerste plaats. “We moeten de wind- en zonneparken in Europa aan 
elkaar knopen. Dan spreid je het aanbod, het waait immers bijna altijd wel ergens in Europa. Het is ook de 
goedkoopste manier om het probleem aan te pakken. Al is het niet altijd even makkelijk. De Tennets van deze 
wereld, de netbeheerders, kreunen nu al. Maar hoe meer we doen, hoe beter het is.” 
 
Stem de vraag op het aanbod af 
Op plaats twee zet hij het spreiden van de vraag. Of beter: het afstemmen van de vraag op het aanbod. Vroeger 
liet je de wasmachine in de energieluwe nacht draaien, maar dat zet volgens Blok met de huidige zuinige machines 
nog maar weinig zoden aan de dijk. De warmtepomp kan een waardige opvolger worden, maar met name de 
elektrische auto kan een verschil maken. 
“Nu speelt dat nog niet zo’n grote rol, "zegt Blok, “maar als straks de meeste auto’s elektrisch zijn, zou je ze 
moeten opladen als er stroom over is”. Een Tesla heeft die optie en er bestaat ook al een app die probeert de accu 
te laden op momenten van overschot. Blok: “Maar dan moeten de tarieven ook dynamisch worden, zodat de 
consument financieel geprikkeld wordt er gebruik van te maken.” 
 
Autoaccu's als opslag 
Met spreiden kom je een heel eind, zegt hij, maar uiteindelijk moet je een deel van de stroom ook opslaan. Voor 
de korte termijn, om de nacht of een sombere dag door te komen. Daarvoor zou je batterijen kunnen inzetten, en 
ook daarin bieden de elektrische auto’s een mooie optie. “Die zouden in tijden van stroomschaarste ook kunnen 
ontladen. De autoaccu’s zijn daarvoor nog niet echt geschikt, maar de fabrikanten zien deze toepassing aankomen 
en zullen daarop inspelen.” 
Voor de lange termijn bieden de batterijen (nog) geen soelaas. Blok laat het zijn studenten altijd uitrekenen en dan 
blijkt dat een gemiddeld huishouden vijftig zogeheten powerwalls van Tesla nodig heeft om de winter door te 
komen. “Daarvoor moeten we een deel van de opgewekte stroom inzetten om duurzame brandstoffen zoals 
waterstof te maken. Het is relatief duur, maar volgens onze berekeningen gaat het, als je in deze volgorde werkt, 
om vijf procent van de totale stroom. Op het geheel maakt dat voor de prijs niet veel uit.” 
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2500 miljoen kilowattuur per dag 
Collega Mulder kijkt er net iets anders tegenaan. De mogelijkheden van de elektrische auto worden volgens hem 
overschat. “Stel dat we straks allemaal elektrisch rijden en evenveel kilometers maken als nu”, rekent hij voor. 
“Dan verbruiken alle personenauto’s in Nederland per dag 40 GWh [de Engelse afkorting voor gigawattuur, 1 GWh 
is een miljoen kilowattuur, red]. Als je alle energie meerekent, verbruiken we in Nederland nu 2500 GWh per dag. 
Zoveel pieken en dalen kunnen die auto’s niet opvangen.” 
 
Volgens hem zijn het de opwekkers van elektriciteit zelf die voor de opslag moeten zorgen. “Ik denk dat we voor de 
korte termijn 20 à 30 procent van het piekvermogen daarvoor moeten inzetten. Dat lijkt veel en duur, maar opslag 
levert ook geld op. Als je de stroom opslaat, gooi je het niet alleen niet weg, je voorkomt er ook mee dat de prijs 
inzakt. Je ziet het ook gebeuren. Er gaat geen maand voorbij of ergens in de wereld wordt weer een batterij van 
soms wel een gigawattuur aangekondigd. Bij een zon- of een windpark, of bij een knooppunt van het netwerk.” 
 
Synthetische brandstoffen 
Voor de seizoensopslag denkt ook Mulder aan de productie van synthetische brandstoffen zoals waterstof of 
ammoniak (zie kader). Daarbij gaat wel een hoop energie verloren. Als je de elektriciteit uit windenergie gebruikt 
om waterstof te maken en vervolgens die waterstof weer omzet in stroom, heb je nog maar 40 procent van de 
elektriciteit over. 
Dat hoeft geen bezwaar te zijn, legt Mulder uit. Elektriciteit is een bijzonder effectieve vorm van energie. “Een 
benzinemotor haalt nog geen 15 procent rendement. Een elektromotor zit ruim boven de 80 procent. Als je het zo 
bekijkt, is het overkomelijk dat je met de omzetting veel verliest. Of neem een warmtepomp: die haalt drie tot vijf 
keer zo veel warmte uit een kilowattuur. Zo’n pomp is na de omzetting nog steeds twee keer zo rendabel.” 
 
