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... In het boek ‘Help de energietransitie’ legt Marco Bijkerk een
aantal problemen bloot van de huidige Nederlandse aanpak
van de energietransitie. Hij schetst daarnaast een route voor
een betaalbare transitie ...
Norbert Cuiper
in Technisch Weekblad
... Terecht wordt in de toekomstvisie van de schrijver een
belangrijke rol weggelegd voor waterstof als universele
energiedrager, te gebruiken om stroom en warmte te maken,
om auto’s te laten rijden, in de industrie als brand/grondstof
en als opslag zodat je ook energie hebt als het niet waait of de
zon niet schijnt. En onze gasinfrastructuur is met aanpassingen
heel goed bruikbaar voor waterstof. Daarnaast hebben we veel
kennis van aardgas die voor waterstof prima bruikbaar is ...
... een prima boek met goed onderbouwde cijfers uit publieke,
voor iedereen toegankelijke bronnen, en dat de burger goed kan
gebruiken om in onze participatiesamenleving de overheden
te helpen om tot de gewenste klimaatneutrale doelstellingen te
komen in 2050.
Dr. T.W. Fens,
Technische Universiteit Delft
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Voorwoord
De wereld verandert snel, veel zaken die een jaar geleden
vanzelfsprekend waren zijn dat nu niet meer. Ook energie verandert
onze wereld, kijk bijvoorbeeld naar het aanzien van het historische
Urk, dat nu wordt gedomineerd door windturbines voor duurzame
energieopwekking. Ondanks alle veranderingen en andere thema’s
in de media blijft de problematiek van ons veranderende klimaat
onverminderd actueel en urgent en daarmee ook de discussie rond
de energietransitie. Er is in die discussie een kleine verandering
waar te nemen, de realisatie dat we de energietransitie betaalbaar
moeten houden wordt sterker. Waar eerder het geld bijna geen
rol meer speelde, beseffen we nu dat onze middelen de komende
jaren wijs moeten worden ingezet; maximale CO2-reductie tegen
minimale kosten. Het besef groeit dat het kiezen voor een enkele
oplossing niet gaat werken. Dogma’s als All electric en Van het gas
af zijn steeds minder sterk en overtuigend, zoals ook bleek bij de
presentaties van de resultaten van de proeftuinen om wijken van het
gas te halen. In de praktijk blijkt de harde werkelijkheid moeilijk te
matchen met idealen die alleen op papier werken.
Hybride toestellen
De invloed van betaalbaarheid en de harde praktijk op de discussie
zorgt er bijvoorbeeld voor dat er vraag is naar een meer stapsgewijze
aanpak: kan de transitie stap voor stap gedaan worden waarbij elke
stapje betaal-baar blijft? Door deze vraag is de oplossing met een
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hybride meer naar de voorgrond gekomen. Niet in één keer naar de
doelstelling van 2050 gaan maar wel een stap in die richting zetten
die zin heeft voor de tussenliggende periode. Neem bijvoorbeeld de
hybride oplossing waarin een tweede apparaat naast een (bestaande)
ketel wordt gezet dat warmte levert en daarbij minder uitstoot dan
een ketel. De warmte wordt dan door twee toestellen geleverd waarbij
afhankelijk van de situatie het ene of het andere toestel (en soms
samen) de warmte levert. Voor het piekvermogen tijdens de koude
momenten neemt de ketel het over. Een veel betaalbaardere aanpak
die (mits goed toegepast) toch al een forse besparing kan opleveren.
Waterstof
In de discussie is ook het besef ontstaan dat het hergebruik van de
gasinfrastructuur een noodzaak is om de energietransitie te laten
slagen. Vraag en aanbod van energie moeten in de toekomst op
elkaar worden afgestemd, het elektriciteitsnet als opslagvat blijkt niet
te werken en nu al vindt er congestie plaats in het elektriciteitsnet.
Het gasnet kan als opslagvat worden gebruikt en waterstof als
energiedrager die we daarin kunnen vervoeren en opslaan. Waar de
overheid een jaar geleden er nog over nadacht de infrastructuur af te
breken, omarmt ze nu de potentie van waterstof; een energietransitie
zonder gasinfrastructuur is niet betaalbaar en haalbaar. Dit besef
heeft gezorgd voor de enorme hernieuwde aandacht voor waterstof.
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen,
de auteur.
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Deel 1 — De energietransitie, wie wat waar en waarom?

