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Gas is een van de grootste Nederlandse succesverhalen van de
afgelopen vijftig jaar. Maar kan gas een rol blijven spelen nu we aan
de vooravond staan van een grote energietransitie, en zo ja welke?

DE NIEUWE ROLLEN VAN GAS
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Moet Nederland niet een keer afkicken van zijn “verslaving aan gas”? Nee, zeggen
de meeste deskundigen. Gas kan een belangrijke positieve rol blijven spelen in onze
energievoorziening, mits het zich weet aan te passen aan nieuwe tijden. Over de drie
nieuwe rollen die gas kan gaan spelen.

SPANNENDER DAN HET EERSTE?
Wij hebben hierover gesproken met tientallen energiedeskundigen in binnen- en buitenland. Het antwoord dat
uit die gesprekken naar voren komt is gevarieerd. Waar
iedereen het over eens is: de komende vijftig jaar gaan er
voor gas heel anders uit zien dan de afgelopen vijftig. Zoals
het was, wordt het nooit meer.
Maar ook: gas kan wel degelijk opnieuw een Nederlands
succesverhaal worden. Het heeft de eigenschappen om te
voorzien in de behoeften van de toekomst.
De rol van gas was tot dusver altijd relatief simpel: een
ideale brandstof om voor verwarming te zorgen en om
elektriciteit van te maken in centrales. Een commodity, waarmee Nederland ook nog eens goed geld kon
verdienen. Je had er geen omkijken naar.

Maar tijden zijn veranderd. Als bron van elektriciteitsopwekking zal gas op termijn steeds meer worden vervangen
door hernieuwbare energiebronnen. Dat is ook de bedoeling van de energietransitie. En als bron van verwarming
zal de rol van gas geleidelijk kleiner worden doordat we
efficiënter met energie zullen omgaan: nieuwe woningen
zullen steeds energiezuiniger worden gebouwd.
Betekent dit dan het einde van het gastijdperk? Gelukkig
voor Nederland is het zover nog niet. Gas kan een hele
nieuwe rol gaan spelen in onze energievoorziening.
Het kan op drie manieren een oplossing bieden voor
onze energiebehoeften.

Ten eerste mag je verwachten dat gas op sommige
terreinen zijn fossiele concurrenten steenkool en olie gaat
verdringen, voornamelijk omdat gas schoner is. Als CO 2
een eerlijke prijs krijgt, wat vroeg of laat gaat gebeuren, zal
gas de voorkeur krijgen boven kolen in de elektriciteitsproductie. En gas is om diverse redenen goed gepositioneerd
om diesel en benzine te vervangen in de transportsector.
Dat gebeurt al voor een deel.
Ten tweede krijgen gas en de gasinfrastructuur in de duurzame economie van de toekomst steeds meer de rol van
facilitator voor hernieuwbare energie. Niet meer alleen die
van simpele commodity en buizen, maar ook die van hoogwaardige dienstverlener die de inpassing van duurzame
energiebronnen mogelijk maakt. Zo kan gas flexibel worden
ingezet als backup in de elektriciteitsproductie, als zon en
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wind het laten afweten, maar óók als ondersteuning voor
zonnepanelen en zonneboilers in de bebouwde omgeving.
Daarnaast kon de gasinfrastructuur weleens het favoriete
opslag- en transportmedium worden voor elektriciteit uit
duurzame energiebronnen – een fascinerend perspectief
dat ‘power-to-gas’ wordt genoemd en waarin met name
Duitsland al flinke stappen heeft gezet.
Ten derde zal gas zelf van gedaante gaan veranderen. Het
gaspalet wordt verbreed. Aardgas zal steeds meer worden
aangevuld met andere vormen van gas: biogas, groen gas,
waterstof, synthethisch gas, ja zelfs ‘windgas’.
Met andere woorden: het gas wordt groener. Ook dat past in
de energietransitie.

Power-to-gas

Het grootste probleem van zonne- en windenergie is hun wisselvalligheid. Als je die op
een goede manier kunt opvangen, heb je de sleutel tot de energietransitie in handen.
Kan gas voor die doorbraak zorgen?

Groen gas

IT’S NOT EASY BEING GREEN – BUT IT’S WHAT
WE WANT TO BE

“Groen gas” moet straks net zo gewoon zijn als groene stroom. Dat vergt een gigantische omschakeling, niet alleen voor de gassector, maar voor heel Nederland. Sommigen
pleiten al voor een “groene-veldenbeleid”, naar het voorbeeld van het succesvolle
“kleine-veldenbeleid”. De uitdagingen van de Groen Gas Revolutie op een rijtje.

Als je het zo bekijkt wordt het tweede leven van gas
misschien wel veel spannender dan het eerste.

Gas in gebouwen

Maar, en ook daar waren de deskundigen het over eens:
vanzelfsprekend is die zonnige toekomst voor gas niet. Gas
zal zijn nieuwe rol moeten verdienen, en daar hard zijn best
voor moeten doen. Industrie en overheid zullen er alles aan
moeten doen om ervoor te zorgen dat gas nog lange tijd
van waarde blijft in de duurzame economie.

INTELLIGENTE KUUBS VOOR HET HUIS
VAN DE TOEKOMST

In de toekomst zullen huizen en gebouwen steeds minder energie gebruiken en steeds
meer gebruik maken van “decentrale” bronnen zoals zonnepanelen. Heeft gas straks nog
wel een rol te spelen in deze omgeving? Hoogstwaarschijnlijk wel. Die rol wordt weliswaar kleiner, maar tegelijk ook verfijnder. “We gaan meer intelligente kuubs leveren.”

Voor Nederland ligt hier een cruciale taak. Nederland
heeft bijzonder veel geïnvesteerd in kennis, technologie
en infrastructuur op het gebied van gas. Ons land heeft ook
nog aanzienlijke eigen gasreserves. Nederland heeft er
daarom ook economisch een groot belang bij dat het gas
niet verdwijnt uit Europa.

In deze publicatie laten wij zien hoe het tweede leven van
gas eruit kan zien. Welke nieuwe toekomstmogelijkheden
er wellicht zijn voor gas en gasinfrastructuur – en wat er
voor nodig is om die mogelijkheden te benutten. We hopen
dat dit waardevolle inzichten oplevert voor iedereen die in
Nederland en Europa betrokken is bij de energiesector en
een goed uitgangspunt biedt om met elkaar in discussie te
gaan over het belang van gas in het verder verduurzamen
van onze energievoorziening.

Gas in transport

EEN NIEUWE WERELDMARKT LONKT

De Tesla, de Prius, de Volt - elektrische auto’s en hybrides staan volop in de belangstelling. Over gas als een alternatief voor olie in auto’s, trucks en schepen hoor je weinig.
Toch staan hier grote ontwikkelingen op stapel. Een nieuwe wereldmarkt is in wording.

en verder...
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Waarom het tweede leven van gas spannender wordt dan het eerste.
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Hoe kijkt de EU aan tegen gas? Europees energiecommissaris Günther Oettinger laat
daar geen misverstand over bestaan.
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OP ZOEK NAAR DE HEILIGE GRAAL
VAN DE ELEKTRICITEITSOPSLAG

Interview Dick Benschop, directeur Shell Nederland
G A S A L S SY STE E MB R A NDSTOF: DE V ISIE VA N
“ G A SMA ATSCHA P P IJ” SHE L L

Shell heeft zijn toekomst verbonden aan gas: “Er is geen andere brandstof die zo efficiënt
is om te zetten op elke schaalgrootte”.
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Moet Nederland niet een keer afkicken van zijn “verslaving aan gas”? Nee,
zeggen de meeste deskundigen. Gas kan juist een belangrijke positieve rol
blijven spelen in onze energievoorziening, mits het zich weet aan te passen
aan nieuwe tijden. Over de drie nieuwe rollen die gas kan gaan spelen.

Over gas werd tot voor kort nauwelijks gesproken in
Nederland. Het was er gewoon. Er is weleens discussie
over de “gasbaten”, wat je daarmee moet doen. En elk
huishouden krijgt elk jaar een gasafrekening in de
bus. Dat was het wel zo’n beetje.

LBG
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Dat is de laatste tijd wel anders. De aardbevingen in
Groningen én de discussie over schaliegas hebben
gas weer op de kaart gezet. En hoe! Menigeen zal zich
afvragen of we nog wel zo blij moeten zijn met dat gas.
Aardgas is bovendien een fossiele brandstof en dus
klimaatveranderaar. Waren we niet bezig met een
“energietransitie” die ervoor moet zorgen dat we geen
fossiele brandstoffen meer gebruiken? Daar komt nog
bij dat de gasreserves in Nederland gestaag teruglopen en we dus uiteindelijk afhankelijker worden van
invoer van gas – met name uit Rusland. Ook al iets wat
niet iedereen een fijn idee vindt.

idee om in heel Nederland een gasnetwerk aan te
leggen. Bijna alle woningen in Nederland werden
aangesloten op gas.
Indertijd een revolutie. Maar, zoals die dingen gaan:
inmiddels is iedereen eraan gewend geraakt. “We zijn
verwend”, verzucht Hans Overdiep, Manager Energietransitie bij GasTerra. Hij vertelt dat hij zijn kinderen
ooit vroeg waar ze dachten dat de warmte in huis
vandaan kwam. “Ze wezen naar de thermostaatknop.
Geen idee!”

DE G A SR E VOLU TIE

Overdiep is nog opgegroeid in Groningen in de
schaduw van de fabriek waar gas werd geproduceerd
door kolenvergassing. “Dat stadsgas werd naar huizen
gesleept. Kolen ook. Het aardgasnet was een enorme
vooruitgang. Maar dat is iedereen vergeten.”
De revolutie bleef niet beperkt tot Nederland. Inmiddels hangen 115 miljoen huishoudens in Europa aan
het aardgas. Die keuze hebben ze niet gemaakt omdat
ze Nederland wilden sponsoren, maar omdat aardgas
zo’n wonderbaarlijk goedje is. Het stinkt niet, het
rookt niet. Het is ongelooflijk efficiënt. En ongeloof
lijk voordelig.

Soms is het goed om de zaken in een historisch
perspectief te plaatsen. Dit jaar is het 50 jaar geleden
dat het “Gasgebouw” werd opgericht, een ingenieus
samenwerkingsverband tussen overheid en private
partijen dat ervoor heeft gezorgd dat de unieke
Nederlandse gasvoorraad aan ons hele land ten goede
is gekomen. Toen kwam men ook op het lumineuze

Efficiënt en voordelig? Ook dat weten maar weinig
mensen, zegt Overdiep. “Dat besef je pas als je aardgas
gaat uitdrukken in kilowattuur in plaats van kubieke
meters.” Hij rekent voor: 1 m3 aardgas kost 70 eurocent. Daaruit haal je 10 kWh energie. Dat is 7 cent per
kWh. Elektriciteit kost 20 cent per kWh.

