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Doel van dit document
EnergyVille presenteerde in oktober 2022 een studie hoe België naar nul broeikasgasuitstoot kan gaan in 2050. 
De volledige set van aannames, modelbeschrijvingen en gedetailleerde resultaten vindt men op de website 
https://perspective2050.energyville.be. De modelontwikkeling achter de studie werd gefinancierd door het 
energietransitiefonds van FOD Economie en door Febeliec.

Dit document is bedoeld om de voornaamste conclusies aan de geïnteresseerde lezer te verduidelijken zonder dat 
deze door alle cijfers, grafieken en scenarioresultaten dient te gaan.

Hieronder geven we eerst een overzicht van de sectoren waar broeikasgasemissies moeten 
gereduceerd worden, om vervolgens per sector de weg naar netto nul emissies 
te schetsen. 
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1. Hoe kan België klimaatneutraal worden in 2050?

Energie is dezer dagen niet uit het nieuws weg te branden. Bedrijven komen in de problemen door hoge gas- en 
elektriciteitsprijzen, en talloze gezinnen hebben moeite om de energierekening te betalen. 
De grootste reden voor de stijging in energiekosten is de hoge gasprijs, die door het snelle aantrekken van de 
economie na corona gevolgd door de inval van Rusland in Oekraïne en het afsluiten van de Russische gaskraan naar 
recordhoogten klom. 

Volgens premier Decroo stevenen we af tot ‘vijf tot tien moeilijke winters’. In deze studie richten we de blik 
vooruit: we houden rekening met de huidige hoge prijzen, en bekijken het volledige lange-termijnbeeld,  
richting 2030 en 2050. Zullen het inderdaad tien moeilijke jaren zijn? Zal het klimaatbeleid richting 2050 voor de 
maatschappij betaalbaar zijn? Kan België überhaupt klimaatneutraal zijn in 2050?
 
Ons antwoord: ‘ja, België kan klimaatneutraal worden in 2050’. En het is niet alleen mogelijk, het is ook meer dan 
nodig om ons steentje bij te dragen om de klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk stabiliteit te bieden voor de 
aanvoer van energie. Het kan zonder aan comfort in te boeten, zonder de economische ontwikkelingen in de weg te 
staan en met een positieve impact op de gezondheid. 

De uitdaging is groot. Vandaag wordt er in België nog ongeveer 117 megaton1 CO2 equivalent aan broeikasgassen 
uitgestoten. De grote componenten zijn: 

• Het grootste aandeel in emissies komt van de industrie (30%). België is een land met erg veel energie-
intensieve industrie, zoals chemie, petrochemie, staal, cement, non-ferro, glas etc.  

• Het tweede grote aandeel komt van benzine en diesel in de transportsector (20%): personenwagens, bussen, 
en vrachtvervoer (trucks en dergelijke). Internationale scheepvaart en luchtvaart zijn in deze studie niet 
meegenomen. 

•  Gebouwen, zowel commercieel als residentieel, zijn goed voor 19% van de uitstoot, vooral voor verwarming 
met stookolie en gas. 

•  In de energiesector, waaronder elektriciteitsproductie, wordt 18% van de broeikasgassen uitgestoten. 
•  De landbouwsector tenslotte stoot 11% van de emissies uit. Van deze emissies is slechts een vijfde 

gerelateerd aan energie. 35% van de emissies in de landbouwsector is afkomstig van koeien, die in hun 
maag het broeikasgas methaan aanmaken. Verder is nog 45% van de broeikasgas uitstoot gerelateerd aan 
mestbeheer (zowel bodem- als varkensmest). 

In deze studie hebben we uitgerekend hoe je met de laagste maatschappelijke kosten alle broeikasgas uitstoot naar 
nul kan brengen tegen 2050. We gaan in op de verschillende stappen in de sectoren. 

In de transportsector moet de trend naar een massale opkomst van elektrische auto’s en bussen zich doorzetten. 
Elektrificatie van trucks wordt in de modelresultaten pas na 2030 opgepikt. Scheepvaart en luchtvaart zullen 
mogelijk zijn op klimaatvriendelijke brandstoffen, zoals waterstof, ammoniak, methanol of synthetische kerosine. 
Het is zeker dat er oplossingen zullen zijn voor scheepvaart en luchtvaart, het is nog niet zeker welke de economisch 
of logistiek meest interessante zal zijn. We bespreken de transportsector in detail hieronder in het Hoofdstuk 2.

1. In 2019, pre-corona jaar. Cijfers van klimaat.be
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De industrie is een complexe sector, en zeker in België is er erg veel energie-intensieve en gespecialiseerde 
industrie. We denken hierbij in eerste instantie aan de chemiesector, maar ook staal, cement, non-ferro (productie 
van koper, zink, aluminium bijvoorbeeld), en andere sectoren zoals papier verwerking, mineralen, textiel, voeding 
enzovoort. De meest energie-intensieve processen werden gemodelleerd en de resultaten zijn erg afhankelijk van 
het proces. Er zijn een aantal conclusies te trekken: 

• Lage temperatuur warmte wordt waar mogelijk best door warmtepompen ingevuld. Ook op industriële schaal 
is dit een evidente keuze. Bij lage temperatuurverschillen werken warmtepompen erg efficiënt. Bijvoorbeeld 
BASF kondigde recent aan dat een warmtepomp met een vermogen van 120 MW zal bouwen, ongeveer een 
achtste van een kerncentrale. Momenteel zijn warmtepompen tot 150°C op de markt, maar de laatste jaren 
is de technologie sterk vooruitgegaan en zijn er mogelijkheden tot 300°C.

•  Koolstof afvangen en opslaan in de ondergrond komt als economisch interessant naar voren, zelfs voor 
2030. 

