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De energietransitie is haalbaar, maar 
dan moeten we meer doen dan wat we nu 
doen. Dat meldt de Global Energy As-
sessment (GEA), een lijvige studie die 
het onderzoek naar de kosten en baten 
van de energietransitie samenvat. Vol-
gens Utrechts hoogleraar Wim Turken-
burg moeten we daarvoor direct investe-
ren in energiebesparing en hernieuwbare 
energie. Hij waarschuwt kleinverbrui-
kers, die komende jaren meebetalen 
aan verduurzaming van de energievoor-
ziening. ‘Ze moeten hierop anticiperen 
door energiebesparende maatregelen te 
nemen.’

Tekst: Norbert Cuiper. Foto: Paul Ridderhof

Wim Turkenburg, hoogleraar aan de Uni-
versiteit Utrecht, werkte aan de GEA mee 
als hoofdauteur van het hoofdstuk over 

hernieuwbare energie. Aan de studie is zes jaar 
gewerkt door 500 wetenschappers. De uitkomsten 
werden in juni aangekondigd op de Rio+20 in Bra-
zilië, een conferentie van de Verenigde Naties over 
duurzame ontwikkeling. Turkenburg presenteerde 
de studie eind september op een conferentie in 
Den Haag en sprak met Ensoc Magazine op de dag 
dat Barack Obama werd herkozen als president 

van Amerika. ‘De herverkiezing van Obama is een 
positieve zaak voor de energietransitie,’ zegt Tur-
kenburg aan het begin van het gesprek. ‘Obama 
heeft geïnvesteerd in de duurzame energiesector. 
Hij vormt een drijvende kracht achter de innovatie 
in de energiesector. Voor de energietransitie die in 
de VS en wereldwijd gerealiseerd moet worden is 
dit een goede uitslag.’

Energiebesparing is een effectieve optie voor de 
energietransitie, meldt de GEA. Waarom? ‘Er ligt 
enorm veel potentie om efficiënter met energie 
om te gaan. Kijk naar verlichting: een gloeilamp 
die brandt op elektriciteit uit kolen is ontzet-
tend inefficiënt. Vanaf de kolenwinning tot aan 
de verlichting die je wilt hebben gaat 98 procent 
van de energie verloren. Dat betekent een totaal 
rendement van slechts 2 procent. Dat is schrikba-
rend laag. We zien dat energiebesparing vooral 
mogelijk is in het eindverbruik.’ 

‘In 25 jaar kunnen we de energie-efficiency met 
een factor 2 verbeteren. Hierdoor kan het ener-
gieverbruik gelijk blijven als de economie zich in 
die tijd verdubbelt. Dat is een goede zaak. Ook is 
energiebesparing relatief goedkoop. Het verdient 
zich veelal ver binnen de levensduur terug, waar-
door het ook interessant voor bedrijven kan zijn. 
Daarnaast ontstaan door energiebesparing meer 

Hoogleraar Wim Turkenburg luidt noodklok voor energietransitie

‘ We moeten 
meer energie 
besparen’

Wim Turkenburg 
studeerde 

natuurkunde en 
werkt sinds 1971 als 

onderzoeker en docent 
op gebied van energie en 
milieu. Hij is als hoogleraar 
‘Natuurwetenschap en 
Samenleving’ verbonden 
aan Universiteit Utrecht. 
Sinds 1 januari 2012 is 
hij met emeritaat. Aan 
Universiteit Utrecht was hij 
wetenschappelijk directeur 
van het Utrecht Centrum 
voor Energieonderzoek 
en van het Copernicus 
Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling en Innovatie. 
Hij werkt thans voor 
onder meer de Sociaal 
Economische Raad, 
Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN) en 
energiebedrijf Essent. 
Hij treedt frequent op in 
diverse media, waaronder 
NOS en BNR. Hij is één van 
de hoofdauteurs van de 
Global Energy Assessment, 
een wereldwijde studie 
over de energietransitie.
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Energ ietrans i t ie  haa lbaar

