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Klimaatmaatregelen en CO₂ 

 

De mensheid doet, sinds het ontstaan van de homo sapiens (wel wat arrogant om jezelf de “wijze” 

mens te noemen), aan doemdenken.  

Schreef één van onze grootste dichters uit een ver verleden niet de tekst:  

”De mens lijdt nog het meest, door het lijden dat hij vreest, en wat nooit op komt dagen”? 

Eerst een paar voorbeelden uit het verleden (waar gebeurd!): 

In de 19de eeuw maakte men voor het vervoer gebruik van paarden. Dit werd een groot probleem 

in steden als New York en Londen. In New York (4,3 miljoen mensen) liepen 100.000 paarden 

rond, een dagelijkse vervuiling met 100.000 liter paardenurine, en ca 1,2 miljoen kilo 

paardenstront veroorzakend, waardoor er in de drukke straten nauwelijks doorheen te komen was. 

In Londen hetzelfde probleem. Daar dumpte men de paardenstront gewoon in de stad, waardoor er 

overal enorme mesthopen ontstonden van wel 9 meter hoog.  

The Times sprak (1894) van de “Grote Paardenmestcrisis”, en voorspelde dat Londen binnen 50 

jaar bedekt zou zijn onder een 3 meter dikke laag paardenpoep. 

Echter, binnen enkele decennia was de problematiek opgelost door de komst van de auto. 

 

De “Club van Rome”, in 1968 opgericht door Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over 

de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen, bracht een aantal rapporten uit over het 

milieu, waarvan “De grenzen aan de groei”, uitgebracht in 1972, het bekendste was, en is. Men 

schilderde een doemscenario van oprakend(e) grondstoffen en voedsel, en toenemende vervuiling, 

binnen een paar decennia. Velen zagen het doemscenario al in vervulling gaan, de wereld zou ten 

onder gaan. De kritiek op het rapport was, terecht, dat geen rekening werd gehouden met nieuwe 

technologische ontwikkelingen. En inderdaad, de prognoses van de Club van Rome zijn vrijwel op 

geen enkel punt uitgekomen. 

 

Kent u nog het verhaal van het gat in de ozonlaag, veroorzaakt door zwaveldioxide en 

stikstofdioxide? Hoort u er nog wel eens wat over? Nee hè? Dat is te verklaren. In het verleden 

werd het gat in de ozonlaag steeds groter. In 2006 bereikte het de grootste omvang ooit gemeten. 

Sindsdien is het gat steeds kleiner geworden, maar bedraagt nu nog altijd 19,6 miljoen km², 3,84 % 

van het totale aardoppervlak, het is nu net zo groot is als in 1988. De techniek heeft het aantal 

cfk’s teruggebracht tot een te verwaarlozen aantal, en de spuitbussen werden voorzien van een 

ander (spuit-)middel, misschien staat er ergens diep in het regenwoud van Brazilië nog een oude 

koelkast, bij een geïsoleerd levende indianenstam. De verwachting is dat in 2070 het gat dezelfde 

omvang heeft als in 1980, weer een stuk kleiner dus. Dan is in 90 jaar het gat per saldo, t.o.v. 2006 

toen het gat het grootst was, een stuk kleiner geworden. De kans is heel groot dat het ozongat 

uiteindelijk geheel verdwijnt. 

 

Hoort u nog wel eens wat over zure regen? Nooit meer toch? De fabrieksschoorstenen kregen 

filters en de auto’s katalysatoren, en de zure regen was over. 

 

De moraal van het verhaal? 

 

“De techniek overwint alles!” 

 

Nu nog de CO₂-uitstoot! Ook daar is een eenvoudige oplossing voor, zie hierna. 
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Stop dus de ongebreidelde subsidiestromen, maak subsidie gerichter.  

Stop de verdere ontwikkeling van elektrisch aangedreven auto’s. De productie daarvan is al enorm 

milieu belastend en de niet meer werkende, afgedankte batterijen nog veel meer. Een belangrijke 

grondstof voor de batterijen is kobalt. Kobalt wordt gewonnen in Nigeria en de landen daar 

omheen. Voor de mijnwerkers is het giftige kobalt desastreus voor de gezondheid van de 

mijnwerkers, die onbeschermd hun werk moeten doen. Voor het groene doel moet je wat over 

hebben, nietwaar? Bovenop de genoemde vervuiling door de afgedankte batterijen is een nadeel 

dat de actieradius waardeloos is. 

