Kan energiegebruik op
aarde duurzaam zijn?
Inmiddels is vrijwel iedereen overtuigd van de noodzaak
klimaatverandering tot staan te brengen. Het akkoord van
Parijs wil dat voor elkaar krijgen vóórdat de aarde twee
graden is opgewarmd ten opzicht van de pre-industriële tijd.
Ook over de bijdrage die ‘duurzame energie’ moet leveren is
geen onenigheid meer. Maar kan de wereld op een termijn
van enkele decennia wel overschakelen naar een klimaatneutrale energievoorziening?
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Het totale primaire energiegebruik door
de mensen op aarde is op dit moment
ongeveer 550 EJ (exajoule, 1 EJ = 1
miljard GJ = 1018 J) per jaar. In Nederland
wordt ongeveer 0,6% daarvan ingezet,
merendeels door middel van fossiele
brandstoffen, zie Figuur 1. Op wereldschaal is de inzet daarvan relatief wat
lager dan in Nederland door toepassing
van waterkracht en kernenergie. Maar
kolen, olie en gas zijn zeer dominant.
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CO2-concentraties in de atmosfeer. Zou

planten het zonnespectrum optimaal1.

de fotosynthese nog steeds voldoende

Jaarlijks produceert de fotosynthese met dat

biomassa voor de groeiende en zich ontwik-

zonlicht netto 4400 EJ aan biomassa. Ruim

kelende wereldbevolking kunnen leveren?

de helft daarvan in zee en de rest op land.
De mens oogst ongeveer een kwart van de

De hele wereld zal klimaatneutraal moeten
worden. Dit betekent dat alle fossiele

De hoeveelheid zonnestraling die de top

biomassa op land (600 EJ/jaar) voor eigen

brandstoffen (totaal bijna 475 EJ/jaar) op

van de aardse atmosfeer bereikt is gigan-

gebruik (HANPP: Human Appropriation of

de wereld moeten worden vervangen door

tisch: bijna 5,5 miljoen exajoule (EJ) per jaar.

Net Primary Production) en ongeveer 6%

klimaatneutrale primaire energiebronnen.

Daarvan bereikt 3 miljoen EJ het aardopper-

van die biomassaproductie op zee (150 EJ),

Daarvoor zijn vele technieken beschik-

vlak, zie figuur 2. De rest wordt gereflecteerd

voornamelijk in de vorm van vis2. De natuur

baar zoals biomassa, zon, wind, getijden,

en geabsorbeerd (waaronder het schadelijke

zelf gebruikt de rest in de vorm van voeding

waterkracht, aardwarmte. Ook energiebe-

ultraviolet) in de atmosfeer en vormt een

voor alle levende organismen in die natuur.

sparing zal een bijdrage kunnen leveren.

energiebron voor weer en wind. Deze 3

De totale efficiëntie van de fotosynthese

Daartegenover staat dat de grote econo-

miljoen EJ is zeer veel, vergeleken met de

lijkt op het eerste gezicht vrij laag, maar

mieën (China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en

500 EJ per jaar die nodig is om de mens van

merk op dat in deze berekening het gehele

vele andere) zich economisch verder zullen

primaire energie te voorzien.

aardoppervlak is meegenomen, inclusief

ontwikkelen tot een niveau dat niet al te

woestijnen, hooggebergte en ijskappen.

ver beneden dat van ons zal liggen. Om het

Ongeveer de helft van die zonne-

overzichtelijke te houden, ga ik er in het

energie kan voor de fotosyn-

volgende vanuit dat energiebesparing en

these worden gebruikt.

economische groei elkaar ongeveer zullen

De rest is óf van een té

compenseren.

lange golflengte (infra-

Niet overal kunnen planten
groeien. Bovendien wordt het

‘Al met al blijft
het verstandig
allereerst vol op
energiebesparing
in te zet ten’

rode warmtestraling) om

zonlicht ook gebruikt om de
plant zelf te ‘bouwen’ en
weer ‘af te breken’. Over
het algemeen wordt het

Biobrandstoffen

fotochemische reacties

De energievoorziening van de aarde is

te veroorzaken, óf wordt

vanaf het ontstaan tot aan het begin van

niet door de kleurstoffen in

de industriële revolutie vrijwel geheel door

planten geabsorbeert. Planten

de zon verzorgd. Daarbij werd de energie

zijn immers merendeels groen en

in het zonlicht door planten en algen

niet zwart. Het niet voor de fotosynthese

de aarde (550 EJ/jaar) is bijna even groot als

omgezet in voedings- en bouwstoffen

gebruikte licht wordt deels geabsorbeerd

de totale hoeveelheid biomassa die de mens

voor alle leven op aarde. Een deel van die

door bodem en oceanen en draagt daarmee

per jaar gebruikt (750 EJ/jaar). Het overgrote

biomassa is in de loop van miljoenen jaren

ook bij aan alle weersverschijnselen en het

deel van die biomassa wordt ingezet als

in de aardkorst opgeslagen en omgezet in

klimaat.

voeding. Gezien de nog steeds toenemende

totale rendement van de
fotosynthese op rond de
twee procent gesteld.

Het totale primaire energiegebruik op

wereldbevolking en de nog heersende

fossiele brandstoffen. De snelle exploitatie
van die opgeslagen oude biomassa is de

Ondanks dit ‘verspillen‘ van groen en infra-

hongersnood, zal de hoeveelheid voedsel

belangrijkste oorzaak van de toenemende

rood licht door de fotosynthese, gebruiken

nog fl ink moeten stijgen. Dat zet een zware
druk op de omvang waarin biomassa voor
energiedoeleinden kan worden gebruikt.