De overgang naar  een duur-
zame energ ievoorz ien ing is 
economisch haalbaar.  Er  z i jn 
wel iswaar  grote  invester in -
gen nodig om een duurzame 

energ ievoorz ien ing moge-
l i jk  te  maken,  maar  d ie  z i jn 
ru imschoots  terug te  verd ie -
nen v ia  bespar ing op kosten 
voor  energ ie,  gezondheid en 
mi l ieu .  Dat  meldt  de G lobal 
Energy Assessment  (GEA) , 
een internat ionale  studie 
naar  de kosten en baten 
van de energ ietrans i t ie.  Dat 
ste l t  a ls  doel  dat  in  2030 a l le 
were ldburgers  toegang heb-
ben tot  moderne vormen van 
energ ie,  zoa ls  e lektr ic i te i t  en 
schone brandstof fen .  D i t  kan 
worden opgelost  voor  on-
geveer  50 mi l jard  dol lar  per 
jaar.  Dat  is  bescheiden ver-
ge leken met  de 1300 mi l jard 
dol lar  d ie  de energ iesector 
jaar l i jks  investeert .  Ook ten 

opz ichte  van de 500 mi l jard 
dol lar  per  jaar  aan subsid ies 
voor  energ ie,  met  name voor 
foss ie le  brandstof fen en 
kernenerg ie,  va l t  deze inves-
ter ing erg mee.  Daarnaast 
is  het  nodig  te  investeren 
in  het  verduurzamen van de 
energ ievoorz ien ing op aarde. 
Om de energ ietrans i t ie  te 
rea l iseren is  het  vo lgens GEA 
nodig om veel  meer  aandacht 
te  geven aan energ iebespa-
r ing en om invester ingen in 
CO2-arme energ iebronnen 
en - technieken snel  te  laten 
groeien.  H ierdoor  st i jgen de 
jaar l i jkse invester ingen in 
het  were ldenerg iesysteem 
tot  c i rca  2000 mi l jard  dol lar 
per  jaar.

mogelijkheden om de overblijvende vraag naar
energie te dekken met hernieuwbare energiebron-
nen. Dat is ook heel gunstig voor het klimaat, want
hierdoor is ook minder fossiele energie nodig.’

Kan energiebesparing kernenergie en CO2-
opslag overbodig maken? ‘Ja. Kernenergie hebben
we niet per se nodig, als we jaarlijks 1,5 tot 1,8
procent energie besparen. Daarover heb ik me ver-
baasd, omdat ik eerst dacht dat we alle energie-
bronnen nodig hebben om het klimaatprobleem
binnen de perken te houden. Een energietransitie
zonder CO2-opslag is in principe ook mogelijk,
maar daarvoor moet de verbetering van de ener-
gie-efficiency wereldwijd stijgen naar 2,2 procent
per jaar. Dat halen we nu bij lange niet. Maar het 
kan wel, als we onze uiterste best doen.’

In hoeverre zoomt de GEA in op afzonderlijke 
landen? ‘Dat gebeurt weinig, behalve voor landen
als China. We zoomen wel in op werelddelen en op
regio’s, zoals West-Europa. Afzonderlijke landen
komen alleen aan bod als het gaat om de beste

scores, zoals op gebied van hernieuwbare
energie. GEA heeft niet de Nederlandse

energievoorziening doorgelicht, maar ik kan wel
iets zeggen over Nederland.’

Wat vindt u van het regeerakkoord, qua energie-
beleid? Is dit een stap in de goede richting? ‘Het
regeerakkoord is qua energiebeleid vrij concreet.
De energiesector hoeft qua overheidsmiddelen
de komende paar jaar niet verder te bezuinigen,
die krijgt er zelfs nog 200 miljoen per jaar bij. Dat
is een mooie ontwikkeling. Ook in de onderzoek-
sfeer komt er extra geld vrij, ook om fundamenteel
onderzoek te doen. Dat zijn positieve signalen.
Aan de andere kant is als doelstelling gekozen
voor 16 procent hernieuwbare energie in 2020.
Het vorige doel was 14 procent, dat ook moet
van de Europese Commissie, dus de doelstelling
is verhoogd met 2 procent. Het huidige percen-
tage duurzame energie ligt echter op 4 procent. 
In 2020 moet dat 16 procent zijn. Dat betekent 
een verviervoudiging binnen acht jaar. Dat vind
ik eerlijk gezegd niet realistisch. Ik zie niet dat
dat gaat gebeuren en geloof ook niet dat dit zal
gebeuren, ook niet met huidige en voorgenomen
maatregelen.’

