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Mijn  eigen bijdrage is verkort weergegeven, op de website staan alle bijdragen onverkort, ook de 

mijne. 

Mijn bijdrage, met in rood de zinnen die in de papieren krant zijn gekomen: 

 
 

Referentie 7: 

 

Het gaat om het doel. 

 

De discussie gaat over de verwezenlijking van een doel,  te weten een betrouwbare en betaalbare  

CO2-vrije elektriciteitsproduktie in 2050. Lokale duurzame energieopwekking draagt wezenlijk bij 

aan dit doel, en is dus een zinvolle oplossing,  vooral in combinatie met slimme netten. Toepassing 

van  gelijkstroomnetten in gebouwen en huizenblokken kan hierbij de energieverliezen en het 

verbruik van koper  flink doen verminderen. 

 

De nadelen van zonnepanelen en windturbines zijn evident. Batterijen zijn nog steeds te duur, dus 

voorlopig blijven de exploitanten van de zonnepanelen  's avonds afhankelijk van de gas- , kolen- en 

kerncentrales.  

 

Een argument dat in de discussie niet of nauwelijks genoemd is, betreft de kwantiteit.  En  al 

bedekken we alle Nederlandse daken met zonnepanelen, dan produceren die toch nog maar  

ongeveer 10% van het Nederlandse stroomverbruik. Er moet dus veel meer gebeuren om het 

gestelde doel te bereiken, zie bv. David MacKay: “Sustainable energy without the hot air”, een 

aanrader.  De vraag van de Redactie Opinie suggereert dat we een keus hebben, dat er één beste 

oplossing is, en dat het doel dus bereikt kan worden door vrijwel uitsluitend in te zetten op die ene 

oplossing. Was dat maar waar. 

 

Om het doel te bereiken moet het Europese hoogspanningsnet niet verminderd, maar juist uitgebreid 

worden, en dan vooral met gelijkstroomleidingen.  De Noord-Zuid lopende leidingen kunnen op 

termijn de goedkoopste zonnestroom gaan leveren aan de verbruikers in midden-Europa met 

elektriciteit uit zonnecentrales in Zuid-Europa en Noord-Afrika.  Zonnespiegelcentrales met 

warmteopslag leveren elektriciteit naar behoefte, en kunnen de fluctuaties van de zonnepanelen 

opvangen. In Spanje is de totale capaciteit aan zonnespiegelcentrales reeds 2 GW, en wereldwijd 

groeit de sector snel. 

 

De argumenten van de energiemaatschappijen die het doel frustreren  door willens en wetens 

kolencentrales te bouwen dienen met een flinke dosis wantrouwen bejegend te worden. 

 

Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, Stichting ter bevordering van grootschalige exploitatie van 

zonne-energie (Gezen), Groningen. 

 
 


