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Voor iedereen die 
mee wil lezen, 
denken, praten 
over de toekomst 
van energie.

Naar een duurzamere samenleving

In een aantal bespiegelingen over de toekomst van energie belich-

ten we in dit e-Book verschillende invalshoeken. Een positieve visie 

en nadruk op innovatie vormen de rode draad van het verhaal.  

Als we naar een duurzame samenleving willen, en daar zijn we het 

allemaal over eens, dan hebben we innovatie en wilskracht nodig. 

Waar liggen de kansen, hoe liggen de machtsverhou-

dingen in de wereld, wordt het zon of wind, wordt al-

les met elkaar verbonden in ‘the cloud’? Voldoet het 

bestaande energiesysteem nog, hoeveel energie halen 

we uit welke duurzame bronnen, kunnen we inderdaad 

zelfvoorzienend zijn en wanneer dan? Elke expert heeft 

een eigen invalshoek en daar willen we over blijven 

discussiëren en van blijven leren.

Daarom vragen wij in dit e-Book de visie van onze 

gesprekspartners. Wij laten hen aan het woord over 

onze gezamenlijke toekomst en de weg er naar toe: de  

energietransitie.

Ook voor ons bedrijf is de energietransitie een uitdaging 

die we graag aangaan. Nuon en onze moedermaat-

schappij Vattenfall zijn al jaren actief in de energiesector. 

Enerzijds als producent en anderzijds als leverancier.

Wij bieden onze klanten naast onze kernproducten gas, 

elektriciteit en warmte ook oplossingen voor de toe-

nemende vraag naar energy efficiency en decentrale 

opwek. 

We houden ons bezig met zonne-energie, windenergie, 

maar leveren aan zakelijke en particuliere klanten ook 

warmte pompen, isolatie, hoog rendement ketels en 

diensten als energy management, power quality, me-

tering en andere totaaloplossingen. Onze partners zoals 

installatiebedrijf Feenstra en ingenieurs bureau Ebatech 

werken daarin samen met onze klanten.

Hiermee spelen we in op de vraag naar creatieve en 

nieuwe oplossingen. En dit biedt kansen om onze rol in 

de maatschappij als betrouwbare energieleverancier en 

oplossingsgerichte partner invulling te geven.

Ik wens u veel leesplezier!

Rard Rijcken 

Head of Energy Related Services  

Nuon / Vattenfall

Voorwoord
Over de toekomst  
van energie

Voor wie is 
dit e-Book 
bedoeld?



Duurzaam is niet persé duur

Wereldwijd geniet Koornstra grote bekendheid met 

onder meer zijn uitvinding van de ultrazuinige Pharox 

ledlamp. Via zijn activiteiten staat hij in contact 

met wereldleiders als Bill Clinton en Dalai Lama. 

Koornstra over de ledlamp: “Deze nieuwe lamp le-

vert 90% energiebesparing en gaat 25 jaar mee. 

Zo levert elke lamp 20 euro per jaar op. Dat is een kleine 

stap.” Zo zien we dat duurzaamheid niet persé duur en 

van mindere kwaliteit is. Blijkbaar denken we dat nog 

steeds. “En”, zo spreekt Koornstra, “als je dit eenmaal 

doorhebt dan kun je niet meer anders.” 

Volgens Koornstra praten we er binnenkort niet meer 

over, want dan is het raar als je het niet doet.

Implementatie is de grootste uitdaging

Hoe kunnen we ons doel dan bereiken? In Nederland 

hebben we heel veel talent op het gebied van techniek 

en innovatie, alle ingrediënten zijn aanwezig. Volgens 

Koornstra is ons probleem de implementatie. Koornstra: 

“Ook buitenlanders zien ons als een ouderwetse speler, 

omdat we op gas wonen en er olie door onze aderen 

loopt. We moeten dus extra goed ons best doen. We 

moeten gaan implementeren.” 