Nieuwe beleggingkans voor pensioenfondsen 
Al met al ligt de weg naar de volledige elektrificering van de samenleving open. Technisch zijn de oplossingen 
denkbaar, zegt Mulder. “De obstakels zijn van organisatorische en financiële aard. Met de ontwikkeling en 
opschaling van de noodzakelijke technologie ben je met een energievoorziening die draait op zon en wind 
voordeliger uit. Dat vereist nog wel de nodige investeringen, die je pas op termijn terugverdient. Maar ik heb 
begrepen dat de pensioenfondsen zoeken naar nieuwe beleggingsmogelijkheden.” 
 
Als het allemaal uit kan, waarom doen we het dan niet? In de scenario’s die het Internationaal Energie Agentschap 
of het IPCC, het klimaatagentschap van de VN, schetsen, mogen we blij zijn als de wereld in 2050 de 
elektriciteitsvoorziening volledig heeft verduurzaamd. Elektriciteit is dan goed voor bijna de helft van de totale 
energievraag. De andere helft wordt in die toekomstbeelden nog steeds gedekt door biomassa of fossiele 
brandstoffen (waarbij de CO2 onder de grond wordt gestopt). 
 
In theorie kan het, zegt Blok. Technisch is het mogelijk in 2050 die gehele brandstofbehoefte met waterstof af te 
dekken. “Maar dan moeten we de bijdrage van zon en wind nog veel sterker laten groeien dan in de huidige 
plannen. En die zijn al ambitieus. Bovendien zullen we ook waterstof moeten importeren. Als we honderd jaar de 
tijd hadden, zou het kunnen. Maar we hebben maar dertig jaar om CO2-neutraal te worden. Voor dat doel moeten 
we alles inzetten en kunnen we die biomassa of opslag van CO2 niet terzijde schuiven.” 
 
Deze omslag heeft zijn tijd nodig 
Deze omslag heeft nu eenmaal zijn tijd nodig, verzucht hij. Een recente Zweedse studie liet zien dat in de meeste 
landen de elektriciteitsvoorziening niet meer dan met één procent per jaar verduurzaamt. Blok: “We zien het hier 
in Nederland. Als we in 2030 een serie nieuwe windparken op de Noordzee willen hebben, moet daarover volgend 
jaar al een besluit zijn genomen. Anders draaien ze in 2030 niet.” 
 
Hij kan er geen specifieke knelpunten voor aangeven. “Als je het wereldwijd bekijkt, hoeft ruimte geen beperkende 
factor te zijn. Maar kijk hier in Nederland: als ergens een windmolenpark moet komen, zijn er allerlei procedures 
en bezwaren. Ander voorbeeld: in principe is er geen beletsel voor de vele hoogspanningsnetwerken die nodig zijn. 
Maar in de praktijk stuit Tennet op grenzen. Op gebrek aan mankracht bijvoorbeeld.” 
 
Het zijn anekdotische voorbeelden. “Het kan ook snel gaan, dat zie je nu bijvoorbeeld in Nederland, waar we in 
één decennium het aandeel duurzaam in de elektriciteitsvoorziening van 25 naar 75 procent gaan brengen.” 
Eigenlijk is nooit goed onderzocht waar de grenzen van de duurzame groei liggen. “Iemand als Mark Jacobson van 
Stanford University beweert wel dat we in 2050 alles elektrisch kunnen hebben, op basis van zon en wind. Maar 



 
 

dan vergeet hij dat daar een enorme infrastructuur bij hoort. Dan vergeet hij alle zware industrie met hun 
energiebehoefte. Nogmaals, in theorie kan het wel. Maar het moet wel gebeuren.” 
 
Snelle batterijen 
De batterij van een elektrische auto moet natuurlijk veilig zijn, mag niet te veel kosten en moet vooral niet te 
zwaar zijn. Dat wil zeggen: veel energie per kilo kunnen bevatten. De levensduur is weer niet zo belangrijk. De 
gemiddelde auto is na 350.000 kilometer wel op: een batterij waar je 500 kilometer mee kunt rijden, hoeft dus 
maar 700 keer te kunnen worden geladen. Dat maakt diezelfde batterij niet zo geschikt om een huishouden de 
nacht te laten doorkomen. Bij dagelijks helemaal laden en ontladen is de batterij na twee jaar versleten. 
 
Wil je een langere levensduur of een batterij die snel kan opladen en zo pieken in het stroomaanbod kan 
opvangen, dan moet je toegeven op het gewicht. Maar voor een batterij in een elektrische bus of een powerwall in 
een woning is dat niet zo’n bezwaar. 
 
Onderzoekers van de Universiteit Twente presenteerden onlangs een nieuw type batterij met een negatieve pool, 
de anode, van nikkelniobaat. In de bestaande lithiumionaccu’s is de anode veelal van grafiet, zegt Mark Huiijben, 
hoogleraar nanotechnologie van de UT. “Dat grafiet kan het snelle laden en ontladen niet goed aan. Na een paar 
snelle cycli degradeert het grafiet al en presteert de accu minder.” 
 
Met een anode van nikkelniobaat laadde en ontlaadde de accu tien keer zo snel. Dat klinkt als exotisch materiaal, 
maar de fabricage van zulke accu’s stelt volgens Huijben geen extreme eisen. De Twentse batterij lijkt zeer geschikt 
als buffer in het elektriciteitsnetwerk. 
 