De vraag is dan ook gewettigd, moeten we er niet
eigenlijk een keer vanaf, van onze “verslaving aan gas”?
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Dan het verbruik: een gemiddeld huishouden gebruikt
aan stroom 3.500 kWh en aan aardgas 1.700 m3 =
17.000 kWh. Verreweg het grootste deel van ons
energiegebruik komt dus uit aardgas, niet uit stroom!
“Als je zonder gas verder wil, moet je heel veel energie
vervangen”, zegt Overdiep. “Als je met zonnepanelen

We moeten gas
niet verspillen, maar
opwaarderen
3.500 kWh opwekt, heb je nog maar minder dan
20% van je energiebehoefte gedekt.”
Voor Nederland als geheel geldt een soortgelijk
verhaal. Pierre Bartholomeus, Global Director Gas
Consulting & Services van DNV Kema, wijst erop dat
maar liefst 50% van ons totale energiegebruik komt
uit gas. De industrie en de tuinbouw bijvoorbeeld
zijn ook sterk afhankelijk van gas. En dan hebben we
het nog maar even niet over de Staat, die jaarlijks vele
miljarden aan inkomsten opdoet uit de aardgasbaten.
D RI E N I EU W E L I J N EN

Gas vlak je dus niet zomaar even weg. Daarmee is niet
gezegd dat we alles moeten laten zoals het is. Dat kan
ook niet. De trein van verduurzaming dendert door.
Met name zonne- en windenergie nemen een steeds
grotere vlucht. En ook de energie-efficiëntie-trein puft
verder. Misschien gaan we wel naar energieneutrale
gebouwen. Dat heeft gevolgen voor ons gasverbruik.
Hoe ziet de toekomst van gas in een duurzame
energievoorziening eruit?
De meeste mensen die zich met het energievraagstuk
bezighouden, ook die niet in de gasindustrie werken,
denken dat gas een toekomst heeft. Maar die ziet er
wel anders uit. De manier waarop we onze energievoorziening organiseren verandert. Gas heeft in dit
nieuwe systeem een rol te vervullen, als het zich weet
aan te passen. Volgens sommige experts kunnen gas
en de gasinfrastructuur zelfs een hele belangrijke rol
gaan spelen.
Die nieuwe rol van gas is best een ingewikkeld verhaal.
Je kunt hierin drie grote lijnen onderscheiden: gas kan
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een rol spelen als “transitiebrandstof”, gas kan blijvend in combinatie worden gebruikt met duurzame
energie, en gas zelf kan worden verduurzaamd.
1 G A S A L S T R A NSIT IE B R A ND STO F

De eerste “nieuwe” rol van gas is als vervanging van
relatief vervuilende fossiele brandstoffen, met name
van steenkool in elektriciteitscentrales en diesel in
zwaar transport. Gas wordt in deze context ook wel
“transitiebrandstof” genoemd: een tijdelijke brug
naar een honderd procent hernieuwbare energievoorziening.
Dat lijkt misschien een bescheiden rolletje, maar
dat valt nogal mee. Vrijwel alle geleerden zijn het
erover eens dat er maar één betaalbare manier is
om de CO2-uitstoot in de wereld snel fors terug te
dringen, namelijk door kolencentrales te vervangen
door gascentrales. In de Verenigde Staten, waar dit is
gebeurd, is de CO2-uitstoot de laatste tijd gedaald. In
Duitsland, het land dat vol staat met zonnepanelen en
windmolens, maar waar ook de kolencentrales volop
draaien, is de CO2-uitstoot zelfs gestegen.
Ook een organisatie als Greenpeace onderschrijft
de essentiële rol die gas moet spelen in de energietransitie. Greenpeace hanteert een energiescenario
waarin op lange termijn fossiele brandstoffen
geheel worden uitgefaseerd. Maar, zegt Greenpeacecampagneleider Hans Altevogt, “je kunt niet van 10%
renewables in één keer naar 100%. Dat neemt tijd in
beslag. Die tijd kun je volgens ons het beste overbruggen met gasgestookte brandstoffen.” Hij voegt
eraan toe: “Dit standpunt van ons heeft ons zelfs
vriendjes gemaakt met de gas-boys.”
In de transportsector is gas eveneens een schoner
alternatief dan diesel en benzine, niet alleen wat
betreft het klimaat, maar ook op het gebied van luchtkwaliteit (geen uitstoot van fijnstof meer). Wereldwijd
investeren energiebedrijven momenteel met name
in de toepasssing van LNG (vloeibaar aardgas) in
schepen en vrachtwagens. De verwachting is dat dit
een hele grote markt kan gaan worden. Ook bij personenauto’s kan gas een groot aandeel kan verwerven.
Op pagina 26 gaan we dieper in op dit onderwerp.

2 G A S A L S DIE NSTV E R L E NE R VOOR
DU U R ZA A ME E NE R G IE

Hoewel de rol van “transitiebrandstof” dus niet mag
worden onderschat, is dit toch maar een tijdelijk
verhaal. Het zou impliceren dat gas over enkele
decennia grotendeels is uitgespeeld. Veel energiedeskundigen – zeker degenen die actief zijn in de
gassector – zijn dan ook niet zo gelukkig met deze
typering. Zijn zien wel degelijk een rol voor gas op
de lange termijn. Zij zien in gas namelijk de ideale
combinatie met duurzame energie. “Ook na de
transitie hebben we gas nog steeds hard nodig”, zegt
Bartholomeus. “Je blijft flexibiliteit nodig hebben.”
Gasinfrastructuur speelt hierbij een cruciale rol.
Dat is de tweede grote lijn in het “nieuw gas” verhaal.
Zoals bekend laten zon en wind het soms afweten,
dan is er “backup” nodig. Dat geldt niet alleen op
macroschaal, bij de elektriciteitsproductie, maar ook
op microschaal, in woningen.
Hoe kom je aan warm water of verwarming in de
winter als de zon niet schijnt en het windstil is? Dat
probleem kun je oplossen met opslag, maar de mogelijkheden van batterijen zijn beperkt. Gas kan ook een
uitkomst aanbieden. Hans Overdiep ziet de ideale
oplossing met name in de HRe ketel, de opvolger van
de ooit door Gasunie uitgevonden HR-ketel. Deze
gasgestookte ketel produceert warmte én elektriciteit en is daarmee nóg efficiënter dan de sowieso al
super-efficiënte HR-ketel. (Wist u dat het gasverbruik
in Nederlandse huishoudens met maar liefst de helft
is gedaald sinds midden jaren tachtig, vooral dankzij
de HR-ketel?)
Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden: warmteen koude-opslag onder de grond bijvoorbeeld, die
met een elektrische warmtepomp omhoog kan
worden gehaald. Dan heb je geen gas meer nodig.
Maar zo’n warmtepomp (die trouwens ook op gas
kan draaien!) vraagt wel een forse verzwaring van het
electriciteitsnet. De praktijk zal moeten uitwijzen
welke energiemix uiteindelijk het meest efficiënt
en klimaatvriendelijk is. Daar wordt onder meer in
Groningen onderzoek naar gedaan in het Entrance
project. Op pagina 22 gaan we verder in op de rol van
gas in woningen en gebouwen.
Op de macroschaal van het elektriciteitsnet is het
probleem van de wisselvalligheid van zon en wind
nog veel groter. Daar weten ze in Duitsland inmiddels alles van. Daar is soms stroom tekort, dan moet

er worden geïmporteerd, maar vaak is er ook stroom
teveel, bijvoorbeeld ’s nachts als het flink waait en
de vraag naar elektriciteit laag is. Dan zijn de Duitse
producenten zelfs gedwongen om afnemers te
betalen om hun stroom kwijt te kunnen.

“Gas zal veel meer
met zijn poten
in de maatschappij moeten
gaan staan”
Die “mis-match” tussen vraag en aanbod – want
dat is in essentie het probleem – kun je te lijf gaan
met allerlei “slimme” systemen in het huis (zoals
het automatisch af- en opschakelen van apparaten
al naar gelang het stroomaanbod), maar dat vergt
flinke investeringen in de infrastructuur én behoorlijke gedragsveranderingen bij mensen. Een andere

oplossing is om de elektriciteitsnetten te verzwaren
en extra hoogspanningsleidingen te bouwen van
plekken waar de wind- en zonne-energie wordt opgewekt naar plekken waar het meest wordt verbruikt
(in Duitsland: van het noorden naar het zuiden). Maar
dit is een dure, ingrijpende oplossing die iedereen
liever vermijdt.
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Ook hier kan gas een uitkomst bieden. Je kunt elektriciteit namelijk heel efficiënt opslaan en vervoeren in
gas! Dat doe je door elektrolyse: door met behulp van
“overtollige” wind- of zonne-energie water te ontleden
in waterstof en zuurstof. Die waterstof kun je tot op
een bepaalde hoogte toevoegen aan het gasnet. Je
kunt er ook CO2 bij doen, dan krijg je methaan, dat kun
je zelfs onbeperkt invoeren in het net.

Als je zonder gas verder wil,
moet je heel
veel energie vervangen

Het gas dat je op die manier krijgt is dus geen fossiele
brandstof meer! Het is groen gas geworden.
Het wordt ook wel “syngas” genoemd (of “windgas”
of “zongas”, afhankelijk van de bron). Het grote
voordeel van deze aanpak is dat je groene elektriciteit
nu superefficiënt kunt opslaan en vervoeren in het
bestaande gasnet. Daar is geen nieuwe infrastructuur voor nodig. Bovendien verbetert het de business
case voor windparken en zonnestroom enorm. Veel
energiedeskundigen zijn dan ook erg enthousiast over
de mogelijkheden van power-to-gas.
Meer hierover op pagina 12.
3 D E VERD U U RZAMI N G VA N G A S

Het idee van “windgas” en “zongas” brengt ons
tot de derde grote lijn in het verhaal. Gas zelf kan
namelijk ook worden “vergroend”. Iemand als Hans
Altevogt van Greenpeace spreekt daarom liever van

8

HET TWEEDE LEVEN VAN GAS

“gasgestookte brandstoffen” dan van aardgas. Bij die
gasvormige brandstoffen horen natuurlijk ook biogas
en “groen gas” (zo wordt biogas genoemd dat aan het
gasleidingennet wordt toegevoegd).
In Nederland zijn afspraken gemaakt in het Innovatiecontract Groen Gas om in 2050 de helft van
het gasverbruik met “groen gas” te voldoen . Dat
is een niet geringe opgave. Zeker is dat hiervoor
gas (of groencertificaten) uit het buitenland zullen
moeten worden geïmporteerd, want Nederland heeft
daarvoor niet genoeg grondstoffen. Meer over de (on)
mogelijkheden van groen gas op pagina 16.
Hoe dan ook, de grote lijn is duidelijk: aardgas krijgt
gezelschap. Het aandeel van biogas, “groen gas”,
waterstof en syngas zal gaan toenemen. Sowieso – ook
een niet onbelangrijk gegeven – is er aan gas geen
gebrek in de wereld. Veel mensen hebben nog steeds
het idee dat de fossiele brandstoffen aan het opraken
zijn, maar dat geldt voor gas zeker niet, ongeacht of de
schaliegas-revolutie in Europa aan zal slaan of niet.
Niet voor niets heeft een wereldbedrijf als Shell
zijn kaarten voor een groot deel gezet op gas. Nu al
haalt Shell de helft van zijn omzet uit gas en dat zal
in de toekomst alleen nog maar meer worden. Dick
Benschop, directeur van Shell Nederland, ziet gas dan
ook bepaald niet als een “transitiebrandstof”, maar
juist als what hij noemt een “systeembrandstof” –
naar analogie van “systeembank”. Het unieke van gas,
zegt hij, is dat het op elk niveau kan worden ingezet
om het duurzame energiestelsel van de toekomst zo
efficiënt mogelijk te laten draaien.
Zie het interview met Benschop op pagina 10.

