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'('!")*$&%+),Energie is een essentieel onderdeel van de
moderne samenleving - het verlicht onze steden in
het donker, versnelt het verkeer van mensen en
goederen en stimuleert de voortdurende vooruitgang
van technologie. Energiebronnen zoals ruwe olie en
aardgas helpen mensen al meer dan honderd jaar. Het
gebruik van deze fossiele brandstoffen voor energie heeft
echter veel negatieve gevolgen gehad; enkele hiervan
zijn: ernstige vervuiling, uitgebreide winning van de
hulpbronnen van de wereld en sterke politieke invloed

Figuur 1-1

van landen met natuurlijke hulpbronnen. Bovendien zijn

Hoewel dit een andere oorzaak had en er nog

er zorgen dat deze energiebronnen de snelle groei van
de wereldbevolking niet kunnen bijhouden.

zijn, maakte deze crisis de wereld wakker voor het

De wereldvoorraad aan fossiele brandstoffen is beperkt
en deze voorraden zijn niet gelijkmatig over de wereld
verdeeld. Deze ongelijke beschikbaarheid van middelen
heeft geleid tot regionale conflicten en oorlogen.
Aangezien een groeiende bevolking ervoor zorgt dat de
vraag naar dit beperkte aanbod toeneemt, zullen de kosten
van fossiele brandstoffen waarschijnlijk ook stijgen,
waardoor velen voorspellen dat het einde van goedkope
fossiele brandstoffen nadert. Natuurlijk hebben we de
fossiele

brandstoffen

nodig

om

onze

voldoende fossiele brandstoffen aanwezig waren en

huidige

levensomstandigheden in stand te houden; we
kunnen niet zomaar stoppen met autorijden, plastic
gebruiken of stroom opwekken. De bijwerkingen van
deze brandstoffen kunnen echter veel leed bezorgen bij
mensen, planten en dieren. Koolstofdioxide-uitstoot van
deze brandstoffen verwarmt de atmosfeer van de aarde

feit dat de voorraden fossiele brandstoffen beperkt
zijn en uiteindelijk opraken. In het afgelopen decennium is er een toenemende belangstelling voor milieuvriendelijke en efficiëntere energieproductie. Deze
interesse heeft het onderzoek naar alternatieve brandstoffen en energiebronnen snel uitgebreid. Deze hernieuwde belangstelling is ontstaan door de toenemende
hoeveelheid bewijs dat aantoont dat vervuiling door
fossiele brandstoffen de atmosfeer verandert. Deze
trend noemen we de global warming, en zal blijven
verslechteren als gevolg van de toenemende vraag naar
verbranding van fossiele brandstoffen door een groeiende wereldbevolking. De wereld heeft energiebronnen
nodig met een lage uitstoot, een hoge energie-efficiënte
en een onbeperkte voorraad voor een groeiende
wereldbevolking.

en afval van hun fabricage en gebruik vervuilen lucht,

Veel alternatieve energietechnologieën zijn al

water en de grond van de aarde.

onderzocht en ontwikkeld. Dit zijn o.a. zonne-energie,
wind, waterkracht, bio-energie, geothermische energie,

Deze vervuiling maakt de leefomstandigheden voor alle

enz. Zonnecellen gebruiken de zon om elektriciteit op

soorten op aarde slechter. Er zijn zowel economische als

te wekken, windenergie wordt verkregen uit de

ecologische redenen om alternatieve energietechnolo-

kinetische energie van wind en bio-energie wordt

gieën te ontwikkelen.

verkregen uit planten. Er zijn ook hernieuwbare

Alternatieve energiebronnen kwamen voor het eerst in
de internationale schijnwerpers in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, toen er plotseling een tekort aan
ruwe olie was.
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energiebronnen die gas winnen uit biologisch afval en
energie halen uit oceaangolven. Elk van deze
alternatieve energiebronnen heeft zijn eigen voor- en
nadelen en ze bevinden zich allemaal in andere stadia.
Figuur 1-2 geeft voorbeelden van wind, zonne-energie
en waterkracht.

Figuur 1-2 – Waterkracht, wind en zonneenergie

Het is voordelig voor onze aarde en alle soorten die

Energietechnologieën

die

in

de

kit

worden

er wonen om zich bewust te zijn van de energie die

uitgelegd, maar ook geïnspireerd zult worden om

wij gebruiken. De Renewable Energy Kit onderzoekt

alternatie energietechnologieën buiten de school te

vele basis technologieën voor hernieuwbare energie:

verkennen. Dit kan zo simpel zijn als op de hoogte

wind, zonne-energie, elektrolyse, PEM brandstofcel en

blijven van het nieuws over klimaatverandering of

een waterstofopslagsysteem. Dit soort energie kan van

praten over hernieuwbare energie met je vrienden en

nature worden aangevuld door onze omgeving, door te

familie. En misschien zal het vandaag verkennen van

experimenteren met deze technologieën, kun je

deze energietechnologieën je motiveren om op een dag

precies ontdekken hoe ze werken. We hopen dat je

deze technologieën te verbeteren of zelfs nieuwe te

door experimenten uit te voeren met de tools uit de

ontdekken als ingenieur of wetenschapper.

Renewable Energy Kit je niet alleen leert over de

'(. /-*-0&1,2&-34*5563"55*3-"-*6,Jaren zeventig van de vorige eeuw verviervoudigd. De
wereldbevolking verbruikt aardolieproducten met een
snelheid die 100.000 keer hoger is dan de snelheid
waarmee ze worden gemaakt. China is momenteel de
op twee na grootste olieverbruiker ter wereld. Als een
Chinese burger echter in hetzelfde tempo olie zou
verbruiken als een Amerikaanse staatsburger, zou
alleen China al 90 miljoen vaten olie per dag nodig
Figuur 1-3. Wereld energieconsump>e,
1980–2030

Het gebruik van fossiele brandstoffen is in de twintigste
eeuw snel gestegen en blijft groeien: het is sinds de

hebben om in zijn behoeften te voorzien. Volgens aan
Amerikaans bureau worden er slechts 80 miljoen
vaten per dag geproduceerd over de hele wereld. Er is
dus duidelijk iets mis met deze vergelijking!
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Aardgas volgt met 22% afval en brandbare hernieuw-

Percentage gemiddelde jaarlijkse groei
(% gemiddelde jaarlijkse groeisnelheid)

bare energiebronnen zijn goed voor 14%, dan komt
nucleaire-energie met 13% en vloeistoffen met 8%,

Europa
Noord Amerika
Rest van de wereld
Afrika
Rest van Azië
Latijns Amerika
Midden Oosten
China

zie figuur 1-5 .
In de 18e en 19e eeuw was steenkool de belangrijkste
brandstof die werd gebruikt tijdens de industriële
revolutie. Nadat auto’s en huishoudelijke elektriciteit