Opslaan in ammoniak 
Bij de omzetting van elektriciteit naar duurzame brandstoffen denkt iedereen aan waterstof, maar ammoniak 
begint een geduchte concurrent te worden. Het is een oud idee: in de Tweede Wereldoorlog reden stadsbussen in 
Brussel al op ammoniak. Echt duurzaam was dat niet. Ammoniak werd en wordt meestal gemaakt van aardgas. Je 
kunt een bus beter meteen op aardgas laten rijden. 
 
Maar je kunt ammoniak ook maken door waterstof en stikstof (uit de lucht) onder hoge druk en temperatuur bij 
elkaar te brengen. Dat vreet energie, maar als het wordt gedaan met piekstroom uit wind- of zonne-energie die 
anders weggegooid zou worden, wordt het toch interessant. 
 
Je zou de ammoniak kunnen gebruiken als opslagmedium voor waterstof. Dat moet namelijk extreem worden 
gekoeld om het (in vloeibare vorm) te kunnen bewaren, of je bewaart het waterstof als gecomprimeerd gas, maar 
dan kost het nog steeds veel ruimte. 
 
Ammoniak is veel compacter. Als je de energie weer nodig hebt, is ammoniak als brandstof te gebruiken of je 
kraakt de ammoniakmoleculen in een brandstofcel weer tot waterstof en stikstof. 
 

 
Trouw 26-11-2021 Opinie   Energietransitie 
Niet collectieve warmtenetten, maar warmtepompen helpen ons naar een aardgasvrij Nederland  Om zoveel 
mogelijk woningen aardgasvrij te maken moeten we individuele bewoners met subsidie benaderen en niet inzetten 
op collectieve plannen van bovenop, menen Roebyem Anders en Marjan Minnesma. Het succes van de 
zonnepanelen laat zien dat dit werkt. 
 
Roebyem Anders en Marjan Minnesma25 november 2021, 11:52 
Nu premier Rutte de wereldleiders in Glasgow tot ‘actie, actie, actie’ heeft aangespoord, is het een goed moment 
om kritisch te kijken naar het project voor aardgasvrije woningen in eigen land. Alle woningen in ons land moeten 
uiterlijk 2050 aardgasvrij verwarmd worden, met 1,5 miljoen woningen in 2030 als eerste mijlpaal. Gemeenten 
hebben tot eind dit jaar de tijd om in een warmtevisie uit te leggen hoe ze dat willen doen. 
 
Nu die visies binnendruppelen is één ding duidelijk: collectieve warmtenetten zijn niet het verwachte 
wondermiddel om acht miljoen woningen van aardgas af te krijgen. Hoewel de overheid jarenlang haar kaarten op 
deze oplossing heeft gezet, blijkt die voor veel buurten domweg ongeschikt en financieel of technisch onhaalbaar. 
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All-electric-opties 
Tegelijkertijd zijn individuele all-electric-opties – zoals een elektrische warmtepomp met zonnepanelen en 
elektrisch koken – nog steeds een ondergeschoven kindje. Dit terwijl all-electric-technologieën zich ruimschoots 
bewezen hebben en geschikt zijn voor vrijwel elk type huis. Voor woningen die niet in een klap van het gas af te 
schakelen zijn, is een hybride warmtepomp in combinatie met een bestaande cv-ketel een prima tussenstap. 
 
Het huidige warmtebeleid houdt echter grotendeels vast aan centrale aansturing en collectieve oplossingen. Het 
Rijk legt de regie bij gemeenten om de volgorde en technologie te bepalen waarmee buurten van aardgas worden 
afgekoppeld. Het top-downkarakter van de gemeentelijke warmtevisies leidt weer tot een afwachtende houding 
bij bewoners en grote verhuurders, zoals woningcorporaties. 
 
Druppel op een gloeiende plaat 
Begin deze maand kondigde het kabinet aan tot en met 2024 een schamele 300 miljoen voor subsidie van 
individuele warmtepompen uit te trekken. Een druppel op een gloeiende plaat. Volgens de inschatting van het Rijk 
zelf zal de subsidie tot 35.000 extra warmtepompen leiden. Het grootste deel is bovendien hybride, wat betekent 
dat huishoudens nog steeds gas gebruiken. 
 
Het Rijk moet individuele verantwoordelijkheid voor klimaatactie veel sterker benadrukken, met financiële prikkels 
om huishoudens en woningcorporaties een zet in de goede richting te geven. Subsidie moet niet alleen hoog 
genoeg zijn, maar ook langdurig en voorspelbaar, met een vooraf bekend afbouwschema tot 2030. 
 
Zonnestroom laat zien hoe succesvol zo’n benadering van onderop kan zijn. Dankzij een ruimhartige, langlopende 
fiscale regeling voor individuele zonnesystemen is het aantal huizen met zonnestroom binnen tien jaar opgelopen 
naar 1,5 miljoen.  
 