Zelfstandig energie-adviseur Jörg Gigler, directeur van
het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie)
Gas, zegt hetzelfde in iets andere bewoordingen. “De
zelfstandige rol die gas de afgelopen vijftig jaar heeft
gespeeld verandert in een gedienstige rol”, zegt hij.
“Gas zal gaan zorgen voor flexibiliteit en dienen als
tijdelijk schoner alternatief. Het zal ook zelf duurzamer worden.”
Een interessante implicatie van die nieuwe rol is dat
gas, zoals Gigler het uitdrukt, “veel meer met zijn
poten in de maatschappij zal moeten gaan staan”. Dat
beseft iemand als Benschop ook: “Er is meer gas dus is
er meer discussie over gas.”
HE T TOE KOMSTP E R SP E CTIE F VA N G A S

Misschien is dat eigenlijk wel de grootste verandering
die gas staat te wachten. De afgelopen vijftig jaar was
gas vanzelfsprekend. Die tijd is voorbij.
Kritisch milieu-adviseur Jan Paul van Soest legt de
vinger op de zere plek. “Het positieve beeld van gas
heeft een knauw gekregen door de aardbevingen
en de discussie rond schaliegas”, zegt hij. “Het
toekomstbeeld is voor buitenstaanders niet duidelijk
meer. Mensen vertrouwen het niet meer. Om het
vertrouwen terug te winnen, moet de gasindustrie
een helder toekomstperspectief schetsen én dat ook
echt handen en voeten geven.”
Voor aardgasland Nederland, met zijn uitgebreide
gasinfrastructuur en wereldwijd toonaangevende
gas-kennisinstituten, staat er veel op het spel. De
keuzes die nu worden gemaakt zullen bepalend zijn
voor de toekomst van gas. De Nederlandse overheid
en industrie kunnen kiezen voor een beleid dat zich
richt op een “lange toekomst” van gas: door te investeren in start-ups, in onderzoek en ontwikkeling, in

infrastructuur - en bijvoorbeeld door zich in Europa
hard te maken voor een hogere CO2 prijs. Nederland
kan er ook voor kiezen om het pad van het gas te
verlaten. Daarmee slaan we dan wel een radicaal
andere weg in.
Investeren in de toekomst van gas betekent natuurlijk niet kritiekloos gas pushen. Alle energie-experts
zijn het erover eens wat de hoogste prioriteit moet
zijn van energiebeleid: besparen, besparen, en nog
eens besparen. Onafhankelijk energie-adviseur Teus
van Eck drukt het kernachtig uit: “de hoeveelheden
energie die wij nu gebruiken zijn niet te verduurzamen.”
Hans Altevogt van Greenpeace wijst er in dit verband
op dat er ook nog heel veel gas wordt verspild,
bijvoorbeeld omdat warmtekrachtkoppeling niet
wordt ondersteund. “Gas is een kostbaar goed”, zegt
hij. “Dat moet je zo lang mogelijk uitnutten. Je moet er
zoveel mogelijk waarde uit halen. We moeten gas niet
verspillen, maar opwaarderen.” ●

Er is meer gas
dus is er meer discussie
over gas
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JE ZIET AAN ALLE KANTEN
SYSTEEMONTWIKKELINGEN DIE GUNSTIG ZIJN
VOOR GAS

als eerste in de wereld een drijvende
LNG-fabriek (“floating LNG”) in aanbouw
genomen. Met de nieuwe GATE Terminal
in Rotterdam heeft Nederland sowieso
capaciteit gekregen om LNG te importeren.
Daarmee kan gas afkomstig uit de hele
wereld voortaan naar Nederland worden
getransporteerd, zonder dat pijpleidingen
nodig zijn.

GASALS

Heel kwetsbaar

SYSTEEMBRANDSTOF
DE VISIE VAN

GASMAATSCHAPPIJ SHELL
Interview Dick Benschop, directeur Shell Nederland

Shell, Nederlands grootste onderneming, heeft zijn toekomst sterk verbonden
aan gas. Van een oliemaatschappij is Shell al voor ongeveer de helft veranderd in
een gasmaatschappij. En die ontwikkeling gaat nog steeds door.
Voor Shell, een bedrijf dat gewend is om
zeer ver vooruit te denken, is het dan
ook duidelijk dat gas een lange toekomst
tegemoet gaat, vertelt Dick Benschop, de
bevlogen directeur van Shell Nederland. “Ik
praat liever niet over gas als transitiebrandstof. Die term impliceert dat er op afzienbare
termijn een einde zou komen aan gas. Ik
zie gas als systeembrandstof. Net als je
systeembanken hebt, die cruciaal zijn in het
geldverkeer, zo beschouw ik gas als brandstof die cruciaal is in het energiesysteem.”
Het bijzondere van gas, zegt Benschop, is
dat het op elk niveau kan worden ingezet
in het energiesysteem. “Er is geen brand-
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Hybride centrales

opslaan en transporteren via de bestaande
gasinfrastructuur. Dat bespaart miljardeninvesteringen in elektriciteitsnetten die anders
nodig zouden zijn. “Gas is in dit opzicht ook
erg efficiënt”, zegt Benschop. “Er gaat tien
keer meer energie door het gasnet dan door
het elektriciteitsnet.”
Dat gascentrales een goede backup zijn
als de stroomvoorziening door zon of wind
wegvalt, is bekend. Een interessante nieuwe
ontwikkeling hierbij, vertelt Benschop, is dat
bedrijven als Siemens en General Electric
“hybride centrales” aan het ontwikkelen zijn
waarin gasturbines worden gecombineerd
met zonne-collectoren of met windturbines.

Opslag kan bijvoorbeeld door van wind- of
zonnestroom waterstof of (met behulp
van CO2) methaan te maken en dit toe
te voegen aan het gasnet (“power-togas”). Je krijgt dan “groen gas” dat je kunt

Maar daarmee houden de ontwikkelingen
in de gasindustrie nog lang niet op. Wereldwijd is Shell bijvoorbeeld marktleider in
LNG (vloeibaar aardgas). Het bedrijf heeft

stof die zo efficiënt is om te zetten op elke
schaalgrootte. Van grote gascentrales tot de
hoog-rendementsketel en de brandstofcel
en alles daar tussenin – op elk niveau is
gas toepasbaar.” Gas vormt daarbij een
ideale combinatie met zon en wind. “De
renewables hebben backup nodig als er te
weinig zon en wind is en opslag als er teveel
is. Die functies kan gas alletwee vervullen.”

Het LNG dat hier naartoe komt wordt niet
alleen omgezet in gewoon aardgas, maar zal
ook steeds meer zijn weg vinden naar de
scheepvaart en het zware wegtransport waar
het diesel zal gaan vervangen. Dat leidt tot
veel minder uitstoot van vervuilende stoffen.
“Wereldwijd gaat LNG in zwaar transport een hele forse markt worden”, zegt
Benschop. “Rotterdam is hierover in overleg
met andere wereldhavens als Singapore,
Shanghai en Los Angeles. Nederland kan
hierin voorop lopen. We zijn de experimentele fase voorbij: de hele keten werkt mee.
Shell heeft inmiddels een binnenvaartschip
in gebruik genomen dat 100% op LNG
vaart, de tweede volgt binnenkort en er

ER IS GEEN BRANDSTOF
DIE ZO EFFICIËNT
IS OM TE ZETTEN
OP ELKE SCHAALGROOTTE

komen tankstations voor schepen en trucks.
In die schepen zitten overigens ook weer
allerlei innovaties.”

In het personenvervoer verwacht Shell een
“mozaïek” aan ontwikkelingen, waarbij
ruimte zal zijn voor allerlei verschillende
brandstoffen: benzine, diesel, elektrisch,
hybride, waterstof én aardgas. “We
verwachten niet dat één vorm van aandrijving het gaat winnen. Consumenten en
overheden zullen diverse keuzes maken.”
Datzelfde geldt in de bebouwde omgeving,
waar vele combinaties van energievoorziening mogelijk zijn: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, micro-WKK (HRe
ketels), brandstofcellen. Uit onderzoek blijkt
dat hoog-rendementsketels net zo efficiënt
zijn als elektrische warmtepompen, zegt
Benschop. “Die pompen leveren gratis
warmte vanuit de grond maar gebruiken wel
weer veel elektriciteit.” Hij wijst er ook op
dat een dubbele infrastructuur (van gas en
stroom) wel zo veilig is. “Als je je hele energievoorziening baseert op alleen elektriciteit, maak je jezelf heel kwetsbaar.”
Dan hebben we het over schaliegas nog niet
gehad. Nog zo’n ontwikkeling die wereldwijd plaatsvindt en grote invloed heeft op
het energiesysteem. “De productie van
onconventioneel gas leidt tot een fors groter
aanbod van gas, dat is gunstig.” Maar meer
gas betekent ook dat er “meer discussie
over gas” zal zijn, weet Benschop. Volgens
de Shell-man doet de Nederlandse industrie
er verstandig aan om ervoor te zorgen dat
de controverse over schaliegas in Nederland
“niet de positie van gas in ons land in diskrediet brengt. Wel moet er ruimte zijn voor
een open debat en om een op zorgvuldige
manier uit te vissen wat er hier in Nederland
onder de grond zit.”
Dat zijn allemaal veelbelovende geluiden
uit de gassector. Toch blijft gas gewoon een
fossiele brandstof en draagt als zodanig

bij aan de opwarming van de aarde. Hoe
denkt Benschop dat probleem op te lossen?
“In deze fase van de transitie moet je CO2
uitstoot zo goedkoop mogelijk reduceren
en dat doe je door kolen te vervangen door
gas. Dat gebeurt in de VS al, waardoor daar
de uitstoot daalt, terwijl wij dat in Europa

nalaten, waardoor in een land als Duitsland,
hét land van de hernieuwbare energie,
de uitstoot stijgt. Dat is pijnlijk. Wij moeten
zorgen voor een goede CO2-prijs die gas
aantrekkelijk maakt ten opzichte van kolen
en waardoor ook onze zeer efficiënte warmtekrachtcentrales weer rendabel worden.
Tegelijkertijd moet je inzetten op innovatie
in renewables, zodat je daar de kosten kunt
terugdringen.”

Draaischijf
Deze fase loopt ruwweg tot 2030. Na
2030 zal het aandeel van diverse vormen
van “groen gas” sterk toenemen, denkt
Benschop, terwijl daarnaast de afvang en
opslag van CO2 een grotere vlucht zal nemen.
Volgens de directeur van Shell Nederland
komt er voorlopig dan ook geen einde aan
het gastijdperk. Integendeel. Het tweede
leven van gas begint pas. “Je ziet aan alle
kanten systeemontwikkelingen die gunstig
zijn voor gas. Zeker voor Nederland als
gasdraaischijf liggen daar hele grote mogelijkheden voor groei en innovatie.” ●
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Power-to-gas

OP ZOEK NAAR
DE HEILIGE GRAAL VAN DE ELEKTRICITEITS-

Het grootste probleem van zonne- en windenergie is

OPSLAG

hun wisselvalligheid. Duurzame energie is niet altijd
beschikbaar als het nodig is. Als je dit op een goede manier
kunt ondervangen, heb je de sleutel tot de energietransitie
in handen. Kan gas voor die doorbraak zorgen?

Hoe kun je op een efficiënte, betaalbare manier elektriciteit opslaan: dat vraagstuk wordt op dit moment
beschouwd als de grootste uitdaging in het energieonderzoek. In de hele wereld houden onderzoekers
zich ermee bezig. Zon en wind kunnen heel veel
stroom leveren, maar niet altijd op de momenten
waarop het nodig is.
“Het wordt steeds duidelijker dat hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind zich niet conformeren
aan het ritme van de mens”, zegt Catrinus Jepma,
hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur
van het Energy Delta Institute (EDI) in Groningen.
“De energietransitie kan alleen slagen als we een
opslagtruc voor duurzame energie verzinnen.”
In Duitsland, het land dat voorop loopt in de energietransitie, is het probleem van de elektriciteitsopslag
uitgegroeid tot een Nationale Kwestie, waarover op
televisie en in kranten volop wordt gediscussieerd. In
Nederland zal dat ook gebeuren, voorspelt Jepma, als
hier het aandeel duurzame energie gaat stijgen, zoals
het plan is.
KOOR DDA NSE N

Voor de elektriciteitssector is het probleem van
stroomopslag niets nieuws. Het elektriciteitsnet moet
altijd in balans zijn – er moet evenveel stroom worden
opgezet als er wordt afgehaald. Dat vergt voortdurende balancering van vraag en aanbod – vooral
aanbod, want de vraag van gebruikers is leidend. In de
sector wordt een onderscheid gemaakt tussen basislastvermogen en piekvermogen, waarbij het laatste
wordt ingezet om pieken in de vraag op te vangen.
Vooral gascentrales zijn hiervoor geschikt, omdat ze
makkelijk en snel regelbaar zijn, terwijl kolen- en kerncentrales eerder voor de basislast worden gebruikt.
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Tot voor kort leverde het balanceren van vraag en
aanbod, dat essentieel is voor de stroomvoorziening,
geen problemen op. Dit redelijk stabiele plaatje wordt
de laatste jaren echter ruw verstoord door de opmars
van wind- en zonne-energie, die zich veel moeilijker laten regelen. De productie uit deze bronnen
krijgt bovendien voorrang op het net, zodat ze door
de netbeheerder ook niet buiten kunnen worden
gesloten. Hierdoor is de balancering van het net, die
essentieel is voor de stroomvoorziening, een ingewikkelde zaak geworden. Een kwestie van koorddansen
soms. Om nog meer duurzame energie in het systeem
op te kunnen vangen, zijn dringend nieuwe oplossingen nodig.