India

populair

Figuur 1-4. Primaire energievraag per regio (% AAGR is
voor 1980–2030)

Figuur

1-3

toont het huidige en verwachte energie-

verbruik in de periode 1980-2030. Het internationale

werden,

brandstof van de

werd

20e

olie

de

belangrijkste

eeuw. De afgelopen jaren is

steenkool echter de groeiende fossiele brandstof
geworden vanwege het toegenomen verbruik van
fossiele brandstoffen in China.

energieverbruik stijgt naar schatting met slechts 2% per
jaar tussen 2003 en 2030. Het klinkt niet veel, maar dat
betekent dat het totale wereldwijde energie-verbruik
zou groeien van 420 biljoen Britse ther-mische units
Vloeistoffen

(BTU) in 2003 tot 563 biljoen BTU in 2015 en 722

Nucleair

biljoen BTU in 2030. De wereldenergievraag per

Hernieuwbare

regio wordt weergegeven in figuur 1-4. Zoals je kunt

Aardgas

zien, hebben China en India een energiebehoefte die

Kolen

veel sneller groeit dan de rest van de wereld. Het zijn
maar twee landen, maar samen vormen ze 36% van de
wereldbevolking, dus het is waarschijnlijk dat hun
energiebehoefte nog lang zal toenemen.

Gemiddeld jaarlijks groeipercentage (% GJG)
De gemiddelde toename van groei over een

De Britse Thermische Unit
Een energie-eenheid die wordt gebruikt in de
energie-, stoomopwekking- en verwarmings- en
airconditioningindustrieën. De BTU is grotendeels
vervangen door de SI-eenheid van energie, de
Joule (J), hoewel deze nog steeds wordt
gebruikt in landen als het Verenigd Koninkrijk,
Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde
Staten.
In elk land zijn er groepen die belasting op fossiele
brandstoffen steunen om het verbruik van fossiele
brandstoffen te verminderen. Er zijn ook groepen die
voorstander zijn van alternatieve energietechnologieën. Veel experts moedigen de vermindering van het
gebruik van fossiele brandstoffen voor geïndustrialiseerde
landen aan en promoten het gebruik van duurzame energie.
Ongeveer 43% van de wereldbevolking gebruikt olie als
belangrijkste
10 -

middel

om

energie

Figuur1-5. Wereldwijde energieopwekking door brandstof

te

verkrijgen.

periode van een jaar. Het wordt berekend door
het rekenkundige gemiddelde van de groeisnelheid per jaar te nemen. Als bijvoorbeeld wordt
voorspeld dat de energievraag voor een regio
het ene jaar 10% is en het volgend jaar 20 %,
zou de GJG if the energy demand for a region is
predicted to be 10%voor de periode van 2 jaar
15% zijn
Als we genoeg energie willen hebben voor de 22e
eeuw, moeten we hier in de 21e eeuw hernieuwbare
energiebronnen vinden. Hoewel de hernieuwbare
vormen van energie momenteel een klein percentage
van het totale energieverbruik hebben, hebben ze het
hoogste
vergeleken

gemiddelde
met

andere

weergegeven in figuur 1-6

groeipercentage
energievormen,

(GJG)
zoals

Brandstoffen op fossiele basis
Hernieuwbare vormen van energie

Gemiddeld jaarlijks groeipercentage

Figure 1-6. Gemiddeld jaarlijks groeipercentage voor fossiele- en hernieuwbare
brandstoﬀen

'(7 8915*:,"6345"3&-355*&Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de term
“opwarming van de aarde” en weet dat het een opwarming van de aarde betekent. De meesten van
ons weten echter niet precies wat dit betekent of hoe
het gemeten wordt.
Opwarming van de aarde is de aanzienlijke stijging van
de temperatuur van de aarde in korte tijd als gevolg van
menselijke activiteiten
In de loop van een eeuw is een temperatuurstijging

Jaar

van 0,4̊ Celsius aanzienlijk en een stijging van 1̊ Cel-

Figuur1.9 – verschil van1961-1990
– Wereldwijd gemiddeld zeeniveau (mm)

sius wordt beschouwd als opwarming van de aarde.
Veranderingen in het klimaat duren doorgaans tienduizenden jaren. Hoewel 1̊ of 2̊ Celsius misschien niet veel
lijkt,

kunnen

kleine

temperatuurveranderingen

grote

gevolgen hebben. Het verschil tussen ijs bij 0̊ en water bij 1̊
is immers slechts 1̊, en ijs dat in veel delen van de
wereld al duizenden jaren bevroren is, begint nu te
smelten. Kleine verschillen in temperatuur op aarde
Jaar

kunnen zelfs het verschil zijn tussen onze huidige
wereld en een ijstijd. Als je de term “ijstijd” hoort,
denk je waarschijnlijk dat de hele wereld bedekt is

Figure 1-9Verschil van 1961-1990
– Wereldwijde gemiddelde temperatuur (°C)

met ijs en sneeuw, maar het ijs tijdens ijstijden in de

Het Intergovernmental Panel on Climate Change

geschiedenis van de aarde heeft ooit maar een klein

(IPCC) is een groep van meer dan 2.500 wetenschappers uit

deel van het aardoppervlak bedekt. Tijdens de

landen over de hele wereld. Zij kwamen in 2007 bijeen om

laatste ijstijd, toen Noord-Noord Amerika en Noord

klimaatonderzoek te bevorderen. Figuur 1-8 toont hun

Europa bedekt waren met gletsjers tot wel 3 km dik., was

bevindingen over veranderingen in de temperatuur op aarde

zoveel van het aardwater bevroren dat het zeeniveau op

en het zeeniveau. Een van de conclusies

aarde met meer dan 100 meter daalde. Maar de

bijeenkomst was dat de afgelopen 15 jaar de warmste sinds

gemiddelde temperatuur op aarde was slechts 5̊ koeler

1850 zijn geweest.

dan nu.

van deze
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Andere feiten die tijdens deze conferentie werden
gevonden zijn onder meer:
•

Gletsjers en sneeuw zijn afgenomen zowel op het
noordelijk als het zuidelijk halfrond. De gemiddelde arctische temperatuur is de afgelopen 100
jaar tweemaal zo hoog als het wereldgemiddelde

•

De regen is toegenomen in Amerika, Noord Europa
en delen van Azië. Zuid-Afrika en de Middellandse
zee kennen droogtetrends.