•  Waterstof en/of biogas zien we in een beperkt aantal specifieke gevallen als een valabele piste waar hoge 
temperaturen nodig zijn en elektriciteit geen optie is.

De expliciete aanname van de studie is dat de bestaande industriële activiteit in België behouden blijft. Het risico dat 
energie-intensieve basisindustrie verplaatst onder druk van competitie op de wereldmarkt, is niet gemodelleerd in 
deze studie. Meer over de industrie vind je in hoofdstuk 3. 

In gebouwen is er een grootschalige opkomst van warmtepompen in combinatie met renovatie de meest 
interessante optie. De gebouwen in België zijn in relatief slechte staat en het model kiest onmiddellijk voor 
renovatie, én vermijdt altijd nieuwe gasketels. Elektrische warmtepompen zijn de grote winnaar. In wijken met een 
hoge energievraag kan het interessant zijn om warm warmte te verdelen via warmtenetten. Het voordeel hiervan is 
dat je restwarmtebronnen uit waterzuiveringsstations, industrie, of geothermie, nuttig kan aanwenden. Meer over 
de gebouwde omgeving vind je in het hoofdstuk 4.

Heel wat van de oplossingen in de bovenvermelde sectoren hebben elektriciteit nodig: elektrische wagens, 
warmtepompen, maar ook elektriciteit om waterstof mee te produceren. Zelfs zonder binnenlandse productie van 
toekomstige brandstoffen voor zeevaart en luchtvaart zien we het Belgische elektriciteitsverbruik in alle scenario’s 
meer dan verdubbelen. Anderzijds zijn die elektrische oplossingen (bv warmtepompen, elektromotoren) efficiënter 
dan hun fossiele equivalent, waardoor het algemene energieverbruik met een derde daalt. In deze studie zien we in 
alle scenario’s een sterke nood aan hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind om de klimaatdoelstellingen te halen.  
We bespreken de elektriciteitssector in hoofdstuk 5.

In de landbouwsector, waar in deze studie enkel het energetische deel is meegenomen, wordt heel wat 
broeikasgasuitstoot veroorzaakt door niet-CO2 emissies die vrijkomen, zoals methaanuitstoot door ademende 
koeien en N2O uitstoot door de bodem. Deze moleculen zijn veel krachtigere broeikasgassen dan CO2. We bespreken 
dit in hoofdstuk 6. 

Wat te doen als zon noch wind beschikbaar zijn? Sterk uitgebouwde internationale elektrische verbindingen 
(interconnecties), batterijen, en het tijdelijk verminderen van de vraag zijn oplossingen die de variabiliteit binnen 
een dag of twee kunnen opvangen. Voor langere perioden zonder zon en wind wordt voornamelijk gerekend op 
aardgascentrales en nucleair (verlenging van Doel 4 en Tihange 3). Vanaf midden jaren ’30 kan het interessant zijn 
om met waterstof - of een andere synthetische brandstof - om elektriciteit te produceren wanneer 
weinig wind of zon beschikbaar is. 
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In deze studie zien we dat het mogelijk is om zonder kerncentrales klimaatneutraal te worden. Economisch gezien is 
vooral een enorme extra inzet op wind op zee erg interessant om de kost van het energiesysteem te beperken. Ook 
innovatieve nucleaire centrales kunnen een deel van de oplossing zijn. Wanneer we veronderstellen dat innovatieve 
kleine flexibele kern centrales beschikbaar zijn, rekent het model dat ongeveer een vijfde van de elektriciteit uit 
kernenergie wordt opgewekt. Dit komt ongeveer overeen met het nucleair park vandaag de dag. Zij komen echter 
pas in de tweede helft van de jaren 40 op de Bühne. Deze nieuwe generatie centrales zijn veiliger en kunnen, 
indien een gesloten cyclus wordt gebruikt, “brandstof” hergebruiken. Dit laatste zal zonder meer een internationale 
aanpak vereisen. Meer info over elektriciteitsproductie vind je in hoofdstuk 5.

Liggen we op koers voor de 2030 doelstellingen?

Voor 2030 heeft de Europese Commissie ambitieuze doelstellingen geformuleerd: er moet 55% broeikasgas 
emissie gereduceerd worden ten opzichte van 1990. Deze doelstelling valt echter niet direct te vergelijken met 
deze modeloefening, omdat de emissiedoelstelling voor energie-intensieve industrie en elektriciteitsproductie op 
Europees niveau geregeld wordt. België heeft een doelstelling van 47% reductie ten opzichte van 2005, dit omvat 
vooral wegtransport en gebouwen. 

In deze modeloefening komen we in het centrale en elektrificatie scenario een reductie uit van ongeveer 56% voor 
het geheel. Zoals gezegd kan je niet vergelijken met de werkelijke doelstelling aangezien een deel ervan op Europees 
niveau geteld wordt.

Snelle en ingrijpende veranderingen

De resultaten tonen in sommige domeinen snelle en ingrijpende veranderingen. Belangrijk is het om op te merken 
dat de resultaten van deze studie geen voorspelling zijn van de toekomst, maar zuiver techno-economische 
berekeningen. Wat er uit de modellen komt is wat er nodig is om op de meest kostenefficiënte manier klimaatambities 
waar te maken, maar dit komt niet noodzakelijk overeen met de huidige trends. We lijsten de domeinen op met de 
grootste verschillen:

• Het model gaat over tot onmiddellijke renovatie van de slechtste categorieën huizen. In praktijk is de 
renovatiegraad van een grootteorde van 1% per jaar. Ook het beleid in Vlaanderen is niet compatibel met 
zulke snelheid. En tevens is voldoende gekwalificeerde mensen vinden een sterke uitdaging om het in de 
praktijk te realiseren.

• Het model vervangt elke versleten brandstofauto of – bus door een elektrische. In praktijk zullen 
sommige mensen, zolang er geen verbod is op wagens op fossiele brandstof, een voorkeur hebben voor 
verbrandingsmotoren.