We moeten dus meer investeren in duurzame 
energie. Wie moet dat gaan betalen? ‘Ik vrees dat
vooral de kleinverbruikers hiervoor de rekening
moeten betalen, zoals in Duitsland, waar de
opslag voor de financiering van hernieuwbare
energietoepassingen wordt verhoogd tot 7 eu-
rocent per kilowattuur. Aan dat soort bedragen
moet je ook denken voor Nederland. Die hogere
energieprijs leidt in Duitsland tot een stevig debat.
Zo’n debat mag je ook in Nederland verwachten.
Het is een geweldige toer om in 2020 16 procent 
duurzame energie te halen. Samsom gaat ervoor,
maar ik ben benieuwd of het hem gaat lukken.
Grootverbruikers worden gecompenseerd voor de
stijgende energieprijzen om te voorkomen dat hun
concurrentiepositie op de internationale markt
teveel worden belast. Hierdoor neemt het verschil
in energietarieven tussen deze groepen van
verbruikers toe. Dat was niet de bedoeling van de
PvdA, maar ik vermoed dat dit besluit is genomen
om regeren met de VVD mogelijk te maken.’

Wat kunnen consumenten doen tegen hogere 
energiekosten? ‘De consument kan hierop anti-
ciperen door energiebesparende maatregelen te
nemen. Een hogere prijs per kWh of per kubieke
meter gas hoeft dan niet te leiden tot een hogere 
energierekening.

Aan wat voor energiebesparende maatregelen 
moeten we denken? ‘Neem als voorbeeld de auto.
Auto’s worden steeds energiezuiniger. Er worden
inmiddels auto’s verkocht die 1 op 25 rijden. Dat
scheelt een enorme slok op een borrel als je nu 1
op 12 rijdt. En het kan nog beter. Ook bij verlichting
is veel energiebesparing mogelijk. We worden nu
gedwongen om van de gloeilamp over te stappen
op spaarlampen en led-verlichting. Hiermee kun-
nen we de bouw van energiecentrales uitsparen. 
Verder verwacht ik veel van energielabeling van
huizen en Europese regelgeving. Dit stimuleert het
investeren in het energiezuiniger maken van wonin-
gen, zoals via isolatie, in combinatie met hernieuw-
bare energie. Ik denk hierbij aan een bloksgewijze
aanpak, zodat hele wijken per huizenblok worden
gesaneerd. In de nieuwbouw worden de eisen
vanuit Brussel nog strenger. Woningen die nieuw
worden gebouwd moeten in 2020 energieneutraal
zijn. Ook voor kantoren gaat dit straks gelden.’

Consumenten hebben weinig geld om te inves-
teren in energiebesparing. Hoe kan dat worden 
opgelost? ‘Ik hoop dat ondernemingen zich gaan
opwerpen om voorinvesteringen te doen. Dat
kunnen energiebedrijven zijn, maar ook banken of 
andere dienstverleners. Die kunnen ervoor zorgen
dat de energierekening niet omhoog gaat, terwijl
consumenten wel besparen op hun energiegebruik 
via een investering die het betreffende bedrijf 
weer terugverdient. Energiebedrijven leveren
dan niet alleen gas en elektriciteit, maar vooral
diensten, bijvoorbeeld op het gebied van ener-
giebesparing. Volgens mij is onder meer Nuon
hier al mee bezig. In Rotterdam zit Strukton op
deze lijn. Hier liggen veel kansen. In de VS zie je
dat al veel meer, daar heten het ESCo’s, Energy
Service Companies. Ik denk dat dit een weg is die
in Nederland nog te weinig wordt bewandeld. Het
regeerakkoord suggereert overigens wel dat er
nieuwe instrumenten komen om dit te stimuleren.
Dat vind ik belangrijk.’

De vraag blijft hoe die instrumenten er precies 
uit komen te zien. ‘Ja, dat moet allemaal nog
uitgewerkt worden. Dat zal minister Kamp met
zijn makkers moeten gaan doen. Daar ben ik ook 
heel benieuwd naar. Het maatwerk moeten we nog 
afwachten.’

Consumenten krijgen vanaf 1 januari 2013 een op-
slag op hun energierekening om de ontwikkeling 
van duurzame energie via de SDE-regeling te fi-
nancieren. Dit plan lijkt afgekeken van Duitsland. 
Is dat een instrument dat goed werkt? ‘Duitsland
werkt met het feed-in tariff, een vergoeding die
producenten krijgen voor de duurzaam opgewekte
stroom die ze terugleveren aan het elektriciteits-
net. Dat heeft daar goed gewerkt, maar er zat geen 
limiet aan. Ik begrijp dat men dat in Nederland wat
wil matigen, om de kosten binnen de perken te
houden. Maar als we in 2020 16% hernieuwbare
energie willen halen moeten we alles uit de kast
trekken om dat doel te bereiken. Toch denk ik dat
Nederland de goede weg kiest met een opslag. Het 
komt tegemoet aan het bezwaar dat maatregelen 
een paar jaar later weer worden afgeschaft. Die 
inconsistentie in energiebeleid is niet gewenst.
Dat zeggen we ook in GEA. Het energiebeleid moet
voor investeerders voorspelbaar en betrouwbaar