In Noorwegen, met de hoogste dichtheid van elektrisch rijden, is één op de drie auto’s elektrisch. 

Los van het feit dat de oplaadcapaciteit daarbij achterblijft, is een steeds groter probleem het aantal 

afgedankte accu’s. Recyclen is niet mogelijk en het milieuvriendelijk verwerken ook niet. 

Overigens zij opgemerkt dat de elektrische (zgn. stekker-) auto’s zo duur zijn dat alleen de rijken 

die kunnen betalen. Zo is de subsidiepot, in de vorm van belastingkorting van 700 miljoen €, 

nagenoeg geheel leeg, opgegaan aan Tesla’s, Jaguars, en dikke Volvo’s, in de prijsklasse van 80 

tot 120 K. Hoe dom kan men zijn??? Die 700 miljoen € had toch echt beter besteed kunnen 

worden. Bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van waterstof als brandstof voor auto’s, voor 

verwarming en voor stroom. 

De techniek is eenvoudig, er rijden al auto’s op waterstof. Bovendien kan het hele bestaande net 

van autobrandstofstations voorzien worden van waterstof. 

 

Warmtepompen in rijtjeshuizen en flatgebouwen is, zonder gebruik te maken van aardwarmte, 

geen optie, en niet alleen vanwege de geluidsoverlast. De eerste rechtszaken daarover zijn al 

begonnen. De krant van 6 december 2018 meldt zelfs dat warmtepompen slecht werken in oudere 

huizen. De meeste huizen in NL behoren tot die groep, 60 % zelfs is gebouwd vóór 1984. Maar 

ook in goed geïsoleerde huizen (overal dubbel glas, goed geïsoleerde kruipruimte, groen dak, 

kleine CV op gas voor bijverwarming en warm water) werkt de warmtepomp slecht. De 

temperatuur in de woonkamer komt niet boven de 18 graden, er moet “bij-verwarmd” worden, en 

het stroomverbruik is meer dan het dubbele van voordien. Alle maatregelen ten spijt hoor je, 

vooral ’s nachts, de ventilator, zelfs die van de buren, ook bij alleenstaande huizen. Daalt de 

buitentemperatuur buiten tot min 10 of meer, dan werkt de warmtepomp helemaal niet.  

Vraag het aan meneer E.L. Dobber uit Lelystad (Telegraaf 6-12-2018) en mevrouw Janine 

Abbring, presentatrice VPRO-programma “Zomergasten” (op Twitter). 

Met de warmtepomp binnen een kwartier een warm huis, zoals bij gas, is een utopie, een 

warmtepomp werkt veel langzamer. Bovendien wordt de stroomrekening veel en veel hoger. 

Bij een gezin van vier personen is douchen, direct na elkaar, voor alle vier onmogelijk. De 

warmtepomp trekt dat niet. Toch wordt de warmtepomp aan de klimaattafels, onder leiding van Ed 

Nijpels, gepresenteerd als de opvolger van de cv-ketel (bron: Consumentenbond). 

Maar dat kan de warmtepomp helemaal niet worden. Waarom niet? 

Een gemiddeld huishouden van 4 personen heeft een gemiddeld stroomverbruik van 4.120 kWh 

(bron: CBS). Een warmtepomp voegt daar aan eigen verbruik 4.850 kWh aan toe, dat is totaal dan 

8.970 kWh. Een vol dak met zonnepanelen levert ca 3.800 kWh op, zodat de energiebehoefte van 

8.970 kWh grotendeels niet van het dak komt. Door NL van het gas af te halen moeten de 

energiecentrales aan het gas. De gascentrale in Maasbracht wordt weer geopend. Maar het was 

toch de bedoeling om de CO₂-uitstoot fors te verminderen? Maar op deze wijze gaat die juist fors 

omhoog. Waarom? Omdat een Hr-ketel een rendement heeft van 95 % of meer, dat betekent dat 

van iedere m³ gas 95 % (of meer) wordt omgezet in energie (warmte). De gasgestookte 

energiecentrale heeft een rendement van 60 % (elektriciteit), waardoor er per saldo 35 % meer gas 

wordt gebruikt dan voordien. Helaas heeft men de warmtepomp het hardste nodig in de winter, het 

seizoen waarin de zonnepanelen nog slechts ca 5 % energie genereren. 
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Resumerend kan worden gesteld dat de warmtepomp in essentie een enorm kostbare 

operatie is “om de CO₂-uitstoot en het gasverbruik in NL sterk te verhogen”. 