• Er is een enorme inzet op het afvangen van CO2-uitstoot in industrie en de opslag onder de zeebodem. In 
het scenario waarin we deze optie beperken, wordt er veel minder broeikasgas-reductie gerealiseerd. In 
praktijk is er nog geen infrastructuur voor de opslag van CO2. Voor het opslaan onder de zeebodem is België 
afhankelijk van andere landen zoals Nederland en Noorwegen.

• Er wordt aan een hoge snelheid hernieuwbare energie geïnstalleerd. Projecten rond wind op land, 
transmissienetten, nieuwe kerncentrales… kunnen binnen of buiten België echter op lokaal verzet 
veroorzaken, waardoor de energietransitie vertraging oploopt. Ook hebben alle productiebronnen nood aan 
meer transmissiecapaciteit, maar ook daar is er verzet.
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• Er is aangenomen dat er geen vertraging zit op internationale aanvoerketens op de wereldmarkt. Dit kan 
een effect hebben op de aanvoer en kost van bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen voor elektrische machines 
elektrische voertuigen, windturbines, warmtepompen etc., lithium voor batterijen, koper voor geleiders, etc.  
Op dit ogenblik kampen we met een chiptekort dat de levertijd voor wagens sterk verlengt. 

• Een laatste factor waar deze studie geen rekening houdt is het risico op het verdwijnen van industrie naar 
locaties met een hoger potentieel voor hernieuwbare energiebronnen. In deze studie wordt de output van 
de industriële activiteit zoals staalproductie, chemie, etc. verondersteld behouden te blijven. Enkel voor 
raffinaderijen werd een reductie aangenomen door de dalende vraag naar olieproducten.

We hebben in deze studie de vergelijking gemaakt tussen wel of geen klimaatactie, en voor 
investeringen tussen 2 en 4% van het huidige bruto binnenlands product kan men heel België 
klimaatneutraal maken mét behoud van de huidige industrie. De voordelen van klimaatactie, 
zoals minder natuurrampen, en een positieve impact op luchtkwaliteit en gezondheid, 
werden in deze studie niet becijferd. 

Wanneer we naar de toekomst van de energietransitie kijken zien we min of meer drie 
stappen:

1. Oorlogseconomie in het komende jaar/jaren. We gebruiken het woord bewust: onder andere door de oorlog in 
Oekraïne is er een structurele schaarste aan energie. Deze periode zal economisch en financieel pijn doen en 
drastische maatregelen vereisen. Veel extra technologie installeren kan niet op zulke termijn, dus collectief 
minder gas verbruiken is een van de weinige echte oplossingen.

2.  De 2030 doelstellingen halen. Dit vereist vooral een ambitieus beleid op gebied van gebouwen, investeringen 
in infrastructuur zoals CO2-afvang in de industrie, en het zo snel als mogelijk installeren van hernieuwbare 
energiebronnen met bijhorende netinvesteringen. 

3.  Richting 2050 kunnen innovaties nog hun rol spelen zoals kleine modulaire kernreactoren, diepe geothermie, 
CO2 uit de lucht halen en gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.  Als de maatschappij de juiste keuzes 
maakt, zullen de prijzen betaalbaar zijn, de steden schone lucht hebben, de huizen van prima kwaliteit, en 
elektriciteit worden opgewekt zonder fossiele brandstoffen. En dat is iets om naar uit te kijken. 

We bespreken de oplossingen verder per sector.

Voor investeringen tus-
sen 2 en 4% van het hui-
dige bruto binnenlands 
product kan men heel 
België klimaatneutraal 
maken mét behoud van 

de huidige industrie.

2. Transport
Te land

Bij transport denken we allemaal aan onze wagen, en bussen en treinen. Vandaag de dag is het wagenpark nog 
grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Auto’s zijn veelbesproken, maar eigenlijk een van de simpelste uitdagingen. Het model kiest bijna on middellijk om 
volledig elektrisch te rijden. Door de evolutie van batterijen de laatste tien jaar is het rijbereik meer dan voldoende 
voor alle verplaatsingen. Daar een elektromotor 2,5 keer efficiënter is dan een verbrandingsmotor, en een 
elektrisch voertuig goedkoper in onderhoud, besparen elektrische chauffeurs op kost. Belangrijk wordt het slim 
laden van een voertuig. Doordat voertuigen in het algemeen een hele tijd stilstaan, zijn er heel wat 
mogelijkheden om ze op te laden wanneer er veel elektrische energie beschikbaar 
is. 
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Klimaatneutraal 
transport: Elektrisch als 

het kan, synthetische 
brandstoffen (waterstof, 
ammoniak etc.) als het 

moet

Lokale bussen kunnen elektrisch. Laadmomenten kunnen gepland worden in functie van de op voorhand gekende 
trajecten. 
Noch voor auto’s noch voor lokale bussen is er een rol voor waterstof. Doordat elektrische 
mobiliteit ongeveer 2,5 keer efficiënter is dan waterstof, zal elektrisch vervoer economisch 
gezien een stuk interessanter  zijn. Dit is eveneens het geval voor alle lokale ingeplande 
transport zoals bijvoorbeeld vuilniswagens. 

Waar wel mogelijkheden zijn voor waterstof, zijn niche sectoren zoals bijvoorbeeld 
werfverkeer. Deze voertuigen werken in steeds wisselende omstandigheden en niet altijd 
vlakbij laadinfra structuur. Hier kunnen elektrische en waterstoftoepassingen naast elkaar 
bestaan. 

