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iii

  Woord vooraf

Duurzame energie staat in de aandacht. Niet verwonderlijk als we bedenken dat er 
grote risico’s kleven aan onze huidige energievoorziening gebaseerd op fossiele 
brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Bij de verbranding van fossiele 
brandstoffen komt CO2 in de atmosfeer en dat is de belangrijkste van de zogeheten 
broeikasgassen die tot klimaatverandering kunnen leiden. Ook raken fossiele brand-
stoffen ooit uitgeput. Regio’s zoals Noord-Amerika en Europa raken steeds meer af-
hankelijk van import, met alle poli tieke risico’s van dien. 

Duurzame energiebronnen zijn energiebronnen die niet uitputbaar zijn. De bekend-
ste duurzame energiebronnen zijn waterkracht, bio-energie, windenergie en zonne-
energie. Het benutten van duurzame energiebronnen brengt geen emissies van broei-
kasgassen met zich mee. De mogelijkheden ervoor zijn over de hele wereld ongeveer 
in gelijke mate aanwezig. Het beleid van veel landen en zeker ook het Europees beleid 
is er op gericht het benutten van duurzame energiebronnen de komende decennia 
sterk uit te breiden. Veel bedrijven zien in de toepassing van duurzame energie kan-
sen voor nieuwe producten en diensten. 

Duurzame energietechniek, eerder verschenen onder de titel Toegepaste Energietech-
niek deel 2 – Duurzame energie, behandelt de principes die aan de winning van duur-
zame energie ten grondslag liggen. Alle duurzame energiebronnen komen hierbij 
hoofdstukgewijs aan bod. Enkele belangrijke componenten in duurzame energiesys-
temen – energie-opslag en waterstof technologie – worden in aparte hoofdstukken 
behandeld. In ieder hoofdstuk wordt, behal ve op de basisprincipes, ook ingegaan op 
de praktische toepassingsmogelijkheden in verschillende situaties. Rekenvoorbeel-
den en praktijkvoorbeelden worden gebruikt om dit toe te lichten. Aan het eind van 
het boek wordt aandacht besteed aan de samenhang van alle duurzame energiemaat-
regelen, de toekomstverwachtingen en het overheidsbeleid.

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten in het HBO. Het boek is echter 
ook geschikt voor andere geïnteresseerden die bijvoorbeeld in hun beroepspraktijk 
met duur zame energie geconfronteerd worden. Voor begrip van de meeste behandel-
de stof is een algemene natuurwetenschappelijke achtergrond op HAVO- of VWO-
niveau voldoende. Voor sommige onderdelen – dat geldt met name voor de behande-
ling van de principes van zonnewarmtesystemen en warmtepompen - zal een volledig 
begrip alleen mogelijk zijn met enige aanvullende basiskennis op het gebied van 
warmte- en stromingsleer en thermodynamica. 

Het boek sluit goed aan op Toegepaste Energietechniek deel 1, een boek dat de 
belang rijkste soorten energietechnische apparaten en systemen behandelt en wordt 
gebruikt in het HTO. Beheersing van de stof in Toegepaste Energietechniek deel 1 is 
geen voorwaar de voor begrip van het nu voor u liggende boek. Wel is het zo dat beide 
boeken samen een compleet beeld geven van de belangrijkste technologieën die in 
onze energievoorziening een rol spelen.
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iv Woord vooraf

Duurzame energie is wereldwijd in ontwikkeling. Dit boek beschouwt de perspectie-
ven dan ook mondiaal. Het is echter geschreven voor het Nederlandse taal gebied, en 
waar voorbeelden worden gegeven zijn deze dan ook veelal uit Nederland of België 
afkomstig. Ook veel statistische gegevens en beschouwingen over energiebeleid rich-
ten zich op de Europese Unie of meer specifiek op Nederland of België. 

Deze derde druk van het boek is geheel geactualiseerd. Enkele hoofdstukken zijn 
uitge breid om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te kunnen 
behande len. Bovendien zijn enkele nieuwe analysevragen toegevoegd en verbeterin-
gen aangebracht.

De auteurs zijn of waren werkzaam bij Saxion Hogescholen, een hbo-instelling in 
Oost-Neder land. Jan de Wit is lector Duurzame Energievoorziening. Joop Ouwehand 
is oud-docent en voormalig lid en projectleider binnen het lectoraat. Trynke Papa en 
Jan de Geus zijn aan dit lectoraat verbonden als docent/onderzoeker.

In memoriam Wim Gilijamse
Tot zijn overlijden begin 2012, was Wim Gilijamse lector Duurzame energie. Wim 
heeft veel betekend voor de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Wij 
zijn hem vooral veel dank verschuldigd voor zijn grote bijdrage aan de totstandko-
ming van de uitgave Duurzame Energietechniek.

Den Haag, april 2014 de uitgever
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xiii

  Symbolenlijst

Onderstaande lijst is een weergave van de meest gebruikte symbolen. In de tekst  
komen meer symbolen voor, waarvan de betekenis ter plaatse wordt uitgelegd. 

symbool omschrijving eenheid
A oppervlakte m2

cp soortelijke warmte J/(kgK)
Cp vermogenscoëfficiënt (windturbine) –
d  dikte  m
D rotordiameter (windturbine) m
E energiehoeveelheid J
f dekkingsgraad zonne-energiesysteem –
F′ efficiencyfactor zonnecollector –
FR warmteopbrengstfactor zonnecollector –
GT totale globale straling (zon) W/m2

Gdif diffuse straling (zon) W/m2

Gdir  directe straling (zon) W/m2

Gsc zonneconstante W/m2

h enthalpie J/kg
H ingestraalde hoeveelheid energie (zon) J/m2  
H verval (hoogteverschil bij waterkracht) m
Ho stookwaarde kJ/kg
I stroom A
mn

3 normaalvolume m3

p druk Pa
P vermogen W
Q warmtehoeveelheid J
q warmtestroom W
qiw  interne warmteproductie (gebouw) W
qrv warmtebehoefte ruimteverwarming (gebouw) W
qtr transmissieverlies (gebouw) W
qve  ventilatieverlies (gebouw) W
qzon  zonnestraling (gebouw) W
R warmteweerstand (m2K)/W
Rc  warmteweerstandconstructie (m2K)/W
T temperatuur °C
Ta omgevingstemperatuur °C
Tbi binnenluchttemperatuur  °C
Tbu  buitentemperatuur  °C
Tin temperatuur inlaat °C
U inwendige energie  J
U warmtedoorgangscoëfficient W/(m2K)
UL warmteverliesfactor zonnecollector  W/(m2K)
V spanning V
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v windsnelheid m/s
Wc compressiearbeid J
ZTA zontoetredingsfactor –
a  absorptiecoëfficiënt –
b hoek met het horizontale vlak °
d declinatiehoek (zon)  °
ew warmtefactor (warmtepomp) –
zw warmtefactor thermische warmtepomp –
h rendement –
hpze rendement passieve zonne-energiesysteem –
hz  benuttingsfactor zonne-energie –
l warmtegeleidingscoëfficiënt W/(mK)
l golflengte straling mm
l snellopendheid (windturbine) –
r dichtheid  kg/m3

F breedtegraad °
F warmtestroom (zonnecollector) W of W/m2

Fm massastroom  kg/s
Fv volumestroom  m3/s
t transmissiecoëfficiënt  –
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1