•

Warme dagen komen vaker voor en koude dagen
Smeltende gletsjer

zijn minder frequent en ernstiger geworden.
Natuurlijke veranderingen in het klimaat, zoals verhitting als

Deren, maar menselijke activiteit veroorzaakt zoveel

gevolg van vulkanische activiteit, straling van de zon en

verandering in een veel kortere tijd..

veranderingen in de chemie van de atmosfeer, hebben
meestal duizenden jaren nodig om slechts 1̊ C te veran-

!"#"! $%&'()*%+,-.%//%0&
De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door een
toename van het broeikasaffect. Het broeikaseffect is over
het algemeen een goed fenomeen omdat het de aarde
warm houdt, waardoor leven kan overleven. Wanneer de
energie van de zon in de atmosfeer van de aarde komt,
wordt ongeveer 70% van de energie geabsorbeerd door
de atmosfeer, de oceanen en het landoppervlak, terwijl de
resterende 30% door de wolken, de atmosfeer en het
aardoppervlak in de ruimte wordt gereflecteerd

De warmte die op de planeet blijft, wordt uiteindelijk
uitgestraald door de atmosfeer, oceanen en landmas-

Figuur 1-10. Dit is een Viking aVeelding van het oppervlak
van Mars

sa’s. Een deel van de warmte wordt geabsorbeerd in

Een andere planeet in ons zonnestelsel laat ons zien

gassen (kooldioxide, methaangas en waterdamp) in de

wat te veel broeikaseffect kan doen. Venus heeft een

atmosfeer en deze opgesloten warmte houdt de planeet

dikke atmosfeer die 90 keer massiever is dan die van

warm. Figuur 1-10 laat de cyclus van zonne-energie en het

de aarde en die voornamelijk bestaat uit kooldioxide.

broeikaseﬀect zien. Als de aarde geen broeikaseﬀect zou

De oppervlaktetemperatuur van Venus is 465̊ C, zo heet

hebben, zou ze waarschijnlijk veel op Mars lijken. Som-

dat zink, lood en tin allemaal zouden smelten. Hoewel

mige wetenschappers hebben gesuggereerd dat Mars

de planeet Mercurius dichter bij de zon staat, wordt hij

een atmosfeer had die veel leek op die van de aarde.

slechts 427̊ , behoorlijk koel vergeleken met de helse

Maar deze lang geleden is verdwenen. De atmosfeer op

omstandigheden

Mars is nu zo dun dat de luchtdruk slechts 0,6% van de

De gassen die het broeikaseffect veroorzaken, hebben

aarde bedraagt en dat de gemiddelde oppervlaktetem-

altijd deel uitgemaakt van de atmosfeer van de aarde..

peratuur slechts -55̊̊C is. Een afbeelding van de huidige

Maar sinds de industriële revolutie zijn die gassen veel

atmosfeer

sneller de atmosfeer ingegaan dan ze dat van nature

12 -

van

Mars

zie

je

in

figuur

1-11

op

Venus.

Figuur 1-10. Zonne-energie en de opwarming van de aarde

Zouden doen. Enkele van deze gassen zijn:

Zoveel. NO2 is een ander bijproduct van de
verbranding van fossiele brandstoffen.

Koolstofdioxide (CO2): Dit is een kleurloos

Methaan (CH4): Methaan is het belangrijkste

gas dat een van de bijproducten is van de verbranding

bestanddeel van aardgas. Het wordt

van fossiele brandstoffen. Het grootste deel van de

gemaakt

CO2 die momenteel in de atmosfeer aanwezig is, is

steenkool, de afbraak van afval en door

daar voor vulkaanuitbarstingen miljoenen jaren

vee. Het absorbeert ongeveer 20 keer meer

geleden naar toe gebracht.. We helpen al jaren om de

energie dan CO2,en warmtde aardedusookop.

door

het

verbranden

van

kooldioxideconcentratie te verhogen. Koolstofdioxide
de aarde omdat het infraroodstraling absorbeert. De

Waterdamp Het broeikaseffect wordt ook verergerd
:
door waterdamp, maar het is meestal

wereldwijde uitstoot is gestegen van 1 miljard ton in

het gevolg van klimaatverandering en

levert de belangrijkste bijdrage aan de opwarming van

1900 tot 8 miljard ton in 2000.
Stikstofdioxide (NO2): De uitstoot van NO2 is lager dan

niet van de door de mens veroorzaakte emissies.
Wanneer de aarde opwarmt, vormt zich waterdamp,

de CO2 niveaus, maar de hoeveelheid energie

die stijgt en de temperatuur van de lagere lucht daalt.

die NO2 absorbeert is ongeveer 270 keer

Uiteindelijk koelt de waterdamp voldoende af om
weer in water te worden omgezet en valt weer neer.
- 13

Naarmate waterdamp opstijgt, zal er meer condenseren

Wetenschappers zijn onzeker over het exacte effect

in de wolken, wat zal helpen om de binnenkomende

van de toegenomen hoeveelheden waterdamp op

zonnestraling te reflecteren, waardoor er minder energie

aarde, maar ze geloven dat de concentratie van

in de atmosfeer van de aarde kan komen. Figuur 1-12

waterdamp

illustreert de watercyclus van verdamping condensatie

hoeveelheid kooldioxide .

gecorreleerd

is

met

de

grotere

en neerslag

DE WATERCYCLUS
WATEROPSLAG IN
IJS EN SNEEUW

WATEROPSLAG IN DE ATMOSFEER

NEERSLAG

SUBLIMATIE

CONDENSATIE
EVAPOTRANSPIRATIE

VERDAMPING

SME LTE NDE SNE E UW
IN STRO ME N
RIVIERLOOP
VERDAMPING
SURFACE RUNOFF

BRON

WATEROPSLAG IN
OCEANEN

ZOETWATER
OPSLAG

INFILTRATIE
GRONDWATER AFVOER
GRONDWATEROPSLAG

Figure 1-12. Watercyclus

!"#"1 2%%3+4%-5
Elke zomer, als de lokale temperatuur stijgt,

Grote hoeveelheden ijs op land ervoor zorgen dat de

smelt het ijs als onderdeel van de natuurlijke

zeespiegel wereldwijd stijgt. De eerste stijging zou

cyclus van bevriezen en ontdooien, zoals te zien

maar een paar centimeter zijn, maar zelfs die kleine

in figuur 1-13. Maar door de stijging van de

hoeveelheid

temperatuur op aarde in de afgelopen jaren,

kustgebieden overstromingen veroorzaken. Als de

smelten gletsjers en zee-ijs vaal meer dan dat ze

West-Antarctische ijskap op aarde, zou smelten en in

zich ophopen dankzij neerslag in de winter. Het

zee zou storten , zou de zeespiegel ongeveer 10 meter

verlies van grote ijsmassa’s versnelt de opwarming

stijgen. Steden als New York, Londen en zelfs landen

van de aarde, aangezien wit ijs en sneeuw heel

als Nederland en België zouden onder water staan.

goed zonlicht reflecteren, terwijl donkerder gekleurd
water en land dat niet doet. Bovendien zullen
14 -

kan

voor

sommige

laagge-legen

Het continent Antarctica bevat ongeveer 90%van het
wereldijs. Op zijn dikst is het antarctische ijs 2.133
meter dik. Als al dat ijs zou smelten, zouden de
oceanen ongeveer 61 meter stijgen, genoeg om de
Bahama’s volledig onder water te zetten en zelfs een
groot deel van Parijs zou dan onder water staan.
Gelukkig voor degenen die naar Parijs op vakantie
willen, heeft zelfs de recente stijging van de
temperatuur

de

gemiddelde

temperatuur

van

Antarctica op -37° gebracht, dus zal het niet snel
smelten.