De business-case van
windenergie wordt
ineens een stuk beter
door power-to-gas
Het probleem van elektriciteit is dat het zich moeilijk laat opslaan. Waterkrachtcentrales vervullen
van oudsher een buffer-functie, maar dit potentieel
wordt al vrijwel geheel benut. Batterijen zijn beperkt
in opslagcapaciteit, duur en ook niet altijd even
milieuvriendelijk. Een oplossing is uitbreiding en
koppeling van de elektriciteitsnetten en hoogspanningsleidingen, maar ook dit is een kostbare optie, die
bovendien vaak op publieke weerstand stuit.
Een andere oplossing is om de vraag veel meer te
gaan sturen op het aanbod in plaats van andersom.
Dit vergt echter een behoorlijke omslag in de
manier waarop huishoudens en bedrijven met hun

HET TWEEDE LEVEN VAN GAS
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energieverbruik omgaan. Geprikkeld door fluctuerende prijzen zullen zij zich met behulp van allerlei
“slimme” technieken veel meer moeten laten leiden
door het wisselende aanbod van stroom. Hoe snel
deze ontwikkeling zal gaan en hoe succesvol zij zal
zijn, is nog de vraag. Door sommigen is geopperd om
de accu’s van elektrische auto’s op grote schaal in te
zetten in dit proces, door deze bij een overschot aan
duurzame stroom massaal op te laden, maar het zal
duidelijk zijn dat ook dit nog op zijn best toekomstmuziek is.
GROTE S PRON G VOORWA A R T S

En dan is er nog een andere – verrassende – oplossing, die de laatste tijd steeds nadrukkelijker in beeld
is gekomen, en die heet: gas. Beter gezegd: powerto-gas. Elektriciteit (“power”) kun je namelijk ook
omzetten in gas. Dit doe je door met die elektriciteit
water te splitsen in waterstof en zuurstof (elektro-

De energietransitie
kan alleen slagen
als we een
opslagtruc verzinnen
lyse). Die waterstof kun je vervolgens in zekere mate
invoeden in het gasnet. Je kunt er ook nog CO2 aan
toevoegen, dan krijg je methaan, en dat is feitelijk
hetzelfde als aardgas en kan onbeperkt worden ingevoed in het net.
Zou power-to-gas de Heilige Graal kunnen zijn van de
elektriciteitsopslag, waarmee de energietransitie een
enorme Grote Sprong Voorwaarts zou kunnen maken?
De meeste techneuten die je over power-to-gas
spreekt, zijn tamelijk optimistisch over die gedachte.
Op papier ziet het er namelijk allemaal heel overtuigend uit. “Power-to-gas is de enige praktische grootschalige oplossing voor het opslagprobleem die er op
dit moment is naast waterkracht”, stelt Jepma kortweg
vast. Hij staat met die mening zeker niet alleen.
Een van de bijzondere eigenschappen van gas is dat
je er enorme volumes aan energie in kunt opslaan,
tegen lage kosten. En hét grote voordeel van powerto-gas is dat dit hele prachtige opslag- en vervoerssysteem al kant en klaar aanwezig is. De gasleidingen
liggen er, het bouwen van nieuwe infrastructuur is
niet nodig. Duitsland bijvoorbeeld heeft 500.000
kilometer aan gaspijpleidingen liggen, waar jaarlijks
1.000 miljard kWh aan energie doorheen gaat, twee
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keer zoveel als door het elektriciteitsnet. Daarnaast
kan bij onze oosterburen nog eens 200 miljard kWh
gas ondergronds worden opgeslagen. Nederland
heeft uiteraard ook een fantastische gasinfrastructuur,
die zich uitstekend leent voor electriciteitsopslag.
Zoals gezegd loopt Duitsland (wereldwijd) voorop
in het onderzoek naar power-to-gas, niet zo verwonderlijk gezien de enorme toename van wind- en
zonne-energie in dat land en de vastbeslotenheid
van de Duitsers om de Energiewende tot een succes
te maken. Op dit moment lopen er zo’n twintig grote
onderzoeks- en demonstratieprojecten naar power-togas in Duitsland, waarbij alle grote Duitse energiebedrijven betrokken zijn. Een van de grote voortrekkers
was overigens Greenpeace Energy, dat al een tijdlang
“windgas” te koop aanbiedt aan consumenten.

B U SINE SS - CA SE

Nederland blijft bij al dit Duitse geweld nogal achter.
In ons land loopt slechts één demonstratieproject op
dit moment, van Stedin en DNV Kema in Rozenburg.
Dat bevindt zich nog in de aanvangsfase. Wel hebben
Stedin en GasTerra al een belangrijke vier-jarige praktijkproef uitgevoerd op Ameland, waarbij getest is of
leidingen en apparatuur konden omgaan met waterstof. De uitkomst daarvan was uitermate succesvol:
bijmenging van 20% waterstof in het aardgasnet bleek
geen enkel nadelig effect te hebben.
Technisch gezien lijken er dus weinig obstakels te
zijn voor power-to-gas. De vraag is nu of het concept
economisch verantwoord kan worden uitgerold.
Volgens Jepma is het lastige hierbij dat de voordelen
van power-to-gas ten goede komen aan uiteen-

Hoe “sexy” power-to-gas in
Duitsland inmiddels is,
blijkt wel uit het feit dat Audi
er goede sier mee maakt
zonder meer laten concurreren met aardgas, daarvoor is elektrolyse te duur en aardgas te goedkoop.”
Jepma heeft nog een ander idee: hij pleit ervoor om
boorplatforms in de Noordzee om te bouwen tot
elektrolysefabrieken. “Veel van die platforms staan
op de nominatie om te worden gesloopt, omdat
de productie van gas uit kleine velden terugloopt.
Voor die sloop zijn door de oliemaatschappijen al

Hoe “sexy” power-to-gas in Duitsland inmiddels is,
blijkt wel uit het feit dat Audi er goede sier mee maakt.
De autofabrikant opende eerder dit jaar ‘s werelds
eerste power-to-gas fabriek op industriële schaal in
Werlte. De elektriciteit voor deze productiefaciliteit
van 6 MW (op te schalen tot 20 MW) is afkomstig
van vier offshore windturbines in de Noordzee. Het
“windgas” dat op deze manier wordt geproduceerd,
door Audi “e-gas” genoemd, kan uiteraard door iedere
auto-op-aardgas worden gebruikt, maar Audi heeft
er nog een speciale hippe gas-auto bij op de markt
gebracht: de A3 Sportback g-tron. Bij de opening van
de fabriek zei een woordvoerder van Audi trots dat dit
weleens “het vlaggenschip van de Energiewende” zou
kunnen worden.

“Maak maar gas van die
renewables en wij regelen
het verder wel!”
Ondertussen zijn de resultaten van het Duitse onderzoek bemoedigend. Het ZSW (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) in Stuttgart,
waar de vooraanstaande onderzoeker Michael Specht
werkt, maakte voor de zomer bekend dat men erin is
geslaagd gas van “Russische kwaliteit” te produceren.
De beschikbaarheid van CO2 die nodig is om van
waterstof methaan te maken, is volgens ZSW geen
probleem. In Duitsland zijn alleen al 6000 biogasinstallaties in gebruik die genoeg CO2 produceren
voor 25 Terrawattuur aan gas, genoeg om 7 miljoen
huishoudens van stroom te voorzien.

lopende partijen die hier allemaal bij betrokken
zullen moeten worden, zoals de exploitanten van
windparken, de netbeheeerders en mogelijk ook
chemiebedrijven. “De business-case van windenergie
wordt ineens een stuk beter door power-to-gas”, stelt
Jepma. “Het energetisch rendement van windparken
is nu laag. Dat gaat met sprongen vooruit als je de
energie kunt opslaan. En netbeheerders kunnen zich
de enorme investeringen in hoogspanningsnetten
besparen die nu nodig zijn om windenergie te transporteren en de stabiliteit van het net te garanderen.”
Voor zowel windenergie als netbeheer geldt dat ze
grotendeels worden gefinancierd uit publiek geld,
dus hier ligt volgens Jepma ook een rol voor beleidsmakers. “Ik laat nu door mijn onderzoeksgroep een
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren. Ik
hoop te kunnen aantonen dat er een business-case is
voor power-to-gas, maar dat kan alleen door de externaliteiten erbij te betrekken. Je kunt windgas niet

miljarden gereserveerd. Die kunnen ze zich besparen.
En zo kan de teruglopende productie van de kleine
velden worden gecompenseerd. De publieke weerstand zal bovendien minimaal zijn, want de productie
gebeurt ver weg, op zee.”
Voor Jepma is het duidelijk: Nederland moet als
vooraanstaand gasland, dat voor een deel van haar
inkomsten afhankelijk is van gas, snel aanhaken bij
de Duitse activiteiten op het gebied van power-to-gas.
“Gas is kwetsbaar, dat heb je de laatste tijd wel gezien.
In de huishoudelijke markt zit geen groei meer. In de
elektriciteitsmarkt is kolen een geduchte concurrent.
Daarom moet gas het initiatief nemen. Backup is
één ding, opslag en transport is iets heel anders. Er is
maar één opslagmethode met een serieus perspectief:
power-to-gas.
De gasindustrie moet opstaan en tegen beleids
makers zeggen: Maak maar gas van die renewables
en wij regelen het verder wel!” ●
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“Groen gas” moet straks net zo gewoon zijn als groene stroom.
Dat vergt een gigantische omschakeling, niet alleen voor
de gassector, maar voor heel Nederland. Sommigen pleiten
al voor een “groeneveldenbeleid”, naar het voorbeeld
van het succesvolle “kleineveldenbeleid”. De mogelijkheden
en uitdagingen van de Groen Gas Revolutie op een rijtje.

Groen gas

GREEN

IT’S NOT
EASY BEING
BUT IT’S WHAT WE WANT TO BE
© hans haenen

Kermit de Kikker slaat in het bekende Muppet lied
uit 1970 de spijker op zijn kop: “It’s not easy being
green…” Voorlopig geldt dit ook voor groen gas in
Nederland. Met een krappe paar procent van het
landelijke gasgebruik schiet de vergroening van de
Nederlandse gasvoorziening nog niet erg op.

Catrinus Jepma, is een systeemdenker. De verhonderdvoudiging voor groen gas is volgens hem alleen
haalbaar als er de komende decennia voluit wordt
ingezet op vergistings- en vergassingsgas uit binnenén buitenland. Dit laatste via certificaathandel. zodat
de groene oorsprong van het gas vaststaat.

Toch heeft de Nederlandse gassector samen met de
politiek het aangedurfd om een ambitieuze groeilijn
voor de toekomst uit te stippelen. Dit is vastgelegd
in het Innovatiecontract Groen Gas (2012) waarin
een drietraps aanpak geldt: kleinschalige biogasproductie op basis van vergisting (tot 2015), vergisting
aangevuld door grootschalige biomassavergassing
(tot 2030) en ten slotte opschaling van vergassing en
bijmenging met buitenlands groen gas (tot 2050).