 1 Inleiding

 1.1 Onze energievoorziening

Zonder energie staat alles stil. Dit geldt om te beginnen voor het leven zelf. Alle 
plantaar dig en dierlijk leven is afhankelijk van het invangen van zonne-energie. Dit 
invangen gaat direct – in het geval van planten door middel van fotosynthese – of in-
direct – in het geval van dieren die planten of andere dieren eten. In dit biologische 
opzicht functioneert de mens niet anders dan andere dierlijke levensvormen. Wel an-
ders is dat de mens er door technologieontwikkeling in is geslaagd steeds grotere 
hoeveelheden energie voor zich te laten werken, om in steeds meer en steeds com-
plexere behoeften te voorzien. De ontdek king van het vuur kan als eerste stap wor-
den gezien. Plantaardig materiaal bleek niet alleen als voedsel te kunnen dienen, 
maar het bleek ook verbrand te kunnen worden. Door het verbranden van met name 
hout kon men zich warmen en voedsel beter verteerbaar maken. Tot ongeveer 150 
jaar geleden was het verbranden van hout de belangrijkste vorm van energiecon-
sumptie. 

De volgende grote stap in energietechnologie hangt samen met de industriële revolu-
tie. De mechanisatie van productieprocessen kon alleen tot stand komen dankzij een 
bron van mechanische arbeid die de spierkracht van mens en dier ver te boven ging. 
Deze bron was de omzetting van warmte in mechanische arbeid, en de eerste techno-
logie die dit kon ver wezenlijken was de stoommachine. Maar de behoefte aan brand-
stof verveelvoudigde nu en er moest worden gezocht naar een nieuwe energiebron. 
Na de stoommachine heeft de energietechnologie zich stormachtig ontwikkeld. Ten 
behoeve van transport en aandrijving van machines werden dieselmotoren en benzi-
nemotoren ontwikkeld. De generator zorgde voor omzetting van mechanische ar-
beid in elektriciteit, waardoor een heel nieuwe reeks van processen van energie kon 
worden voorzien. Kachels en verwarmingsketels bleken meer verwarmingscomfort 
te kunnen bieden dan het houtvuur, en waren ook gewenst gezien de milieuschadelij-
ke gevolgen van houtvuren in dichtbevolkte gebieden. Verbranding was de enige ma-
nier 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 (zie figuur 1.1). Steenkool, aardolie en aardgas zijn zogeheten fossie-
le energiebronnen: zonne-energie die honderden miljoenen jaren geleden werd vast-
gelegd in de vorm van koolwaterstoffen in plantaardig en dierlijk materiaal. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat onze maatschappij bijna geheel afhan-
kelijk is geworden van deze fossiele brandstoffen. In de EU draait de energievoorzie-
ning voor ruim 85% op fossiele brandstoffen. In Nederland en België zijn deze per-
centages respec tievelijk 96% en 90%.
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hoofdstuk 1 InleIdIng2

 

Energie is niet zomaar een product. Het is een levensvoorwaarde voor al onze 
maatschap pelijke processen. Daarom is het ook zo’n groot probleem dat onze huidi-
ge energievoor ziening – bijna geheel gebaseerd op het verbranden van fossiele brand-
stoffen – niet duurzaam is. Om dit in te zien moeten we definiëren wat we eigenlijk 
onder duurzaam heid verstaan.

 1.2 Duurzaamheid

Onder duurzaam verstaan we in het algemeen iets dat lang meegaat. Zo speken we 
van duurzame gebruiksgoederen en dan bedoelen we apparaten zoals koelkasten en 
wasma chines. Zo zou een duurzame samenleving kunnen worden gezien als een sa-
menleving die lang meegaat. Onze huidige samenleving kan niet duurzaam genoemd 
worden vanwege de grote roofbouw die we plegen op het milieu, maar ook bijvoor-
beeld vanwege de onge lijke welvaartsverdeling in de wereld. Om nu te zeggen dat we 
streven naar een duurzame samenleving kan wel wat verwarring opleveren. Het lijkt 
dan namelijk alsof we ons een ideale wereld kunnen voorstellen waarin alle proble-
men opgelost zijn. Om te benadruk ken dat er in de samenleving voortdurend veran-
deringen zullen plaatsvinden, spreken we liever van een ‘duur zame ontwikkeling’.

Het begrip duurzame ontwikkeling is geïntroduceerd in het in 1987 door de World 
Commission on Environment and Development uitgebrachte rapport Our Common 
Future. Het is daar gedefinieerd als een ontwikkeling waarbij de behoeften van de 

Wereldenergieverbruik
Miljoen ton olie-equivalent (toe)

Kolen
Duurzame bronnen
Hydro-elektriciteit
Nucleaire energie
Natuurlijk gas
Olie

FIGUUR 1.1  

Wereldenergieverbruik. Het verbruik van primaire energie in de wereld groeide in 2012 met een beneden-gemiddeld 

percentage van 1,8. De groei was beneden-gemiddeld in alle gebieden behalve Afrika. Olie blijft ’s werelds belangrijkste 

brandstof – goed voor 33,1% van het wereldenergieverbruik – maar dit getal is lager dan ooit. Olie heeft nu 13 jaar 

achter elkaar aan marktaandeel verloren. Hydro-elektriciteit en andere duurzame energiebronnen bereikten beide 

recordhoogtes in het wereldenergieverbruik: resp. 6,7% en 1,9%
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31.3 onze huIdIge energIevoorzIenIng Is nIet duurzaam

huidige generatie worden bevredigd zonder de mogelijkheden weg te nemen dat vol-
gende generaties hun behoeften kunnen bevredigen.
Zo zou een duurzame samenleving kunnen worden gezien als een samenleving die 
zich volgens deze definitie duurzaam ontwikkelt. Onze huidige samenleving kan niet 
duurzaam genoemd worden vanwege de grote roofbouw die we plegen op onze na-
tuurlijke voorraden (resources) en de – daarmee samenhangende – aantasting van het 
milieu. Daarnaast worden deze natuurlijke voorraden zeer ongelijk geconsumeerd, 
zie figuur 1.1. 

In de meest brede uitwerking van het begrip duurzame ontwikkeling wordt deze ‘ge-
neratietoets’ toegepast op zowel ecologische, sociaal-culturele als economische ont-
wikkeling. Duurzaamheid in ecologische zin betekent beperking van de belasting van 
ons milieu en het behoud van biodiversiteit. Mensen moeten kun nen leven in een ge-
zonde en veilige leefomgeving, te midden van een vitale natuur, en zonder aantasting 
van de wereldwijde biodiversiteit of de uitputting van natuurlijke hulp bronnen. 
Maar duurzaamheid in brede zin is meer dan alleen milieu. Het betekent ook dat ar-
moede, honger en achterstanden in opleidingsniveau worden aangepakt. In grote de-
len van de wereld bestaan op deze punten grote ontwikkelingsachterstanden. Het 
aanpakken van deze ongelijkheden in sociaal-culturele en economische zin past in 
een bredere opvat ting van duurzame ontwikkeling. In deze brede opvatting van 
duurzaamheid wordt wel gesproken van de drie P’s: people (het sociaal-culturele as-
pect), planet (het ecologische aspect) en profit (het economische aspect). 