Kansen in overvloed

Inwoners van Nederland gaan voorop lopen in het zelf 

opwekken van energie, voorspelt Koornstra. Daarmee  

zullen grote bedrijven en spelers in de energiemarkt  

ook vanzelf gaan inzien dat ze een rol kunnen spelen  

in deze nieuwe wereld. “Kansen volop!”
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De beste energie is de energie 
die we niet verbruiken 

Tien jaar geleden begon Ruud Koornstra van Tendris met het in-

vesteren in bedrijven die moeten bij dragen aan een betere wereld. 

Onder het motto: “Weg met ver spilling, laten we betere energie 

opwekken”. 

De kansen
Let’s Re-think!

In gesprek met duurzaam  
ondernemer Ruud Koornstra

Koornstra, ondernemer in hart en ziel: “De beste ener-

gie is de energie die we niet gebruiken. Besparen zon-

der inboeten op kwaliteit van leven, dat is de uitdaging.  

Let’s Re-think!” Koornstra vraagt regelmatig aan zijn  

publiek wie denkt dat zijn kleinkinderen het beter krij-

gen dan hijzelf. Niemand steekt zijn vinger op na deze 

vraag. Als je die vraag in Azië of Afrika stelt, steekt bijna 

iedereen zijn vinger op. Zij leven in hoop, wij leven in 

angst. Onze grootste angst is die voor verandering. “We 

moeten dus de zaken heroverwegen,” bepleit Koornstra.
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Internationaal versus lokaal:  
verschillende belangen

De Jong werkt bij het Clingendael International Energy Program, in  

Den Haag. Hij houdt zich bezig met het internationale energie beleid.

Jacques de Jong: “We verwachten toenemende schaar-

ste aan grondstoffen en we zijn bezig met de vraag over 

de rol van duurzaamheid. De internationale ontwikke-

lingen worden in hoge mate bepaald door nationale 

belangen bij een aantal grote spelers zoals bijvoorbeeld 

Rusland en Saoedi Arabië.”

 

“De verhoudingen in de markt worden bepaald door 

de mate van overleg tussen alle belanghebbenden, ook 

grote bedrijven. Dit proces ontwikkelt zich steeds beter 

maar we zijn er nog niet.”

De rol voor Nederland

Nederland is momenteel niet onbelangrijk in de 

energie markt vanwege onze voorraad aardgas en van-

wege Rotter dam als aanvoerhaven en opslagplaats van 

LNG. In het rapport ‘National Energy Policy of the North 

West European Market’ beschrijven Bram Buijs en Jac-

ques de Jong dat Nederland ook internationaal gezien 

een belangrijke speler kan worden. 

Zowel om bovengenoemde redenen als door de connec-

ties over land en de pijpen in de zee vanuit Noorwegen, 

heeft Nederland een belangrijke rol om energie stromen  

zo goed mogelijk te faciliteren. Wij kunnen de energie-

rotonde van Europa worden.

De Jong: “Samenwerking is van groot belang. De Brit-

ten, Fransen en de Duitsers zijn belangrijke spelers op 

het gebied van energie, maar daarnaast ook vooral  

Wit-Rusland, Saoedi Arabië en in de toekomst ook China, 

India en Brazilië.” 

Ondanks deze verschillende belangen gaan we uiteinde-

lijk naar minder op koolstof gebaseerde energie en meer 

duurzame energiebronnen. 

De wereld
Nederland als  
Energierotonde van  
de Europese markt

In gesprek met Jacques de Jong
van Instituut Clingendael
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Over de zonnige toekomst  
van energie

“Je moet op een creatieve manier naar de toekomst kijken als het 

gaat om energievoorziening”, aldus Prof. dr. Wim de Ridder. Hij is 

hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de  

Universiteit Twente.

Kijken naar de zekerheden van de toekomst

Bij het toekomstonderzoek van Wim de Ridder wordt 

gekeken naar de wereld van morgen, door trends en 

ontwikkelingen uit het verleden te projecteren op de 

toekomst. Onderwerpen die worden onderzocht zijn  

bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de IT, de gezond-

heidszorg en de agrarische sector. Energie is ook een 

van de aandachtsgebieden. En een sector waarbij milieu, 

maatschappelijke, economische en politieke belangen 

een grote rol spelen. 