HE T SP E E LV E L D

Om deze aanpak te laten slagen, moet er tussen nu
en 2030 maar liefst honderd keer zoveel groen gas
worden geproduceerd: van de ruim 30 mln m3 per jaar
nu, naar 300 mln m3 in 2014 en ten minste 3 mrd m3 in
2030. En dat is overigens nog maar krap 10% van het
huidige jaarlijkse gasgebruik in Nederland! In 2050
moet het aandeel groen gas dan doorgroeien naar de
helft van het totale gasgebruik dat nu op ruwweg 40
mrd m3 ligt. Een gigantische omschakeling, zeker als
je bedenkt dat op dit moment bijna de helft van de
primaire Nederlandse energievoorziening steunt op
aardgas.
Een “erg ambitieus” scenario, maar niet onmogelijk,
oordelen experts anno 2013. Hoogleraar Energie en
Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen,
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Een vergelijking met buurland Duitsland is voor
Gerard van Pijkeren, directeur van groengascertificeerder Vertogas de beste manier om de
Nederlandse situatie en ambities in perspectief te
plaatsen. Vertogas is een dochterbedrijf van Gasunie,
dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van groengascertificaten. Deze certificaten waarborgen de
herkomst van het groene gas en verzekeren kopers,
die handelen op een virtuele markt, dat het gekochte
gas echt groen is en van dezelfde kwaliteit als aardgas.
Van Pijkeren: “Op dit moment gaat Duitsland duidelijk harder.” Er zijn drie zaken waardoor de Duitsers
een streepje voor hebben: Duitsland is een energieimporterend land, groen gas productie is daarom een
directe manier om minder afhankelijk te worden van
buitenlandse leveranciers. Voor Nederland gaat dit
niet op, omdat we een producerend land zijn. Daarnaast heeft Duitsland een veel grotere hoeveelheid
biomassa tot zijn beschikking, daar waar Nederland
vanwege het kleine landoppervlakte en de dichte
bevolking niet voldoende biomassa voorhanden
heeft om op grote schaal groen gas te produceren. Ten
slotte heeft Duitsland de verantwoordelijkheid voor
de invoeding in het gasnet anders georganiseerd. De
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Nederland ontkomt
in geen enkel scenario aan
de import van groen gas

Dat er de laatste tijd zo weinig projecten van de
grond komen, komt volgens de Vertogas-directeur
doordat de beschikbaarheid van biomassa laag is en
daardoor de prijzen hoog, doordat het financieren
van projecten stroef verloopt, en ten slotte, door de
kostendrempel die er is voor invoeding in het gasnet.
Op dit moment zijn de Nederlandse producenten van
groen gas verantwoordelijk voor de aansluiting op het
gasnet, hetgeen technisch (vanwege hoge kwaliteitseisen) complex en duur is. “Dit alles heeft tot gevolg
dat er momenteel bijna alleen projecten overblijven
van partijen die over eigen afvalstromen beschikken
(zoals afvalverwerkers), de technische capaciteiten
hebben én voldoende eigen vermogen hebben om de
investering uit eigen zak te betalen.”
BI OMAS S A VERGI S TI N G : B E P E R KT B E R E IK

“De economie van groen gas is momenteel niet te
rijmen met de doelen”, concludeert ook Bram van der
Drift, manager Syngas en Vergassing bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Neem biomassavergisting. “Dit proces is eigenlijk alleen interessant
als er subsidie voor verstrekt wordt, en als er op korte
afstand afnemers van zowel warmte als elektriciteit
zijn of als het gas gebruikt kan worden als vervanger
van diesel of benzine.” Het “opwerken” (gasreiniging)
van dit biogas tot “groen gas”, dat wil zeggen gas
dat kan worden ingevoed in het aardgasnet, is voor
individuele eigenaars van het biogas namelijk niet
rendabel, omdat aansluitingen op het gasnet te duur
zijn. Daar wordt een oplossing voor bedacht via zogenaamde groen gas hubs, waarbij biogas van meedere
producenten wordt verzameld via een gezamenlijke
leiding en in één centrale installatie wordt opgewaardeerd. Er zijn verscheidene initiatieven op dit gebied.
De ECN-expert legt uit dat al het groene gas uit vergisting, op één uitzondering na (afvalverwerker Rova en
HVC in Zwolle) vooralsnog in het regionale lage-
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druknetwerk van regionale netbeheerders (RNB’s)
wordt ingevoed. Het midden-druk gasnet van GTS,
het zogenaamde RTL, biedt ook ruimte voor groen
gas, maar de invoeding in het hoge-druk transportnet
van GTS, het zogenaamde HTL, is lastiger, omdat hier
strengere eisen aan het gas worden gesteld, met name
als het gas geëxporteerd gaat worden. Hier zullen van
geval tot geval de mogelijkheden onderzocht moeten
worden. Maar juist het landelijke net biedt veel
buffercapaciteit, daar waar de regionale netten van
de RNB’s dit ontberen. De groen-gassector loopt in de
regionale netten al snel tegen het zogenaamde “hete
zomernacht fenomeen” aan, waardoor de beschikbare capaciteit vaak te laag is. Gasunie en de RNB’s
onderzoeken daarom momenteel de mogelijkheden
voor een ‘overstort ‘van de netten van de RNB’s naar
het midden-druk gasnet van GTS. Ook wordt gestudeerd op een pilot-project om ervaring op te doen.
Een andere reden waarom de reikwijdte van vergisting in Nederland beperkt is, en waarschijnlijk zal
blijven, is de schaarste van geschikte biomassa.
“Stel dat we erin zouden slagen om al het biogas uit
vergisting succesvol om te zetten in groen gas en in
te voeden in het aardgasnet, dan draagt het nog maar
een fractie bij aan de doelstellingen”, aldus Van der
Drift. De productie opschroeven door buitenlandse
biomassa te importeren is geen optie. De basisgrondstof voor vergisting bestaat namelijk veelal uit nat
materiaal, wat uiterst moeilijk te verschepen is.
B IO M A SSA-V E R G A SSING : P R ILL E
T E CH NO LO G IE

Maar er is ook goed nieuws: op de middellange en
lange termijn is een belangrijke rol weggelegd voor
biomassa-vergassing, zo staat te lezen in het Innovatiecontract. Dit is een proces waarbij voornamelijk
droog en vezelachtig materiaal wordt gebruikt dat
op hoge temperatuur wordt omgezet in zogenaamd
synthetic natural gas (SNG).
Bij ECN in Petten ligt de nadruk op de ontwikkeling
van deze technologie. Vergassing is technisch niet
nieuw of ingewikkeld, denk aan kolenvergassing,
maar de “opwerkingsstappen” daarna zijn verre van
eenvoudig en uitontwikkeld. Van der Drift: “Wij zijn
vijftien jaar geleden begonnen met het ontwikkelen
van een methode om het gas van biomassa-vergassers
geschikt te maken voor invoeding in het Nederlandse
aardgasnet. Elke opschalingsstap heeft een paar jaar
geduurd.” Inmiddels werkt ECN in een consortium
met onder andere Gasunie en Taqa aan de ontwikkeling van een Groen Gas Demo- en Expertisecentrum
in Alkmaar.

© hans haenen

netbeheerders zijn hiervoor aangewezen, en niet de
biogas-producenten, zoals in Nederland, waardoor
de verantwoordelijkheid en complexiteit van de
projecten voor de producenten wordt vereenvoudigd.

Op dit moment is het consortium in afwachting van
een te doorlopen staatssteuntoets in Brussel. Van der
Drift raadt snellere besluitvorming aan. “Als er belang
wordt gehecht aan de doelstellingen, en men inziet
dat theorie en praktijk op elkaar aan zullen moeten
sluiten, zullen er echt nú demo-vergassingsprojecten
moeten starten. Het kost namelijk decennia om zoiets
vervolgens weer op te schalen. Een vervolgstap die
ook nadrukkelijk staat omschreven in het Innovatiecontract.”
Wat tevens voor biomassavergassing pleit, is dat de
basisgrondstof – in tegenstelling tot die voor vergistingsgas – wél eenvoudig te verschepen is. Van der
Drift: “Deze ontwikkeling past naadloos in de ambities
van de haven van Rotterdam, die zich de komende
jaren wil ontwikkelen als belangrijke biomassa haven
van Noordwest-Europa. Kijk, als dat lukt, dan komt
de ‘bio based economy’ pas echt in zicht.” Hoogleraar
Jepma beaamt dat de vergassingstechnologie, mits
verder uitontwikkeld, een forse opschalingssprong
kan betekenen. In combinatie met invoeding in het
hogedruknet kan de Nederlandse chemie-industrie,
die 20% aardgas als basisgrondstof gebruikt, zich ook
direct als mede-vergroener ontwikkelen.
B U ITE NL A NDS G R OE N G A S

Voor Gerard van Pijkeren betekent opschaling ook
vooral het mogelijk maken van grensoverschrijdende
handel in groen gas. “Nederland ontkomt in geen
enkel scenario aan de import van groen gas.” Als
Vertogas-directeur spant hij zich daarom in om zijn
groencertificaten ook over de grens erkend te krijgen.
“Voor elektriciteit werkt dit al aardig, hetzelfde geldt
voor vloeibare biobrandstoffen, maar voor groen
gas is er nog geen eenduidigheid. De Nederlandse

overheid staat op dit moment bijvoorbeeld geen in
Duitsland geproduceerd groen gas toe in de mobiliteitsmarkt, en ook op Europees niveau is het niet
eenduidig geregeld. Dus zodra de Duitse groen gas
producent exporteert, is hij in eigen land zijn subsidie
kwijt en komt in het importerende land niet voor
subsidie in aanmerking. Dat moet echt anders.”
Naast inspanningen voor het creëren van een
Europese markt, wordt er ook verder gekeken. Vanuit
Gasunie zijn er samen met Gazprom studies gedaan

Groen gas
biedt de route naar
verduurzaming

naar de groen gas potentie van deze export gigant.
Die blijkt enorm te zijn: 50-100 mrd m3 per jaar, meer
dan genoeg om de totale Nederlandse gasconsumptie
te dekken. Van Pijkeren: “Op dit moment wordt er
gekeken naar het bouwen van een ‘pilot plant’ in de
vorm van een vergister en een opwerkinstallatie. De
zogenaamde opwerkings- en certificeringskennis
komt voornamelijk uit Nederland en Duitsland.”
Ook Catrinus Jepma ziet in de vergroening van het
Nederlandse gassysteem een belangrijke rol weggelegd voor grensoverschrijdende handel. “Het volume
van groen gas kan aanzienlijk toenemen als er ook
buitenlands groen gas in het systeem wordt gebracht”.

HET TWEEDE LEVEN VAN GAS

19

%
vergroening
50%

Starttraject [loopt]
vergroening van
aardgas via kleinschalige productie van
biogas [vergisting mest,
gft, etc], opwerking
naar aardgas en injectie
in het aardgasnet
[distributienet of RTL]

Vervolgtraject [>2015]
vergroeiing met biogas
wordt aangevuld met
grootschalige productie
van SNG [vergassing van biomass] en
injectie in het aardgasnet [HTL]

Toekomsttraject [2030]
opschaling SNG en injectie
[bijmenging] van waterstof in het
aardasnet [HTL], cq aardgasvervanging door H2-infrastructuur

20%

0%
2006

2010

2020

2030

2050

2050

Transitietraject voor de geleidelijke vergroening van aardgas [bron: visiedocument Groen Gas]

Biogas:

SNG, synthetic natural gas: wordt geproduceerd door vergassing

wordt geproduceerd door vergisting van biomassa (o.a.

van biomassa (houtachtig) of kolen.

gewasresten, vloeibare reststromen en maïs, vaak in combinatie

Groen gas: verzamelterm voor opgewerkt biogas, SNG en stortgas

met dierlijke mest).

(van vuilstortplaatsen), dat geschikt is als vervanger van aardgas.

BRUSSEL: GAS IS GOED
ZOLANG HET AAN
ONZE KLIMAATDOELEN VOLDOET

Volgens de hoogleraar geldt zowel voor vergisting als
vergassing dat het beter is om de omzetting ter plekke
te organiseren, om vervolgens het groene gas via een
internationaal handelssysteem te importeren.

Deze ontwikkeling past
naadloos in de ambities van
de haven van Rotterdam,
die zich wil ontwikkelen als
belangrijke biomassa haven
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G R O E NE V E LD E NB E LE ID

Om de ontwikkeling van groen gas een zetje in de rug
te geven, gaan er binnen de gassector steeds meer
stemmen op voor een zogenaamd “groenevelden
beleid”, naar voorbeeld van het “kleineveldenbeleid”. Dit zou betekenen dat het relatief dure groene
gas verplicht – tegen redelijke voorwaarden en een
marktconforme vergoeding – wordt afgenomen door
gashandelaren, waardoor het Slochteren-veld voorlopig niet te snel wordt leeggepompt en de opschaling
van groen gas een flinke stimulans krijgt.
“When green is all there is to be, it could make you
wonder why, but why wonder why, I am green and it’ll
do fine and it’s what I want to be”, besluit Kermit de
Kikker zijn lied. Bij een inkrimpende rol van traditioneel gas, zullen de Nederlandse gassector en de
overheid zich klaar moeten maken voor een groene
gas toekomst. Hoe hoog de barrières ook lijken, groen
gas biedt een route naar verduurzaming van onze
energievoorziening. ●

Hoe kijkt de EU aan tegen gas? Europees energiecommissaris Günther Oettinger laat daar
geen misverstand over bestaan. “De aardgasindustrie heeft de sympathie van beleidsmakers
zolang zij aan onze energie- en klimaatdoelstellingen voldoet en bijdraagt aan ons concurrentievermogen”, zegt hij.