Figuur 1. Primair energiegebruik op aarde (links) en in Nederland (rechts).
Bron: BP Statistical Review of World Energy 2015

Indirecte zonne-energie
We zagen al dat een deel van de zonneenergie in de atmosfeer en aan het aardoppervlak wordt geabsorbeerd en daarmee
de energie levert voor de wind. Dit is
weliswaar geen erg efficiënt proces, maar
het gaat wel om zeer grote hoeveelheden
energie. Een deel van de energie in de wind
wordt omgezet in de golfbeweging in de
oceaan. Ook zorgt de zon voor de verdamping van water. Dat water wordt door de
wind verplaatst en regent of sneeuwt uit,
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deels in de bergen, waar gletsjers worden

Geothermie en getijde-energie

De hoeveelheid warmte die in de aardkorst

gevormd. Regenwater, samen met het door

Er zijn twee niet aan de zon gerelateerde

aanwezig is, is weer gigantisch en wordt

de zon gesmolten gletsjerijs, stroomt in

primaire energiebronnen: getijde-energie,

geschat op 15 miljard EJ. Hiervan zou in prin-

rivieren weer terug naar zee. Tabel 1 geeft

vooral veroorzaakt door de maan, en

cipe een flink deel ‘geoogst’ kunnen worden,

een overzicht en laat zien dat de mens tot

geothermische energie. Zoals uit Tabel

zonder dat de voorraad significant vermin-

nu toe slechts een zeer klein, verwaarloos-

2 blijkt gaat het hier om relatief kleine

dert. Met zo’n 500 EJ/jaar kan de wereld

baar deel van deze indirecte zonne-energie

energiestromen. De cijfers voor aardwarmte

dertig miljoen jaar vooruit. Hoewel dit niet

gebruikt, uitsluitend in de vorm van elektri-

in deze tabel betreffen de energiestromen

oneindig is, zal menigeen dit toch als een

sche energie.

vanuit de in de aardkorst aanwezige

duurzame bron zien.

warmte naar de terrestrische omgeving.

Analyse
Figuur 2. Efficiëntie van fotosynthetische productie op aarde en het gebruik daarvan door de
mens, uitgedrukt in energie-eenheden (exajoule, EJ) 1

Onze aarde is gezegend met een tweetal
gigantische duurzame energiebronnen: de
zonnestraling en de warmte in de aardkorst. Dit is zó veel dat op het eerste gezicht
voldoende duurzame energie voor de mens
beschikbaar is. Er zijn echter een paar belangrijke beperkingen.
Met uitzondering van aardwarmte via vulkanisme, zijn de duurzame energiestromen
zeer diffuus over het aardoppervlak en in de
atmosfeer (wind) verdeeld en zijn ze vaak
afhankelijk van de locatie, het uur van de dag
en de tijd in het jaar. Om die energiestroom
in een voor mens en economie geschikte
vorm om te zetten en ervoor te zorgen dat het
aanbod de vraag kan volgen, moet die diffuse

Tabel 1: Indirecte zonne-energie op aarde3
Proces

Mechanisme

Zonnestraling

Totale energiestroom
op de aarde

Atmosfeer (absorptie)
Aardoppervlak
Convectie door
Wind (in de gehele
zonnestraling
atmosfeer tot op grote
hoogte)
Golfslag door wind
Beweging met een relatief kleine amplitude
Verdamping door
Wolken en regen,
zonnestraling
waterkracht
Warmtegradiënt in de Golfstroom en andere
oceaan door zonnethermohaliene circustraling
latie

(EJ/jaar)
980 000
3 020 000
27 500

Door de mens
gebruikt
(EJ/jaar)
0
0,5
1,9

Maan
Aardwarmte

8

Mechanisme

Getijden: eb en vloed
Geothermie aan het
aardoppervlak
Vulkanisme etc.
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treerd. Dat kan in bijvoorbeeld een chemische
energiedrager of als stroom in een hoogspanningsleiding. Belangrijker nog is dat ook een
vorm van energieopslag noodzakelijk is.
In de natuur wordt zonne-energie door de
fotosynthese omgezet in biomassa. Hoewel er

1 900

~0

10 000

11

3 200

~0

mogelijkheden lijken te zijn om de efficiëntie
van de fotosynthese nog wat te verbeteren 4,
lijkt het aannemelijk dat de route die de
evolutie in miljarden jaren gevonden heeft
min of meer optimaal zal zijn. Een totale
wieg-tot-graf efficiëntie van rond de vijf
procent lijkt daarom het maximum wat haalbaar is voor de omzetting van zonne-energie

Tabel 2: Getijden en geothermie op aarde3
Energiebron

energiestroom aanzienlijk worden geconcen-

Totale energiestroom
op de aarde

Door de mens
gebruikt

(EJ/jaar)
110
0,9

(EJ/jaar)
0,02
~0

1000

~0
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in chemische energiedragers die gemakkelijk zijn op te slaan, te transporteren en te
gebruiken wanneer je wilt.

Conclusie
Er zijn mogelijkheden om de aarde duurzaam van energie te voorzien. De kwan-
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Zonne-energiecentrale in Spanje

titatief belangrijkste bronnen daarvoor

waterdamp. Ook zonnecellen veranderen de

zijn biomassa en aardwarmte. Het grote

eigenschappen van het oppervlak en beïn-

voordeel van biomassa is dat die route

vloeden daarmee de wisselwerking tussen

het opslagprobleem inherent oplost. Op

de atmosfeer en het aardoppervlak. Het
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