 

 

Kolencentrales overwegen nu om over te gaan tot houtverbranding uit landen als Canada. 

Biomassacentrales doen dat al. 

Alhoewel de CO₂-uitstoot daarbij 10 % hoger is dan bij steenkool, noemt men dat “CO₂-neutraal”. 

Voor elke boom die verbrand wordt, plant men een nieuwe boom, zo zegt men. Dat gaat natuurlijk 

niet lukken, het is een boekhoudkundige truc. De CO₂-opname van de nieuwe boom is minimaal 

en het duurt tientallen jaren voor die het opname-niveau van de verbrande boom heeft bereikt. 

Onderwijl stijgt de CO₂-uitstoot gigantisch. Niet doen dus. 

 

Naar het zich laat aanzien zijn zonnepanelen als vervanger voor gas, gas- en kolencentrales de 

beste optie. Maar het heeft ook gigantische nadelen. 

De door de regeringscoalitie gewenste energietransitie vereist namelijk forse groei van het aantal 

zonnepanelen.  

Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Het zal ertoe leiden dat het 

Nederlandse landschap de komende jaren zwart en blauw ziet van de zonnepanelen. Precies zoals 

de regering het zich wenst. 

Maar afgezien van de zichtbare milieuvervuiling, houden we nog groene weiden over, kan men 

ook vraagtekens plaatsen bij het beleid massaal zonnepanelen in te zetten in de strijd voor een 

beter milieu. 

Maar wat gebeurt er met al die zonnepanelen aan het einde van hun leven? Navolgend een aantal 

overwegingen: 

• Het probleem van de verwijdering van oude zonnepanelen zal over twee of drie decennia 

met volle kracht exploderen en de omgeving vernielen omdat het een enorme hoeveelheid 

afval is die niet gemakkelijk te recyclen is. 

• Zonnepanelen creëren 300 keer meer giftig afval per eenheid energie dan kerncentrales. 

• Als zonne- en nucleaire energie de komende 25 jaar dezelfde hoeveelheid elektriciteit 

produceren als nucleair geproduceerd in 2016, en de afvalstoffen op voetbalvelden worden 

gestapeld, dan bereikt het kernafval de hoogte van de scheve toren van Pisa (53 meter), 

zonnepanelen-afval bereikt daarentegen een hoogte van twee maal de Mount Everest (16 

km), ruim 30.000 % meer dan het afval van kernenergie. 

• In tegenstelling tot eerdere aannames, kunnen verontreinigende stoffen zoals lood of 

carcinogeen cadmium door regenwater vrijwel volledig wegspoelen uit de fragmenten van 

zonnemodules binnen een periode van enkele maanden. 

• In landen als China, India en Ghana, verbranden mensen die in de buurt van stortplaatsen 

wonen vaak het e-afval om de kostbare koperdraden te redden voor wederverkoop. Omdat 

dit proces het verbranden van plastic vereist, bevat de rook giftige dampen die 

kankerverwekkend en teratogeen zijn (geboorteafwijkingen veroorzaken) bij inademing. 

Fotovoltaïsche zonnepanelen, waarvan de levensduur 20 tot 30 jaar is, verliezen hun productiviteit 

na verloop van tijd.  

 

Het International Renewable Energy Agency schatte dat er aan het einde van 2016 ongeveer 

250.000 ton zonnepaneelafval in de wereld was en dat dit cijfer zeker gaat stijgen. Zonnepanelen 

bevatten lood, cadmium en andere giftige chemicaliën, die niet kunnen worden verwijderd zonder 

het volledige paneel uiteen te breken. 