 1.3 Onze huidige energievoorziening is niet duurzaam

Of we nu een brede of een smalle duurzaamheidsdefinitie hanteren, de wijze waarop 
wij thans in onze energiebehoefte voorzien kan niet als duurzaam worden aange-
merkt. Aan het gebruik van fossiele brandstoffen zijn grote risico’s verbonden die 
deels pas op langere termijn manifest worden, en daardoor vooral volgende genera-
ties zullen treffen:

FIGUUR 1.2  

People, planet, profit  

– de brede opvatting   

van duurzaamheid

profit

peopleplanet
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l	 Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen afvalproducten vrij. De 
belangrijk ste stoffen die in de atmosfeer terechtkomen, zijn stikstofoxiden (NOx), 
zwaveldioxide (SO2) en kooldioxide (CO2). Mogelijke gevolgen van de emissies van 
NOx en SO2 zijn gezondheidsschade en verzuring. Deze emissies kunnen door 
technische maatregelen worden voorkomen. Maar dat geldt niet voor de emissie 
van CO2 die immers onlosma kelijk verbonden is aan het verbranden van 
koolstofhoudende brandstof. CO2, in kwantitatieve zin, is verre weg de belangrijkste 
van de zogeheten broeikasgassen die tot klimaatverandering kunnen leiden. De 
risico’s van klimaatverandering worden breed onderkend en om deze risico’s te 
verminderen, heeft een groot aantal landen waaronder Nederland en België zich 
verplicht tot een reductie van broeikasgassen in het kader van het zogeheten Kyoto-
protocol. Daarnaast heeft de EU aan alle lidstaten het zogenaamde 20/20/20-beleid 
voorgeschreven: in 2020 20% energiebesparing, 20% reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen en 20% meer duurzaam opgewekte energie ten opzichte van het 
referentie jaar 1990. Winning van fossiele brandstoffen kan ook tot directe (milieu)
schade leiden. Denk hierbij aan de recente olielekkages bij oliewinning in de Golf 
van Mexico en de schade aan gebouwen en infrastructuur ten gevolge van 
aardbevingen in Groningen door aardgaswinning.

l	 De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig. Voor aardolie en aardgas worden 
de economisch winbare reserves geschat als toereikend voor ongeveer 50 jaar op 
het hui dige verbruiksniveau. Met de voorraden steenkool kunnen we veel langer 
toe. Nieuwe vondsten en verbeterde winningsmethoden verleggen het moment 
van uitputting ver der naar de toekomst. Toch mag worden verwacht dat de win-
ning van met name aard olie en aardgas over enkele decennia zal pieken en daarna 
zal afnemen.

l	 De voorraden fossiele brandstoffen zijn regionaal geconcentreerd. Het meest in 
het oog loopt de dominante positie van het Midden-Oosten in de levering van 
aardolie. De EU heeft een slechte voorraadpositie. In 2006 werd de helft van de 
benodigde energie geïmporteerd. Geschat wordt dat dit importpercentage de ko-
mende 15 jaar tot 70% zal stijgen. Zo is bijvoorbeeld de winning van aard olie en 
aardgas in de Noordzee inmid dels over zijn hoogtepunt heen, en is daar binnen de 
EU geen vervanging voor. Aan deze importafhankelijkheid zijn wereldpolitieke 
risico’s verbonden. Het beperken van deze risico’s is een belangrijke doelstelling 
van het energiebeleid van de EU.

Ons gebruik van fossiele brandstoffen moet dus drastisch worden verminderd. En de 
problemen zijn zo groot dat het niet gaat om een procentje eraf, maar om een inder-
daad zeer forse vermin dering. En dat terwijl ons welvaartsniveau groeit. De omvang 
van de opgave komt tot uiting in het begrip ‘factor 4’: een halvering van ons beslag 
op eindige grondstoffen bij een verdubbeld welvaartsniveau maakt het noodzakelijk 
de efficiency waarmee we deze grondstoffen benutten met een factor 4 te verbeteren. 
Kijken we op wat langere termijn, dan kunnen we hier ook nog de mondiale bevol-
kingsontwikkeling bij betrekken en de grote inhaalslag die de nu nog minder ontwik-
kelde landen zouden moeten maken. Een belangrijke component van duurzame ont-
wikkeling op mondiaal niveau is immers dat de bevolking in veel landen zich nog aan 
een vaak schrijnende armoede moet ontworstelen. Zo wordt er ook wel gesproken 
van verbetering van de milieubelasting per eenheid pro duct met een ‘factor 20’ (zie 
figuur 1.3). 
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51.4 Wat zIjn duurzame energIebronnen?

Ons gebruik van fossiele brandstoffen moet dus zeer drastisch worden verminderd. 
De opgave is over te schakelen op energiebronnen die niet opraken en waar geen ri-
sico’s voor het klimaat aan verbonden zijn. Deze vinden we in de vorm van zogeheten 
duurzame energiebronnen. 

 1.4 Duurzame energiebronnen

Onder duurzame energiebronnen verstaan we energiebronnen die niet uitputbaar 
zijn. Dit staat in contrast met fossiele energiebronnen die wel uitgeput kunnen wor-
den. Ook splijt baar materiaal, zoals dat in kerncentrales wordt gebruikt, is uitput-
baar en valt dus niet onder de duurzame energiebronnen. Figuur 1.4 geeft een over-
zicht van de niet-uitputbare energiebronnen die op aarde beschikbaar zijn. 

Drijvende kracht achter de meeste duurzame energiebronnen is de zonnestraling die 
de aarde bereikt. Directe benutting van deze zonnestraling noemen we zonne-ener-
gie.

Het benutten van energie uit wind is mogelijk dankzij drukverschillen in de atmo-
sfeer, die echter ook weer hun oorsprong hebben in zonnestraling die in de atmosfeer 
en aan het aardoppervlak is geabsorbeerd.

Bio-energie is het benutten van de in de vorm van organische verbindingen in planten 
en dieren opgeslagen energie – de zogeheten biomassa – die zijn oorsprong vindt in 
fotosyn these en dus ook in zonnestraling.

Waterkracht is het benutten van de energie in vallend of stromend water, en daarbij is 
de oorsprong de door de zon aangedreven cyclus van verdamping en neerslag.

FIGUUR 1.2  
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Ook wordt door de zon onze omgeving opgewarmd en kunnen we door middel van 
warm tepompen deze lage-temperatuurwarmte – in bijvoorbeeld bodem of buiten-
lucht – benut ten voor verwarmingsdoeleinden. 

Eveneens duurzaam is het benutten van warmte uit de bodem. We moeten daarbij 
onderscheid maken tussen warmte die uit de ondiepe bodem en warmte die uit de 
diepe bodem wordt onttrokken.

Warmte die in de ondiepe bodem (10 – 150 meter) is opgeslagen en daaraan onttrok-
ken kan worden is in feite opgeslagen zonne-energie (vooral in de zomer). Daarnaast 
wordt in de winter aan de ondiepe bodem onttrokken door uitstraling en afkoeling 
door convectie. De temperatuur is op ca. 10 meter diepte het gehele jaar constant 10 
tot 12 °C. In de winter kan de bodem daarom worden gebruikt om warmte te genere-
ren met een warmtepomp (zie hoofdstuk 9), in de zomer om koude te genereren op 
ca. 10-12 °C. Men onderscheidt open en gesloten bodemsystemen, die meestal WKO 
(Warmte-Koude-Opslagsysteem) worden genoemd.