weinig energie-
besparing in 
regeerakkoord 
In het regeerakkoord van 
PvdA en VVD staan te 
weinig concrete maatre-
gelen op het gebied van 
energiebesparing. Dat vindt 
Dick Tommel, voorzitter van de 
stichting Spaar het Klimaat. Concrete 
uitwerking en prikkels om 300.000 
woningen per jaar energetisch te reno-
veren, ontbreken, terwijl dat wel een 
ambitie was van het vorige kabinet. 
Ook is het investeringsfonds voor 
energiebesparing gesneuveld. Tommel 
betreurt dat. ‘Dat is een gemiste kans. 
Veel burgers willen wel energie bespa-
ren maar financiering is daarbij een 
knelpunt. Dankzij een fonds met lage 
rente zouden 1,2 miljoen huishoudens 
een energiezuinige aanpak kunnen krij-
gen tot 2020’, stelt Tommel. Volgens 
Tommel daalt de investeringsruimte 
van de corporatiesector door verschil-
lende maatregelen van de nieuwe 
regering. Het kabinet-Rutte II zegt 
energiebesparing op te willen nemen 
in de green deals, maar heeft nog geen 
concrete afspraken bekend gemaakt. 
Wel heeft het kabinet de ambitie uitge-
sproken om scholen en kantoren 
energiezuiniger te maken.

computers kun-
nen 90% energie 
besparenen
Computers kunnen met 
een efficiëntere voeding die 
ze voorziet van elektriciteit 
tot bijna 90% besparen op het 
stroomgebruik. Dat meldt ondernemer 
Emile Nijssen in het FD. Nijssen (25) 
werkt met zijn bedrijf Efficient Electro-
nics aan een elektriciteitsvoeding om 
het stroomgebruik van computers dras-
tisch te beperken. Bij een computer 
gaat zo’n 90% van de energie verloren 
bij de omzetting van de stroom uit het 
stopcontact, zegt Nijssen. Hij richt zich 
met zijn bedrijf op de ene grote voe-

ding die elke computer heeft. 
Daarmee is een energiebe-

sparing van 30% te halen, 
zegt Nijssen. Hij heeft al 
een Duitse klant die het 
wil toepassen in een data-

centrum. Volgend jaar wil 
hij de voeding ook verkopen 

aan toeleveranciers van grote 
computermerken. Nijssen gaat in de 
tussentijd zijn proto type uitontwik-
kelen en de certificering regelen.

kassen besparen energie 
met aardwarmte 
Vanaf december zullen de kassen van 
de Friese kwekerij Hartman verwarmd 
worden door aardwarmte. Dit be-
spaart aardgas en is beter voor 
het milieu. Het hete water 
wordt omhoog gepompt uit 
een op drie kilometer diep-
te gelegen bodemlaag. Het 
komt naar boven met een 
temperatuur van ongeveer 
100 graden en wordt, na 
verwarming van de 25 hectares 
aan kassen, weer omlaag gestuurd met 
ongeveer 35 graden. Door het gebruik 
van aardwarmte bespaart Hartman 
7 miljoen kubieke meter aardgas per 

jaar. De uitstoot van kooldioxide 
wordt jaarlijks met 12.460 ton 

beperkt. In 2013 zal Gietwa-
ter, een vennootschap dat 
de glastuinbouwbedrijven 
in Zuidoost-Drenthe van 
gietwater voorziet, ook 

25 hectare aan kassen 
verwarmen met aardwarmte. 

Adri Kuyper van Ekwadraat, 
een adviesbureau op het gebied van 
duurzame energie, verwacht ook 
belangstelling van gemeenten. Zij 
kunnen met aardwarmte bijvoorbeeld 
woonwijken verwarmen.

johnson sluit esco-deal 
met monaco
Johnson Controls heeft een deal 
gesloten met het vorstendom 