Welke energie hebben we nodig en wanneer?
We hebben al gezien dat het bij energie niet alleen om de
hoeveelheden gaat maar ook om het tijdstip waarop. De
warmtevraag doet zich uiteraard vooral voor in de winter en in
het voor- en naseizoen. Praktisch houdt dit in dat in september
de meeste verwarmingssystemen voorzichtig weer gaan
beginnen en in april weer stoppen.
De warmtevraag voor warm water is door het hele jaar heen
vrijwel gelijk. Logisch want we willen het hele jaar door in bad
of de douche gebruiken en ook de afwas komt het hele jaar
voorbij. Elektriciteit gebruiken gaat het hele jaar door, maar de
vraag ligt in verband met de donkere dagen toch wat hoger in de
winterperiode.
Als het bovenstaande in een grafiek wordt weergegeven dan
levert dat in een heel simpele weergave het volgende plaatje op.

Warmtevraag
Zonlicht aanbod
Elektriciteitsvraag eindgebruiker
Tijd: dag/jaar

Het lastige is echter dat wat zich op jaarbasis voordoet ook
per dag gebeurt. De vraag naar verwarming is niet de hele dag
hetzelfde en is sterk afhankelijk van de gebruiker (wanneer
is die thuis en wil hij het warm hebben), maar ook van het
huis en de installatie (hoe snel koelt het huis af, welk soort
verwarmingsinstallatie enz.). Ook de vraag naar warm water is
niet gelijk, die ligt vooral aan het begin en het einde van de dag.
De elektriciteitsvraag ten slotte varieert enorm en is het hoogst
als bewoners thuis zijn.
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Deel 2 — Waar gaat het mis

Stroom is schoon? Niet dus!
Elektriciteit heeft de naam schoon te zijn en op basis van die
perceptie worden allerlei zaken elektrisch gemaakt: onze auto
die we massaal moeten gaan ‘stekkeren’, onze verwarming, ons
warme tapwater en zelfs het koken.
Veel Nederlanders denken bij het woord elektriciteit aan windmolens en zonnepanelen. Vreemd eigenlijk, aangezien ongeveer
13,8% (CBS) van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt
opgewekt. Daarmee is ongeveer 7,4% van het totale energieverbruik duurzaam (CBS). In Nederland komt elektriciteit
hoofdzakelijk uit steenkool en gas. Als we kijken naar de CO2uitstoot van elektriciteit dan is die op dit moment gemiddeld
590 gram/kWh (CBS) voor de marginale opwekking. Daarmee
is elektriciteit meer dan drie keer zo vervuilend dan aardgas.
Uitstoot van CO2 per kWh
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Scenario duurzame gas in de mix (waterstof, groen, P2G)
Scenario duurzame elektriciteit in de mix, ook in de winter
Scenario gas wordt niet duurzamer
Scenario vraag naar Elektriciteit gelijk met verduurzaming
Scenario gas wordt voor de helft duurzaam
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Deel 3 — Een andere aanpak

Paradigmaverschuiving, wie durft?
In het eerste deel De energietransitie, wie wat waar en waarom?
hebben we gezien dat energie veel begrippen kent, het tweede
deel Waar gaat het mis gaat over de belangrijkste problemen in
het huidige beleid. De energietransitie is helaas uiterst complex.
Ze is een combinatie van veel verschillende technologieën en
staat onder invloed van nog meer stakeholders die er allemaal
vanuit hun eigen perspectief naar kijken en die er allemaal hun
eigen mening over en belang in hebben. Tegelijk dringt de tijd,
het klimaat verandert en we moeten acteren. Hoe komen we uit
deze positie, hoe lossen we deze gordiaanse knoop op?
Het is onmogelijk om op alle vragen en problemen een
pasklaar antwoord te geven. Wel kan op basis van inzicht in
de energietechniek, economische overwegingen en begrip
van het energiesysteem een denkrichting worden ontwikkeld.
Deze denkrichting staat haaks op het meeste wat er in de
media wordt geschreven en geroepen. Ik nodig u uit om in
dit onderdeel een gedachtenexperiment te doen, de huidige
ideeën en denkrichtingen los te laten en mee te denken. Als
we gezamenlijk in staat zijn een oplossingsrichting te schetsen
en te bedenken hoe het einddoel bereikbaar kan worden
gemaakt, dan kunnen we gezamenlijk met alle kennis waarover
we als maatschappij beschikken ook de tussenliggende vragen
beantwoorden.
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Deel 4 — Welke technieken zijn er, en hoe werken ze