De zon
Op weg naar duurzame 
bronnen: vooral een 
zoektocht naar de  
juiste manier

In gesprek met Prof. dr. Wim  
de Ridder, hoogleraar Toekomst
onderzoek
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Wim de Ridder bestudeert in zijn onderzoek de trends 

op het gebied van energie en technologie. 

De zon als winnaar?

Wat staat ons te wachten? De Ridder beschrijft een 

dalende trend in de kosten om zonne-energie op te 

wekken. Deze energie is steeds goedkoper geworden en 

deze trend zal zich voortzetten. Dit komt door versnel-

ling van technologische ontwikkelingen. Dit gebeurt op 

steeds grotere schaal. Dit is niet altijd zichtbaar omdat 

het heel verspreid plaatsvindt. Maar als je de lijn door-

trekt tot 2025 dan dalen de kosten van energie. Deze 

ontwikkeling is bijvoorbeeld ook in de ICT sector te zien. 

De Ridder: “In 2025 zou energie wel eens heel goed-

koop kunnen zijn. Dat lijkt nu misschien ondenkbaar, 

maar als je bedenkt dat gratis bellen via de computer 

ook ooit ondenkbaar leek en dit inmiddels met Skype 

mogelijk is.” 

Wat dit betekent voor energiebedrijven?

De hedendaagse energiebedrijven zouden scenario’s 

kunnen doorrekenen en ze  moeten serieus rekening 

houden met bovengenoemde ontwikkelingen. Juist nu 

is het van belang dat de energiebedrijven een beeld 

krijgen van wat er op de lange termijn zal gebeuren. 

“Hoe eerder we daar rekening mee houden”, stelt De 

Ridder, “des te beter we zijn voorbereid.” Doe je dit 

niet, dan kunnen andere spelers in deze markt stappen 

en de macht overnemen.

Trendbreuk of niet?

Er zijn uiteraard genoeg cijfers om mee te rekenen. 

Zullen de energiebedrijven het oppakken? Of zullen er 

concurrenten verschijnen uit een hele andere hoek of 

sector? Zo doen bedrijven als Microsoft, Cisco, Siemens 

en IBM al erg veel aan duurzame technologie-ontwik-

keling. De Ridder: ”Denk ook aan de scheepvaart in het 

verleden, waar men geen toekomst zag in vliegtuigen 

voor transport. Had men destijds geïnvesteerd in vlieg-

tuigen dan had de scheepvaartsector zich heel anders 

ontwikkeld”. Is de energiesector ook klaar voor een 

trendbreuk?
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Wind: De energiemotor  
van Nederland
Alles op alles zetten voor een politieke doorbraak voor meer wind op 

zee. Dat is het motto van Ron Wit van de Stichting Natuur en Milieu.  

Wit is tevens voorzitter van Zeekracht, een initiatief dat 

zich in Nederland hard maakt voor investeringen in 

ontwikkeling van windenergie. Na 2020 zou wind op 

zee de duurzaamste energiebron kunnen zijn. Neder-

land heeft niet veel oppervlak, dus wind op land biedt 

niet veel mogelijkheden. Wind op zee zou de grote 

energiemotor van Nederland moeten zijn. 

“We zijn er goed in, het past bij ons. We zijn groot in 

de offshore sector en kunnen er geld mee verdienen,” 

aldus Ron Wit.

De wind
Wind op zee: men denkt 
dat het duur is

In gesprek met Ron Wit van  
Stichting Natuur en Milieu

Wind als superkracht

Volgens Wit blijft de politiek in Nederland achter als het 

gaat om investeren in windenergie, omdat men denkt 

dat het duur is en dat we het niet nodig hebben. Dit 

terwijl overal om ons heen fors geïnvesteerd wordt. 

Volgens Wit investeert een land als Frankrijk dat groot 

is in kernenergie juist in wind, dat gebeurt ook in Groot 

Brittannië, Duitsland en België. 