Monaco voor duurzame renovatie 
van vijf openbare gebouwen. Het 
energieprestatiecontract is twee 
miljoen dollar waard. Verwacht wordt 
dat de jaarlijkse energiekosten 
met 27 procent afnemen. Het is 
de eerste keer dat Monaco een 
energieprestatiecontract afsluit. Het 
vorstendom wil op termijn vierhonderd 
openbare gebouwen verduurzamen. 
Het is onderdeel van het plan om in 
2050 CO2-neutraal te zijn. Johnson 
Controls neemt het projectontwerp 
en installatie van de politiekazernes, 
de kantoren van de Staatsveiligheid, 
het Rainier III conferentiecentrum 
en auditorium, het internationaal 

meeting centrum en de Albert I 
School op zich. Naast het 

prestatiecontract is een 
onderhoudscontract voor 
twaalf jaar afgesloten. 
Johnson Controls 
modelleert haar aanpak 

aan het besparingsproject 
voor het Berliner Energy 

Agency (BEA), waarbij meer dan 
1300 gebouwen gemiddeld 26 procent 
energie bespaarden. 

vooral huurwoningen 
energielabel 
Van de woningen met een energielabel 
is 90 procent een huurwoning. Dat 
meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Ruim 2 miljoen 
woningen hadden vorig jaar een 
energielabel. Dat was ruim een kwart 
meer dan eind 2009. Het aantal 
koopwoningen met een energielabel 
is weliswaar in twee jaar flink 
toegenomen, maar nog steeds niet 
meer dan 10 procent van het totaal. 
Woningen met een energielabel die 
gebouwd zijn tussen 1945 en 1959 
zijn vaak onzuinig. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd er veel en snel 
gebouwd vanwege de woningnood. De 
kwaliteit stond daarbij onder druk.
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Trainingen en opleidingen in Energie 

Kiwa wil een "Partner for Progress" zijn gebaseerd op haar kwaliteiten als erkend en bekend 
certificeringsbedrijf, gesteund door testing, inspectie, training, technologie, data en advies.

In het regulier onderwijs zijn er weinig opleidingen die zich specifiek richten op energiedistributie 
door netwerkbedrijven. Dit gemis wordt al sinds jaren opgevuld door de specifieke technische 
opleidingen van Kiwa Training.

Bekende opleidingen die wij organiseren zijn o.a.:

Andere interessante trainingen die wij organiseren zijn o.a.:
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zijn. Er mag best wel wat flexibiliteit zijn, maar dat 
moet je dan wel van tevoren aankondigen. Op die 
manier weten investeerders beter wat de financi-
ele risico’s zijn. Dat is wel van belang.’

In hoeverre moet Nederland haar energiebeleid 
afstemmen met omringende landen? ‘We moeten 
steeds meer samenwerken met andere landen. We 
moeten samen met Duitsland, België, Frankrijk. 
Engeland en Scandinavië grote projecten uitvoe-
ren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van netten 
of de bouw van windparken op de Noordzee. In 
Duitsland speelt momenteel de Energiewende. Het 
land heeft een voorbeeldfunctie voor de ontwikke-
ling van een duurzame energievoorziening. Het zou 
goed zijn als Nederland daarin mee gaat draaien, 
daarvan leert en daarbij zijn expertise inbrengt.’ 

Dat gebeurt ook al, netbeheerder TenneT speelt 
daarin een belangrijke rol. ‘Ja, dat klopt, maar het 
gaat verder. Duitsland haalt steeds meer elektrici-
teit uit hernieuwbare bronnen. Hierdoor ontstaat 
steeds vaker een overschot aan stroom. Het ener-
giesysteem in Nederland kan je hier niet los van 
zien. Ook vallen zonne- en windenergie regelmatig 
weg. Dan moeten fossiel gestookte centrales snel 

worden aangezet en opgeregeld om voldoende 
elektriciteit te blijven produceren. Nederland zal 
daar ook een rol bij spelen. Dat betekent nog 
meer internationale samenwerking op gebied van 
energie. Dat is een thema voor de komende tien 
tot twintig jaar.’ 

In hoeverre vormt decentrale opwekking een 
manier om de energievoorziening te verduurza-
men? Is er sprake van een revolutie? ‘Ik vind het 
lastig om het een revolutie te noemen. Ik denk dat 
het een combinatie wordt van centraal en 
decentraal, maar verwacht dat kleinschalige, 
lokale opwekking een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de verduurzaming van de energievoor-
ziening. Het leidt tot een groter draagvlak van 
bewoners als ze mede-eigenaar zijn van windmo-
lens. Toch zal je ook moeten investeren in netten, 
back-up vermogen en windparken op de Noord-
zee. Dat kan je niet meer decentraal noemen. Dat 
is wel hernieuwbaar, maar wederom grootschalig. 
Ook zijn in de toekomst grootschalige opslagsys-
temen nodig. Het zal dus altijd een combinatie zijn 
van decentraal en centraal. Maar decentrale 
energie is zeker een manier om tot versneld 
gebruik van hernieuwbare energie te komen.’ 