FIGUUR 1.4  

Zonne-energie is 

de oorsprong 

van de meeste 

duur zame 

energie bronnen

geothermie

biomassa

zonlicht

getijden

verdamping
en neerslag

verwarming
aardoppervlak
en atmosfeer

wind

getijden-
centrale

waterkracht-
centrale

warmtepomp

windturbine

warmte-
centrale

brandstof-
conversie

zonne-
collector

elektriciteits-
centrale

elektriciteits-
centrale

elektriciteits-
centrale

elektriciteits-
centrale

E

E

E

E

E

Q

E

Q

Q

Q W
A

R
M

T
E

 (
),

 E
L

E
K

T
R

IC
IT

E
IT

 (
),

A
R

B
E

ID
 (

)
Q

E
W

DE 2014.indd   6 13-05-14   16:26



71.4 Wat zIjn duurzame energIebronnen?

Aan de diepe bodem (vanaf ca. 1000 meter) kan warmte worden onttrokken met een 
hoger temperatuurniveau. Op ca. 2000 meter bedraagt de temperatuur 90 °C. Dit 
wordt aardwarmte genoemd. Aardwarmte komt voor een relatief gering deel (30 pro-
cent) voort uit de restwarmte van de tijd van het ontstaan van de aarde (accretie), voor 
een groter deel (70 procent) uit radioactieve vervalprocessen, die in de aardkorst al vele 
miljoenen jaren voortdurend warmte hebben opgewekt en dit vandaag nog steeds doen. 

Verder hebben we nog de mogelijkheid om energie uit getijdebewegingen te halen. 
Hiervan is de oorsprong ook niet in de zon gelegen, maar in de beweging van de 
maan om de aarde.

De oorsprong van energie – en dus ook duurzame energie – is dus in alle gevallen 
kernenergie: de zon is een grote kernfusiereactor, in de diepe aarde zorgen radioac-
tieve vervalprocessen (atoomsplitsing) voor het genereren van warmte.

In plaats van over duurzame energiebronnen spreken we ook wel over ‘blijvende 
energiebronnen’ of ‘hernieuwbare energiebronnen’. De laatste benaming komt ook 
overeen met de in de Engelstalige literatuur gebruikte term ‘renewable energy’. Zon-
ne-energie is ook duurzaam in die zin dat onze zon volgens astronomische berekenin-
gen nog ca. 4,3 miljard jaar actief zal blijven. Het is waarschijnlijk dat de mensheid 
dan allang is uitgestorven.

Met het overschakelen op duurzame energiebronnen worden niet alleen de proble-
men van uitputting en importafhankelijkheid aangepakt. Ook wordt de emissie van 
CO2 erdoor voorkomen en daarmee worden de risico’s van klimaatverandering 
terug gebracht. Bij het gebruik van bio-energie komt weliswaar CO2 vrij, maar dit is 
CO2 die ook aan de atmos feer is onttrokken zodat er per saldo geen extra CO2 in de 
atmosfeer terechtkomt.

Het potentieel aan zonne-energie op aarde is enorm. De buitenzijde van de atmosfeer 
ont vangt gemiddeld 1370 watt aan zonnestraling per m2. Dit komt neer op een jaar-
lijkse energiehoeveelheid van 5,6 ⋅ 1024 J/jaar – meer dan 10 000 maal de mondiale 
energiebe hoefte. Hiervan reflecteert 29% in de atmosfeer, 26% wordt geabsorbeerd 
en 45% bereikt het aardoppervlak. Figuur 1.5 laat zien hoe via verdamping, convec-
tie en warmtestraling vanaf het aardoppervlak uiteindelijk alle energie weer als 
warmtestraling in de ruimte ver dwijnt. 

Is kernenergie op aarde ook duurzaam?
Er gaan wel geluiden op om ook in kerncentrales 
met uranium opgewekte energie tot de duurzame 
energie te rekenen. Bij het gebruik van kernenergie 
komen immers geen broeikasgassen vrij, en de voor-
raden splijtbaar materiaal zijn groot. En op kosmi-
sche schaal - met de zon als voorbeeld – is kernener-
gie ‘normaal’. Helaas zullen we bij grootschalig 
gebruik van kernenergie ook tegen de eindigheid 
van deze voorraden aanlopen. De tijdschaal hiervoor 
is vele ordegroottes lager dan de berekende actieve 
periode van de zon . Ook zijn er risico’s aan het ge-
bruik van kernenergie verbonden. Het geproduceer-
de radioactief afval blijft voor lange tijd gevaarlijk – 
en dan hebben we het over tienduizenden jaren. 

Splijtbaar materiaal kan bovendien voor niet- vreed-
zame doeleinden worden gebruikt. Het hanteren 
van deze risico’s vraagt om een stabiele samenleving 
en een stabiele internationale rechtsorde. Aan deze 
voorwaarden lijkt op dit moment niet voldaan. Ken-
nelijk is kernenergie op kosmische schaal mogelijk – 
daaraan dankt de zon zijn functie – en levert kern-
energie op ‘menselijke’ schaal nogal wat problemen 
op. Zonder de illusie te hebben dat de discussie over 
nut en noodzaak van kernenergie hiermee volledig is 
behandeld zullen we de gangbare terminologie blij-
ven hanteren en kernenergie niet onder de duur-
zame energiebronnen rekenen.
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 1.5 Duurzame energievoorziening

Het potentieel van alle duurzame energiebronnen tezamen is dus zeer groot. Maar 
dat maakt nog niet dat het realiseren van een duurzame energievoorziening een een-
voudige zaak is. De opgave is om de ons beschikbare duurzame energiebronnen  om 
te zetten in secundaire energiedragers (zie kader) die we als eindgebruiker kunnen 
benutten, en om te zorgen dat deze secundaire energiedragers beschikbaar zijn op het 
juiste moment, op de juiste plaats, met minimale milieueffecten, en tegen aan-
vaardbare kosten. Pas als dat gelukt is kunnen we spreken van een duurzame energie-
voorziening.

Zoals we zagen, speelt duurzame energie in onze huidige energievoorziening nog 
maar een kleine rol. Wel is bij vele burgers, organisaties en overheden een sterke am-
bitie aan wezig om de komende decennia het aandeel duurzame energie geleidelijk te 
laten toene men, met als einddoel een volledig duurzame energievoorziening. We noe-
men de belangrijkste knelpunten en problemen die hiervoor overwonnen moeten 
worden.
l	 De op dit moment op wereldschaal meest gebruikte duurzame energiebronnen 

– waterkracht en traditionele biomassabenutting – zijn wat kostprijs betreft 
concurre rend met fossiele brandstoffen. Echter, uitbreiding van het aandeel duur-
zame energie in de energievoorziening vraagt om ontwikkeling en gebruik van 
nieuwe energiecon versie technologie zoals windenergie, zonne-energie en bio-
brandstoffen. Deze nieuwe technologieën zijn in veel gevallen nog duur en kun-
nen bij de huidige energieprijzen op dit moment alleen concurreren in deelmark 
ten zoals de energievoorziening op locaties waar geen elektriciteitsnet aanwezig

FIGUUR 1.5  
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91.5 Wat Is een duurzame energIevoorzIenIng?