De EU heeft tot doel zijn broeikasgasemissies met 80-95% terug te dringen
in 2050. Daarvoor is een “routekaart”
uitgegeven. Daarin is voorzien in een
zeer sterke toename van hernieuwbare
energiebronnen. “Maar gas blijft cruciaal in
de transformatie van het energiesysteem”,
zegt Oettinger. “De flexibiliteit en de lage
kapitaalinvesteringen die nodig zijn voor
gas, maken het zeer complementair aan het
groeiende aandeel duurzame energie.”
Oettinger voegt hier aan toe dat “vervanging
van kolen en olie door gas kan helpen om de
CO2 emissies omlaag te brengen, zeker tot

2030 of 2035.” En daarna? “Op de langere
termijn zullen gasgestookte energiecentrales moeten worden gecombineerd met
afvang en opslag van CO2 (CCS).” De EU
heeft de afgelopen jaren geprobeerd om
een serie CCS-projecten van de grond te
tillen, maar die poging is tot dusver jammerlijk mislukt door gebrek aan politieke steun
van de lidstaten en publieke weerstand.
Wat betreft de leveringszekerheid van gas,
streeft de EU ernaar om ervoor te zorgen dat
“de middelen die we hebben in alle lidstaten
aanwezig zullen zijn”. De afgelopen jaren is
al veel geïnvesteerd in het Europese gaslei-

dingnetwerk om Oost-Europese landen
beter te integreren met de rest van de EU.
De EU streeft ook naar een verdere “diversificatie van het aanbod”, zegt Oettinger.
Oettinger vindt dat schaliegas “onderdeel”
zou moeten zijn van “het eigen Europese
gasaanbod”. De Europese Commissie is
van mening dat er in elk geval exploratie
boringen moeten worden gedaan “om te
kijken hoeveel er is”. Vervolgens “moeten
de lidstaten zelf de milieurisico’s beoordelen en bepalen of ze die willen aangaan”,
zegt Oettinger. ●
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In de toekomst zullen huizen en
gebouwen steeds minder energie
gebruiken en steeds meer gebruik
maken van “decentrale” bronnen
zoals zonnepanelen. Heeft gas straks
nog wel een rol te spelen in deze
omgeving? Hoogstwaarschijnlijk wel.
Die rol wordt weliswaar kleiner, maar
tegelijk ook verfijnder. “We gaan meer
intelligente kuubs leveren.”

Soms is het goed om een buitenstaander te laten
kijken naar je eigen situatie. Dat kan verhelderend
werken. Simon Blakey, een internationaal vermaarde
energie-consultant van Britse komaf, heeft zich
onlangs nog in de Nederlandse gasmarkt verdiept
en was onder de indruk. “Wist je dat het gasverbuik
in Nederlandse huishoudens met 50% is gedaald in
de laatste 25 jaar? Ongelooflijk. Van 3.150 m3 in het
midden van de jaren tachtig naar 1.630 m3 vorig jaar.
En dat is niet primair te danken aan isolatie, maar
vooral aan de verspreiding van de HR-ketel.”
Blakey ontdekte wat veel Nederlanders zelf waarschijnlijk ook niet weten – namelijk dat de HR-ketel
(“condensed boiler” in het Engels) in Nederland
veel gewoner is dan in de ons omringende landen.
“In Nederland heeft 90% van de huishoudens een
HR-ketel. In landen als Italië, Duitsland en Engeland
ligt dat tussen 15 en 25%.” Met andere woorden, in de
rest van Europa liggen er nog enorme mogelijkheden

DE ZONNE PA NE L E N VA N DE W INTE R

Gas in gebouwen

INTELLIGENTE KUUBS VOOR HET
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Hoewel de Nederlandse HR-ketel wereldwijd al de
standaard heeft gezet in energie-efficiëntie, staat
zijn opvolger ook al in de startblokken: de HRe
ketel. Die “e” staat voor elektriciteit, want deze
ketel levert zowel warmte als stroom (met behulp
van een Stirling-motor). Hij wordt daarom ook wel
micro-WKK genoemd (micro-warmtekrachtkoppeling). Hans Overdiep van GasTerra is een van de
grootste pleitbezorgers van de HRe ketel. Hij vertelt
waarom: “Wat we nu doen is eigenlijk heel gek. We
maken elektriciteit in grote centrales. We stoppen
er brandstof in en de helft van de energie gaat als
warmte via het koelwater verloren, behalve als we
een WKK-centrale gebruiken natuurlijk. Het is veel
logischer om thuis elektriciteit op te wekken en de
warmte te gebruiken in je woning. Dat is een stap
die we kunnen maken met de HRe ketel.”
De HRe ketel is twee keer zo efficiënt als een
moderne elektriciteitscentrale, stoot de helft van de
CO2 per kWh uit in vergelijking met een gascentrale,
en slechts een kwart in vergelijking met een kolencentrale, zegt Overdiep. Hij leidt tot iets meer gasgebruik dan een HR-ketel (180 m3, zo’n 10%), maar
levert daarmee 1.650 kWh stroom (bijna de helft
van wat een gemiddeld huishouden verbruikt).
In Gelderland zijn ze zo enthousiast over de
mogelijkheden van de HRe ketel dat de provincie
heeft besloten om er 10.000 te gaan subsidiëren.
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Alexander de Roo, , voorzitter van de Waddenvereniging, voormalig Europarlementariër en kopstuk
van GroenLinks, begeleidt dit project als adviseur
van de provincie. Het bijzondere eraan is dat
GasTerra heeft toegezegd om groen gas te leveren
voor die ketels zonder extra kosten. De Roo noemt
de HRe ketels “de zonnepanelen van de winter” –
“dan draaien ze het hardst en produceren ze het
meeste stroom.”
De Roo realiseert zich dat de prijs van de HRe
ketel, die bij Remeha in Apeldoorn wordt gemaakt
en in Londen wordt geassembleerd met Stirlingmotoren uit China, omlaag moet. “Daarvoor
moeten er grotere aantallen worden geproduceerd.
Daar willen wij een impuls aan geven.” De HRe
ketel kost nu € 8.500 exclusief BTW en is 20-25%
zuiniger dan een gewone HR-ketel. Dat haalt de
gebruiker er niet snel uit, tenminste niet als hij een
HR-ketel heeft.
Wat dat betreft liggen er in het buitenland, waar
de penetratiegraad van HR-ketels veel lager is,
misschien meer mogelijkheden.
Niet iedereen gelooft in de toekomst van de
HRe ketel. Energie-adviseur Teus van Eck vindt
het elektrisch rendement van de ketel, dat op zo’n
20% ligt, te laag. Hij ziet meer in BlueGen, een
micro-warmtekrachtapparaat met een brandstofcel in plaats van een Stirling motor.
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voor huishoudens om op het gasverbuik te besparen
– niet onbelangrijk in het licht van de uitdagingen van
de energietransitie.
Hans Overdiep, manager Energietransitie bij
GasTerra, weet er alles van. Met de HR-ketel, uitgevonden door Gasunie, is Nederland al tientallen
jaren wereldwijd koploper op efficiënt gasverbruik.
Een staaltje slimme Nederlandse techniek waar de
meeste Nederlanders zich waarschijnlijk helemaal
niet bewust van zijn. “We kregen laatst bezoek van een
groep Japanners die zwaar onder de indruk waren. In

mijn elektrische auto”, zegt Overdiep. “Dat weegt 200
kg. Daar kan 10 kWh elektriciteit in worden opgeslagen, gelijk aan 1 m3 aardgas. Die weegt 0,8 kg. In
een accu kan haast niks. Zo’n accupakket ga je niet in
je meterkast zetten.”
Warmte-koude-opslag is ook een mogelijkheid, maar,
zegt Overdiep, “als je dat wilt toepassen in bestaande
woningen moet je je radiatoren weghalen, vloerwarming aanbrengen en een elektrische warmtepomp
neerzetten van € 15.000. Zoiets kan eigenlijk alleen
voor nieuwbouw.”
Volgens Overdiep moet nieuwbouw zich echter
allereerst richten op een “perfecte isolatie. Dan heb
je geen dure warmtepomp nodig, alleen een klein
keteltje. Dan kan je gasverbruik verder terug van
1700 m3 naar 600-700 m3, in combinatie met een
zonneboiler.”
Jörg Gigler, zelfstandig energie-adviseur en directeur
van het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Gas, onderschrijft de visie van Overdiep. “Je
hebt nu zeven miljoen huishoudens in Nederland die
aardgas gebruiken. Als je dat zou willen vervangen,
dan vergt dat enorme investeringen, bijvoorbeeld in
dikkere elektriciteitskabels.” Voor nieuwbouwwoningen, zegt Gigler, ligt het verhaal anders. “Die moet
je energieneutraal willen neerzetten. Dan heb je nog
maar heel weinig gas nodig.”

© hans heanen

Duitsland moeten ze ook nog steeds veel moeite doen
om deze ketel aan de man te brengen. Dat heeft te
maken met de angst voor condensvorming. Wij weten
al jaren dat die ongegrond is.”
De HR-ketel, die inmiddels al een opvolger heeft
in de HRe ketel (zie inzet op pagina 23), laat zien
hoe efficiënt en flexibel gas kan functioneren in de
“bebouwde omgeving”. En hoe “geruisloos” (letterlijk en figuurlijk), want, zoals Overdiep opmerkt,
de discussie over “verduurzaming” richt zich bijna
geheel op elektriciteit, terwijl gas goed is voor meer
dan 80% van het energieverbruik van een huishouden! “Je kunt met zonnepanelen en technieken als
warmte-koude-opslag veel bereiken”, zegt Overdiep,
“maar er zitten beperkingen aan. Een zonneboiler is
prachtig, maar wat als de zon niet schijnt? Dan heb ik
gelukkig nog een efficiënt combiketeltje dat bijspringt
als het water niet heet genoeg wordt.”
D I K K E KABEL S

Natuurlijk zijn er andere keuzes mogelijk. Elektriciteit
kun je bijvoorbeeld opslaan in batterijen. Die zijn
echter (in ieder geval nu nog) duur, groot en beperkt
in capaciteit. “Ik heb een lithium-ion accupakket in

24

HET TWEEDE LEVEN VAN GAS

Weinig – maar niet per sé niets. Volgens Gigler laat het
bekende door DNV Kema geleide Power Matching
City project in Hoogkerk zien dat gas goed in te
passen valt in het “slimme energiesysteem” van de
toekomst. “Hoogkerk toont aan dat gas en elektriciteit heel mooi samen kunnen gaan. Gas moet je
gedoseerd inzetten. Bijvoorbeeld als het heel koud
is. De volumes lopen wel terug, ja. We zullen minder
aardgas gaan gebruiken en meer intelligente kuubs
gaan leveren.”
Onafhankelijk energiedeskundige Teus van Eck ziet in
“het gasketeltje” ook nog altijd een belangrijke toegevoegde waarde. “We hebben elkaar wijs gemaakt dat
besparing in de bebouwde omgeving geld oplevert,
maar dat valt vaak tegen”, zegt Van Eck, die al meer
dan veertig jaar in de energiesector werkt. “Isolatie
levert vaak minder op dan je denkt. Dat komt omdat
mensen zich meestal anders gedragen dan wordt
gedacht. Ze zetten deuren open, of ze gaan toch meer
energie gebruiken. In die context is het gasketeltje
vaak de goedkoopste en beste oplossing. Zelfs als je
alles elektrisch doet, zelfs warmte, dan heb je nog het
gebruik van warm tapwater. Dat neemt toe en daar
kun je moeilijk in voorzien met warmtepompen.”