Hoe kunnen we dit succes herhalen en miljoenen huishoudens stimuleren om over te stappen op een elektrische 
warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en isolatie? Dit kan via een genereuze subsidieregeling voor 
individuele huiseigenaren en via de afschaffing van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Stimuleer 
corporaties dan wel om dat geld aan duurzame maatregelen te besteden. 
 
Sneeuwbaleffect 
De prikkels zullen niet iedereen direct overtuigen om all-electric te gaan, maar net als bij zonnestroom zal er een 
sneeuwbaleffect ontstaan. Het argument dat individuele steun weinig zin heeft, omdat warmtepompen alleen 
werken in goed geïsoleerde huizen, snijdt geen hout. Ruim tachtig procent van alle woningen heeft dubbel glas – 
een randvoorwaarde voor all-electric – volgens de energiemodule ‘Woon 2018’.Er is kennelijk genoeg laaghangend 
fruit om te beginnen. Voor miljoenen woningen is all-electric de enige optie om met bewezen, betaalbare 
technologieën van het gas af te komen. 
 
Gemeenten beseffen dat terdege, zo blijkt uit de warmtevisies. Alleen als we voluit inzetten op zowel collectieve 
als individuele routes, maken we een goede kans om de gaskraan in 2050 voorgoed dicht te draaien. 
 
Lees ook: 
Nederland moet van het gas af. Dit kunnen we leren van de aardgastransitie in de jaren zestig 
Nederland krijgt huizen nauwelijks van het gas af, terwijl het weghalen van kolenkachels in de jaren zestig zo 
simpel ging. Althans, dat hoor je vaak.  
Maar dat is een illusie: de introductie van aardgas in huizen was ook geen eitje, toont een nieuw boek. 
 
Subsidie voor aardgasvrij maken 55.000 huurhuizen 
Het Rijk trekt 200 miljoen euro uit om huurhuizen van het aardgas af te helpen. 
Met dat bedrag kunnen in totaal zo’n 55.000 huurwoningen op een alternatieve energiebron overstappen, 
verwacht het kabinet 
 
Trouw 26-11-21 
Aanleg van een pijpleiding voor aardgas in juli 1964.Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo 
Nederland krijgt huizen nauwelijks van het gas af, terwijl het weghalen van kolenkachels in de jaren zestig zo 
simpel ging. Althans, dat hoor je vaak. Maar dat is een illusie: de introductie van aardgas in huizen was ook geen 
eitje, toont een nieuw boek. 
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Frank Straver15 april 2021, 11:38 
‘Speciale pan onzin, aldus deskundigen’. Die kop boven een artikel zou kunnen gaan over het koken op een 
inductieplaat, waarvoor bewoners van aardgasloze huizen nu soms pardoes hun collectie bak- en braadpannen 
wegdoen, terwijl die soms best nog geschikt konden zijn voor elektrisch koken. In werkelijkheid slaat de zin, 
‘speciale pan onzin’, op het idee dat huisvrouwen die in de jaren zestig voor het eerst een gasfornuis in hun keuken 
kregen al hun kookspullen nieuw zouden moeten aanschaffen. Een artikel in Het Vrije Volk (1965) wilde die mythe 
de wereld uithelpen. Een vlam uit de pit was weliswaar ‘fel’, maar koken op gas was best onder de knie te krijgen, 
beloofden experts. Toch bleven de zorgen over het gasfornuis veel huishoudens bezighouden. Zou de maaltijd niet 
aanbranden? Om de gasangst weg te nemen konden huisvrouwen op voorlichtingsavonden klassikaal leren hoe 
dat gaat, koken op aardgas. 
 
Dit is een van de voorbeelden die auteur Sven Ringelberg (32), werkzaam als energieadviseur van overheden en 
bedrijven, noemt in zijn nieuwe boek De Nederlandse aardgastransitie – lessen voor de energietransitie van de 21e 
eeuw. “Het idee dat Nederland soepeltjes, zonder slag of stoot, de kolenkachel inruilde voor de gasketel is 
hardnekkig”, zegt hij. Dat de introductie van de gaskachels, -ketels, -en fornuizen relatief snel verliep, dat klopt 
wel. 
 
Er kwam sociaal gezien echt veel bij kijken 
“Het rijk rolde een stevig plan uit. De gemeenten kregen de boodschap: in dat jaar, op die datum, zijn jullie aan de 
beurt voor een aardgasleiding, zorg dat u er klaar voor bent.” Die stevige coördinatie hield de vaart erin, maar dat 
wil niet zeggen dat het sociaal gezien niet tot rumoer leidde. Ringelberg spitte archieven uit, waarin hij grote en 
kleine voorbeelden aantrof van weerstand, angst en strubbelingen. “Voor velen was aardgas aantrekkelijk, de 
brandstof was schoner en goedkoper dan kolen. Toch kwam er sociaal gezien echt veel bij kijken.” 
 