Energiedragers, energieconversie, energie -
systemen en energiefuncties
Energie kent vele verschijningsvormen: mechani sche 
energie, chemische energie, nucleaire ener gie, ther-
mische energie, elektromagnetische energie.
Primaire energiedragers zijn vormen van energie zo-
als we die in de natuur aantreffen en die nog geen 
bewerking hebben ondergaan. Zoals we al zagen, 
zijn de meest gebruikte primai re energie dragers de 
fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en 
aardgas. Uit deze brandstoffen is de chemische ener-
gie te benutten door bijvoorbeeld verbranding. Ook 
duurzame energie bronnen zijn primaire energiedra-
gers. Voorbeelden zijn de potentiële energie van wa-
ter in een stuwmeer, de elektromagnetische energie 
in zonnestraling, de kinetische energie in de wind, de 
chemische ener gie in organische verbindingen van 
biologische aard. 
Eindgebruikers van energie hebben in het alge meen 
behoefte aan energie in meer hanteerbare vorm, zo-
als elektriciteit, warmte of transport brandstoffen. 
Dit noemen we secundaire energie dragers.

Om deze uit primaire energiedragers te maken, is 
energieomzetting of energieconversie nodig. De 
hele keten van energieconversie, ener gieopslag en 
energietransport noemen we een energiesysteem. 

Het uiteindelijke doel van een energiesysteem is het 
vervullen van zogeheten energiefuncties bij de eind-
gebruikers. In woningen bijvoorbeeld zijn de belang-
rijkste energiefuncties: ruimteverwarming, warmwa-
terproductie, verlichting, ventilatie, voed selkoeling, 
reiniging en communicatie. In de dien stensector vin-
den we gelijksoortige energiefuncties. In de trans-
portsector is de energie functie het verplaatsen van 
mensen of goe deren, en deze wordt uitgedrukt in 
personenkilo meters of tonkilometers. In de industrie 
zijn energiefuncties gerelateerd aan het productie-
pro ces, waarbij functies als verhitten, drogen, 
verma len of verspanende bewerkingen veel energie 
kunnen vragen.

	 is. Kostprijsdaling is dus noodzakelijk en, zoals we nog zullen zien, zijn op dit 
punt enkele veelbelovende ontwikkelingen gaande. Zo zijn bijvoorbeeld de kos-
ten van zonnecellen in de afgelopen zeven jaar een factor vier in prijs gedaald en 
er is zicht op nog verdere kostprijsdalingen. Zie bijgaande figuur uit 2010. Voor 
grotere projecten was de prijs in januari 2014 ongeveer 1,2 euro per Wp. 

l	 Voor een deel van de duurzame energiebronnen geldt dat ze niet op elk tijdstip 
beschikbaar zijn. Dit geldt met name voor zonne-energie en windenergie waarbij 
de beschikbaarheid afhangt van het tijdstip op de dag en van de meteorologische 
omstan digheden. Naarmate het aandeel van deze energiebronnen in een totale 
energievoor ziening groter wordt, wordt de noodzaak van energieopslag ook 
steeds groter. Dit maakt de energievoorziening complexer en duurder. Omdat een 
duurzame energievoorziening naar haar aard extensief en decentraal is, is een 
andere energie-infrastructuur nodig. De bestaande top-down energie-infrastruc-
tuur, ontwikkeld in een tijd dat energieconversie centraal plaatsvond, voldoet niet 
langer. Deze infrastructuur moet ‘slim’ worden om vraag en aanbod – ook beïn-
vloed door grillig aanbod van wind- en zonne-energie – goed te matchen. Men 
spreekt in dit verband over ‘Smart Grids’. Een mogelijke oplossing wordt gezien 
in de overschakeling op waterstof als secundaire energiedrager. Zoals we nog zul-
len laten zien, kan waterstof op lange termijn in zowel opslag als transport van 
duurzame energie een belangrijke rol gaan spelen.  Ook is het mogelijk deze wa-
terstof om te zetten in methaan (CH4,) om injectie in het aardgasnet mogelijk te 
maken.

l	 Toepassing van duurzame energie vraagt ruimte. Het ruimtebeslag moet concur-
reren met andere vormen van ruimtebenutting zoals landbouw, wonen, recreatie 
en natuur. Met name in dichtbevolkte delen van de wereld zoals in Nederland en 
België kan dit belemmeringen opleveren voor de ontwikkeling van duurzame 
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hoofdstuk 1 InleIdIng10

energiebronnen. Zoals we nog zullen zien, zijn ook oplossingen voor dit knelpunt 
voorhanden in de vorm van meervoudig ruimtegebruik en het minimaliseren van 
hinderaspecten. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van daken voor het plaat-
sen van zonne-energie-installaties, het plaatsen van windturbines op zee, of het 
winnen van bio-energie uit afvalstromen. 

Hoewel oplossingen voor alle knelpunten voorstelbaar zijn, zal de overschakeling op 
een duurzame energievoorziening een proces zijn van vele decennia. De opgave 
wordt groter naarmate het energiegebruik verder toeneemt. Om te voorkomen dat de 
opgave onuitvoer baar wordt, is het noodzakelijk om efficiënt met energie om te 
gaan. Hierin is al veel bereikt in de afgelopen decennia: huizen en andere gebouwen 
worden steeds beter geïso leerd waardoor er minder verwarmingsenergie nodig is, 
elektrische apparaten worden steeds efficiënter, in de basisindustrie wordt per een-
heid product steeds minder energie gebruikt. Verbetering van de energie-efficiency is 
dus iets anders dan afzien van comfort of welvaartsgroei. Het gaat om het energie-
extensiever maken van onze economie, dat wil zeggen dat we de welvaartsgroei reali-
seren zonder dat het energiegebruik evenredig meegroeit. We spreken ook wel van 
een ‘ontkoppeling’ van welvaartsgroei en energiege bruik.

In de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening zullen we nog lange tijd 
fos siele brandstoffen blijven gebruiken. Deze periode kan worden opgerekt als we 
fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Ook hierin is al veel bereikt. 
Elektriciteits centrales bijvoorbeeld worden steeds efficiënter, onder andere door be-
nutting van de afvalwarmte van elektriciteitsproductie. Een ander voorbeeld letter-
lijk dicht bij huis is de zogeheten hoogrendementsverwarmingsketel, die warmte 
voor de verwarming van gebouwen opwekt met minimale verliezen naar de omge-
ving en met benutting van de warmte in de rookgassen. Sommigen zijn van mening 
dat het gebruik van fossiele brand stoffen zelfs duurzaam genoemd mag worden als 
we erin slagen de CO2 die bij de ver branding ervan vrijkomt af te vangen en op te 
slaan (zie kader Schoon fossiel).

Om te benadrukken dat het overschakelen op een duurzame energievoorziening 
meer inhoudt dan alleen het inzetten van duurzame energiebronnen gebruiken we 
het begrip ‘energieladder’ of ‘trias energetica’ (zie figuur 1.6). 