Voor zwaar wegtransport, zoals trucks, werd heel lang aangenomen dat batterijen niet haalbaar waren (duur, 
zwaar, te groot volume). De laatste jaren echter is zowel de kost van batterijen spectaculair gedaald, als het 
volume afgenomen. Hierdoor kunnen trucks in de toekomst wel elektrisch. Een van de uitdagingen is voldoende 
performante snellaadinfrastructuur voorzien om dit mogelijk te maken. In het model zien we zwaar wegvervoer 
elektrificeren, maar pas op grote schaal na 2030. 

Ter zee en in de lucht

Naast wegvervoer heb je uiteraard nog andere transportvraag, namelijk scheepvaart en luchtvaart. Intercontinentaal 
transport is niet opgenomen in de huidige studie, omdat we hier de emissies in België gemodelleerd werden, maar 
we willen toch aangeven wat de oplossingen kunnen zijn. 

Op korte afstand kan een deel van scheepvaart en luchtvaart met batterijen gebeuren, maar lange-afstandstransport 
is elektrisch niet interessant: hiervoor zijn batterijen te zwaar en nemen ze te veel plaats in. In plaats daarvan zal 
je andere moleculen kunnen gebruiken, zoals waterstof, synthetisch methaan, methanol, ammoniak, synthetische 
kerosine. Elk van deze moleculen heeft voor- en nadelen. We leggen het even uit.

De basis voor wat men synthetische brandstoffen noemt is waterstof, dat geproduceerd wordt met hernieuw-
bare elektriciteit. Deze elektriciteit splitst water (H2O) in waterstof (H2) en zuurstof (O2), de waterstof kan 
je dan als brandstof inzetten. Je kan waterstof ook verder combineren met stikstof uit de lucht (N2) om  
ammoniak van te maken, of met CO2 om er methanol, synthetisch methaan of synthetische kerosine mee te 
produceren. 

Voor scheepvaart lijkt ammoniak een interessante optie. Ammoniak is bij kamertemperatuuur vloeibaar en 
dus compact te vervoeren in tegenstellig tot waterstof dat tot -253°C gekoeld moet worden, wat een enorm 
energieverbruik met zich meebrengt. Het is makkelijker te produceren dan synthetisch methaan, methanol of 
andere vloeibare brandstoffen. Het nadeel is dat het een giftig goedje is. Methanol is praktischer te transporteren 
en op te slaan, aangezien het vloeibaar is bij kamertemperatuur, en niet giftig. Maar het vergt een bron van CO2 om 
te produceren, en dat kan in de toekomst erg duur uitvallen omdat er veel energie voor nodig is om CO2 uit de lucht 
te halen. Het is nog niet duidelijk welke molecule de brandstof zal zijn voor toekomstige schepen en vliegtuigen, 
maar oplossingen zullen zeker uitgewerkt worden.
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3. Industrie
Industrie is verantwoordelijk voor 30% van de Belgische emissies, maar het merendeel valt onder het Europese 
emissiehandel systeem ETS. In deze studie namen we aan dat de industriële productie in België behouden blijft. 
Dit wil zeggen dat dezelfde hoeveelheid eindproducten (staal, chemicaliën etc.) geproduceerd wordt, en het model 
selecteert dan de meest interessante duurzame technologie om het huidige fossiele productieproces te vervangen. 
Een uitzondering zijn raffinaderijen, die we veronderstellen af te nemen door de dalende vraag naar olieproducten.

Er is niet één eenvoudige oplossing om industrie klimaatneutraal te maken, de oplossing in kwestie is vaak heel erg 
afhankelijk van het proces dat je beschouwt. Ook de locatie kan belangrijk zijn in de context van energienetwerken: 
elektriciteitskabels, pijplijnen voor aardgas/waterstof/CO2. We kunnen niet alle processen bespreken, maar 
hieronder geven we een overzicht van enkele belangrijke processen in termen van uitstoot. 

Ammoniakproductie (inclusief waterstofproductie hiervoor), staalproductie, cementproductie en raffinaderijen 
zijn samen goed voor 17Mton CO2 uitstoot, ofwel 50% van de industriële emissies in België. Deze studie is een 
van de eerste die in zulk hoog detail een investeringspad voor industriële processen doorrekent en linkt met het 
energiesysteem. 

België is een groot land wat betreft chemische industriële activiteiten, met onder andere de chemiecluster in de 
Antwerpse haven. Het is quasi onmogelijk om elk proces mee te nemen, maar we geven info voor enkele van de 
belangrijkste. 

Waterstof

Vandaag de dag is het waterstofverbruik in België bijna uitsluitend in industriële context. Raffinaderijen gebruiken 
het om brandstof te ontzwavelen, en het wordt ook gebruikt als grondstof voor ammoniakproductie. In een 
iets verdere toekomst na 2030 zien we -afhankelijk van het scenario- ook een rol weggelegd voor waterstof in 
elektriciteitsproductie, wanneer er weinig hernieuwbare energiebronnen beschikbaar zijn. Waterstof wordt vaak 
genoemd in transporttoepassingen, maar het model kiest voor elektrische alternatieven. 

Het waterstof wordt vandaag de dag gemaakt op basis van aardgas, een proces dat CO2 uitstoot.
Waterstof kan je echter groen produceren op basis van hernieuwbare elektriciteit en water. In een proces dat 
‘elektrolyse’ genoemd wordt, wordt water (H2O) gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Een tweede mogelijkheid 
is het fossiele proces behouden, maar de CO2 uitstoot afvangen en opslaan in de ondergrond. Dit noemt men 
‘blauwe’ waterstof. 

Het model kiest ervoor om met groene waterstof het huidige fossiele productieproces te vervangen, maar niet 
in de komende jaren. Tot 2040 wordt blauwe waterstof geselecteerd door het model als tussenoplossing. Drie 
belangrijke kanttekeningen moeten gemaakt worden bij de opkomst van groene waterstof. 

Ten eerste is in de komende tien jaar nog te weinig hernieuwbare elektriciteit beschikbaar om elektrolyse te laten 
draaien, het model kiest pas voor een combinatie van waterstof import en lokale elektrolyse vanaf de tweede helft 
van de jaren ‘30. 