Ringelberg beschrijft in zijn boek hoe bij de introductie van aardgas, na de vondst van het grote gasveld in het 
Groningse Slochteren, dezelfde kwesties de kop opstaken als nu, bij het streven van de overheid om huizen 
aardgasvrij te maken. Een grote groep huishoudens moest betalen om mee te kunnen doen aan de transitie van 
kolen naar gas. Dat leidde tot klachten. Sommigen raakten erdoor in de financiële problemen, memoreert 
Ringelberg. Mensen moesten hun oude fornuizen plotsklaps de deur uitdoen, terwijl die eigenlijk nog decennia 
mee zouden kunnen. Een nieuw gasfornuis aanschaffen (prijs: 100 gulden) en een gasketel voor de verwarming 
(500 gulden) was voor sommigen een financiële klap. 
 
“Zij die het gelag moeten betalen”, kopte De Telegraaf in juni 1963. De krant berichtte over de 65-jarige huisvrouw 
A.C. van der Klei uit Hilversum, die op kosten werd gejaagd omdat ‘aardgasmannetjes’ haar oude fornuis 
afkeurden. Ze kreeg 140 gulden subsidie om een nieuw fornuis te kopen, dat geschikt was voor de nieuwe 
aardgasaansluiting, zelf moest ze 600 gulden bijleggen. Op de foto zat ze ‘mistroostig ter neer bij haar oude 
vertrouwde gasfornuis, waarin gemeentelijke ‘aardgasmannetjes’ koelzakelijk het etiket afgekeurd hebben 
gehangen’. 
 
Onbetaalbaar en onhaalbaar  
De berichtgeving doet sterk denken aan de manier waarop De Telegraaf nu kritische verhalen plaatst over het doel 
van de overheid en duurzame bedrijven om huizen gasvrij te maken, omdat dit voor veel bewoners onbetaalbaar 
en onhaalbaar zou zijn. 
 
Nog zo’n overeenkomst is de manier waarop energiebedrijven proberen om de energievoorziening bij het oude te 
houden. Zoals ze nu campagne voeren met emotioneel geladen reclames voor ‘Ons aardgas – voor vandaag en 
morgen’, wilden ze in de jaren zestig de boodschap uitdragen dat er geen betere en sfeervolle energiebron was 
dan steenkool. 
 
‘Gezellige mensen stoken kolen’, zo adverteerde de stichting Vaste Brandstoffen in 1964. Een huisvrouw (‘Ik blijf 
wie ik ben’) vertelt dat ze niets voelt voor stoken en koken op aardgas. Het jaagt haar op kosten en geeft geen 
goede warmte in huis. De lobby van de kolenhandelaren richtte zich ook tot de politiek: in 1969 protesteerden 
2000 kolenhandelaren tegen de introductie van aardgas. Hun leus: ‘Met aardgaswarmte kolenhandel in de kou’. 
De weerstand valt niet af te doen als bedrijfslobby. Het afscheid van kolenboeren raakte een gevoelige snaar in de 
maatschappij. Kolen halen bij de handelaar om de hoek werd door mensen als waardevol ervaren, een sociaal 
contact – in tegenstelling tot het anonieme aardgas in onzichtbare leidingen. Bewoners namen het op voor hun 
lokale kolenverkoper. 
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Laten zien dat ze helemaal bij de tijd waren 
Dat het ondanks de weerstand toch lukte om Nederlandse huishoudens in pakweg tien jaar aan de gasverwarming 
te krijgen, is volgens Ringelberg te danken aan meerdere factoren. Toeval is er een. “De aanprijzing van aardgas als 
nieuwe energiebron viel samen met een golf van modernisering in de jaren zestig. Jonge mensen, gezinnen met 
kinderen, wilden graag laten zien dat ze helemaal bij de tijd waren. Een verwarming met aardgas hoorde daarbij.” 
Het was hip, beschrijft Ringelberg in zijn boek, als je in een huis de cv-ketel hoorde snorren. Dat geluid betekende 
dat gas als schone en moderne energiebron het huis verwarmde. Dat is een opvallend contrast met de 
warmtepomp, die nu juist tot klachten leidt als hij te horen is. Klachten over aardgas waren er trouwens ook: 20 
procent van de huishoudens zat met technische problemen en vragen. Aardgasweigeraars waren er ook, net als de 
mensen die nu zeggen: mijn cv-ketel gaat de deur niet uit. 
 
Toeval is maar een snippertje van de verklaring van het succes in de aardgastransitie in de jaren zestig, benadrukt 
Ringelberg. Veel van de slagkracht en snelheid is te danken aan een daadkrachtige overheid. “Voor het hele land 
lag een plan klaar, uitgestippeld per gemeente en wijk, waarin de introductie van aardgasleidingen vastlag.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mobiele werkplaats waarin gasfornuizen werden omgebouwd voor het nieuwe systeem.  
 
Informatiebussen de wijken in 
Momenteel ligt die opdracht bij de 352 gemeenten, die ieder voor zich een strategie moeten uitstippelen. “De 
coördinatie, voor het doorhakken van de grootste knopen, was destijds eenduidig”, aldus Ringelberg. Het 
veelgehoorde argument dat het nu complexer is om huizen aardgasvrij te krijgen, omdat er niet één vervangende 
energietechniek klaarstaat maar talloze – warmtepompen, groen gas, waterstof, geothermie, warmtenetten – is 
volgens de auteur geen reden voor het rijk om de regie niet te nemen. 
 