3
Gebruik fossiele brand-
stoffen zo schoon mogelijk

2
Zet duurzame

energiebronnen in

1
Reduceer de vraag
(energiebesparing)

FIGUUR 1.6  

Trias Energetica. (1) Besparen in de kern, (2)  zoveel mogelijk duurzame energie inzetten en (3) de restvraag naar energie 

invullen met schone fossiele energie met maximaal rendement. Een benadering ‘van binnen naar buiten’ maximaliseert 

de effectiviteit van duurzame energie en optimaliseert de energie-economie
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111.6 leesWIjzer

Schoon fossiel
Sommigen betogen dat uitputting van fossiele 
brandstoffen voorlopig geen probleem is. Met name 
van steenkool zijn de voorraden nog groot en bo-
vendien minder regionaal geconcentreerd dan die 
van aardolie of aardgas. Van de geschetste risico’s 
die aan het gebruik van fossiele brandstof fen ver-
bonden zijn, blijft dan de emissie van CO2 en de 
daaraan verbonden klimaatverandering over. Dat 
laatste probleem kan worden opgelost door de CO2 
die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brand-
stoffen af te vangen en op te slaan. Afvangen is 
vooralsnog alleen voorstelbaar bij grote installaties 
zoals kolencentrales of vergas singsinstallaties die 

waterstof uit steenkool maken. Opslag van CO2 zou 
dan kunnen gebeuren in geologische forma ties zoals 
lege aardgasvelden of niet-winbare kolenlagen. Deze 
aanpak van de energievoorzie ning noemen we wel 
schoon fossiel. De secundai re energiedragers die bij 
eindgebruikers worden ingezet zijn daarbij elektrici-
teit, waterstof of rest warmte. Deze veroorzaken bij 
gebruik geen emis sie van CO2 en worden daarom 
wel klimaatneutrale energiedragers genoemd. Om-
trent de risico’s van CO2-opslag en de potenti ële op-
slagcapaciteit van geologische formaties bestaan nog 
veel vragen. Ervaring is er nog nau welijks mee opge-
daan. 

 1.6 Leeswijzer

Dit boek behandelt de mogelijkheden om duurzame energie te benutten. Voor alle 
duurza me energiebronnen afzonderlijk wordt inzicht gegeven in de aard van de bron, 
de beschikbaarheid, en de technologieën die er zijn om uit de duurzame energie-
bron secun daire energiedragers te produceren, zoals elektriciteit, warmte of brand-
stoffen. De techno logiebeschrijvingen gaan uit van beschikbare technologie, maar op 
terreinen die nog sterk in ontwikkeling zijn, worden ook toekomstperspectieven ge-
schetst. Op kostenaspecten wordt beknopt ingegaan, en waar relevant ook op andere 
aspecten die de toepassing bepa len, zoals hinder. 

De behandeling van de verschillende technologieën om zonne-energie te benutten 
wordt voorafgegaan door een hoofdstuk over zoninstraling (hoofdstuk 2). Daarna 
volgt de behandeling van passieve zonne-energie (hoofdstuk 3), thermische zonne-
energie (hoofd stuk 4) en fotovoltaïsche zonne-energie (hoofdstuk 5). Windenergie 
komt aan bod in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgt waterkracht, maar aansluitend 
wordt in dat hoofdstuk ook kort ingegaan op getijde-energie en golfenergie. De grote 
hoeveelheid technologieën die er zijn om bio-energie te benutten, zijn in hoofdstuk 8 
samengebracht. Hoofdstuk 9 over benutting van omgevingswarmte behandelt de 
daarbij gebruikte technologie van de warmtepomp. Onder omgevingswarmte wordt 
daarbij ook verstaan de benutting van warmte uit de bodem tot geringe dieptes, dit in 
tegenstelling tot diepere aardwarmte die in een afzonderlijk hoofdstuk wordt behan-
deld (hoofdstuk 10). Hoofdstukken 11 en 12 gaan in op enkele belangrijke elemen-
ten in duurzame energiesystemen: energieopslag en waterstoftechnologie. Hoe alle 
afzonderlijke duurzame energiebronnen en technologieën kunnen samengaan in 
duurzame energiesystemen wordt behandeld in hoofdstuk 13. Het boek wordt afge-
sloten met een overzicht van alle duurzame energiebronnen en de ver wachte verdere 
ontwikkeling hiervan (hoofdstuk 14). In dat slothoofdstuk komt ook het energiebe-
leid aan de orde, en de belangrijkste beleidsinstrumenten die in Nederland en België 
worden ingezet om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen.
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hoofdstuk 1 InleIdIng12

 1.7 Opgaven

Kennisvragen
 1 Wat wordt verstaan onder duurzaamheid?
 2 Welke risico’s zijn verbonden aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstof-

fen?
 3 Wat wordt bedoeld met een ‘factor 4’ en een ‘factor 20’ efficiencyverbetering?
 4 Wat zijn duurzame energiebronnen?
 5 Welke duurzame energiebronnen hebben hun oorsprong in zonne-energie? En 

wel ke hebben een andere oorsprong?
 6 Wat zijn primaire energiedragers?
 7 Wat zijn secundaire energiedragers?
 8 Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij het overschakelen op duurzame 

energie bronnen, en hoe kunnen deze worden overwonnen?
 9 Welke soorten maatregelen worden onderscheiden in de ‘Trias Energetica’?
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 2 Zonne-energie

 2.1 Inleiding

De eigenschappen van het zonlicht maken het mogelijk om op veelzijdige wijze de 
door de zon uitgezonden energie te benutten. De toepassing van zonnecollectoren 
voor de ther mische benutting van het zonlicht en de opwekking van elektrische ener-
gie met zonnecel len groeit wereldwijd en zal in de toekomst een belangrijke plaats 
innemen in de energievoorziening. Het gaat hier om de directe, of ook wel actieve, 
benutting van de zon ne-energie. Tevens benutten we bewust of onbewust de zonne-
straling die gebouwen bin nenkomt, hetgeen valt onder de passieve benutting van 
zonne-energie. In de natuur zorgt de straling van de zon op aarde voor de groei van 
planten, waarbij zich plantaardig mate riaal vormt en de koolstofdioxide die in de 
atmosfeer voorkomt in de plant omgezet wordt in een koolwaterstof verbinding. Bij 
dit proces produceert de plant tevens zuurstof, die voor organismen van levensbelang 
is. Het proces dat in de bladeren van de plant en bomen plaatsvindt, noemen we de 
fotosynthese. Ook wind- en waterkracht hebben uiteindelijk de zon als energiebron. 
Voordat de zonnestraling vanaf de buitenzijde van de dampkring op het aardopper-
vlak aankomt, heeft deze al enige veranderingen ondergaan. Over de eigenschappen 
van het zonlicht, de invloed die de aardatmosfeer op het zonlicht heeft en de hoeveel-
heid zonne-energie die uiteindelijk op een plat vlak op aarde aankomt, gaan de vol-
gende paragrafen. Het doel van deze beschrijving is om een beter inzicht te krijgen in 
de atmosferische ver schijnselen die de zonstraling op een plaats op aarde beïnvloe-
den.

 2.2 Eigenschappen van zonlicht

In de zon vinden bij hoge temperaturen en drukken fusiereacties plaats, waarbij uit 
twee waterstofatomen helium wordt gevormd. Hierbij komen grote hoeveelheden 
energie vrij. De zon heeft een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 6000 K en staat 
zijn energie af middels zogeheten energiekwanten, ook wel fotonen genoemd.