Noordpool

Op de Noorpool is het ijs niet zo dik als op Antarctica
en drijft het op het zeewater. Als dit ijs zou smelten,
zou het zeeniveau minder worden beïnvloed, net zoals
smeltend ijs in een glas geen invloed heeft op het

Meter aan de zeespiegel toevoegen als het zou
smelten, genoeg om plaatsen als Bordeaux en Nice
onder water te zetten. Omdat delen van Groenland veel

niveau van je drankje. Groenland heeft echter ook een

zuidelijker liggen dan de Noordpool, wordt het daar

grote ijslaag en aangezien dit op land ligt zou het

regelmatig boven het vriespunt. Van alle grote ijskappen

ongeveer 7

ter wereld smelt Groenland waarschijnlijk het eerst.

SNEEUW
SUBLIMATIE

VERDAMPING

NEERSLAG

ATMOSPHERISCHECCIRCULATIE

IJS-cyclus

EQUILIBRIUM
LIJN

SMELTEN
EN UITLOPEN

WARMTE
OCEAAN
CIRCULATIE

Figuur-1-13.-Watercyclus tussen Oceaan, atmosfeer en gletsjers.
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!"#"# 60*.7.&%%8%//%0&%3 4-3 9% *:;-)8+3<
4-3 9% --)9%
Het effect van de opwarming van de aarde op het ecosysteem
is moeilijk te voorspellen. Ecosystemen zijn erg delicaat
en kleine veranderingen kunnen ze drastisch veranderen.
De ecosystemen van de aarde zijn ook met elkaar
verbonden; veranderingen in het ene ecosysteem zal
altijd
gevolgen hebben
voor andere
ecosystemen.
Een temperatuurstijging
of regen in verschillende
gebieden beïnvloed de groei van gewassen. Naar schatting
gaat elk jaar ongeveer voor 5 miljard Euro aan gewassen
verloren als gevolg van veranderingen in het ecosysteem als
gevolg van de opwarming van de aarde. Voor elke
graad
van temperatuurstijging
is
er
een
afname
van
de gewasopbrengst van 3-5%.

Ecosysteem
Een gebied dat bestaat uit alle levende (planten, dieren en micro-organismen en niet-levende fysieke
factoren van de omgeving die in harmonie met elkaar functioneren.

!"#"= >533%3 ;% 9% *:;-)8+3< 4-3 9%
--)9% stoppen
Naast het verhogen van de temperatuur op aarde , draagt de

andere tijden in de geschiedenis van de aarde? Dankzij

uitstoot van broeikasgassen direct bij aan gezondheids-

luchtbellen die in het ijs zijn opgesloten, kunnen we een idee

problemen, zure regen en de vorming van ozon. In veel delen

krijgen van hoe de atmos-feer in het verleden was. Studies van

van China en India blijft luchtverontreiniging een probleem voor

deze bellen hebben aangetoond dat deze huidige concen-tratie

de

veel groter is dan het natuurlijk versprei-dingsgebied dat de

volksgezondheid.

Zure

regen

treedt

op wanneer

zwaveldioxide (SO2), zwaveltrioxide (SO3) en stikstofdioxide
(NO2) in de atmosfeer een chemische reactie ondergaan om
zure verbindingen te vormen. Deze worden geabsorbeerd door
waterdruppels in de wolken en vallen dan op de grond,
waardoor de zuurgraad van het eco-systeemtoeneemt. Dit kan
het plantenleven, de bodem en gebouwen beschadigen. De
meeste zure verbindingen worden afgezet nabij de bron van
verontreiniging, maar ze kunnen ook honderden of duizenden
kilometers in de atmosfeer worden vervoerd. Dit betekent dat
vervuiling in Europa ontstaan naar China kan worden

afgelopen 650.000 jaar is aangetroffen. Als de CO2 concentratie
stijgt tot 400-440 ppm, ligt de uiteindelijke temperatuur-stijging
tussen

2,4

en

2,8°C

Om het CO2-niveau te stabiliseren, moet het pieken en
vervolgens dalen. Hoe sneller dit gebeurt, hoe langer het
piekstabilisatieniveau. Om de CO2-equivalentconcentraties rond
445tot 490 ppmte stabiliseren, zou volgens het IPCC de CO2uitstoot

tegen

2015

een

piek

moeten

bereiken

(uiterlijk) en dan tegen 2050 50-85% onder het niveau van 2000

versa.

dalen. En nee, ze zijn niet genoeg vertraagd om binnenkort een

De huidige concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer is

piek te bereiken. Een latere piek leidt dus tot nog grotere

180-300 ppm. Hoe verhoudt dit zich tot

stijgingen in temperatuur

getransporteerd
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en

vice

Parts per miljoen (ppm)
Een meting die zeer verdunde concentraties van stoffen beschrijft. Vergelijkbaar met 1 cent op honderd cent,
delen per miljoen betekent letterlijk het aantal delen uit een miljoen. Een ppm is gelijk aan één milligram per liter
water (mg/l), of 1 milligram per kilogram grond (mg/kg).

koolstofdioxideconcentratie(ppm)

CO2-uitstoot (miljard ton)
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toont de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging

aardgas en een derde meer dan olie. Daarom vermindert

met de CO2 concentratie per jaar..

het gebruik van aardgas in plaats van steenkool de

De opwarming van de aarde zal eeuwenlang doorgaan

uitstoot ‘per eenheid verbruikte energie.

met de broeikasgassen die al in de atmosfeer zijn
uitgestoten. Hoewel het lijkt alsof er al veel schade is
aangericht, kunnen we onze impact toch verminderen
door een aantal dingen te doen:

Gebruik

van

koolstofvrije

energiebronnen:

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne- en
kernenergie produceren geen CO2. Als waterstof op een
duurzame manier wordt gewonnen (zoals bij de DIY),

Verbeter de energie-efficiëntie: energie-efficiëntie is

produceren

de verhouding tussen de energie-input en de energie-

stroombronnen kunnen worden gebruikt om water ,

output van een machine. Alle soorten apparatuur

zwembaden of hele huizen en bedrijven te verwarmen.

brandstofcellen

ook

geen

CO2.