TOE KOMST

Maar voor Van Eck is het niet vanzelfsprekend dat
gas onder alle omstandigheden moet blijven. “In
de utiliteitsbouw werken warmtepompen (die ook
voor koeling zorgen) uitstekend”, zegt hij, “zowel
qua kosten als prestaties”. In de woningbouw echter
“heb je van warmtepompen weinig kostenvoordeel
en weinig energetisch voordeel, of je moet de bouw
van de woning er echt helemaal op aanpassen. Op dit
moment werkt een zonneboiler gecombineerd met
een keteltje het beste voor woonhuizen. Als je ooit
de warmte uit de zomer kunt opslaan voor de winter,
heb je gas niet meer nodig. In nieuwbouw is dat in
principe een haalbare kaart.”
Simon Blakey is er in ieder geval van overtuigd dat we
over veertig jaar nog steeds gas gebruiken om onze
huizen te verwarmen, maar wel op een efficiëntere
manier, in de vorm van combinaties met zonnepanelen, gaswarmtepompen, HR- en HRe ketels.

Wist je dat het
gasverbruik in Nederlandse
huishoudens met 50%
is gedaald
in de laatste 25 jaar?
“115 miljoen huishoudens in Europa zijn afhankelijk
van het comfort van gasverwarming. De kwaliteit
van gasverwarming is hoog. Je hoeft er niet voor naar
de winkel – het is er altijd. Dat gaat voorlopig niet
veranderen.”
Pierre Bartholomeus, Global Director Gas Consulting
& Services van DNV Kema, ziet het gas ook nog niet zo
snel verdwijnen uit de woning, zeker niet als het om
warm water gaat.
Hij heeft zelfs een heel andere suggestie. “Er wordt
nu gediscussieerd of we het nieuwbouwhuis van de
toekomst nog wel moeten aansluiten op het gasnet.
Maar je kunt je misschien beter afvragen of je dat huis
wel moet aansluiten op het elektriciteitsnet.” ●

ENTRANCE
GRONINGSE PROEFTUIN
VOOR DECENTRALE GASOPLOSSINGEN
In Groningen wordt op dit moment een unieke proeftuin uitgerold met een al even
unieke specialiteit: het Energy Transition Centre, oftewel Entrance. Om te beginnen
met die specialiteit, Entrance richt zich geheel op decentrale toepassingen van
aardgas. “De reden dat voor deze invalshoek is gekozen”, zegt Wim van Gemert,
lector Energietransitie bij de Hanzehogeschool Groningen, “is dat wij denken dat het
die kant opgaat. Decentrale intelligentie is een drijfveer voor de nieuwe kenniseconomie. De energiesector volgt die ontwikkeling.”
In het verleden werd de energiemarkt
centraal gestuurd, maar dat pad hebben
we verlaten met de liberalisering van de
markt. “In een vrije markt hebben mensen
keuzen”, stelt Van Gemert. “En wat je ziet
is een democratisering van de energievraag. Fossiel wordt duurder en onvoorspelbaarder. Daar houden gebruikers niet
van. Zij zullen decentrale technieken gaan
omarmen. De markt kantelt naar decentraal.
Als je dat niet in de gaten hebt, maak je
verkeerde investeringsbeslissingen.”
Volgens Van Gemert kan aardgas “een
tweede leven krijgen als het op deze ontwikkeling inspeelt. Als je decentraal elektriciteit
produceert met aardgas, en de warmte kunt
gebruiken, bijvoorbeeld met een HRe ketel,

haal je een veel hoger rendement dan met
centrale opwekking.” Naast de HRe ketel
zijn er nog tal van andere toepassingen
mogelijk voor aardgas, stelt Van Gemert.
“Met brandstofcellen, zo groot als een
koelkast, maak je aardgas elektrisch met een
rendement van 60%. Maar we kijken ook
naar warmte-opslagsystemen en communicatiesystemen.”
Met aardgas kun je prima “decentraal balanceren” tussen vraag en aanbod, zegt Van
Gemert. Dat is volgens hem nodig om de
energietransitie een succes te maken: “Niet
alleen de wind en zon zijn onvoorspelbaar,
ook de consument”.

Entrance is volgens Van Gemert ook uniek
vanwege zijn onderwijskundige aanpak.
MBO, HBO en universiteit werken samen
in de Groningse proeftuin. Er wordt zowel
onderwijs gegeven als onderzoek gedaan.
Net als de technologie en de energie
ontwikkelt het onderwijs zich ook in een
internationale context, stelt Van Gemert. Dat
vergt een nieuwe benadering. “Wij bieden
als enige hogeschool in Nederland een
internationaal erkende Master of Science.
Daar doen nu acht studenten aan mee uit
de hele wereld. Daar zit overigens geen
Nederlander bij.”
Het bedrijfsleven doet ook mee aan het
onderzoek. Vijftig bedrijven hebben zich
al aangemeld, waaronder Gasunie en
GasTerra. “Ze weten niet welke kant de
ontwikkelingen opgaan, maar ze willen erbij
zijn.”Volgens Van Gemert is het essentieel
dat zoveel mogelijk partijen participeren in
Entrance. “Bij energie gaat het om systeemontwikkelingen. Het energiesysteem is zo
complex. Daar kom je alleen uit als je samen-
werkt met anderen. Niet in je eentje.” ●
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De Tesla, de Prius, de Volt - elektrische auto’s en
hybrides staan volop in de belangstelling. Over gas als
een alternatief voor olie in auto’s, trucks en schepen
hoor je weinig. Toch staan hier grote ontwikkelingen op
stapel. Een nieuwe wereldmarkt is in wording.

Is de tijd voor gas in transport gekomen? Steeds meer
analisten zijn die mening toegedaan, zeker als het gaat
om het gebruik van LNG (vloeibaar aardags) in trucks
en schepen. De vooruitzichten voor gas op de markt
voor personenauto’s zijn eveneens veelbelovend.
Het toonaangevende onderzoeksbureau IHS-Cera
verwacht dat binnen een aantal jaren 400 miljard m3
aan gas wordt gebruikt in het transport. Dat is tien keer
zoveel als het totale Nederlandse gasgebruik. Landen
als de VS en China zijn in rap tempo bezig met het
uitbreiden van de LNG-infrastructuur voor trucks en
schepen. In landen als Iran en Rusland wordt ook sterk
ingezet op personenauto’s op gas. Andere landen,zoals
Argentinië en (in Europa) Italië maken al langer op
grote schaal gebruik van gas in het wegverkeer.

Gas in transport

WERELDMARKT

EEN
NIEUWE

Nederland heeft – als gashub én Europa’s belangrijkste transport-land – bij uitstek een goede positie
om in te spelen op deze nieuwe markt. PriceWaterhouseCoopers kwam in mei 2013 met een rapport, in
opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
waarin werd aangegeven dat met name LNG een
“belangrijke potentiële nieuwe brandstof” is voor de
transportsector in Nederland. Deze studie wees uit
dat LNG als transportbrandstof Nederland miljarden
euro’s en duizenden arbeidsplaatsen kan opleveren.

LONKT

Shell is al fors aan het investeren in LNG voor schepen
en vrachtwagens en Gasunie is samen met Vopak
bezig met de ontwikkeling van een “small-scale” of
“break bulk” LNG-terminal die naast de grote GATE
terminal in Rotterdam moet komen en die geschikt
is voor het beladen van schepen en trucks. Vooruitlopend daarop heeft Gate terminal inmiddels al aanlegfaciliteiten gebouwd voor kleinere schepen, waarmee
kleinere hoeveelheden LNG aan- én afgevoerd
kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het bevoorraden
van tankpunten in Scandinavië, waar in de transport-
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sector nu al behoefte is aan een schone brandstof als
LNG. De eerste ladingen naar Scandinavië hebben al
plaatsgevonden – daarmee is Gate nu ook een exportterminal geworden.
Als alles volgens plan blijft gaan, loopt Rotterdam
voorop in deze ontwikkeling. Tot dusver ontbreekt het
in Europa namelijk nog aan een geïntegreerde “smallscale” LNG-keten. De LNG die nu over zee arriveert,
wordt in bulk (grote hoeveelheden) aangevoerd en
omgezet in gas dat in het aardgasnet wordt ingevoerd.
Met de “break bulk” terminal kunnen in de toekomst
schepen en vrachtwagens rechtstreeks met kleinere
hoeveelheden vloeibaar aardgas worden beladen.
“LNG schepen bestaan al meer dan veertig jaar”,
zegt Jelle Paulusma van de Haven van Rotterdam,
sprekend namens het Nationaal LNG Platform. “Wat
nu anders is is dat gas op meer plaatsen en in grotere
hoeveelheden wordt gevonden dan ooit tevoren, en
dat we steeds beter zijn geworden in het vloeibaar
maken ervan. Gas in vloeibare vorm is als een drijvende pijpleiding”.
E NTHOU SIA STE SCHE E P VA A R T

Wie met experts praat, hoort steeds twee redenen
voor het optimisme over de vooruitzichten van gas in
transport: toenemende olieschaarste c.q. afnemende
gas-schaarste en zorgen voor het milieu c.q. klimaat.
Voor de scheepvaart is de belangrijkste “driver”
om op LNG over te stappen niet de olieschaarste,
maar vooral nieuwe milieuregels die de uitstoot van
zwaveloxiden moeten beperken. Deze regels hebben
betrekking op bepaalde regio’s die Sulphur Emission
Control Areas (SECA’s) worden genoemd. Dat zijn in
Europa met name de Oostzee, de Noordzee en het
Kanaal. Naar verwachting zullen de nieuwe regels
wereldwijd echter steeds breder gaan gelden.
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Elektrische auto’s hebben de
communicatieslag voorlopig
echter wel gewonnen

Voor steden is gas
de perfecte oplossing,
zeker als je er ook
nog groen gas bij doet

In het wegtransport is de klimaatwinst van gas een
veel belangrijker argument dan in de scheepvaart.
Niet dat milieuwinst bij het wegtransport niet telt.
Integendeel. Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en
Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
en wetenschappelijk directeur van het Energy Delta
Institute (EDI), stelt dat “rijden op gas veel beter is
voor het milieu dan diesel. Fijnstof is de grootste
killer, veel groter dan CO2. Die ben je kwijt. En geluidsoverlast ben je kwijt. Voor steden is gas de perfecte
oplossing, zeker als je er ook nog groen gas bij doet.”

Rederijen kunnen aan de regels voldoen door te
switchen naar diesel, een schoner product, dat echter
wel bijna twee keer zo duur is als de stookolie die nu
in gebruik is. Ze kunnen ook wassers installeren die de
zwaveloxiden verwijderen, maar ook die zijn kostbaar
en de technologie heeft zich nog niet bewezen. Een
derde mogelijkheid is om over te schakelen op LNG.
“Dit is een heel aantrekkelijke optie”, zegt Tor Christian Sletner, hoofd Milieu, Innovatie en Veiligheid
van de Noorse Rederij Vereniging. Met LNG stoot een
schip geen zwavel uit, en ook niet of nauwelijks stikstof en fijnstof. Ook het schip zelf wordt er een stuk
schoner door, zegt Sletner: “Je kunt in je smoking in de
machinekamer rondlopen!”

Europa, in het Zweedse Nynäshamn. Rotterdam en
Antwerpen zullen naar verwachting volgen in 2015
en havens in zuid-Europa in de jaren daarna. Verder
zijn er LNG-bunkerstations voor binnenvaartschepen
gepland in Polen, Estland, Litouwen, Duitsland,
Zweden en Finland.

LNG zal vooralsnog eerst doordringen in de binnenvaart en de kustvaart. Dit komt omdat het lastig is
LNG meer dan twee weken op de benodigde temperatuur van min-167 graden Celsius te houden. Maar
het enthousiasme in de branche is er niet minder om.
Dagelijks verschijnen er berichten in de vakpers met
aankondigingen van nieuwe LNG-bunkerfaciliteiten.
Analisten verwachten dat er in 2015 vijfhonderd
schepen op LNG varen, en in 2020 meer dan duizend.

