
Klimaat en energievoorziening

Al jaren is er de noodzaak om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Daarnaast speelt de vraag: hoe houden we de energievoorziening op

peil. Tot dusver maken we gebruik van drie energiebronnen: olie (benzine)

aardgas en electriciteit. Elk hiervan heeft zijn voordelen en nadelen.

Laten we eens nagaan welke dat zijn en welke toekomstmogelijkheid zij

bieden met betrekking tot bovenstaande problemen.  

Aardgas

Gunstig is het uitgebreide leveringsnetwerk naar de gebruikers. Door 

goede opslagvoorzieningen is een constante levering gegarandeerd.

De gebruiker kan naar behoefte gas gedoseerd inzetten voor verwarming

van zijn woning en voor de keuken. Een bezwaar zijn de CO2-uitstoot en

en de grote problemen bij de gaswinning in Groningen. Op termijn wordt

daar de gaswinning bijna volledig stopgezet. Verhoging van de import van 

buitenlands aardgas is discutabel. De overheid stelt: Nederland moet van het

aardgas af. Er wordt nagedacht over aardgasvrije woonwijken en alternatieve

energiebronnen zoals o.a. warmtepompen. Voor de keuken wordt 

aangestuurd op electrisch koken.

Benzine

De benzine is bijna niet weg te denken als brandstof voor het gemotoriseerd

verkeer. Bij de vele tankstations kan binnen enkele minuten  de autotank worden

gevuld. De beschikbaarheid van grote hoeveelheden opgeslagen reservevoor-

raden garandeert een constante levering. Die voorraden zijn erg nuttig bij toene-

mende schaarste en het afhankelijk zijn van de wereldeconomie en politieke

onrust.Her grote bezwaar van benzinemotoren is de CO2-uitstoot.

In steeds meer grote steden worden benzine-auto's beperkingen opgelegd of de

toegang ontzegd. Een goed alternatief voor de benzine-auto is de electrische

auto. Deze is nog in de fase van verdere uitontwikkeling.

Er zijn wel enkele praktische bezwaren in het gebruik , zoals de lange oplaadtijd

en de noodzaak heel veel oplaadpunten, ook in de steden, aan te leggen.

De vraag is verder of het electriciteitsnetwerk voldoende energie kan leveren voor

het opladen van vele duizenden auto's, die waarschijnlijk min of meer tegelijkertijd

stroom vragen.



Electra 

Electriteit is overal beschikbaar via een zeer uitgebreid netwerk. De toepassingen

zijn legio in bedrijfsleven, woonhuizen , openbaar vervoer en verkeersregeling.

Het electriteitsbedrijf heeft voldoende capaciteit om aan de huidige vraag te voldoen.

De vraag is of dit zo blijft bij de sterk toenemende vraag naar electrische energie.

Denk aan het streven om Nederland van het aardgas af te halen. In honderdduizenden

gezinnen zal het koken dan electrisch gaan gebeuren. Dit min of meer gelijktijdig,

waardoor er een piek in het verbruik van electriteit ontstaat.

Door de toename van het aantal electrische auto's zal ook van die zijde een grote stij-

ging van de vraag naar stroom ontstaan. Het opladen zal naar verwachting voornamelijk

aan het einde van de werkdag plaatsvinden. Dus ook hier een piek in het verbruik.

Deskundigen vrezen voor overbelasting van het electriciteitsnetwerk met storingen en 

uitval. Verhoging van de capaciteit van het netwerk is een kostbare zaak. Voor de acht 

kilometer lange spoorlijn tussen Haarlem en Zandvoort wordt dit al geraamd op 1 miljoen

euro.

Waterstofgas

Dit is een nog vrij nieuwe optie voor het voorzien in de steeds toenemende vraag naar 

energie. Er zijn enkele proefprojecten gestart met motorvoertuigen op waterstofgas en met

verwarming en koken op waterstofgas. De toepassing op grote schaal zou flinke voordelen 

geven in gebruiksgemak en prijs. Waterstofgas kan in Nederland onbeperkt worden gepro-

duceerd, dus minder invoer van benzine en aardgas. Het geeft een drastische vermindering

van CO2-uitstoot.

Bij vervanging van aardgas kan het bestaande leidingennetwerk  geschikt worden gemaakt

voor waterstofgas. CV-ketels kunnen worden aangepast of vervangen en de gasbranders

in de keuken zijn eenvoudig aan te passen. 

Voor diegenen die het wachten op een waterstofgasaansluiting te lang duurt, zou een

gasfles in of bij huis mogelijk kunnen zijn. Caravans gebruiken al jaren gasflessen.