Standaardbrieven en landelijke voorlichtingscampagnes kunnen het best centraal worden aangestuurd, vindt 
Ringelberg. Dat lukte in de jaren zestig ook effectief, door informatiebussen de wijken in te sturen, als een soort 
SRV-winkelwagens. 
 
Ringelberg: “Dat is te gemakkelijk. Wat een nieuw kabinet alsnog kan doen, analoog aan de jaren zestig, is het 
bieden van duidelijkheid.” Volgens Ringelberg kan het rijk een masterplan opstellen, waarbij de gemeenten alleen 
nog de uitvoering en de details moeten invullen. “Begin gewoon”, zegt de auteur, die ook werkzaam is als adviseur 
duurzaamheid. Het feit dat de overheid er nog nauwelijks in slaagt om huizen aardgasvrij te maken (op nieuwbouw 
na) ligt volgens hem deels aan het najagen van te grote stappen in één keer. “Een hele wijk in een klap van het 
gasnet halen is mooi, maar dat hoeft niet altijd. Bij de introductie van aardgas namen huishoudens ook vaak eerst 
een gasfornuis en later pas een gasketel.” 
 
Ook in het streven om aardgasvrij wonen voor iedereen goedkoop te houden moet de overheid niet doorslaan, 
stelt de auteur. “Betaalbaarheid is heel belangrijk, natuurlijk, maar denk ook aan tussenoplossingen om mensen 
met minder draagkracht mee te kunnen krijgen.” De introductie van stadsgas ging gepaard met gasmuntjes, zodat 
huishoudens naar vermogen de gaskraan open konden zetten. Tegenwoordig bestaan er aanbiedingen van nieuwe 
energiebedrijven, die zich toeleggen op prepaid energie. Huishoudens die daar klant zijn kunnen naar vermogen 
een tegoedkaart kopen, zoals voor een mobiele telefoon.” 



 
 

 
Huisvrouwen in de klas voor een les over koken op gas. Beeld 
 
Pin je niet vast op de onhaalbare belofte 
Dat betekent dus wel: op is op, zoals een muntjesdouche op een camping die vanzelf afslaat als de ingeworpen 
euro op is. Dat is heel omstreden, beseft Ringelberg, want een tegoedbon kan arme mensen meer dan nu 
beperken in hun gebruik van verwarming en heet water. Of prepaid energie wenselijk is om gasloos wonen te 
faciliteren betwijfelt hij daarom sterk. 
 
“Bekijk in elk geval de opties”, adviseert hij de overheid. “Pin je niet vast op de onhaalbare belofte dat geen enkel 
huishouden een hogere energierekening zal krijgen, nu Nederland van het aardgas afgaat.” Die belofte streven 
overheden nu wel na, in het Klimaatakkoord. Gasloos wonen moet voor de burger liefst ‘kostenneutraal’ zijn. Op 
die manier maakt de overheid het zichzelf te moeilijk, meent Ringelberg. 
 
Wat ook zou helpen om huizen van het gas af te halen, denkt Ringelberg, is minder focus op de kosten. “De 
overheid benadert de burger teveel als consument.” Investeringen en terugverdientijden domineren daardoor de 
discussie over gasloos wonen. “Er moet oog zijn voor de kosten, maar er is meer van belang, zoals het comfort van 
een geïsoleerd en gasloos huis en voordelen voor het milieu. Daar zijn we gezamenlijk ook bij gebaat: een schoner 
klimaat scheelt ook maatschappelijke kosten.” 
 
Gen-IV Nuclear Reactors and their Cost 
Molten Salt Reactors (MSR) a special breed of Small Nuclear Reactors bring promising economies to the field of 
large scale electricity production.  
 
The advantages of the MRS are in brief: 
-  Truly “walk away safe”. 
-  Cost of the nuclear section can be as low as $ 1000/kWe 
-  Factory series production – high annual units output. “Buy from stock” 
-  Short upfront financing period, lower risk than with LWR hence lower interest rate 
-  Can consume long living nuclear waste – less waste disposal costs of current plants  
-  Generate small amounts of short living waste (300 years) 
-  Good load followers – efficient (low cost) grid coupling 
-  Low fuel cost. Used U and Pu and (fresh and abundant) Thorium 
-  Long plant life. 60 years 
-  Much lower decommissioning cost compared to Light Water Reactors (LWR) 
-  Low site costs. Smaller, buried reactor = less security costs. Short site development time 
-  Small staff required, half of that of an LWR 
-  Low maintenance cost 
-  Come in capacities up to 1,2GWe, comparable to full size LWR’s 
-  Also come in small capacities tailored for on site power generation, 10 to 50+ MW 
 
There are also offerings of Small Modular Reactors (SMR) in the form of Light Water Reactors. The reported 
capacities go up to 300MW and these units operate at high pressure making them in general more expensive both 
in unit cost, safety requirements and fuel cost. Examples are NuScale, GE Hitachi’s BRWX 300 and the upcoming 
Rolls Royce reactor.  
 