Ten tweede hoeft niet alle waterstof hier geproduceerd te worden. Er kan ook waterstof 
geproduceerd worden in delen van de wereld met een hoog potentieel voor 
hernieuwbare energiebronnen, en hier getransporteerd per pijplijn 
of schip. 
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De balans tussen lokale productie van waterstof en waterstof invoer verschilt sterk naargelang het scenario. In 
deze studie werden de synthetische brandstoffen die nodig zijn voor internationale scheepvaart en luchtvaart niet 
gemodelleerd. Het is heel waarschijnlijk dat de brandstoffen hiervoor (ammoniak, mogelijk een deel waterstof, 
synthetische kerosine, methanol, andere) hiervoor aangevoerd zullen worden. 

In het centrale en elektrificatie scenario wordt 5-10TWh waterstof lokaal geproduceerd vanaf midden jaren ’30 
met lokale elektriciteit. Het molecule scenario wisselt eerder naar import. 

Tegen 2050 moet 14-28 TWh waterstof lokaal worden geproduceerd, en 5 – 91 TWh ingevoerd, afhankelijk van 
het scenario. De hoeveelheid waterstof die in het energiesysteem nodig is, en de mate van import hangt erg af van 
volgende factoren:

• In deze studie werd verschuiven van industrie naar delen van de wereld met hoger potentieel voor 
hernieuwbare niet meegenomen. Dit kan een sterke impact hebben op de lokale waterstofvraag. 

• De kost en de beschikbaarheid van import waterstof via schip of pijplijn is nog onzeker.
• In het scenario waarin nucleair en offshore windenergie massaal in België binnengehaald wordt verdwijnt de 

nood aan waterstof voor elektriciteitsproductie, wat de totale hoeveelheid waterstof vermindert.
• De mate waarin waterstof doorgevoerd zal worden naar Duitsland en andere landen is in deze studie niet 

onderzocht, maar dit kunnen grote volumes zijn. 
• De mate waarin koolstof afvang en opslag mogelijk is kan ook een impact hebben op de waterstofvraag. 

We kunnen volgende conclusies trekken rond waterstof: 

• Waterstof zal een belangrijke functie hebben in het toekomstige energiesysteem, maar op de (industriële) 
achtergrond en niet in het dagelijkse leven. Auto’s zullen niet op waterstof rijden en huizen zullen er niet 
mee verwarmd worden, maar voor industrie zijn de nodige volumes hoog. 

• Lokale groene waterstofproductie wordt in het techno-economische optimum pas na het volgende 
decennium opgeschaald. Europa zet nu reeds sterk in op het subsidiëren van groene waterstof, maar het 
model selecteert dit pas halverwege het volgende decennium doordat er in de komende jaren te weinig 
fossielvrije elektriciteit beschikbaar is. Eerst wordt de bestaande elektriciteitsvraag vergroend, daarna komt 
pas massale waterstofproductie.

• De hoeveelheden waterstof die per schip ingevoerd zullen worden zijn erg onzeker. Afhankelijk van 
de hierboven vermelde factoren wordt er meer of minder waterstof ingevoerd. Echter, de toekomstige 
scheepvaart en luchtvaart zullen synthetische moleculen nodig hebben (ammoniak, waterstof, methanol, 
synthetische kerosine…) om klimaatneutraal te worden. Deze moleculen zullen zeker nodig zijn, maar de 
mogelijke oplossingen zijn breder dan waterstof alleen.  

Ammoniak

Ammoniak, formule NH3, een stikstofatoom en drie waterstofatomen is een cruciaal element in de productie van 
kunstmest. Het stikstof wordt uit de lucht gehaald via een zogenaamde ‘air separation unit’, en het waterstof wordt 
vandaag de dag op basis van aardgas geproduceerd. 

In deze studie werd aangenomen dat alle productie in België blijft, waardoor eerst blauwe 
waterstof aangewend wordt voor ammoniakproductie, en daarna groene. 
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De mogelijkheid dat ammoniakproductie zal verplaatsen naar andere delen in de wereld met hoger potentieel voor 
wind- en zonne-energie werd niet gemodelleerd in deze studie. 

Staal

We zullen het vooral hebben over vlak staal, dan hebben we het in feite vooral over de productiesite van Arcelor 
Mittal in Gent. 
In het staalproductieproces wordt veel steenkool en bewerkt steenkool gebruikt, maar niet alleen om de hoge 
temperaturen op te wekken. De koolstofatomen in steenkool ‘zuiveren’ Ijzeroxide tot ijzer door zich te binden aan 
het zuurstofatoom, een proces waarbij CO2 vrijkomt. Twee grote mogelijkheden bestaan om de CO2 uitstoot te 
reduceren:

1. CO2 afvangen en opslaan of hergebruiken,
2. Waterstof de taak van steenkool laten overnemen, in het zogenaamde ‘directe reductie’ proces.

Beide pistes worden momenteel onderzocht door Arcelor Mittal. 

Cement

De cementsector is niet eenvoudig koolstofneutraal te maken. Er is namelijk uitstoot die niet gelinkt is aan 
energieproductie, maar er is ook CO2 dat vrijkomt door toedoen van de grondstof (kalksteen). 
Hierdoor zal het afvangen van CO2 en opslaan of hergebruik absoluut noodzakelijk zijn. Bijkomend, is cementsector 
een geschikte sector voor afvalverwerking. Vandaag de dag wordt er reeds hoogoven residu uit de staalsector als 
grondstof verwerkt in de cementsector. Het grote voordeel is dat het residu na afvalverbranding niet hoeft geruimd 
te worden, maar in het cement zelf terechtkomt. 