De energiestroom die de buitenkant van onze dampkring bereikt, is slechts een frac-
tie van de door de zon uitgezonden energie. De stralingsintensiteit gemeten op een 
vlak loodrecht op de richting van de zonnestraling heet de zonneconstante Gsc en 
heeft een gemiddelde waarde van 1367 W/m². Omdat de aarde een elliptische baan 
om de zon volgt, is de afstand tot de zon gedurende haar jaarlijkse omloop variabel, 
zie figuur 2.1. 
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Daardoor varieert de zonneconstante afhankelijk van de tijd in het jaar volgens: 

G n nsc( ) , cos= ⋅ + ⋅





1367 1 0 03
360
365

 [W/m2]  (2.1)

waarbij n een willekeurige dag van het jaar is.
De maximale waarde van Gsc bedraagt op 21 december 1414 W/m2 en de minimale 
waar de bedraagt op 21 juni 1320 W/m2. 

De uitgezonden fotonen hebben de volgende eigenschappen.
l	 Ze treden in veelvouden van natuurlijke getallen op en worden in hun geheel 

geëmit teerd, dan wel geabsorbeerd. Ze zijn derhalve ondeelbaar.
l	 De energie-inhoud is evenredig met de frequentie van de straling f en ze hebben 

het karakter van elektromagnetische straling. De snelheid waarmee ze zich ver-
plaatsen, is gelijk aan de lichtsnelheid c = 2,9979 ⋅ 108 m/s in het vacuüm. Om bij 
het aardopper vlak te komen, leggen ze in 8 minuten een afstand van gemiddeld 
150 miljoen kilome ter af.

De energie Ef van een foton is evenredig met de frequentie f van de straling en de con-
stante h van Planck.

Ef = h ⋅ f = h c⋅
λ

 [J] (2.2)

waarbij:
h = 6,625 ⋅ 10−34  [J ⋅ s];

f = 1
T

 = c
l

  [s−1];

c = 2,9979 ⋅ 108  [m/s], de lichtsnelheid in vacuüm;
l  [m ⋅ 10−6], golflengte van de uitgezonden straling.

Uit vergelijking 2.2 volgt: hoe korter de golflengte des te groter de energie van het 
foton. Bij een golflengte van 0,3 ⋅ 10−6 m bedraagt de energie van het foton 
6,62 ⋅ 10−19 joule en bij een golflengte van 0,5 ⋅ 10−6 m bedraagt deze 3,97 ⋅ 10−19 
jou le. 

FIGUUR 2.1  
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152.2 eIgenschappen van zonlIcht

De energie van de zonnestraling is volgens de karakteristiek van een zwarte straler 
ver deeld over het golflengtespectrum, zie figuur 2.2.

Een deel van de energie komt in de vorm van ultraviolet licht op aarde, een deel als 
zicht baar licht en een deel als infrarood licht. De energieverdeling over de golflengten is 
te zien in tabel 2.1.

tabel 2.1 Energieverdeling over de golflengten voor een absoluut zwarte straler

Soort licht Ultraviolet Zichtbaar Infrarood

Golflengtedomein Dl 0 – 0,38 0,38 – 0,78 0,78 – ∞ mm

Energie-inhoud 87 656 623 (W/m2)

Fractie v.h. totaal 6,4 48,0 45,6 %

De werkelijke verdelingsgrafiek van de zonnestraling, als die het aardoppervlak be-
reikt, wijkt sterk af van de energieverdeling van de absoluut zwarte straler. Zoals 
verder in para graaf 2.3 wordt uitgelegd, verdwijnt een deel van de straling door ver-
strooiing, reflectie en absorptie. Met name absorptie vindt plaats bij bepaalde golf-
lengten, ook wel de absorptiebanden genoemd. Vooral de infrarode stralingsenergie 
wordt door waterdamp (H2O) en koolstofdioxide (CO2) geabsorbeerd. Ozon absor-
beert het ultraviolette licht.

FIGUUR 2.2  
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Tabel 2.2 geeft per golflengtedomein de bruikbaarheid voor de omzetting van zonne-
ener gie naar andere energiedragers en gebruiksmogelijkheden aan.

TABEL 2.2 De bruikbaarheid van zonlicht bij energieomzettingen

Golflengte mm Toepassingsgebied Energiedrager

0,2  – 2,5
0,2  – 1,2
0,45 – 0,7

Zonnecollectoren
PV-cellen
Fotosynthese

Thermische energie
Elektrische energie
Chemische energie

 2.3 Energie-uitwisseling

Op weg naar het aardoppervlak wordt een deel van de straling verstrooid. Dit heet 
scatte ring: een deel wordt geabsorbeerd door grote gasmoleculen, stof en ijskristal-
len, een ander deel wordt weerkaatst door dezelfde deeltjes, maar vooral door wol-
ken. Een klein percentage reflecteert aan het aardoppervlak. Uiteindelijk wordt ge-
middeld over de gehe le aardbol 45% van de aangeboden straling door het 
aardoppervlak geabsorbeerd. Het aardoppervlak staat deze energie weer af door ver-
damping (23%) en convectie (7%). De energie die in de aardatmosfeer is opgeno-
men, blijft daar maar tijdelijk. Na enige tijd zal deze weer in de vorm van warmte-
straling aan het heelal worden afgegeven, zie figuur 1.5.

Uiteindelijk is het van belang hoeveel energie er per m2 aardoppervlak beschikbaar is 
voor de energieomzetting. De verdeling van de hoeveelheid zonne-energie over de aard-
bol hangt af van de geografische breedte en de daar heersende weersomstandigheden.

Uit de energiebalans blijkt dat het zonlicht in de atmosfeer nogal wat verandering 
onder gaat, hetgeen praktisch gesproken betekent dat we naast directe zonnestraling 
ook te maken hebben met een groot aandeel diffuse straling. Alvorens we de situatie 
voor België en Nederland verder uitdiepen, gaan we eerst in op belangrijke invloeds-
factoren die bepa lend zijn voor de hoeveelheid zonnestraling op een plat vlak op 
aarde. 

 2.4 Zonnestraling op aarde

In figuur 2.2 is te zien welk deel van het zonlicht in de vorm van energie uiteindelijk 
als straling het aardoppervlak bereikt. Een deel van het licht wordt verstrooid en een 
deel geabsorbeerd. Dit heeft als resultaat dat de zonnestraling binnen de dampkring 
ten dele uit directe zonnestraling en ten dele uit diffuse straling bestaat. Als de directe 
straling op het aardoppervlak aankomt, wordt een deel daarvan door de ondergrond 
gereflecteerd. De mate van reflectie hangt af van de absorptie- en reflectie-eigen-
schappen van de onder grond en kan dus sterk variëren. De gereflecteerde straling 
gaat weer de atmosfeer in. Het niet-gereflecteerde of geabsorbeerde deel bereikt als 
directe straling het aardoppervlak. De totale stralingsintensiteit op een horizontaal 
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172.4 zonnestralIng op aarde

plat vlak op aarde is de som van de directe straling en diffuse straling. Deze som noe-
men we de totale globale straling GT (W/m2) waarvoor geldt:

GT = Gdir + Gdif [W/m2] (2.3)

De indices ‘dir’ en ‘dif’ hebben betrekking op de directe stralingscomponent en op de 
dif fuse stralingscomponent. 
Op een zonnige dag in juli is op onze breedtegraad, bij onbewolkte hemel op zee-
niveau, de stralingsintensiteit op een plat vlak in de normaalrichting van de straling 
ongeveer 1000 W/m2 en op een net zo zonnige dag in december ongeveer 850 W/m2. 
Een zwaar bewolkte hemel laat zeer weinig straling door, de stralingintensiteit is dan 
ongeveer 20 W/m2 en bij lichte bewolking 300 W/m2.
Voor een zonnestraal die in de richting van de normaal-n op een plat vlak valt, geldt 
Gdir = Gn.