Deze

kunnen energiezuiniger worden gemaakt, van auto's
en apparaten tot het elektriciteitsnet zelf. Elke

CO2 uitstoot opvangen en opslaan: er bestaan veel

verhoging van de efficiëntie resulteert in minder

technologieën om de CO2 die wordt uitgestoten bij het

gebruik van fossiele brandstoffen, wat op zijn beurt de

verbranden van fossiele brandstoffen af te vangen en

uitstoot van broeikasgassen vermindert.

op te slaan. Deze technologieën kunnen zowel voor

Bespaar energie: energie besparen is het gebruik van

als na verbranding worden gebruikt. Enkele van de

minder van een dienst die energie vereist, daarom

plaatsen waar CO2 kan worden opgeslagen zijn onder

verlaagt het de uitstoot. Er zijn talloze manieren om

meer uitgeputte olie- en gasvelden., zoutholtes en

energie te besparen: doe het licht uit, gebruik een

onontmijnbare kolenlagen. De beste methode om onze

ventilator in plaats van airconditioning en gebruik

uitstoot van verontreinigde stoffen substantieel te

minder warm water.

verminderen, is door niet-fossiele brandstoffen te

Gebruik van minder koolstof intensieve fossiele

ontwikkelen. Alternatieve energiebronnen als zonne- ,

brandstoffen: als steenkool wordt verwerkt zonder

wind- en brandstofcelstroom zouden een grote reductie

gebruik te maken van Clean Coal Technologies, stoot

van broeikasgassen kunnen veroorzaken als ze op

het 75% meer koolstof uit per eenheid energie dan

grote schaal worden gebruikt.
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Huidige

energietechnologieën

omvatten

fossiele

brandstoffen zoals steenkool, olie, gas, maar ook
kernenergie en chemische energie zoals batterijen.
Kolen, olie en gas zullen in de nabije toekomst
waarschijnlijk

schaars

worden,

aangezien

de

wereldbevolking snel groeit en de energiebehoefte
van de wereld toeneemt. We gebruiken zoveel energie
dat we moeten meten in Zettajoules (ZJ) of 1025 joule.

Joule
Een joule

(J) is een energie-eenheid in het

Internationale systeem van Eenheden (SI). Het kan worden
gedefinieerd als het werk dat wordt gedaan om één Watt
aan vermogen gedurende één seconde te produceren,
dus een gloeilamp van 100 Watt gedurende één
seconde gebruiken, verbruikt 100 joule energie.
Hoeveel energie kunnen we halen uit de resterende
fossiele brandstoffen? De schattingen lopen sterk
uiteen. Figuur 1-15 toont een geschatte verdeling van
de geschatte 57 ZJ olie die op de planeet achterblijft.
In 2005 verbruikte de wereld 0,18ZJ olie. Zelfs als dat
tempo gelijk zou blijven, zouden de bewezen
oliereserves binnen iets meer dan 40 jaar opraken.,
en elke toename van het gebruik naarmate de
bevolking groeit, zou die tijd alleen maar verkorten.
Maar al deze cijfers zijn schattingen en er bestaat veel
onzekerheid over hoe nauwkeurig ze werkelijk zijn. De
11 ZJ van toekomstige toevoegingen aan de winbare
reserves zou optimistisch zijn. We hebben de nadelen
van fossiele brandstoffen al verschillende keren besproken,
maar nogmaals , enkele van de nadelen van fossiele
brandstoffen zijn onder meer:
Niet-hernieuwbaar: fossiele brandstoffen zijn niethernieuwbare hulpbronnen die miljoenen jaren nodig
hebben om gevormd te worden . Daarom is er geen
manier om meer te verkrijgen als de reserves eenmaal
zijn uitgeput
18 -

Fossiele brandstof: kolen

Vervuiling: koolstofdioxide wordt uitgestoten door
fossiele brandstoffen, die de grootste bijdrage leveren
aan het broeikaseffect. Steenkool geeft kooldioxide,
zwaveldioxide en zwaveltrioxide af, waardoor zure
regen ontstaat. De zure regen kan leiden tot
vernietiging van bossen en tot erosie van rots- en
metselwerkconstructies. Ruwe olie bevat giftige
chemicaliën die bij verbranding luchtvervuiling
veroorzaken.
Vernietiging van land: de winning van steenkool en
aardgas resulteert in vernietiging van land.
Gevaarlijk: de winning van steenkool wordt beschouwd
als een van de gevaarlijkste banen ter wereld.
Fabriekslocatie: om genoeg fossiele brandstoffen te
verbranden om het net van energie te voorzien, zijn
regelmatig treinladingen brandstof nodig. Daarom
betekent dit dat de fabrieken zich in de buurt van de
fossiele brandstofreserves moeten bevinden.
Olielozingen: olielozingen komen voor en veroorzaken
vervuiling en gevaren voor het milieu. Ze hebben
jarenlange catastrofale gevolgen voor het zeeleven.
Politiek: veel van de landen met oliereserves zijn
politiek instabiel. Naties die geen reserves hebben en
afhankelijk zijn van olie, kunnen proberen de politiek
van die landen voor hun eigen voordeel te
beïnvloeden.

Het berekenen van de CO2-uitstoot van verschillende
voertuigtypes kan ingewikkeld worden, maar er zijn een
aantal gemakkelijke relaties die gebruikt kunnen
worden om voertuigen te vergelijken en de hoeveelheid
CO2-uitstoot zijn:
•

Waarbij bv. de benzine-equivalent energie-inhoud
van de elektriciteitsfactor is

Figuur 1-15 Gescha_e aVraak van de naar scha`ng 57 ZJ
olie die op de planeet achterblijc.

•

1/0.15 is de brandstofinhoudsfactor

•

AF is de op aardolie gebaseerde accessoire factor
en-

Brandstofcel- en elektrische voertuigen (EV) produceren

•

niet de vervuiling die wordt veroorzaakt door verbran-

Deze methode is ontwikkeld door het Amerikaanse

dingsmotoren. Bij elektrische voertuigen worden fossiele

ministerie van Energie om het brandstofverbruik van

brandstoffen gebruikt om elektriciteit op te wekken die

elektrische en hybride voertuigen te vergelijken met

nodig is om de batterijen op te laden. In brandstofcel-

traditionele benzine auto’s

voertuigen wordt waterstof ook gemaakt door

fossiele

brandstoffen. Dus wat zijn de voordelen van dit soort
voertuigen

voor

ons?

