
 
 
 

 
 
 
 

Piekgedrag windenergie kost extra brandstof en verhoogt CO2 uitstoot 
 

 
De hoeveelheid windenergie waarmee het Rijk rekent is de hoeveelheid stroom die de turbines aan 
de voet verlaat. De werkelijke energiebesparing is echter aanzienlijk minder, want het opvangen 
van de pieken van de windstroom verlaagt het rendement van de klassieke gas- en kolencentrales, 
en verhoogt hun brandstofverbruik en CO2 uitstoot. Voor een constante productie worden het liefst 
STEG-centrales gebruikt (SToom En Gas) die een hoog brandstofrendement kunnen halen van 60%. 
Maar een STEG-eenheid is moeilijk regelbaar, het veranderen van de elektriciteitsproductie gaat 
langzaam. Zijn er pieken in de elektriciteitsvraag, dan worden die opgevangen door zogenaamde 
piekscheerders. Dit zijn gasgeneratoren, die weliswaar snel geregeld kunnen worden, maar een laag 
brandstofrendement hebben dat tot 30% kan dalen. Door het opvangen van de windstroompieken 
gaan de klassieke centrales dus meer fossiele brandstof verstoken. 
 
Verschillende studies van de buitenlandse praktijk tonen aan dat we met een serieus te nemen ver-
schijnsel te maken hebben. In 2010 is in de VS een onderzoek gepubliceerd aan de hand van zeer 
gedetailleerde gegevens van productie, brandstofverbruik, en emissie van elektriciteitscentrales in 
de staten Texas en Colorado.i De resultaten blijken ernstig. Tijdens daluren wordt vaak zoveel wind-
energie geproduceerd dat het nodig is om zelfs de productie van de logge, slecht regelbare kolen-
centrales terug te draaien. Met het terugdraaien van de gas- en kolengeneratoren wordt veel ener-
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gie verspild. In Colorado heeft de windenergie het brandstofverbruik van de centrales zelfs ver-
hoogd, ze stoten meer CO2 uit dan zonder windenergie het geval zou zijn geweest.  In Texas is de 
CO2 uitstoot ongeveer hetzelfde gebleven of iets verhoogd dank zij de komst van de windmolens. 
Zo kost de windstroom dus evenveel of zelfs meer energie dan stroom uit de centrales. In Neder-
land zijn de verhoudingen van wind- gas- en kolencapaciteit praktisch gelijk aan die in Texas. We 
kunnen de situatie in Texas dus als een blauwdruk voor Nederland beschouwen. 

De fysicus Fred Udo publiceerde in 2011 een vergelijkbaar onderzoek gebaseerd op praktijkgege-
vens uit Ierland.ii Daar blijkt dat van de 30% windstroom die bruto aan het net wordt geleverd maar 
enkele procenten netto overblijven, terwijl de windpieken alleen door gascentrales werden opge-
vangen.  

Weliswaar zijn er geen harde bewijzen dat bij ons hetzelfde aan de hand is, maar er zijn wel sterke 
aanwijzingen voor. Onze hoogwaardige gascentrales blijken namelijk een veel lager rendement te 
hebben dan op grond van hun kwaliteit mag worden verwacht. Dit kan alleen uitgelegd worden 
door de opvang van windstroom, waarvan zo niet meer dan 18 % als netto energiebesparing over-
blijft.iii Er is dus dringend behoefte aan gedetailleerde productiecijfers uit de praktijk, die kunnen 
laten zien hoe sterk de windturbinepieken het rendement van de centrales verlagen. Zolang die 
cijfers niet beschikbaar zijn, mogen we er niet vanuit gaan dat de goedbedoelde windmolens werke-
lijk doen wat van hen verwacht wordt, namelijk uitsparen van fossiel brandstofverbruik en vermin-
deren van emissies.  

De opeenvolgende ministers van Economische Zaken ontkennen dit probleem stelselmatig, en ge-
ven er de voorkeur aan om te vertrouwen op modellen die prettige uitkomsten opleveren. Zij grij-
pen steeds terug op een model van Tennet dat is gebruikt voor het Delftse proefschrift van Bart 
Ummels. Ummels onderzoek is echter in de eerste plaats gericht op de technische aspecten van 
inpassing van windstroom. Het doet wel enkele uitspraken over het rendementsverlies, maar is 
aantoonbaar ontoereikend om dit probleem goed te beschrijven. Dit wordt ook wel door de sector 
erkend, maar nooit in het openbaar. 

Je zou mogen verwachten dat de gewaarschuwde Rijksoverheid onverwijld de harde cijfers op-
vroeg. De Ministers van EZ en I&M zijn herhaaldelijk op dit probleem geattendeerd, en de Tweede 
Kamer verzocht meer dan eens om een onderzoek naar het effect van de inpassing van wind-
stroom. Wij dachten altijd dat een model door toetsing aan de praktijk zijn waarde moet bewijzen, 
maar de minister zegt liever: “Kom me niet met feiten aan, ik weet toch hoe het zit!” (cit. Bolke-
stein). 
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i BENTEK Energy - How Less Became More. Zie http://www.nkpw.nl/index.php/archief/1844-
piekgedrag-windenergie-verhoogt-inderdaad-co2-uitstoot. 
ii F. Udo - Wind energy in the Irish power system: http://www.clepair.net/IerlandUdo.html. 
iii www.clepair.net/Nederlandse_elektriciteitsvoorziening.pdf. 
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