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Tegen welke prijs gaat straks de zon op?

“Zonder stroom vallen is niet het grote probleem”, 
begint Bert, “de uitdagingen liggen elders. Te-
gen 2020 moet 20% van onze energiebehoefte 
duurzaam geproduceerd worden en tegen 2050 
leven we in een CO²-neutrale omgeving. De 
Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) richtte 
vijf jaar geleden een Kenniscentrum Energie op 
waarin wetenschappers, docenten en studenten 
samen zoeken naar oplossingen om de ambiti-
euze doelstellingen die Europa ons oplegde te 
halen. Wij werken niet zozeer aan de verbetering 
van al bestaande systemen zoals windenergie of 
zonnepanelen maar zoeken naar mogelijkheden 
om al die technologieën zo rendabel mogelijk te 
integreren in ons dagelijks leven. Wie bouwplan-
nen heeft, kan bij ons terecht met de vraag welke 
installatie voor zijn energiebehoefte het best ge-
schikt is. Uiteraard is je eerste zorg dat je zo wei-
nig mogelijk energie nodig hebt. Wat je verbruikt, 
vul je eerst in met hernieuwbare energie, en als 
het kan met duurzame of groene stroom. Daarna 
spreek je pas de fossiele brandstoffen aan.”

Momentje, hernieuwbare energie, duur-
zaam, groene stroom, fossiele brandstof-
fen… Komt dat allemaal door hetzelfde 
stroomnet?
Hernieuwbare energie is elke bron die na stroom-
verbruik zichzelf weer aanvult. Bij wind- en zon-
ne-energie verbruik je alleen de stroom die op dat 
moment geleverd wordt. Morgen is er weer nieu-
we wind of zon. De factor duurzaam komt erbij 
als je energieproductie geen negatieve invloed 
heeft op het milieu. Waterkracht bijvoorbeeld is 
hernieuwbaar maar niet noodzakelijk duurzaam. 
Want een waterdam zet planten onder water die 
verrotten, waardoor methaangas ontstaat en dat 
is twintig keer slechter voor het milieu dan CO² 
voor het broeikaseffect. Groene stroom is een 
ander woord voor energie die zowel hernieuw-
baar als duurzaam is. Al is dat een rekbaar begrip 
want als je uit het zuiden olijfpitten invoert om ze 
hier te verbranden en uit die biomassa duurzame 
energie te halen, moet je ook rekening houden 
met de CO² die de vrachtwagen uitstoot om die 
pitjes hier te krijgen. Fossiele brandstoffen zijn 

steenkool, aardolie en aardgas. Als de voorraad 
in de bodem is uitgeput, kan ze op geen enkele 
manier weer worden aangevuld. Kernenergie ge-
bruikt ook grondstoffen die eindig zijn, dus niet 
hernieuwbaar. Kernenergie is op zijn beurt wel 
CO² vrij en produceert vandaag nog goedkoop 
energie.

En omdat in enkele kerncentrales scheurtjes 
zijn vastgesteld, dreigt er een energietekort.
Zo’n vaart zal het niet lopen. Onze energievoor-
ziening komt van twee soorten centrales. De tra-
ge centrales zijn de kerncentrales die goedkoop 
elektriciteit kunnen leveren maar bij piekverbruik 
niet snel kunnen overschakelen van lage naar 
hoge productie. Zij zorgen voor onze dagelijkse 
basisbehoefte. Daarnaast zijn er de snelle centra-
les die werken op steenkool of aardgas. Zij kun-
nen hun productie wel regelen naar het verbruik 
van het moment. Voor ons land ligt het piekver-
bruik tussen 5 en 8 uur ’s avonds, als iedereen 
thuis komt van zijn werk, het licht aansteekt, be-
gint te koken en nadien de vaatwasser aanzet. In 
de winter van 2011 hebben we zo’n piekmoment 
gemeten en kwamen we uit op 14 Gigawatt. De 
totale productiecapaciteit van elektriciteit in Bel-
gië ligt op 16,6 Gigawatt, wind- en zonne-ener-
gie meegerekend. Als we de productie van Doel 
3 en Tihange 2 daarvan aftrekken, komen we op 
14,6 Gigawatt. Dat is krap want regelmatig wor-
den centrales ook stilgelegd voor onderhoud, en 
wind of zon is niet op elk moment voorhanden. 
Zonder stroom vallen zal niet onmiddellijk gebeu-
ren, maar we moeten wel waakzaam zijn.