Examples of the coming MSR’s are TerraPower, Elysium, Moltex and Copenhagen Atomics. 



 
 

Elysium and Moltex have projected the cost of generating electricity with their systems to be  € 0.02 to 0,04/kWh.  
The PBL  (Planbureau voor de Leefomgeving) has projected a cost of € 0.078/kWh for wind from IJmuiden-Ver if the  
related network cost absorbed by Tennet are included. 
 
As the units are land based and can be installed close to areas of high power consumption the extra network costs, 
for the 3 times higher electricity consumption by 2050, can be less than half of the costs currently projected by 
TenneT being € 100 billion. 
 
Electricity from wind at sea is a de-centralized power generation. The International Copper Alliance has stated that 
de-centralized generation requires 8 to 12 times more raw materials than with centralized generation. This aspect is 
expected to give raise to the copper prices by a factor of 2 by 2024. For this reason it can be expected that the cost 
of WoZ, WoL and PV will not decline much further over the next 30 years.  

    
Piet Hein Bellaar, 2 November 2021 
References: 
https://www.youtube.com/watch?v=7qJpVClxzVM   See at 30min. mark:  $ 1000/MW CAPEX    MOLTEX  
https://www.bing.com/videos/search?q=elysium+industries&docid=607990880490828261&mid=F776CFBD906F4B
3D61F2F776CFBD906F4B3D61F2&view=detail&FORM=VIRE   See at 13min28 10x lower cost on fuel   Elysium 
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ESCOM: ‘Combinatie warmtepomp en pvt groeit in populariteit, competitie met aanbieders 
warmtenetten verhevigt’ 
>>> ‘Er is geluisterd naar de sector’ 
‘De combinatie pvt-warmtepomp groeit in populariteit bij de verduurzaming van wooncomplexen, 
aldus Albert Dorland. ‘Warmtenet-aanbieders duiken nu ook op deze markt. Goed nieuws voor de 
bewoners is dat niet altijd.’ In de najaarsronde van de SDE++ 2021 werden slecht 2 
zonnewarmteprojecten gehonoreerd, gezamenlijk goed voor een vermogen van 0,49 megawattth. 
ESCOM tekende voor de grootste: een zonnewarmtesysteem van 350 kilowattth voor een 
zorgcomplex van Stichting Pim Senior in Dorst. Solar Magazine vroeg ontwikkelaar Albert Dorland 
naar zijn kijk op de ontwikkelingen in zijn markt. In 2020 werd nog een veelvoud aan SDE-subsidie 
voor zonnewarmte vergeven… 

 

Lees meer...  
 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/gas-versus-kernenergie-een-valse-tegenstelling 
(verhaal uit Belgie over stoppen verouderde kerncentrales) https://www.trouw.nl/es-bfcbbc6b  
Onderwerp: Why gas companies can't count on green hydrogen to save their distribution grids | RenewEconomy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rooftop PV in Frankfurt.  Source: BSW Solar 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7qJpVClxzVM
https://www.bing.com/videos/search?q=elysium+industries&docid=607990880490828261&mid=F776CFBD906F4B3D61F2F776CFBD906F4B3D61F2&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=elysium+industries&docid=607990880490828261&mid=F776CFBD906F4B3D61F2F776CFBD906F4B3D61F2&view=detail&FORM=VIRE
https://solarmagazine.us18.list-manage.com/track/click?u=90e6209eae864c57c5eaa9504&id=79b87447df&e=0eb4da106f
https://solarmagazine.us18.list-manage.com/track/click?u=90e6209eae864c57c5eaa9504&id=79b87447df&e=0eb4da106f
https://solarmagazine.us18.list-manage.com/track/click?u=90e6209eae864c57c5eaa9504&id=bf2ca2c30c&e=0eb4da106f
https://www.trouw.nl/es-bfcbbc6b


 
 

Vanmorgen kreeg de bevestiging: de € 9Mrd voor het windmolenproject in Ierland is inderdaad alleen voor die 
4GW aan opgesteld molenvermogen plus “de kabeltjes”. Dus met een gemiddelde opbrengst van 0.6x het 
geïnstalleerd vermogen kom je op een investering van € 3,6Mrd/GW!! Erg duur dus voor een economische 
levensduur van 25 jaar. En nogmaals de MSR kan voor € 2Mrd/GW met een plant levensduur van 40jr+. Zie 2e 
bijlage. 
 
 
En dan het het onderstaande verhaal. Groot in waterstof via het bestaande gasnet wordt ook te duur. Alleen 
waterstof voor die plekken in de industrie waar waterstof nodig is kan je het verantwoord inzetten. Wat het artikel 
vergeet te vermelden is het feit dat je die waterstof dan wel het beste (goedkoopste) met een MSR gebaseerde 
kerncentrale kan genereren. Want dan heb je echt goedkope elektriciteit. 
https://reneweconomy.com.au/why-gas-companies-cant-count-on-green-hydrogen-to-save-their-distribution-
grids/ 
 
Why gas companies can’t count on green hydrogen to save their distribution grids 
24 November 2021 

                                
Operators of gas distribution grids need to prepare for a “disruptive end to their business model” with net-zero 
scenarios seeing very limited use of hydrogen in heating buildings, according to a new study from German think-
tank Agora Energiewende.  
 