Als de elektriciteit of waterstof wordt geproduceerd uit

DPF is de drijvende patroonfactor

Een eenvoudige methode om voertuigemissies te
berekenen is gebaseerd op het brandstoftype. De
brandstofemissiefactor is gebaseerd op de warmte-

CO2-uitstoot

inhoud van de brandstof, de fractie koolstof in de

gehalveerd. Als de elektriciteit of waterstof wordt

brandstof die wordt geoxideerd en het koolstofgehalte.

opgewekt

Dit kan als volgt worden berekend

fossiele

brandstoffen,
uit

wordt

de

hernieuwbare-bronnen

zoals

zonnepanelen en elektrolyse, kan de CO2-uitstoot
worden teruggebracht tot minder dan 1%. De auto’s die

CO2-emissie = gebruikte brandstof x
warmte-inhoud
x emissiefactor
2

worden aangedreven door EV-batterijen zijn nog steeds
schoner dan auto’s op gas. Bovendien kunnen de
kosten van de benodigde elektriciteit of de opgewekte
waterstof slechts een fractie zijn van de huidige kosten

Deze vergelijking wordt vaak gebruikt om snelle
schattingen van CO-2 emissies te verkrijgen.

van benzine per liter.

Figuur 1-16
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Zoals gezegd in paragraaf 1.1, zijn er veel soorten

In inleiding tot deze technologieën wordt in de volgende

hernieuwbare

paragrafen besproken.

“groene”

technologieën.

Deze

technologieën omvatten brandstofcellen, zonnecellen,
windenergie en elektrolyse.

!"?"! 2*33%0%@@%3
afhankelijk van de lokale programma’s. Er zijn veel
strategieën voor het ontwerpen van zonne-energie die
zowel huizen als commerciële gebouwen kunnen
helpen efficiënter te werken en aangenamer en
comfortabeler te maken om te wonen en te werken.
Naast

dit

lokale

gebruik

van

zonne-energie,

profiteren nutsbedrijven en energiecentrales ook

Zonnepanelen

De zon heeft nog ongeveer 6,5 miljard jaar te gaan
voordat hij instort tot een witte dwergster, dus de
warmte en het licht van de zon kunnen een in principe
eindeloze hoeveelheid energie leveren. We kunnen
deze energie op vele manieren benutten, waaronder
het concentreren van zonnestroomsystemen, passieve

aan

van

zon

en

Door

de overvloedige energiebron van de
bieden

ze voordelen aan hun klanten.

zonne-energiesystemen

kunnen energiecentrales
elektriciteit

uit

de

zon

op

te

concentreren,

grotere

schaal

produceren, waardoor

consumenten op hun beurt kunnen profiteren van
zonne-energie zonder te hoeven investeren in
persoonlijke zonnetechnologiesystemen.

zonneverwarming en dag verlichting, fotovoltaïsche
systemen,

warm

water

op

zonne-energie,

proceswarmte op zonne-energie en ruimteverwarming
en -koeling

Zonne-energie kan voor zowel grote als kleine

Zonne-energiesystemen concentreren

toepassingen worden ingezet. Bedrijven en de industrie

Systemen die lenzen, spiegels en

kunnen hun energiebronnen diversifiëren, de efficiëntie

volgsystemen gebruiken om een breed scala

verbeteren en geld besparen door

aan zonlicht in een kleine straal verzamelen.

zonnetechnologieën.

Huiseigenaren

te kiezen voor
kunnen

ook

De lichtbundel kan worden gebruikt als

zonnetechnologieën gebruiken voor verwarming en koeling,

warmtebron voor een traditionele

elektriciteit en waterverwarming. Huiseigenaren kunnen ook

energiecentrale. Er zijn veel soorten

zonnetechnologieën gebruiken om voldoende elektriciteit te

concentratietechnieken, zoals de zonnetrog, de

produceren om “off-grid” te werken of om de extra elektriciteit

zonne-energietoren en de parabolische

aan de nutsbedrijven te verkopen,

schotel.
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Windturbines gebruiken de wind om elektriciteit op
te wekken. Ze zijn gemonteerd op torens, meestal 30
meter of meer boven de grond., waar ze kunnen
profiteren van snellere en minder turbulente wind.
Turbines

vangen

de

windenergie

op

met

hun

propellervormige bladen die op een as zijn gemonteerd
om een rotor te vormen.
Een blad werkt net als een vliegtuigvleugel. Als de wind
waait, vormt zich een zak met lagedruklucht aan één
kant van het blad. De lagedrukluchtzak trekt het blad er
dan naar toe, waardoor de rotor gaat draaien. Dit heet lift.
De kracht van de lift is eigenlijk veel sterker dan de
windkracht tegen de voorkant van het blad, wat de
weerstand wordt genoemd. De combinatie van lift en
weerstand zorgt ervoor dat de rotor draait als een
propeller, en de draaiende as laat de generator draaien
om

elektriciteit

op

te

wekken.

Windturbines kunnen worden gebruikt als op zichzelf
staande toepassingen, zoals het pompen van water of
communicatie, of ze kunnen worden aangesloten op een

Windturbines

elektriciteitsnet of zelfs gecombineerd worden met
een

fotovoltaïsch

(zonnecel)

systeem.

Voor

windenergie-bronnen op utiliteitsschaal (megawattformaat) wordt een groot aantal windturbines meestal
dicht bij elkaar gebouwd om een windpark te vormen.
Verschillende

publieke

elektriciteitsleveranciers

gebruiken tegenwoordig windturbine parken om hun
klanten van stroom te voorzien., terwijl huiseigenaren,
boeren en veeboeren in winderige gebieden ook
kleinere individuele windturbines kunnen gebruiken
om hun elektriciteitsrekening te verlagen.
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Elektrolyse is een chemische reactie waarbij een
elektrische stroom wordt gebruikt om bindingen te

KATHODE

ANODE

verbreken die moleculen bij elkaar houden. Een
elektrolyser is een machine die een elektrische stroom in
een vloeistof kan brengen met behulp van twee stukken

WATERSTOF

ZUURSTOF

ELECTROLIET
E

waardoor de reactie van elektrolyse kan plaatsvinden
De elektrolyse van water is het door elektriciteit breken
van het watermolecuul in waterstof en zuurstof. De
elektrolyse van zuiver water is erg moeilijk omdat het een
zeer lage geleidbaarheid heeft, wat betekent dat
elektriciteit er niet zo gemakkelijk doorheen wil stromen.
De elektrische geleidbaarheid kan worden versneld door
een elektrolyt toe te voegen, zoals een zuur, zout of een