Nederland blijft dus achter, volgens Wit: “Bovendien 

moeten we nog veel leren over hoe we het best energie 

kunnen winnen uit de wind op zee en dat kan alleen 

door het veel te doen.”

Blijven innoveren van groot belang

“Nederland staat nu op de 25ste plaats als het 

gaat om het halen van energie uit duurzame bron-

nen. Maar ik ben optimistisch over de koopmans-

geest van Nederland. We zullen wel op zoek gaan 

naar duurzame energietechnologieën waar we ook 

geld mee kunnen verdienen. De laatste 10 jaar zit 

het een beetje in het slob door een zigzagbeleid van 

de overheid. Het is zeker niet te laat als het gaat om 

wind op zee. Nederland is betrokken bij veel windparken 

in het buitenland met offshore werkzaamheden.”

Volgens Wit moeten we juist ook een thuismarkt ont-

wikkelen: “Als we dat niet doen, dan loopt onze kennis 

en onze kracht om te innoveren een achterstand op.”
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We zullen steeds beter 
energie oogsten

Marcel Bullinga, publicist, toekomstverkenner en auteur van het 

boek ‘Welcome to the Future Cloud’ beschrijft onder meer hoe men-

sen steeds meer baas worden over eigen leven en daarmee ook over 

eigen energievoorziening. De wolk die Bullinga beschrijft staat voor 

een papierloze samenleving met mobiele mensen, groene winsten, 

welvaart in het Verre Oosten en nieuwe blije landen. Een zeg maar 

‘do-it-yourself-world’. “Na jaren van globalisering gaan we nu te-

rug naar de tegenhanger en oriënteren we ons weer lokaal. De eigen 

omgeving wordt weer van groter belang,” aldus Bullinga.

Zon als prijswinnaar nummer één

Net als professor Wim de Ridder gelooft Bullinga in de 

zon als energieleverancier van de toekomst: “De zon is 

prijswinnaar nummer één.” Overal ter wereld voorzien 

mensen al zelf in hun energievoorziening. Naast de 

oliewinning en de olie-industrie zijn er al tal van voor-

beelden van alternatieve energieopwekking. Volgens 

de virtuele denktank Techcast (waar Bullinga lid van is) 

zal 30% van de energie in 2025 op een duurzamere ma-

nier worden opgewekt.   

“We willen het gevoel van luxe en gemak en fijn  

leven… dat kan ook op een duurzame manier!”  

aldus Bullinga.  >>>

De wolk
We willen het gevoel  
van luxe, gemak  
en fijn leven. 
Dat kan ook op een  
duurzame manier!

In gesprek met futurist  
Marcel Bullinga
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De voorspellingen van Bullinga in een notendop* 

1   De meeste landen zullen lokale, groene, en mini-energiebronnen hebben 
gecreëerd. Deze nieuwe Energy Unlimited zorgt voor een wereldwijde  
economische groei. Meer banen, herstelde natuur en een opkomst van  
de middenklasse.

2   Het gebruik van productprinters (persoonlijke fabriekjes), sociale robots en 
het reizen via het scherm van de computer heeft het internationale transport 
enorm gereduceerd. Ook draagt dat bij aan de economische groei.

3   De meeste dure, grote, energiefabrieken zijn dicht. Kleinschalige, mini-, 
goedkope ‘huishouden’-versies van verschillende energiebronnen zijn de 
standaard.

4   De meeste landen halen meer energie uit de beschikbare energiebronnen.

5   De meeste landen geven geen consumenten subsidies meer op energie.  
In plaats daarvan wordt het geld gebruikt voor het ontwikkelen van  
goedkope alternatieven voor energie van hoge kwaliteit.

6   De meeste landen hebben de CO2tax en CO2 opslag verbannen. In plaats 
daarvan hebben ze tools ontwikkeld om CO2 om te zetten in brandstof.