 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#5e7dc323121c
https://naturalgasnow.org/solar-panel-waste-solar-energy-not-so-green-after-all/
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In november 2016 heeft het Japanse ministerie van Milieu een waarschuwing afgegeven dat de 

hoeveelheid zonnepaneelafval die Japan jaarlijks produceert, waarschijnlijk zal toenemen van 

10.000 tot 800.000 ton in 2040, en het land heeft geen plan om het veilig te verwijderen. Uit een 

recent rapport blijkt dat het 19 jaar zal kunnen duren voordat Toshiba Environmental Solutions 

alle zonnepanelen die in 2020 worden geproduceerd, heeft gerecycled.  

Tegen 2034 zal de jaarlijkse afvalproductie 70 tot 80 keer groter zijn dan die van 2020. 

China heeft meer zonne-energiecentrales dan enig ander land, met ongeveer twee keer zoveel 

zonnepanelen dan de Verenigde Staten en het land heeft óók geen plan wat te doen met 

verwijderde, oude panelen.  

Volgens berekeningen zal er in China in het jaar 2050 20 miljoen ton zonnepaneelafval zijn, 

oftewel 2.000 keer het gewicht van de Eiffeltoren.  

Bij dergelijke enorme afvalproblemen zou men zich kunnen afvragen of waterstofsystemen toch 

niet de voorkeur verdienen. Denk daarbij aan het Olympisch dorp in 2020 in Japan (zie hierna) 

waarvoor de energie geheel door waterstofsystemen wordt geleverd. 

In ieder geval dienen afgedankte zonnepanelen onmiddellijk te worden gerecycled, anders wordt 

het een onoplosbaar probleem. 

 

Echter, waterstof is een veel schonere en veel goedkopere energiebron. 

Water en zuurstof bevatten een onuitputtelijke voorraad energie, t.w. de grondstoffen voor 

waterstof. De energie komt vrij bij verbranding met zuurstof. Dezelfde reactie vindt plaats in een 

brandstofcel, waarbij chemische energie wordt omgezet in elektrische energie. Er zijn meerdere 

systemen maar het is beter om waterstof uit biologische processen (elektrolyse) te halen. Dat is 

echter een duur proces, reden waarom er onderzoek wordt gedaan naar goedkopere katalysatoren 

en directe productie van waterstof uit lucht en zonlicht. 

Als uit één gram water de waterstofkernen (H₂O, waterstofdioxide) samensmelten tot 

heliumkernen levert dat 20.000 KWh aan energie op, 10 jaar stroom voor één huishouden. 

 

Op 26 februari 2019 kon de wereld kennis nemen van een belangrijke doorbraak omtrent de 

toepassing van waterstof. Wetenschappers van de KU Leuven hebben na 10 jaar onderzoek een 

zonnepaneel ontworpen om waterstofgas te genereren uit zonlicht en waterdamp (lucht). Volgens 

de hoofdonderzoekers, w.o. prof. Martens en Dr. Rongé, kunnen 20 panelen een gezin een jaar 

lang van stroom en warmte voorzien. 

Waterstofgas kan zowel elektriciteit als warmte aanmaken en ook opslaan, en er komen geen 

broeikasgassen of giftige stoffen vrij.  

De huidige zonnepanelen benutten 20 % van de ontvangen zonne-energie, maar daarvan gaat ook 

nog energie verloren bij de splitsing van water in zuurstof en waterstof. 

De nieuwe panelen zetten 15 % van het zonlicht direct om in waterstofgas.  

Het waterstofgas is kleurloos, reukloos, en niet giftig en, in tegenstelling tot aardgas is het 

koolstofvrij, geen CO₂-uitstoot dus. Het voordeel is dat het waterstofgas kan worden opgeslagen, 

dus niet meer behoeft te worden geleverd aan de energiemaatschappij, vaak voor een veel lagere 

prijs dan men zelf betaalt, zodra de panelen te weinig energie leveren. Dit is een buitengewoon 

voordeel omdat de overheid het voornemen heeft in 2021 de vergoeding voor de terug geleverde 

energie te verlagen van circa € 0,23 per KWh tot € 0,07. Nog een groot voordeel is dat de 

infrastructuur van het aardgas, nagenoeg zonder enige aanpassing, kan worden gebruikt.  

 

Het waterstofgas, opgeslagen in een tank, kan ook gebruikt worden om je (waterstof-)auto mee vol 

te tanken. Er zijn dan wel 20 panelen extra nodig, in totaal dus 40, om het huis te verwarmen en 

van stroom te voorzien, en de auto op zelf geproduceerd waterstofgas te laten rijden.  