Andere industrie

Zoals hierboven gezegd, kunnen de oplossingen van de industrie erg divers zijn, afhankelijk van het proces zelf, 
de temperatuur, de nabijheid van energienetwerken etc. Sommige hoge-temperatuurprocessen (bijvoorbeeld, 
metaalrecyclage, of zandzuivering) vereisen momenteel contact met een aardgasvlam en hoge temperaturen. Voor 
deze processen is waterstof, of biomethaan een oplossing, al of niet gecombineerd met CO2 afvang. 

Voor de minder energie-intensieve industrie, zoals voeding, textiel, machinerie, etc., is het vaak een kwestie van 
vergroening van de warmtevraag. Voor processen op lage temperatuur (<150°C, maar in de toekomst <300°C), zijn 
elektrische warmtepompen doorgaans de meest economisch interessante oplossing. 

4. Gebouwen
We gaan in deze tekst in op energieverbruik in residentiële gebouwen. Vaak volgen dan praktische tips, zoals 
energie besparen in het huis, lampen uitdoen, de verwarming een graadje lager zetten, vaker de fiets of trein nemen 
in plaats van de auto of het vliegtuig. Dit zijn allemaal goede tips want in deze tijden van peperdure energie is 
besparen een van de snelste acties die we kunnen nemen om het gasverbruik terug te dringen. In dit stuk willen 
we het hebben over de structurele ingrepen die je op langere termijn kan doen voor het klimaat, 
afgezien van het veranderen van je gedrag. 
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De huizen in België zijn bij de meest energieverslindende in Europa, momenteel stoten we nog erg veel broeikasgassen 
uit via gas- en stookolieketels. Een grote uitdaging in de energietransitie is dan ook het verduurzamen van onze 
woningen. 

Een eerste aspect is renovatie van de gebouwen zelf. In onze modelresultaten worden 
de meest energieverslindende woningen onmiddellijk gerenoveerd. Dit is uiteraard niet 
praktisch haalbaar, je hebt een beperkte werkkracht, niet iedereen wil/kan onmiddellijk 
investeren enzovoort. 

Maar het is wel interessant, renovatie voor de meest energieverslindende huizen betaalt zichzelf maatschappelijk 
gezien snel terug. Zoals onze collega’s in hun meer gedetailleerde studie ‘de weg naar A’ reeds opmerkten, is een 
renovatieverplichting tot EPC label D, zoals die nu in Vlaanderen opgelegd wordt, ruimschoots on voldoende². 
Investeren in een tussenoplossing zal maatschappelijk meer geld kosten.

Ten tweede zien we in onze studie op bijna elk huis zonnepanelen liggen. Zonnepanelen zijn al enkele jaren perfect 
rendabel, en zeker nu met de hogere gasprijzen zijn zonnepanelen een no-brainer. 

Wat renovatie betreft, zien we wel dat niet álle huizen naar de beste renovatiegraad dienen 
gebracht te worden. Bijvoorbeeld voor huizen die nu net buiten EPC label A vallen, valt de 
renovatie te duur uit ten opzichte van de besparing op de energierekening. Het is lastig is om 
in termen van EPC labels te spreken, omdat zowel renovatie als zonne-energie verrekend 

zitten in de EPC score. Een huis met een EPC score B dat geen zonnepanelen heeft, is gemiddeld gezien beter af dan 
een huis met dezelfde score maar met zonnepanelen. Het eerste huis kan immers eenvoudig nog zonnepanelen 
installeren, het tweede huis moet de score verbeteren door een duurdere renovatiemaatregel. 

Ten derde zien we elektrische warmtepompen op grote schaal doorbreken. Er wordt geen enkel nieuwe gasboiler of 
stookolieketel geïnstalleerd. Soms wordt er getwijfeld of warmtepompen wel voldoende zijn bij koud weer, maar dit 
kan zeker. Bijvoorbeeld, in Noorwegen wordt massaal verwarmd met warmtepompen. Onze modelresultaten geven 
geen ruimte voor een hybride warmtepomp op gas, wat te wijten is aan de huidige hoge gasprijzen. Op dichtbebouwde 
plaatsen met een hoge warmtevraag kunnen warmtenetten zin hebben. Dit houdt in dat de warmte centraal 
opgewekt wordt en verdeeld via een warmtenet. Het voordeel is dat je ook restwarmte uit industrie, geothermische 
warmte, of bijvoorbeeld de warmte uit afvalwater nuttig kan inzetten. Waar precies warmtenetten zin hebben en 
waar eerder elektrische warmtepompen individueel in de huizen staan kan onze studie niet zeggen, daarvoor is er 
te weinig ruimtelijk detail in een energiesysteemmodel zoals TIMES. Onze collega’s van het slimme steden team 
rekenen met de ‘Urban Energy Pathfinder’ deze warmtezones door voor het gehele gebouwenbestand. Bij het 
gebruik van efficiënte intelligente lage temperatuursnetwerken gecombineerd met een kleine warmtepompen per 
gebouw, wordt de meest effectieve aanpak gerealiseerd, zoals nu mee geëxperimenteerd wordt op het Thor park.

Biomassa speelt in de gebouwde omgeving van de toekomst een marginale rol. Er zijn 
namelijk veel meer waardevolle toepassingen voor biomassa in industrie en energieproductie 
dan het verwarmen van huizen. Dit is vanuit puur economisch oogpunt, zelfs zonder het in 
rekening nemen van factoren als luchtkwaliteit. 
Hetzelfde geldt voor waterstof. Er zijn veel meer waardevolle toepassingen dan het inzetten 
van waterstof voor gebouwverwarming. Warmtepompen zijn simpelweg efficiënter en 
economisch gezien interessanter.