Op de piekmomenten een beetje dimmen dus
Inderdaad. Nu volgen de elektriciteitscentrales 
de belasting. Wij als consument doen wat we wil-
len. We duwen op een knopje en verwachten dat 
het licht aangaat. We steken de stekker in op het 
moment dat onze toestellen moeten werken. De 
centrales zorgen er wel voor dat ze ons grillig ver-
bruiksgedrag kunnen volgen. Dat systeem moe-
ten we omkeren door de energievraag te gaan 
sturen. Moet die wasmachine of vaatwasser echt 
tussen 5 en 8 uur draaien of kan dat niet even-
goed ’s nachts, op het moment dat het energie-
verbruik laag is en ook goedkoper want ze komt 
dan van de trage kerncentrale. Consumenten die 
in huis een dubbele tariefteller hebben, redeneren 
al op die manier.

Toch lastig hoor, als je op elk moment dat je 
de stekker insteekt, je moet afvragen of je nu 
aan een trage of snelle centrale hangt.
Dat begrijp ik en daarom werken we in ons ken-
niscentrum aan een systeem dat die afweging 
van je overneemt. Active Demand Side Manage-
ment kan de energievraag automatisch sturen. Hij 
laat bv. de diepvriezer aanslaan op het moment 
dat energie het goedkoopst aangeboden wordt, 

die zowel van de kerncentrale als van je zelf ge-
plaatste zonnepanelen of windmolen kan komen. 
Het is ook toepasbaar op een warmwaterboiler. 
Wanneer je de warmte in de boiler steekt, speelt 
niet zo’n rol want hij heeft een buffer die ze op-
slaat. Dus kan hij evengoed op een daluur of bij 
veel productie van zon- en windenergie het water 
verwarmen. Idem voor de warmtepomp van je 
verwarming. Voor een vaatwasser kan jij nog al-
tijd bepalen op welk tijdstip je een propere vaat 
wil. En tegen je elektrische auto zeg je bv. dat hij 
de volgende ochtend voldoende moet opgela-
den zijn om honderd kilometer te rijden. Het sys-
teem kiest dan telkens het goedkoopste moment 
om de klus te klaren. Het gaat zelfs zover dat het 
een prognose kan maken voor de volgende dag, 
op basis van de tarieven, zon en windvoorspellin-
gen. Fysiek is het niet meer dan een extra kastje 
bij je elektriciteitsmeter. En slimme toestellen na-
tuurlijk waarmee het draadloos of via het internet 
kan communiceren. 

Dus als ik overmorgen naar de elektrohandel 
stap, koop ik beter een slimme diepvriezer.
Dat is zeker de toekomst. De fabrikanten van 
huishoudtoestellen lopen al warm voor Active 
Demand Side Management maar voor echte 
slimme toestellen in de winkel is het nog iets te 
vroeg.

Is de consument zich wel voldoende bewust 
van zijn energieverbruik?
De energielevering zit vandaag zo in elkaar dat je 
je die vraag niet moet stellen. Als je de stekker in-
steekt, krijg je stroom, zo simpel is het. Maar we 
moeten er ons van bewust worden dat er op een 
dag uit die twee gaatjes eens niks meer komt. 
In 2006 is dat al eens gedeeltelijk gebeurd, bij 
problemen in Duitsland. Om een totale black-out 
te vermijden, hebben ze toen een landelijk gebied 
een tijdje van het net afgekoppeld. Zolang Ac-
tive Demand Side Management nog niet op punt 
staat, moet de consument zich aanpassen, wil hij 
dat dergelijk scenario zich niet herhaalt. Ook be-