WATERSTOF
BELLEN

OPLOSSING

ervoor zorgen dat de ionen in verbindingen bewegen,

MEMBRAAN

metaal, elektroden genoemd. De elektrische stroom kan

ZUURSTOF
BELLEN

Standaard
elektrolyse

base. Zout water heeft ongeveer een miljoen keer meer
geleidbaarheid dan zuiver zoet water.
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Om

een

elektrolysereactie

te

starten,

wordt

een elektrische stroombron verbonden met twee
elektroden

die

in

water

worden

ION
Een deeltje dat elektrisch geladen is (het kan een

geplaatst.

positieve of negatieve lading zijn), of een atoom of

Waterstofbellen zullen verschijnen bij de negatief geladen

molecuul dat elektronen gewonnen of verloren

elektrode en zuurstof zal omhoog borrelen bij de positief

heeft

geladen elektrode. De hoeveelheid waterstof en zuurstof
die wordt gegenereerd, is afhankelijk van de elektrische
lading die door het water wordt

gestuurd.

De

elektrolyse vindt plaats omdat er energie nodig is om
de ionen gescheiden te houden zodat ze zich kunnen
verzamelen bij de

verschillende elektroden.
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Figuur 1-17. NASA
brandstofcellen

Brandstofcellen zetten chemische energie direct om in

Anode

elektriciteit en warmte met een hoog rendement. Deze

De negatief geladen pool van een brandstofcel

apparaten kunnen overal worden gebruikt, zolang las

of batterij die stroom levert.

nodig

is,

zolang

er

brandstof

wordt

geleverd.

Brandstofcellen zijn een van de weinige apparaten met
alternatieve energie die voor veel toepassingen kunnen
worden gebruikt. Ze kunnen draagbare elektronica,
auto’s, huizen, gebouwen en zelfs ruimteschepen
aandrijven. De basistechnologie achter een brandstofcel
is eenvoudig: het bestaat uit een elektrolyt laag die aan
weerszijden tussen een poreuze anode en kathode is
ingeklemd.
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Kathode
De positief geladen pool van een brandstofcel of
batterij die stroom levert.

Waterstof wordt aan de anodezijde afgebroken tot protonen

Brandstofcellen kunnen verschillende brandstoffen gebruiken

en elektronen en aan de kathodezijde gecombineerd met

om waterstof energie op te wekken. Chemicaliën zoals

zuurstof om water en warmte te produceren. Protonen

fosforzuur, carbonaat, methanol, vaste oxiden en ethanol

worden via de elektrolyt van de anode naar de kathode

kunnen allemaal worden gebruikt om een brandstofcel

getransporteerd en de elektronen worden via het externe

van stroom te voorzien, maar de betrokken chemische

circuit naar de kathode gevoerd. Zowel de anode als de

reacties

kathode bevatten een katalysator om de chemische

beschreven.

reacties te versnellen. Figuur 1-18 toont een voorbeeld van

brandstofcellen kan worden gemaakt van fossiele

een typische brandstofcel met protonen

brandstoffen en uit vele bronnen van biomassa,

uitwisselingsmembraam (PEM) met de volgende reacties:

waaronder

zijn

natuurlijk
Brandstof

anders

voor

gemeentelijk

dan

hierboven

van

dit

veel

afval,

soort

zuiveringsslib,

bosbouwresiduen, land- en dierlijk afval.
Chemische reacties anode:

Hoewel brandstofcellen een zeer efficiënte en schone

H2 (g) →2H+ (aq) + 2e–

energiebron zijn, is hun vermogen relatief klein en

Kathode:
½ O (g) + 2H+ (aq) + 2e– → H O (l)

kunnen soms veel restwarmte genereren. Toch vormen

2

2

ze en belangrijk deel van de toekomst van energie

Algemeen:
H2 (g) + ½ O 2 (g) → H 2O (l)
+ elektrische energie +
restwarmte
ELEKTRISCH CIRCUIT
e
e

e
e

BRANDSTOF H2
(WATERSTOF)

VERGROOT

e
e

O
(ZUURSTOFN)
H+
H+

2H

e
e

H+

H2

O2

O
O2

H+

PEM
BRANDSTOFCEL

H2 O

WARMTE

e-

O

GEBRUIKTE
BRANDSTOF
RECIRCULEERT

LUCHT + WATERDAMP

STROOMVELDPLAAT
GASDIFUSIE
ELEKTRODE (ANODE)
KATALYSATOR

STROOMVELDPLAAT
GASDIFUSIE
ELEKTRODE (ANODE)
KATALYSATOR

PEM
BRANDSTOFCEL
ZIIJ-AANZICHT

PROTON EXCHANGE MEMBRANE

Figuur 1-18. enkelvoudige PEM brandstofcel
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eenvoudig als het klinkt. We zijn niet afhankelijk van
fossiele brandstoffen omdat ze echt heel goed zijn in wat
ze doen. Ze zijn gemakkelijk te vervoeren, ze kunnen in
enorme hoeveelheden worden opgeslagen en kunnen
indien nodig worden gebruikt. En bevatten ook een grote
hoeveelheid energie in elke druppel
Fossiele brandstoffen maken al meer dan honderd jaar
deel uit van de wereldeconomie en de gebouwen en
infrastructuur op de plaatsen om ze uit de grond te halen,

Fossiele brandstof aardgas

Wat als we alle energie die momenteel wordt opgewekt
door vervuilende fossiele brandstoffen vervangen door
schone hernieuwbare energie, die het milieu niet
schaadt en ons beperkte elektriciteit geeft? Waarom

ze te raffineren naar

verschillende producten, ze te

distribueren naar de consument en ze te verbranden om
energie te leveren, zit zo in ons systeem
niemand erover hoeft na te denken.

zouden we dat niet doen? Het antwoord is niet zo

ELEKTRISCH NET
ANDERE HERNIEUWBARE: zon,
geothermisch, waterstof,
biomassa

BRANDSTOFCELLEN
EN MACHINES
KORTE TERMIJN
ENERGIE OPSLAG

WATERSTOF
VOERTUIGEN

VULSTATION
ELEKTROLYZER

TRANSPORT
NAAR LOKAAL
VULSTATION

WIND

ELECTROLYSE
R

WATERSTOF
OPSLAG

WATERSTOF
TANKEN

ELEKTRISCH LEIDING
WATERSTOF LEIDING

Figuur-1-19.Een op waterstof gebaseerd energie systeem 24
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dat bijna