Door de grote doorbraak van zonnepanelen, warmtepompen én elektrische voertuigen, wordt 
het almaar interessanter om deze slim aan te sturen. Je water verwarmen of het 
voertuig opladen wanneer er veel zon beschikbaar is, wordt in de 

Waterstof en biomas-
sa worden best ge-

reserveerd voor meer 
waardevolle toe-

passingen in industrie, 
en niet voor ver warming 

van huizen

Zonnepanelen blijven 
rendabel

2. https://www.energyville.be/pers/position-paper-de-snelste-weg-naar-optimale-renovatiemaatregelen-het-kader-van-de-vlaamse-2050

Renovatie van de meest 
energie verslindende 

gebouwen betaalt zich-
zelf terug
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toekomst steeds interessanter. Om als maatschappij hier de vruchten van te plukken zijn minstens digitale meters 
nodig.  Apparaten die je reeds in huis hebt slim aansturen kost relatief weinig. Een thuisbatterij zien we echter niet 
onmiddellijk uit de oefening komen en pas vanaf 2040 doorbreken omwille van noodzaak voor het energiesysteem. 
Batterijen worden pas interessant wanneer deze goedkoper worden, en/of als er batterijen uit transport een 
tweede leven krijgen als thuisbatterij³. 

Samengevat zien we in onze huizen een combinatie van renovatie, warmtepompen, warmtenetten, en slimme 
sturing. Belangrijk is dat al deze zaken niet op korte tijd kunnen gebeuren. 
Je kan niet van iedereen verwachten dat ze onmiddellijk kunnen investeren in klimaatvriendelijke oplossingen. 
Bovendien zijn er beperkingen qua menselijke arbeidskracht. Industrialisering van renovatie kan hierbij een 
oplossing bieden.
Momenteel kunnen we stellen dat we in Vlaanderen en België een valse start hebben genomen. Onze huizen zijn 
van de meest energieverslindende in Europa, en op gebied van warmtepompen staan we achter op heel wat andere 
landen. Hoe langer men wacht met de transitie in de gebouwde omgeving te starten, hoe moeilijker deze zal zijn. 
Daarom is het belangrijk dat we zo snel mogelijk beleid hebben dat in de juiste richting stuurt, en ook voor de 
komende 30 jaar stabiel blijft, zodat we als maatschappij aan de slag kunnen. 

5. Elektriciteitsproductie
Een van de belangrijkste conclusies van deze studie is de nood aan verdere uitbouw hernieuwbare energiebronnen 
(zonne-energie x4 en windenergie x2 in 2030). In deze tekst gaan we even dieper in op de rol van kernenergie. Heeft 
nucleair nog een toekomst in België? Dat is een van de vragen die we in deze studie trachtten te beantwoorden. 
‘Spoiler alert’, het antwoord is niet simpelweg ‘ja’ of ‘nee’. 

In een vorige studie onderzocht EnergyVille reeds de impact van de kernuitstap. De conclusie van deze studie 
was dat de sluiting van kerncentrales kan opgevangen worden met extra gascentrales, maar dat openhouden van 
kerncentrales een lagere systeemkost oplevert, en een lagere uitstoot voor elektriciteitsproductie in België. In deze 
studie veronderstellen we de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 tot 2035. Ook onderzochten we of ook nieuwe 
kerncentrales een rol spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij. Dit is een belangrijk verschil. 
 
De bestaande kerncentrales kunnen relatief goedkope stroom leveren, zelfs als er moet worden geïnvesteerd 
in levensduurverlenging. Stroom uit nieuwe nucleaire centrales is echter een stuk duurder door de hoge 
investeringskost. 

Belangrijk zijn de aannames die gemaakt werden. Enerzijds zijn er de huidige generatie van kernreactoren, zoals 
deze die in Hinkley Point, Olkiluoto en Flamanville geïnstalleerd worden. Deze projecten zijn allen zwaar over budget 
en ook de bouwtijd is enorm lang gebleken. Bovendien produceren deze centrales kernafval. 

Nieuwe ontwerpen van kleine modulaire kernreactoren zijn veelbelovend. Door de kleinere 
schaal zouden ze in serie kunnen geproduceerd worden, wat de investeringskost drukt. Ze zijn 
ook inherent veiliger doordat ze passief gekoeld kunnen worden ook als de noodgeneratoren 
uitvallen (wat bijvoorbeeld in Fukushima het geval was). Maar op deze technologie is het 
voorlopig nog wachten, er zijn momenteel meer dan 70 designs in ontwikkeling, en er is 
nog geen enkele in de fase van productie. Dat betekent dat het voorlopig ook nog gissen is 
naar de toekomstige kost van deze centrales. In het model lieten we de optie 
van kleine modulaire reactoren toe vanaf 2045 aan de huidige 

investeringskost voor kerncentrales, 7500€/kW. 

Kerncentrales maken 
deel uit van de econo-

misch optimale op-
lossing, maar klimaat-
neutraal worden kan 

ook zonder kernenergie.

3. Merk op dat we in deze studie wel enkel met de technische kost van energie en netbeheer rekenen, en meer politieke factoren zoals bijdrage voor groenestroom-
certificaten, sociale tarieven etc. niet in het model meegenomen worden.
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Hierbij veronderstellen we innovatieve reactoren, die niet alleen veiliger zijn maar ook  volledig flexibel, én een 
volledige geslotenbrandstofcyclus met opwerking hebben, wat een Europese aanpak vereist.

We zien dat deze centrales geselecteerd worden door het model, met ongeveer 6,5 GW 
aan kleine modulaire kernreactoren vanaf 2045. Dit is ongeveer evenveel capaciteit 
als het huidige nucleaire park, maar door de toegenomen elektriciteitsvraag is het 
percentage kleiner (een vijfde van alle stroom, zie figuur, tegenover 50 % vandaag). 
Interessant is dat met of zonder kernenergie we sowieso een enorme toename zien 
van hernieuwbare energie, en kernenergie dus niet in de weg staat van de uitbouw van 
hernieuwbare. 

