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“Once in a while a well is drilled that 

changes history:

• Spindletop Texas 1901

• Damman Saudi Arabia 1938

• Slochteren The Netherlands May 25 1959



De Graaff (2001): 

“In terms of economical impact, the 
Groningen gas field was one of the most 
fundamental events in Western Europe in 
the second half of the 20th century.”



Tot nu toe is “energie” niet echt een 
gespreksonderwerp geweest: 

het is er gewoon, waar en wanneer we 
het nodig hebben.



Zal dit zo blijven?



• Liberalisering van de markt

• Voorzieningszekerheid

• Klimaatverandering



Aanbodgestuurde markt

Vraaggestuurde markt



• Liberalisering van de markt

• Voorzieningszekerheid

• Klimaatverandering



Dekking van de energiebehoefte in EU:

• in 2006 ± 50% import

• in 2020 ± 70% import

• in 2030 zelfs meer dan 80% import.



In China is de jaarlijkse groei in vraag naar 
energie gelijk aan ⅔ van de totale 

jaarlijkse elektriciteitsproductie in 
Engeland.
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“Living Planet Report” van het W.N.F. 
(2006)

Voetafdruk van iemand uit:

- Arabische Emiraten         11,9 hectare

- VS                                   9,6

- Afghanistan                      0,1

- EU                                   4,4  (NL 5,2)

Beschikbaar op aarde        1,8  !

Energie is de helft

In 2050 twee aardes nodig !!
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Friedman:

• Ontwikkeling van vrije democratieën zijn omgekeerd  

evenredig aan de olieprijs.

• In de 21ste eeuw zullen de oorlogen over energie gaan.

• “Axes of evil” zullen “Axes of oil” worden.

• Zal in het Westen de democratie sterk genoeg zijn als 

het gaat om olie en gas?



• Liberalisering van de markt

• Voorzieningszekerheid

• Klimaatverandering



Signs
from
Earth



Stern:
Als we niets doen tegen klimaatverandering zullen 

er in deze eeuw:

• honderden miljoenen “milieuvluchtelingen”   

komen;

• grote tekorten ontstaan aan drinkwater;

• vele planten- en diersoorten verdwijnen.



J. O’Reilly, Chevron CEO:

“Ondernemingen, regeringen en alle burgers 

van deze planeet moeten een deel bijdragen 

aan de oplossing, net zoals ze ook een deel 

van het probleem mee veroorzaakt hebben!”



Energie-opbrengst mais 8500 m³/ha (= 53% CH)

Aardgasverbruik NL  40x10 m³/jaar

Stel: mais ca 5000 m³ aardgas equivalent/ha

dan ongeveer nodig 10 ha

Beschikbaar in NL ongeveer 3,7 x 10 ha, 

dus 3 x NL nodig…….



Windmolen





Windturbineflat



CO-productie

• Bruinkoolcentrales 1142  g CO/kWh

• Steenkoolcentrales 897
• STEG op aardgas 398

• Windpark onshore 23
• Windpark offshore 22
• Waterkrachtcentrale 39
• Zonnecellen (multikristallijn) 89
• Import zonnestroom uit Spanje 25
• Kerncentrales (excl. sloop en opslag)     31-61



Jeremy Rifkin



Sustainable energy in EU; part of total 
electricity production

• country 2004/2005 target 2010
• Norway 99 -
• Austria 55 78
• Sweden 53 60
• Finland 25 31.5
• Denmark 23 29
• Spain 17 29.5
• Italy 15 25
• Portugal 15 39
• France 11 21
• Germany 10 12.5
• Belgium 1.8 6.0
• Great Britain 4.1 10.0
• The Netherlands 7 9
• EU-25 13.7 21.0



Lievense

• Energy island
• 25 km  offshore
• 60 km2
• Bentonite ceilings
• Based on tens of meters of clay layer
• Water level 32 to 40 meters beneath sea level
• Water surface about 40 km2
• Storage capacity over 20 GWh
• 1500 MW of power supply average during at least 12 hours (2 

million households)
• Efficiency 80%
• Investment euro 2.65 billion



Pump accumulation

• 30.000 m2 lake
• 1400 m underground carvernes
• Investment 1.6 billion euro
• Capacity 1.4 GW during 6 hours
• Efficiency 80%
• South Limburg
• Depth 1400 m
• Turbines also on 1400 m dept
• Construction time 5 years



CAES (Compressed Air Energy Storage)

• 40 tot 70 bar

• Cavernes

• Today 2 plants in the world: 290 MW in Huntorf 
Germany (1978), and    

• 100 MW in McIntosh Alabama VS (1991)

• Proven technology

• Capacity 300 MW during 8 hours

• Efficiency 60%



Extra connections with neighbour 
countries

• Example: 

• Norned

• Length 580 km

• Capacity 700 MW

• Weight 47.000 tons

• Max. depth 410 m

• Investment 600 million euro



How far can flexibility be created in the 
end users market?



Invitation

Proposed concept is:

• no prediction of the future

• no prescription of transition

But

• an impression of the expected complexity

• an invitation to think about the future



Transport



Transport



Transport



Electricity grid



Gas grid

H2





Energie hub

ELECTRICITY 

STORAGE

Heat and cold storage



INES



2050:

• Comfort

• Geen grote oorlogen

• Geen armoede



Ons grootste kapitaal:

• individueel vernuft, 

• organisatietalent





Dank………
en laten we elkaar alle succes wensen!