Het is echt een opmerkelijk systeem. Om benzine in

aan waterstof. Het bestaat niet op zichzelf in de natuur,

je auto te krijgen, moet het gewonnen worden op

dus heeft het energie nodig om het te scheiden van de

duizenden meters onder de grond of uit de bodem

andere elementen waarmee het van nature een band

van de oceanen, vaak ver weg. Het wordt gedurende

heeft. Het is minder energierijk, dus er kan niet zoveel

vele weken getransporteerd in enorme tankers of

stroom worden gehaald uit een milliliter waterstof als uit

door kilometers lange pijpleidingen. Geraffineerd in

een milliliter benzine. Er zijn manieren om deze

een delicaat chemisch proces om benzine te

tekortkomingen te omzeilen en de gemakkelijkste

scheiden van de vele andere olieproducten, die over

manier is via bronnen van hernieuwbare energie

de hele wereld wordt gedistribueerd door vloten van
tankwagens en tenslotte wordt opgeslagen in

Schone energie, zoals wind- en zonne-energie is een

ondergrondse opslagtanks. Daarna kan het veilig en

geweldige manier om elektriciteit op te wekken zonder

snel worden overgeheveld in de auto. Een liter gas

vervuiling te veroorzaken, maar de zon schijnt niet altijd en

kost minder dan een liter koffie.

de wind waait ook niet altijd (fig. 1-19). Wanneer er

Stel je nu voor dat al deze infrastructuur, uitrusting en

overtollige energie is, kan dat overschot worden gebruikt

mankracht werd besteed aan waterstof in plaats van

om waterstof te genereren: uit water, biomassa of

olie.

koolwaterstoffen. Als er dan een tekort aan energie is door

In tegenstelling tot olie, aardgas en steenkool is waterstof

een bewolkte dag of een windstille nacht kan die waterstof

het meest voorkomende element in het universum en

worden gebruikt als brandstof voor waterstofbrandstof-

kan het worden gewonnen uit bronnen die over de hele

cellen om elektriciteit op te wekken om de gaten op te

wereld beschikbaar zijn: water, organisch materiaal en

vullen. Het is nooit overal bewolkt of windstil, dus waterstof

zelfs olie en gas. Het brandt ook schoon en produceert

kan in het ene gebied worden geproduceerd en in het

alleen water als uitlaat. Maar er zijn ook enkele nadelen

andere worden gebruikt.
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WATERSTOF (H2)
ZUURSTOF (O2)

O2
O2

ZON

O2
O

ZON
CEL

O2
2
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O2
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ee-

ELECTROLYSER

BRANDSTOFCEL

e-

MOBILITEIT

RECREATIE
WIND
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WATER (H O)
2

ELEKTRONIC
WIND TURBINE
LICHT
Figuur-1-20. Diagram van hernieuwbare waterstofcyclus van hernieuwbare naar applicaties
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Door ons elektriciteitsnet minder afhankelijk te

Dit is allemaal mogelijk. Als olie schaars wordt en de

maken van grote gecentraliseerde energiecentrales en

technologie om waterstofbrandstofcellen te maken in

door lokale opwekking van stroom te stimuleren,

de toekomst verbetert, zal onze economie misschien

verminderen we ook de hoeveelheid stroom die nodig is

worden aangedreven door waterstof en hernieuwbare

om elektriciteit over lange afstanden te transporteren.

energie. En zullen we eindelijk een energiebron

Overtollige waterstof uit het elektriciteitssysteem wordt

hebben die onze planeet niet beschadigd om onze

brandstof voor waterstofauto’s, die kunnen worden

levens te vergemakkelijken.

aangesloten om onze huizen en kantoren van stroom te
voorzien als ze hun waterstof niet gebruiken om te rijden.

'(? @$"+0%A,huizen en grotere auto’s beginnen te bouwen, terwijl de
wereldbevolking blijft groeien tot meer dan 7 miljard
mensen. Van onze beperkte fossiele brandstoffen kan
niet worden verwacht dat ze deze groei bijbenen, en als
ze uiteindelijk opraken hebben we alternatieve energiebronnen nodig om in deze behoeften te voorzien.
Gelukkig is er al veel werk verzet om schone
hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen. Zonneenergie wekt elektriciteit op, windenergie maakt gebruik
Energie

Energie is een essentieel onderdeel van onze
moderne manier van leven. Terwijl fossiele
brandstoffen al meer dan honderd jaar de
belangrijkste energiebronnen zijn, ze hebben
bijgedragen tot een enorme groei van onze
technologie, mobiliteit en bijna elk aspect van ons
leven, hebben ze aanzienlijke gevolgen voor onze
planeet,
zoals
vervuiling,
wereldwijde
klimaatverandering, en uitputting van beperkte
natuurlijke hulpbronnen. Om te blijven groeien en
bloeien en om ons milieu te beschermen
moeten we fossiele brandstoffen ontgroeien.

van de kinetische energie van de lucht, bio-energie
maakt de chemische energie van planten vrij en
waterstofbrandstofcellen leveren energie met behulp
van het meest voorkomende element in het universum.
Hoewel ze elk voor- en nadelen hebben , hebben ze
allemaal het potentieel om in de toekomst een centraal
onderdeel van onze energie-infrastructuur te worden.
In de volgende hoofdstukken zullen we deze en andere
energiebronnen onderzoeken om meer te weten te
komen over hoe deze technologieën de energieeconomie al hervormen en de volgende revolutie in de

De wereldwijde vraag naar energie zal blijven stijgen
naarmate nieuwe landen en samenlevingen grotere
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energieproductie beginnen te stimuleren..

BC!D
1.Welke twee landen hebben momenteel een energiebehoefte die sneller groeit dan de rest van
de wereld?
a. USAen Canada
b. China en India
c. USAen China
d. Rusland en India
2. Hoe draagt kooldioxide bij aan de opwarming van de aarde?
a.Het absorbeert infrarode straling
b.Het houdt zonlicht tegen
c. Het is afkomstig van fossiele brandstoffen
d.Het wordt door planten opgenomen
3. Alle volgende aspecten zijn manieren om de impact van de opwarming van de aarde te
verminderen, BEHALVE
a.Verbetering van de energie-efficiëntie
b.Energie besparing
c.Het gebruik van koolstofvrije
energiebronnen
d.Toenemende energievraag
4. Welke van de onderstaande stellingen is GEEN nadeel van fossiele brandstoffen?
a.Ze zijn een niet-hernieuwbare hulpbron
b. Ze geven schadelijke straling af
c. Ze veroorzaken vervuiling
d. Ze dragen bij aan de opwarming van de aarde
5. Wat heeft een op waterstof gebaseerde schone energie-economie nog steeds nodig:
a.Benzine aangedreven auto’s
b.Kolencentrales
c.Zonne-en windenergie
d.Nucleaire energie
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