The report points to an emerging consensus concluding “that the role of hydrogen for climate neutrality is crucial 
but secondary to direct electrification”, with green hydrogen to be used to decarbonise industry, shipping, 
aviation, “and firming a renewable-based power system.” 
 
But it says green hydrogen will see very little use in heating for buildings, leading to “a disruptive end” to the 
business model of gas distribution grids. 
 
And despite lobbying efforts by gas distribution companies aimed at ensuring their longevity by promising a 
transition from gas to hydrogen, the report concludes that “there is no credible financing strategy” for hydrogen 
use by households.  
 
“Blending is insufficient to meet EU climate targets and carbon prices high enough to deliver hydrogen heating 
would be unacceptable for customers,” the report says. 
According to the report, even a 20% renewable hydrogen blend by volume into the gas grid would raise the price 
of wholesale gas by around 33% and reduce emissions by only 7%.  
The report says heating will make up the smallest share of hydrogen applications in European net-zero scenarios, 
with less than 10% of the overall hydrogen demand in 2050. 
 
While hydrogen will be virtually non-existent in heating households, hydrogen still can “be useful for covering 
residual heat load at combined heat and power plants generating district heat.” 
 
With this in mind, financing renewable hydrogen development will therefore need to be targeted towards no-
regret sectors like industrial and power sectors. 
 
“The current business model of the gas distribution system operators is up for a serious challenge as hydrogen 
infrastructure will increasingly focus on industrial demand,” said Matthias Buck, director of European energy policy 
at Agora Energiewende.  
 
“Gas distribution grids close to ports will most likely survive, because refuelling and storage infrastructure could 
provide an impetus for the decarbonisation of the maritime and aviation sectors.” 
 
The Agora Energiewende report suggests five policy instruments – carbon contracts for difference (CfD) in 
industry, a power-to-liquid quota for aviation, auctions to support combined heat and power plants, measures to 
encourage markets for decarbonised materials, and hydrogen supply contracts. 
The report, 12 Insights on Hydrogen, is targeted at the European Union, which the authors conclude has enough 
green hydrogen potential to satisfy its demand. 

https://reneweconomy.com.au/why-gas-companies-cant-count-on-green-hydrogen-to-save-their-distribution-grids/
https://reneweconomy.com.au/why-gas-companies-cant-count-on-green-hydrogen-to-save-their-distribution-grids/
https://www.agora-energiewende.de/en/press/press-releases/a-green-hydrogen-infrastructure-for-industry-is-key-for-climate-neutrality-in-europe-1/


 
 

However, two challenges must be addressed – acceptance and location of renewables. This is specifically 
important considering that Agora posit that between 1 and 4GW of additional renewables must be deployed for 
each gigawatt of electrolysis.  
 
Where gas distribution grids will continue to see steady decline, “heat pumps will offer a much better deal” 
according to Agora, adding that even “in terms of the most efficient use of renewable energy from a system 
perspective, [residential] hydrogen boilers are the worst option.”   
 
The report goes on to explain that, for every 100kWh of renewable energy input to a renewable hydrogen boiler, 
only 61kWh of heat would be produced. 
 
Conversely, “depending on ambient temperatures, heat pumps supply between 135 and 270kWh of heat for every 
kWh of renewable generation … 2 to 4 times the output of the hydrogen boiler.”  
The report concludes that “by 2050, all the gas flowing through distribution networks needs to be either clean 
hydrogen, synthetic methane produced from decarbonised hydrogen, or biomethane. 
 
“But it’s already clear now that in the future there will be far less gas than today, and distribution grids will have a 
hard time attracting new investment, particularly over the next two decades, when heat pumps will offer a much 
better deal.” 
 
Similarly, hydrogen heating for households “will be a niche solution”, according to Agora, though “some heat 
networks with high temperatures may have residual heat loads requiring hydrogen back-up.  
 
“We should also account for those who might prefer sticking with their boiler instead of carrying out major work, 
even if it ultimately saves thousands of euros. Niche opportunities for hydrogen heating like these may arise, but 
most distribution networks must prepare for a phase-out of their low-pressure gas assets.” 
 
← Previous 
Solar Insiders Podcast: Australia’s sub zero solar state 
Next → 
UK’s largest wind farm to install country’s biggest hydrogen electrolyser 
… overigens zijn wij van mening dat thorium dé oplossing biedt voor de urgente energietransitie-kwestie! 
zondag 14 november 2021 13:34 
Onderwerp: Thorium geldt al tijden als de grote belofte van duurzame energie. Nu is China een stap dichter bij een 
reactor 
https://www.volkskrant.nl/es-bbe873da 
Vereniging Warmtepompen: ‘De warmtepomp is zijn rol in de energietransitie aan het pakken’ 
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