7   Alle nieuwe Aziatische mega-steden zijn zelfvoorzienend op het gebied van 
energie, ruwe grondstoffen en voedsel. ‘Urban Farms’ worden  
de standaard.

8   Je huis is je persoonlijke energiefabriek. Je produceert lokale energie, je bent 
niet ‘aan gesloten’. Extra energie deel je met de buren.

9    Je auto rijdt zelf en is elektrisch. Je laadt thuis op. De auto is de batterij van 
het huis.

10   Je lichaam is je persoonlijke energiefabriek. Terwijl je rondloopt produceer je 
energie voor je mobiele telefoon en je kleding.

* Uit het boek Welcome to the Future Cloud
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Energietransitie: Van fossiele 
brandstoffen naar duurzame 
alternatieven

John Kerkhoven, directeur van energie consultancybedrijf Quintel vraagt 

zich af wat we in de toekomst met onze energievoorziening doen. 

Kerkhoven: “We hebben heel veel opties. Maar alle opties hebben voor- 

en nadelen. Wat we wel weten is dat we het anders willen dan vandaag.”

Momenteel maken we ons zorgen over verschillende 

energie issues: 

• Vervuiling

• Klimaatverandering waardoor de aarde opwarmt 

• Het opraken van gas en olievoorraden

•  De groei van de wereldbevolking die ook weer  

voor schaarste zorgt waardoor energie onbetaalbaar 

kan worden

Voor ieder een andere visie mogelijk

Volgens Kerkhoven hangt de oplossing af van je wereld-

beeld. Als je denkt dat de groei van de wereldbevolking 

veel impact heeft zal je een andere oplossing voorspel-

len dan wanneer je denkt dat aardolie nooit schaars 

zal zijn. “Als je gelooft dat fossiele brandstoffen zullen 

stijgen in prijs, dan is de enige goedkopere en te prefe-

reren route die van hernieuwbare bronnen zoals wind, 

zon en biomassa,” zo spreekt Kerkhoven.

De energietransitie is onvermijdelijk en zal zorgen voor 

grote veranderingen in onze maatschappij en persoon-

lijke leven. Volgens Kerkhoven zullen we er vele tien-

tallen jaren voor nodig hebben om te schakelen naar 

een duurzame samenleving.

Het energietransitiemodel

Voor huiskamer, studeerkamer, Tweede Kamer en 

directie  kamer heeft Kerkhoven het energietransitie-

Het model
Alle opties hebben 
voor- en nadelen

In gesprek met John Kerkhoven,
ontwikkelaar van het  
energietransitiemodel
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model gemaakt. Gedreven door zijn eigen passie voor 

het onderwerp en de uitleg die het onderwerp behoeft, 

maakte Kerkhoven toekomstscenario’s die door gebrui-

kers real-time kunnen worden getoetst. Zo kun je zien 

wat voor consequenties bepaalde beslissingen of ver-

anderingen teweeg brengen. Wat als de olieprijs veran-

dert? Wat als er meer windmolens komen? 

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk model altijd 

onderwerp van discussie zal blijven als het gaat om de 

keuzes en aannames die de bouwers van het model 

hebben genomen. Maar wat het vooral doet is mensen 

aan het denken zetten over impact van keuzes en ge-

drag op weg naar een duurzame samenleving.

“Uiteindelijk is een gedegen debat nodig voor het  

creëren van draagvlak voor doortastende besluit-

vorming,” aldus Kerkhoven.

www.energietransitiemodel.nl

Volg Energie in Debat!

 Energie in Debat

 @energieindebat

Meer lezen, 
weten of mee-
discussiëren?

Regelmatig organiseren wij events of webinars 

over energie gerelateerde onderwerpen.

Kijk op www.nuon.nl/energieindebat voor 

events, interessante artikelen en downloads.

Kijk op www.nuondoet.nl voor projecten 

waarin Nuon investeert

www.energietransitiemodel.nl
www.linkedin.com/groups/Energie-in-Debat-4064100
www.twitter.com/energieindebat
www.nuon.nl/energieindebat
www.nuondoet.nl
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