Naast de infrastructurele uitdaging, heeft LNG een
klimaatuitdaging. Het gebruik van LNG als brandstof
in schepen levert gemiddeld een 20 tot 30 procent
lagere uitstoot van broeikasgassen op, maar daarbij
wordt geen rekening gehouden met de verdamping
van methaan uit motoren. Een nieuwe studie van de
International Council on Clean Transportation (ICCT)
laat zien dat het gemiddelde broeikasgas-voordeel
van LNG in scheepvaart op dit moment zo’n 10%
is, maar dat dit kan oplopen tot 30% als lekkage van
methaan (een sterker broeikasgas dan CO2) adequaat
wordt tegengegaan in de hele keten.

Daarvoor moeten die LNG-bunkerfaciliteiten
overigens nog wel daadwerkelijk worden gebouwd.
Op dit moment worden de meeste schepen die LNG
gebruiken als brandstof bevoorraad met vrachtwagens en is er één LNG-bunkerschip voor schepen in
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In Nederland zijn Vopak en Gasunie, de eigenaren van
Gate terminal in Rotterdam, een break bulk terminal
aan het ontwikkelen. De bedoeling is dat er twee laadstations komen om LNG per vrachtwagen op te halen
en één voor schepen. In januari 2014 zal het eerste
laadstation voor vrachtwagens klaar zijn en de gehele
terminal zou eind 2015 klaar moeten zijn.

Wat het klimaat betreft, de EU heeft een doelstelling van 60% lagere CO2-uitstoot in het wegverkeer
in 2050. Het gebruik van LNG in trucks levert een
winst op van zo’n 10-15% volgens een rapport van
NEA, ING en Transport en Logistiek Nederland. Niet
heel indrukwekkend wellicht, maar volgens Annemarie Timmermans, LNG Project Manager van Vos
Logistics, toch de moeite waard. “Onze sector wordt
als heel vervuilend gezien”, zegt zij. “Onze klanten
oefenen druk op ons uit om hier verbetering in te
brengen. We hebben weinig alternatieven buiten
LNG, want biodiesel en elektriciteit zijn niet ontwikkeld voor vrachtwagens.”
Op termijn hoopt de transportsector dat biogas (al
dan niet in de vorm van bio-LNG) uitkomst gaat
brengen. “Aardgas is een transitiebrandstof”, verklaart
Rob Aarse van Transport en Logistiek Nederland
en een van de auteurs van het rapport. “Het krijgt
steun omdat veel mensen geloven dat het een brug is
naar biogas.” De toepassing van biogas uit afval zou
vrachwagen-emissies met 70% kunnen terugdringen,
zegt Aarse.
En hoe zit het met de vooruitzichten van gas voor
personenauto’s? Matthias Maedge, hoofd van het EU
kantoor van de wereldwijde lobbyclub Natural & Bio
Gas Vehicle Association (NVGA), is ervan overtuigd
dat CNG (compressed natural gas) – de vorm die het
meest geschikt is voor personenauto’s en lichtere
vrachtwagens – een grote vlucht zal gaan nemen in
Europa. Naarmate diesel duurder wordt en milieunormen verder worden aangescherpt, zullen autobedrijven CNG en LNG nodig hebben als een “nieuw
succesverhaal” na het grote diesel-succes, zegt hij.

Maedge denkt ook dat de acceptatie van LNG mede
afhangt van het succes van CNG. Nu al zijn er overigens één miljoen CNG-auto’s op de weg in Europa
en zijn er 2.800 CNG-tankstations, met name in
Duitsland en Italië. De NVGA verwacht dat dit er in
2020 zo’n 15 miljoen zullen zijn, 5% van het totaal.
Het verbruik zou oplopen van 2 miljard m3 nu naar 30
miljard m3 in 2020, een flinke markt.
K IP-E N-E I P R OB L E E M

Net als voor de scheepvaart blijft voldoende infrastructuur voor LNG en CNG een heikel punt. Op dit
moment zijn er zo’n 23 LNG en LCNG (LNG/CNG)
tankstations in de EU, met name in Spanje en Italië. In
Nederland zijn acht LNG stations voor vrachtwagens
gebouwd en bijna 100 CNG tankstations.
De Europese Commissie heeft eerder dit jaar een
ambitieuze strategie ontvouwd om het kip-en-eiprobleem van de infrastructuur aan te pakken, overigens ook voor elektrische auto’s. De voorstellen van
de Commissie, die op dit moment worden besproken
door de lidstaten en het Europees Parlement, houden
in dat elke lidstaat een nationaal beleidskader moet
scheppen voor de ontwikkeling van “alternatieve
brandstoffen”. Ook zijn er doelstellingen vastgelegd
voor de uitbreiding van LNG-CNG stations op snelwegen, in zeehavens en voor de binnenvaart . Geld is
onder meer beschikbaar via het TEN-T programma
van de EU (Trans-European Networks for Transport)
en Truck van de Toekomst in Nederland.
Daarnaast zal de EU in 2014 standaarden en richtlijnen vaststellen voor LNG en CNG tankstations
waaraan alle landen zich moeten houden. De
Commissie overweegt ook nog om LNG te gaan
promoten richting het grote publiek. Maedge van
de NVGA is positief over de voorstellen. “Dit is de
politieke steun die we nodig hebben. Ik denk dat we
nu de LNG- en CNG-doelstellingen kunnen halen nog
voordat de wetgeving overal is ingevoerd.”
Lokale wetgeving is ook belangrijk. Rob Aarse van
Transport & Logistiek Nederland zegt dat de nationale
overheid in Nederland betere richtlijnen zou moeten
verschaffen aan gemeenten en provincies rond de
vergunningverlening van LNG-stations.
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land de “gasrotonde” van Noord-West-Europa te
maken (zie inzetje). Tegelijkertijd is Nederland het
grootste transportknooppunt van Europa, met een
zeer groot aandeel binnenscheepvaart.

Paulusma van het Rotterdamse Havenbedrijf
verwacht dat er ook vanuit de andere kant van de
oceaan een positieve impuls zal komen voor de
LNG-markt. In de VS, waar de gasprijzen laag zijn, is
LNG al goedkoper dan zware stookolie. Amerikaanse
schepen zullen dan ook in toenemende mate Europese havens aandoen, verwacht Paulusma. Dat zal
havens stimuleren om LNG-faciliteiten aan te bieden.

Het schip zelf wordt ook
een stuk schoner van LNG.
Je kunt in je smoking in de
machinekamer rondlopen!
I N VES TERI N GEN TERU GVE R D IE NE N

Gas mag dan goedkoop zijn in de VS, in Europa is dat
veel minder het geval. PwC verwacht dat het grotere
aanbod van gas op de wereldmarkt op termijn zal
leiden tot lagere gasprijzen in Europa, maar voor
transportbedrijven blijft dit een onzekere factor.
Op dit moment worden LNG contracten aangeboden
op de Europese markt die tussen 60 en 75% van de
dieselprijzen liggen, beduidend lager dus. Maar daar
staan wel investeringen tegenover die alleen kunnen
worden terugverdiend als er voldoende kilometers
worden gereden. Brandstof vormt ongeveer de helft
van de kosten van een truck die 100.000 kilometer per
jaar rijdt. “Wij hebben nog niet genoeg kilometers
gehaald om onze investering terug te verdienen”, zegt
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Annemarie Timmermans van Vos Logistics. “Dat komt
doordat er nog zo weinig LNG-stations zijn.” Toch
denkt Timmermans dat LNG uiteindelijk “economisch haalbaar” is.
Rederijen hebben te maken met een andere extra
uitgave: scheepsmotoren die op LNG draaien zijn duur,
zegt Sletner van de Noorse Rederij Vereniging. Wat dat
betreft is de keuze voor diesel makkelijker, want daarvoor zijn geen aanpassingen aan de motor nodig.
Een belangrijke voorwaarde voor gebruik van LNG
in transport is een stabiel accijnsniveau. In Nederland bestond sinds eind 2012 onzekerheid over
een geplande verhoging van accijns op LNG die het
gebruik voor vrachtwagens onaantrekkelijk zou
maken. Deze onzekerheid leidde tot een volledige
stilval van de verkoop van vrachtwagens op LNG. Op
Prinsjesdag 2013 maakte de Nederlandse regering
bekend dat de geplande verhoging voor LNG accijns
voor tenminste vijf jaar van de baan is, waarmee er
een einde is gekomen aan de onzekerheid. Ook is
de Europese Commissie een evaluatie gestart van
Europese energiebelastingen. Brussel wil dat die
belastingen in de toekomst worden gebaseerd op
energie-dichtheid en milieuprestaties, wat kan leiden
tot grote verschuivingen in de transportsector. Het is
nog niet duidelijk wanneer deze wijzigingen in gaan
maar zeker is wel dat dit nog enige jaren gaat duren.
KNO O P P UNT NE D E R LA ND

Voor Nederland is de groei van gas als transportbrandstof een heel interessante ontwikkeling. De
Nederlandse regering streeft ernaar om van Neder-

Anders dan andere havens waar ook LNG wordt
overgeslagen, ligt Gate terminal in het centrum
van bunker- en scheepvaartbewegingen. Als de
plannen doorgang vinden, kunnen binnenvaart en
zeeschepen straks op grote schaal LNG bunkeren in
Rotterdam. Vanuit Gate kan heel Noordwest-Europa
bediend worden. Twee typisch sterke Nederlandse
punten komen hier samen: de haven van Rotterdam
en de gasinfrastructuur. De opkomst van small-scale
LNG is niet alleen van belang om milieugevolgen
van weg- en watertransport te helpen dempen, maar
het creëert ook handelsmogelijkheden. Gate kan
uitgroeien tot een handelshub, waar traders tijdelijk
LNG op kunnen slaan.
Over biogas hebben we het nog niet gehad. Raymond
Gense, directeur Future Technology en Public Affairs
bij autobedrijf Pon, is positief over het potentieel van
biogas voor transport in Nederland, dankzij “onze
sterk ontwikkelde landbouwsector en gasinfrastructuur”. Gense denkt dat 20% van het vervoer in Neder-

land op biogas zou kunnen rijden. Twaalf miljoen
koeien voor acht miljoen auto’s? Met power-to-gas
technologie zoals nu omarmd door Audi, zit je ook
niet vast aan methaan, maar kun je ook op waterstof
overgaan.

Als gas echt de toekomst wil
hebben, moet het ook als
winnaar worden aangeprezen
Volgens Gense is gas nu al concurrerend met andere
brandstoffen, zonder hoge subsidies. Dat kun je nog
niet zeggen van elektrisch vervoer. Elektrische auto’s
hebben de communicatieslag voorlopig echter wel
gewonnen. “Het nul-emissie-verhaal van elektrische
auto’s is makkelijker te vertellen dan een verhaal over
mest dat wordt veranderd in CO2-neutraal gas.” Als
gas echt de toekomst wil hebben, moet het ook als
zodanig worden verkocht, zegt Timmermans van VOS
Logistics: als een winnaar. “Het kost tijd om mensen
bewust te maken en te overtuigen van gas.” ●

NEDERLAND
ALS GASROTONDE
Hoe belangrijk is de ontwikkeling
van Nederland tot “gasrotonde” van
Noordwest-Europa? Volgens Pierre
Bartholomeus, Global Director Gas
Consulting & Services van DNV Kema,
is dit concept van “groot strategisch
belang voor Nederland”.

De gasmarkt wordt steeds internationaler,
legt hij uit. “Nationale en regionale markten
versmelten. Tegelijkertijd vindt er een
verduurzaming plaats van het gas zelf. Gas
zal in de Europese energievoorziening een
cruciale leverancier zijn van flexibiliteit,
door opslag en transport te bieden, markten

te koppelen en backup te leveren voor
duurzame energie. Dat maakt gasvoorziening in Europa van essentieel belang.
Nederland kan uitgroeien tot backbone van
die gasvoorziening. Het economisch en strategisch belang van die positie wordt volgens
mij onderschat.” ●
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