Uit onze andere simulatieresultaten zien we dat het ook mogelijk is om zonder kernenergie klimaatneutraal te 
worden, met een iets hogere systeemkost. In dat scenario zijn er meer waterstofcentrales - of centrales op een 
andere synthetische brandstof - die elektriciteit produceren op momenten waar weinig zon of wind is. Samengevat, 
uit de resultaten merken we dat kernenergie deel uitmaakt van de meest kostenefficiënte oplossing, maar dat 
toegang tot heel veel offshore wind uit de Noordzee een meer bepalende factor is voor een lagere systeemkost. 

Interessant op te merken is dat de centrales, hoewel ze modulair zijn en gedeeltelijk de curve van zon en wind zouden 
kunnen volgen, nog steeds een groot deel van het jaar draaien (ongeveer 80%). De flexibiliteit in het energiesysteem 
wordt eerder voorzien door batterijen (korte termijn), en voor langere periodes warmte-opslag en waterstof. 

Nieuwe en bestaande 
kerncentrales staan de 
uitbouw van hernieuw-

bare niet in de weg
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In het model hebben we de investeringskost gespiegeld aan de huidige investeringskost voor kerncentrales. 
Als kerncentrales met de huidige investeringskost al interessant zijn, moeten we dan – net zoals Nederland – 
nu al het proces in gang zetten om grote kerncentrales van de huidige generatie te bouwen? 

Wel, hier zijn enkele belangrijke opmerkingen bij te maken. Het model houdt geen rekening met de financieringskost, 
het extra rendement dat investeerders vragen als het om een risicovol project gaat. Er werd wel al rekening 
gehouden met een langere bouwtijd voor kerncentrales in vergelijking met bijvoorbeeld wind energie.  

Ook wordt aangenomen dat de centrales volledig flexibel kunnen aan- en afschakelen, en dat in de investeringskost 
ook de kosten voor risico op ongevallen vervat zitten. Voor de huidige generatie kerncentrales wordt het risico op 
ongevallen boven een bepaald bedrag door de maatschappij opgenomen, in deze studie gaan we ervanuit dat de 
inherent veiligere kleine modulaire reactoren volledig verzekerd zijn. Ook wordt een minimale hoeveelheid kernafval 
verondersteld, hiervoor is een Europese samenwerking vereist.

Moeten we – net zoals in UK – belastinggeld inzetten om het financieringsrisico 
voor nieuwe kerncentrales weg te nemen? Is het aanvaardbaar dat het kleine risico 
op kernongevallen boven een bepaald bedrag gedekt wordt door de maatschappij? 
Moeten we een eigen Belgisch design van modulaire centrales ontwikkelen?  
Het antwoord op deze vragen zal je niet lezen in de studies van EnergyVille. 
Op elk van deze vragen is zowel ‘ja’ als ‘nee’ verdedigbaar, dit is waar wetenschap 
eindigt en politiek begint. 

We kunnen het volgende besluiten. In 2050 zal een groot deel van de elektriciteit opgewekt worden met 
hernieuwbare bronnen, dat is sowieso economisch het meest interessant. Kleine modulaire kerncentrales kunnen 
een economisch waardevolle toevoeging zijn aan de Europese elektriciteitsmix, maar technisch gezien kan het ook 
zonder. Of we in België het voortouw nemen naar het bouwen van nieuwe kerncentrales, of de ontwikkeling van 
kernenergie technologie, is een zuiver politieke beslissing. 

6. Landbouw
Niet alle uitstoot is in de vorm van CO2. Ook andere broeikasgassen, zoals methaan en N2O leveren een bijdrage aan 
de klimaatopwarming. De landbouwsector is verantwoordelijk voor 11% van de Belgische broeikasgas-emissies. 
Hiervan is slechts een vijfde gerelateerd aan energie. 35% van de emissies in de landbouwsector is afkomstig 
van koeien, die in hun maag het broeikasgas methaan aanmaken. Verder is nog 45% van de broeikasgas uitstoot 
gerelateerd aan mestbeheer (methaan bij varkensmest, N2O uitstoot via de bodem). 

De activiteiten waar deze andere broeikasgassen vrijkomen zijn veel moeilijker om klimaatneutraal te maken. 
Afvangen van de emissies is niet erg handig, bijvoorbeeld wanneer koeien buiten grazen. Een van de voor de 
hand liggende opties hier is het verminderen van de vraag, en het inzetten op vleesvervangers en plantaardige 
melkproducten. Kweekvlees heeft enkele veelbelovende tests achter de rug, maar het is voorlopig nog onduidelijk 
in hoeverre de torenhoge kosten kunnen dalen.

Risico op ongevallen, kernafval 
en financiering maken geen deel 

uit van deze studie. Door deze 
factoren is de discussie rond 

kernenergie geen zuiver weten-
schappelijke discussie, maar een 

politieke.

In deze studie zijn niet-CO2 emissies door koeien en mest niet gemodelleerd, aangezien we geen klimaatneutrale 
technologie ter beschikking hebben. We willen hierbij echter wel een idee geven van de kost en de klimaatimpact.

Wanneer we veronderstellen dat de uitstoot gelinkt aan de veestapel en landbouw dezelfde blijft als vandaag, zijn 
er 9% van de Belgische emissies die moeten gecompenseerd worden. Emissies compenseren gaat bijvoorbeeld 
door CO2 uit de lucht te halen en vervolgens op te slaan onder de zeebodem. Koolstof afvangen uit de lucht is 
een inefficiënt en duur proces, we rekenen hier dat dat ongeveer 400€/ton CO2 die wordt afgevangen en 
opgeslagen. De emissies compenseren uit de landbouw en veeteelt verhoogt de energiesysteemkost dan jaarlijks  
met 4 miljard €. 