 2.4.1 Directe zonnestraling
Bij een wolkeloze hemel blijken de afgelegde weg van de zonnestralen en de troebelheid 
van de atmosfeer van belang te zijn. Tijdens passage van een zonnestraal door de damp-
kring is de vermindering van de straling evenredig met de grootte van het stralingsaan-
bod Gsc en de afgelegde afstand. Dit komt tot uitdrukking in vergelijking 2.4.

Gn = Gsc ⋅ e
(−dRcda ⋅ TL ⋅ AM) ⋅ sin hw [W/m2] (2.4)

waarbij:
dRcda =  de invloed van de waterdamp en aërosolen in de vrije wolkeloze atmosfeer 

(Rcda: Rayleigh factor clear dry air) [–];
TL = de Linke troebelheidsfactor, ook wel Trübungsfaktor genoemd, is een maat 

voor het waterdampgehalte van de wolkeloze atmosfeer [–];
AM = de Air Mass-factor als maat voor de weglengte van het zonlicht door de 

atmos feer [–];
hw = De werkelijke zonshoogte ten opzichte van de horizon [°] op een bepaalde 

dag en een bepaald tijdstip volgens werkelijke zonnetijd.

De Rayleigh optische dikte (d ) kan voor AM < 20 worden berekend uit:

dRcda = 
1

10 4 0 718( , , )+ ⋅ AM
 (2.5)

Om de verschillen in de directe loodrechte straling op de verschillende breedtegraden 
op aarde te karakteriseren, is het begrip ‘Air Mass’ – AM – ingevoerd. AM is het quo-
tiënt van de afgelegde afstand AB van een zonnestraal door de aardatmosfeer en de 
dikte H, afstand CB, van de aardatmosfeer; zie figuur 2.3.
l	 AM = 0 aan de buitenkant van de aardatmosfeer.
l	 AM = 1 aan de evenaar – breedtegraad 0 – het hoogst als de zon loodrecht boven 

de evenaar in het Zenith staat.
l	 AM = 1,5 op een breedtegraad van 48,5°. 
l	 AM = 2 op een breedtegraad van 60°.
AM mag worden berekend met: AM = 1/sin hw voor hw> 30°. 
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hoofdstuk 2 zonne-energIe18

In tabel 2.3 volgen voor TL enkele richtwaarden voor verschillende situaties.

TABEL 2.3 Richtwaarden voor de gemiddelde Trübungsfaktor TL afhankelijk van bevolkingsdichtheid en 
industriële activiteit

TL Situatie

2,7 berggebieden

3,5 niet-stedelijke gebieden

4,3 grote steden

6,0 gebieden met zware industrie

Welk gevolg heeft de vertroebeling van de lucht voor de stralingsintensiteit van de 
directe straling in Nederland en België? Bij een bekende Trübungsfaktor ligt de 
stralingsintensi teit vast. Deze hangt weliswaar af van de zonshoogte, maar op ieder 
tijdstip van de dag is de zonshoogte bekend en daarmee de intensiteit van de totale 
straling. In tabel 2.4 staan voor de 50ste breedtegraad de directe straling, diffuse stra-
ling en maximale straling uitge zet voor de maanden van het jaar en de maandelijkse 
Trübungsfaktor voor een gemiddel de waarde van deze factor en voor een lage waar-
de van deze factor. Zoals te verwachten is, neemt het waterdampgehalte in de atmo-
sfeer toe bij stijgende buitentemperatuur en daarmee de Trübungsfaktor TL.

Door de verandering van de zonnestand treedt er ook verschuiving op in de 
stralingska rakteristiek van het zonlicht, zie figuur 2.4. Bij een afnemende zonshoogte 
hw verschuift het stralingsmaximum naar rechts en ook de energieverdeling van de 
uitgezonden stra ling. Vergelijk hiertoe deze figuur met figuur 2.2. 

 2.4.2 Diffuse straling
De diffuse straling kan volgens de literatuur op drie manieren wiskundig worden 
beschre ven. Omdat de diffuse straling in beperkte mate afhankelijk is van de stand 
van de zon aan de hemel en de oriëntatie van het vlak, beschrijven de bedoelde mo-
dellen de diffuse stra ling op een horizontaal plat vlak. Het voert in de context van dit 
hoofdstuk te ver om hier dieper op in te gaan.

FIGUUR 2.3  

Afgelegde weg van 

en zonnestraal door 

de atmosfeer bij een 

werkelijke zonshoog-

te hw

H

aardatmosfeer
C

B
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Duurzame energietechniek is bestemd voor 
studenten in het hoger onderwijs, maar 
is ook zeer geschikt voor professionals 
bij organisaties of bedrijven. Deze geheel 
herziene druk is bijgewerkt naar de 
huidige stand van de techniek. Het boek 
behandelt de verschillende technologieën 
die beschikbaar zijn om duurzame energie 
te benutten. Aan de orde komen zonne-
energie, windenergie, waterkracht, 
bio-energie, omgevingswarmte en 
aardwarmte. 
 Het potentieel van deze duurzame 
energiebronnen wordt geschetst, 
zowel mondiaal als meer specifi ek 
voor Nederland en België. Ook wordt 
ingegaan op de systeemaspecten van een 
duurzame energievoorziening, waarbij 
energieopslag en secundaire conversie via 
brandstofcellen worden behandeld. 
 Natuurlijk komen de technische 
aspecten van duurzame energieconversie 

uitgebreid aan de orde. Daarnaast 
wordt ingegaan op aspecten als kosten, 
milieu, wet- en regelgeving, acceptatie 
en stimuleringsbeleid. De stof wordt 
verduidelijkt met praktijktoepassingen en 
rekenvoorbeelden. 

Dit boek maakt deel uit van drie uitgaven 
die dankzij hun inhoudelijke samenhang en 
didactische structuur op elkaar aansluiten 
en daarbij ook afzonderlijk zijn te gebruiken:
• Toegepaste energieleer, warmte- en 

stromingsleer  behandelt de theoretische 
basiskennis van de warmteleer, de 
thermodynamica en de stromingsleer.

• Toegepaste energietechniek  behandelt 
de conventionele , meestal op 
fossiele energiebronnen  gebaseerde 
energietechniek. 

• Duurzame energietechniek behandelt 
de op duurzame energiebronnen 
gebaseerde energietechniek.

Ir. J. Ouwehand, ir. T.J.G. Papa, dr. W. Gilijamse, drs. J. de Geus en ir. J.B. de Wit zijn of 
waren verbonden aan Saxion Hogescholen, een hbo-instelling in Oost-Nederland.
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energietechniek
Joop Ouwehand, Trynke Papa, Wim Gilijamse, 
Jan de Geus, Jan de Wit

Derde druk


