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Ria Boers
lezeres te Borne

De publieke omroep wil de kijker
geven wat hij zoekt. Maar wie is
die kijker? De vier grote publieks-
trekkers uit het artikel (Trouw, 16
juni) heb ik nooit gezien. Uit ge-
brek aan interesse, of omdat het
te laat wordt uitgezonden. Eigen-
lijk kijk ik alleen naar NPO 1 en
2, regionale zenders (ook publiek)
en een enkele keer naar een kook-
programma op de commerciële.
Niet maatgevend natuurlijk. Die
grote publiekstrekkers zouden
juist heel goed bij de commercië-
len kunnen, omdat er veel aan te
verdienen valt. De publieke om-
roep kan dan zorgen voor de men-
sen die iets anders willen. Actua-
liteit op 1, kunst (toneel, film, ca-
baret, muziek) en intelligente
spelletjes als ‘Per seconde wijzer’
of ‘Twee voor Twaalf’ op 2. Op 3
kan dan al het andere. Hebben de
leden van de omroepverenigingen
eigenlijk nog iets te vertellen of
kunnen we net zo goed ons lid-
maatschap opzeggen?

Populiare tv
hoort echt bij
RTL of SBS

len

D e ‘groene’ energie-
scenario’s waar Ne-
derland, de Euro-
pese Unie en ande-
re overheden op
inzetten, doen een
onacceptabele aan-

slag op schaars land en water. Vooral
de productie van bio-energie vergt
enorme hoeveelheden land en water.
Als we het huidige EU-beleid voort-

zetten en binnen vijf jaar 10 procent
van de fossiele brandstoffen in de
mondiale vervoersector vervangen
door bio-ethanol uit efficiënte gewas-
sen, dan neemt de wereldwijde wa-
tervraag al toe met 6 tot 7 procent.
Enmet onze moderne, energie-inten-
sieve landbouwpraktijken is een
groot deel van de geproduceerde
energie weer nodig in de productie
zelf, heel inefficiënt dus.
Biobrandstoffen maken op de

schaal waarop we nu fossiele brand-
stoffen consumeren kan helemaal
niet, gezien de nog beschikbare hoe-
veelheden land en water. Nu al raken
steeds meer bodems en watervoorra-
den uitgeput. De ontginning van re-
genwouden gaat onverminderd door
en energie concurreert in toenemen-
de mate met voedsel- en houtproduc-
tie en biodiversiteit.

Dammen
En dan waterkracht. Deze energie-
bron is goed voor 16 procent van de
mondiale elektriciteitsvoorziening
en wordt beschouwd als een schone
vorm van energie. Maar dammen
hebben meestal grote gevolgen voor
ecosystemen en lokale bewoners. Zo
moesten voor de Drieklovendam in
China ruim een miljoen mensen ver-

huizen. Bovendien verdampt uit de
reservoirs veel water, wat gevolgen
heeft voor de beschikbaarheid van
water benedenstrooms. Rivieren af-
dammen is daarom een omstreden
onderwerp.
De zogenoemde watervoetafdruk

van bio-energie en waterkracht is per
eenheid energie honderd tot duizend
keer groter dan voor fossiele brand-
stoffen en kernenergie. Terwijl de
watervoetafdruk van zonnepanelen
en windenergie tien tot honderd
keer kleiner is. Het gaat hierbij om
het waterverbruik over de hele pro-
ductieketen van de energie. Thermi-
sche zonne-energie heeft een soort-

gelijke watervoetafdruk als fossiele
brandstoffen, terwijl de voetafdruk
van aardwarmte tien keer kleiner is.
Vanwege de snel toenemende wa-

terschaarste in de wereld, maakt het
dus nogal een verschil of we over-
gaan van fossiel naar bio-energie en
waterkracht of naar zon, wind en
aardwarmte.
Alle bestaande ‘groene’ energiesce-

nario’s, zo genoemd vanwege hun
kleinere koolstofvoetafdruk, gaan uit
van een sterke groei van bio-energie
en waterkracht. Maar de land- en wa-
tervoetafdruk van de energiesector
rijzen de pan uit als we deze scena-
rio’s volgen. Echt groene energiesce-

nario’s, die ook ons land- en waterge-
bruik verkleinen, moeten gericht
zijn op zon, wind en aardwarmte. Bij-
komend voordeel: we kunnen naar
efficiënte zelfvoorziening op kleine-
re schaal, weg van de kwetsbaarheid
van onze geglobaliseerde fossiele
economie.

Elektrificeren
Hoe nu verder? Zonnepanelen en
thermische zonnecentrales genere-
ren meer energie per vierkante me-
ter dan planten. Fotosynthese door
planten heeft echter het voordeel dat
het resulteert in brandstof die kan
worden opgeslagen, terwijl zonnepa-
nelen elektriciteit geven. Het gebruik
van organisch afval voor bio-energie
is uitstekend, maar voor groei van
bio-energie uit oorspronkelijk gewas,
gras of hout is nauwelijks ruimte,
dus moeten nationale economieën
verder worden geëlektrificeerd: elek-
trisch vervoer dus, en ook elektri-
sche verwarming waar overtollige
warmte uit industriële processen of
aardwarmte geen oplossing bieden.
We moeten manieren vinden om
energie op te slaan, en netwerken
ontwerpen die kunnen omgaan met
de grote variabiliteit in elektriciteits-
vraag en -aanbod.
Al met al is de tijd rijp voor een af-

scheid van olie, gas en kolen. Maar
laten we dan investeren in echt duur-
zame oplossingen. Biobrandstoffen,
die nu centraal staan in de Europese
energieplannen, passen daar niet in.
Een klimaatneutrale economie kán
worden gecombineerd met het verla-
gen van onze land- en watervoetaf-
druk, maar dan moeten we volledig
inzetten op zon en wind.

Biobrandstoffen gebruiken
veel te veel land en water
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