GEEL – Enkele weken geleden meldde het Fanc dat de kernreactors van Doel 3 en Tihange 2 dicht 
moeten voor herstelling. Meteen ging er een schokgolf door het land: er komt een stroomtekort, de 
energieprijzen zullen door het dak gaan en misschien gaat het licht wel helemaal uit. Onderox legt 
het vraagstuk voor aan Bert Vande Meerssche, wetenschappelijk medewerker van het Kenniscen-
trum Energie van Thomas More (KHK) in Geel en doctorandus aan de KULeuven. 
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drijven, want zij laten hun processen vaak tot tien uur ’s avonds doorwerken. 
Energieleveranciers hebben met hen trouwens al afspraken om bij een echt 
tekort hun verbruik even te rantsoeneren. Daarnaast: vele kleintjes maken 
één groot, maar zie welke kleintjes je neemt. Een lamp in de kelder die per 
dag maar enkele minuten brandt, moet je niet vervangen door een spaar-
lamp. Een vijverpomp in de tuin daarentegen, daarbij kan je je afvragen of die 
in de winter wel moet draaien. Leg je hem stil, dan kan je met die vrijgekomen 
energie toch al vlug honderd uren koken of strijken.

En hoe duur gaat elektriciteit worden?
De meeste elektriciteitscentrales die momenteel werken, hebben een levens-
duur van ongeveer veertig jaar. Die zijn nu bijna voorbij en als we ze vervan-
gen, kost dat geld. Ook het distributienet dat ervoor zorgt dat de elektriciteit 
bij je in huis geraakt, zit bijna op het einde van de levensduur. We hebben 
de keuze: ofwel maken we terug netten zoals honderd jaar geleden, ofwel 
maken we ze intelligent zodat ze de slimme meters en variabele tarieven aan-
kunnen en we flexibel met de energievraag kunnen omgaan. De Europese 
doelstellingen met een CO²-neutrale omgeving in 2050 zal ook veel meer 
van het elektriciteitsnet vragen want de fossiele brandstoffen zullen dan niet 
meer meespelen. Enerzijds gaat onze elektriciteitsvraag stijgen en anderzijds 
zal ze deels moeten komen van windmolenparken in zee of de zon in Spanje 
en zelfs Noord-Afrika. Bereid je maar voor dat je factuur naar omhoog gaat. 
Maar beweren dat dit te wijten is aan het dreigende energietekort door het 
stilleggen van Doel 3 en Tihange 2, dat is te kort door de bocht.

En waar zou jij, als energiewetenschapper, in de toekomst je energie 
willen halen?
Ik kijk vooral naar de zon en de energie die ik uit de natuur kan halen en kan 
opslaan in batterijen of waterstof bijvoorbeeld. Kernfusie is mogelijk ook een 
goede oplossing. Bij de huidige kerncentrales heb je kernsplijting, waarbij 
zware atomen gesplitst worden en door massadefect komt er energie vrij, 
samen met een hoop langlevend radioactief afval. Bij kernfusie voeg je twee 
lichte atomen samen. Opnieuw is er een massadefect wat zich vertaalt in 
energie maar nu met kortlevend radioactief afval. De generatie die vervuilt, 
ruimt het afval dus ook op. Ik wil het moment niet meemaken dat er bij-
voorbeeld in Dessel over tweeduizend jaar een wetenschapper zich over de 
opslagplaatsen van het huidige kernafval buigt en, zoals destijds bij de pira-
miden in Egypte, zegt: “laat ons dit eens openbreken en kijken wat erin zit.”
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BABOR BEAUTY SPA
Turnhoutsebaan 145 | 2480 Dessel

Tel.: 014 388200 | www.instituutcaroline.be
Open: enkel na afspraak - woensdag gesloten

Hier leer je jezelf, in kleine groepjes, perfect maquilleren 
met de BABOR-producten. U krĳ gt van Deborah, trainster 
van de fi rma BABOR, uitgebreid vakkundig advies, nieuwe 
technieken en talloze tips over de hedendaagse trends. 
Maak tĳ dig een afspraak voor een ochtend- of middag-
sessie. De plaatsen zĳ n beperkt en de inschrĳ ving kost 
€25 p.p., inschrĳ ven kan vanaf 5 november.

Het instituut is gesloten op 31 okt, 1 nov en 11 nov.
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maandag 10 december 2012
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