De hybride warmtepomp
De hybride warmtepomp is letterlijk een hybride tussen een
hr-ketel en een warmtepomp. Het is een toestel dat naar keuze
op basis van gas of elektriciteit de woning kan verwarmen en
bestaat uit een ketel met daarbij een kleine warmtepomp.
De hybride warmtepomp is een toestel dat de voordelen van
beide technieken combineert en de zwakke punten probeert te
vermijden.
Een warmtepomp gaat minder goed presteren als de
omstandigheden slechter worden. De COP kan dan gemakkelijk
onder de break-even COP liggen, waardoor er geen besparing
plaatsvindt op energie, CO2 of geld. De hybride voorkomt dit
door op basis van informatie uit het verwarmingssysteem, de
buitentemperatuur en prijsinformatie van de energietarieven
van de klant de warmtepomp alleen te gebruiken als er
ook echt een besparing kan worden gehaald. Worden de
omstandigheden te slecht voor de warmtepomp dan wordt
deze uitgeschakeld en neemt de ketel het over. De regeling
van de hybride bepaalt op basis van prijsinformatie wat de
verstandigste energiedrager is om te gebruiken en bepaalt op
basis daarvan of de ketel of de warmtepomp werkt. Omdat de
warmtepomp alleen werkt bij milde condities is het vermogen
dat nodig is beperkt, hij hoeft immers niet het huis te kunnen
verwarmen bij -10°C. De hybride warmtepomp is vaak veel
kleiner en goedkoper dan de warmtepomp die de hele
warmtevraag moet invullen.
Omdat de warmtepomp niet bij extreme koude hoeft te kunnen
verwarmen, is het ook niet noodzakelijk het huis extreem te
isoleren. Hierdoor zijn de aanpassingskosten veel lager dan
wanneer er alleen maar een warmtepomp wordt geïnstalleerd.
In de grafiek is goed te zien hoe ketel en warmtepomp
samenwerken in een gemiddelde woning met radiatoren en
een jaarlijks gasverbruik van 1.600m3. De warmtepomp in dit
voorbeeld heeft een vermogen van 3kW. Het gele en oranje
gedeelte geven de totale warmtevraag weer over het hele
seizoen in relatie tot de buitentemperatuur.
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De energiegebruikers

Bij te veel isoleren gaat nog een ander aspect meespelen. De
meeste bestaande huizen hebben een vorm van vrije ventilatie
of mechanische afzuiging. Dat houdt in dat ze voor verversing
van de lucht, afvoer van vocht, menselijke CO2 en toevoer van
zuurstof afhankelijk zijn van lekken door kieren en naden. Als een
bestaand huis zwaar wordt geïsoleerd en alle kieren en naden
worden gesloten, dan daalt niet alleen het energieverlies maar
ook de ventilatie. Dit kan leiden tot onvoldoende isolatie met
vocht-, stof- en CO2-problemen die dan alleen kunnen worden
opgelost met een vorm van actieve ventilatie; dat kost geld en
levert zonder aanvullende maatregelen weer energieverlies op.
Isolatie bespaart weliswaar energie, maar meer isolatie is niet
altijd beter. Aanvullend isoleren is relatief kostbaar, dus als er
wordt geïsoleerd is het van belang het meteen goed te doen.
De voordelen van isolatie zijn: de vraag naar energie nodig voor
verwarming wordt minder, levert een comfortabeler huis.
De nadelen van isolatie zijn: het kan aanvullende maatregelen
voor ventilatie noodzakelijk maken.
Infrarood foto om warmteverliezen zichtbaar te maken
(rood = warm, blauw = koud)

235
Help de energietransitie 2e druk def.indd 235

15-11-2021 11:39:55

Over de auteur
Marco J. Bijkerk (1972) heeft werktuigbouw gestudeerd met
een specialisatie in de energietechniek. Hij werkt sinds 24
jaar in de energie- en verwarmingsindustrie en is vakmatig
bezig met langetermijnstrategie waarbij techniek, innovatie,
de consument, politiek, geopolitiek en bedrijfseconomie
met elkaar moeten worden verbonden om succesvol nieuwe
technieken naar de markt te brengen. Projecten waar hij aan
heeft gewerkt zijn onder andere diverse warmtepompsystemen,
zonlichtsystemen, ventilatie, warmtekrachtkoppeling,
brandstofcellen en de waterstof hr-ketel.
Marco werkt als freelance business developer op het
scheidsvlak tussen de techniek, markt, politiek en financiën
met als specialisatie producten in de energietechniek. Hij
doet dat vanuit zijn bedrijf Bynex. Bynex helpt (startende)
bedrijven bij het ontwikkelen en introduceren van technologie.
Veel technologiebedrijven focussen zich logischerwijs op hun
technische ontwikkeling of innovatie. Om succesvol te zijn is het
belangrijk om niet alleen een technische innovatie te hebben,
maar die vanaf het begin te verbinden met de markt, de
businesscase en het politieke veld.
Het is Marco’s persoonlijke passie om met Bynex een
bijdrage te leveren aan de CO2-reductie en het versnellen
van de energietransitie op basis van gezonde commerciële
doelstellingen en het ontwikkelen van de business.
Daarnaast geeft hij regelmatig presentaties en workshops
over energie, de energietransitie en de rol van waterstof. In
de workshops en presentaties wordt nadrukkelijk het verband
gelegd tussen de techniek, de maatschappelijke bewegingen,
de politiek en het gezond boerenverstand.
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