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-tries-to-chip-away-at-mountain-of-disused-solar-panels
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Daarbij dienen bedrijven wel het voortouw te nemen, zijnde de grootste veroorzakers van de CO₂-

uitstoot. Helaas duurt het zeker tot 2030 voordat de waterstofproductie op grote schaal draait, 

denkt men. 

 

De nieuwe ontwikkeling is een belangrijke stap op weg naar nog betere waterstofsystemen. 

 

Bedek dus de daken en muren van bedrijfsgebouwen geheel met waterstof-zonnepanelen, waarvan 

het waterstofgas kan worden opgeslagen. Integreer deze (nieuwe) zonnepanelen en woningdaken 

tot geprefabriceerde dak elementen, wat bij nieuw te bouwen woningen tot enorme 

kostenbesparingen leidt, en waar mogelijk ook de opslagfunctie geïntegreerd kan worden. 

Bevorder overal de plaatsing van deze zonnepanelen, bij boerderijen, op de daken van stallen en 

schuren, zodat deze bedrijven energie-zelfvoorzienend zijn. Bij boerderijen en bedrijfsgebouwen is 

opslag van het waterstofgas mogelijk geen probleem.  

En “last but not least”, voer een CO₂-heffing in voor bedrijven. Bedrijven weten dan niet hoe snel 

ze van de CO₂-uitstoot af willen. Overigens betalen de bedrijven in NL al een CO₂-heffing van  

€ 25,= per ton. Verdere verhoging dient dan wel in de gehele EU plaats te vinden om vertrek van 

bedrijven naar elders te voorkomen. 

 

In Japan heeft men goed begrepen dat waterstof de oplossing is voor het groeiende 

energieprobleem. 

Bij de Olympische Spelen van 2020 in Japan moeten er 6.000 waterstofvoertuigen zijn en 100 dito 

bussen, die van de brandstof “waterstof” worden voorzien d.m.v. 35 tankstations met waterstof. 

Ook het gehele Olympisch dorp krijgt de energie uit waterstofsystemen. De aantallen groeien tot 

2025 naar 100.000 voertuigen en 80 stations. 

Ook Duitsland werkt aan een ambitieus plan. Daar moeten in 2023 400 tankstations verrijzen, wat 

de Duitse autobouwers enthousiast heeft gemaakt om (waterstof-)auto’s te ontwikkelen. Waterstof 

staat in Duitsland prominent in de scenario’s voor de transitie in de industrie. Desalniettemin gaat 

men niet “van het gas af”, zoals in Nederland. Integendeel, Duitsland gaat over, is dat deels al, op 

Russisch gas. 

In Nederland wil Akzo Nobel samen met de Gasunie een installatie ontwikkelen, een 

waterstoffabriek(je) dat op zonnepanelen werkt, die duurzaam geproduceerde energie omzet in 30 

miljoen m³ waterstof per jaar, voldoende om 300 waterstofbussen op te laten rijden. Er staan al 

twee tankstations, nu de rest nog. 

Ook de Shell heeft aangekondigd “in waterstof” te gaan. De planning is om binnen zeer afzienbare 

tijd drie waterstof tankstations te openen. 

 

De conclusie is dan ook onontkoombaar dat de fase van de elektrische auto moet worden 

overgeslagen. Er doet zich hetzelfde voor als bij de ontwikkeling van audio bij de overstap van 

platenspelers naar bandrecorders in 1962, naar cassetterecorders in 1964 De bandrecorders werden 

slechts 2 jaar lang verkocht, daarna kwam de cassetterecorder.  

 

Met de invoering van waterstofsystemen voor stroom, verwarming en brandstof voor het 

vervoer, wordt de CO₂-uitstoot gigantisch gereduceerd, worden alle doelstellingen gehaald, 

en is geweldig voor het klimaat op aarde. 

 

De wereld moet naar betere energievoorzieningen. Biogas en warmtepompen zijn dat niet, en 

biomassacentrales al helemaal niet. Windmolenparken ook niet, mits ze kunnen worden 

omgebouwd voor sec de productie van waterstofgas. 
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Spakenburg, 31 maart 2019 

Bertus Bos 


