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Mevrouw de rector magnificus, 
Mevrouw de decaan, 
Collega’s, vrienden en familie, 
 

De zon is de bron van bijna alle leven op aarde. Zij, ik volg wat betreft het 
geslacht de Duitsers en niet de Fransen, zorgt direct en indirect voor verreweg 
de meeste energie die onze samenleving drijft.  
Op uw bord ligt zonne-energie in de vorm van voedsel om ons lichaam 
draaiende te houden. Opgeslagen zonne-energie verpakt als aardgas verwarmt 
onze huizen. Als benzine gemaakt uit aardolie stroomt het door de slang als we 
onze auto voltanken. Omgezet in elektriciteit komt zonne-energie uit het 
stopcontact, of u nu een contract voor groene stroom heeft of niet. Immers, 
niet alleen zonnestroom, windenergie, waterkracht en biomassa, maar ook 
kolen vinden hun oorsprong in de stralen van de zon.  
Daarnaast hebben we zonne-energie nodig om vitamine D aan te maken en 
begrijpen we steeds beter hoe belangrijk het voor onze geestelijke en 
lichamelijke gezondheid is om letterlijk licht, en liefst zonlicht, in de ogen te 
hebben.  
De mensheid was zich al heel lang geleden bewust van zijn afhankelijkheid van 
de zon. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de vele zonnegoden die 
culturen wereldwijd hebben vereerd. Ra bij de Egyptenaren, Sol bij de 
Scandinaviërs, Kinich Ahau bij de Maya’s, Amaterasu bij de Japanners en Surya 
bij de Indiërs; het zijn slechts een paar voorbeelden uit een lange rij. Zelfs 
Christus is in de Romeinse traditie afgebeeld als Sol Invictus in het mausoleum 
onder de Sint Pieter.  
In tegenstelling tot de beleving van veel mensen is de zon een zeer 
betrouwbare bondgenoot. Het aanbod aan zonlicht varieert van jaar tot jaar 
met niet meer dan plus of min 10% ten opzichte van het gemiddelde. 
Bovendien is hij wereldwijd gezien overvloedig beschikbaar. U kent de 
uitspraak dat de zon in één uur net zoveel energie op aarde laat vallen als de 
mensheid in een jaar gebruikt. Ook schijnt hij voldoende om voedselgewassen 
voor alle nu 7 en straks 10 miljard aardbewoners te laten groeien. In principe 
kan de wereld daarom duurzaam op zonne-energie draaien. Dat is een 
belangrijk en troostrijk gegeven, maar heeft tot nu toe niet geleid tot duurzame 
vormen van samenleving. 
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Figuur 1. De Japanse godin van de zon Amaterasu verschijnt uit de grot. Houtsnede 
door Utagawa Kunisada (1786-1865). 
 
Voor duurzaamheid,  of duidelijker gezegd, houdbaarheid is het nodig dat ons 
gebruik van zonne-energie-gerelateerde producten gelijke tred houd met de 
snelheid waarmee ze kunnen worden aangemaakt. Niet interen, betekent dat. 
Daarnaast is het essentieel dat de negatieve effecten van ons gebruik beperkt 
blijven. Niks beschadigen en geen rommel maken, in gewoon Nederlands. Op 
beide fronten gaat het nú mis en ging het al lang geleden mis. Het bekendste 
voorbeeld is dat wij in een paar honderd jaar fossiele brandstoffen opmaken 
die in miljoenen jaren zijn gevormd en daarbij bovendien heel veel CO2  in de 
atmosfeer brengen en de lucht in steden vervuilen. In ieder geval zolang we 
geen CO2 opslaan en niet schoon rijden en stoken. Een combinatie van interen 
en rommel maken. Vandaar ook dat fossiele brandstoffen niet voorkomen in de 
lijst van duurzame energieopties. Een ander voorbeeld dat u allemaal kent is 
het kappen van tropisch regenwoud in een tempo waar de natuur niet tegenop 
kan groeien. Een combinatie van beschadigen en interen. Nietsontziende 
industriële visserij, idem dito.  
 
Er bestaat soms de neiging om met enige bewondering of nostalgie naar 
vroeger te kijken. Vroeger, toen de wereld nog duurzaam was.  Inderdaad was 
de samenleving in het verleden op sommige plaatsen en in zekere opzichten 
duurzamer dan vandaag. Helaas ging dat vaak samen met afzien en armoede; 
niet iets om naar terug te verlangen. Ik vind dan ook dat het moderne begrip 



 

5 
 

duurzaamheid de kwaliteit van leven moet omvatten. Mocht u toch nog last 
hebben van nostalgische gevoelens dan helpt het om te lezen welke letterlijke 
kaalslag bijvoorbeeld de Romeinen, de Maya’s en onze eigen voorvaderen in 
Europa hebben veroorzaakt. De snelheid en mate van ontbossing tart elke 
beschrijving. Het schijnt de Maya’s zelfs fataal te zijn geworden. Om schepen 
en grachtenpanden te bouwen en om te stoken veranderden delen van Europa 
in korte tijd van dichte wouden in kale vlaktes en hellingen.  
 

 
Figuur 2. Slag bij Grevelingen (het huidige Gravelines in Frans-Vlaanderen), in 1588. 
Anoniem 16de-eeuws Engels schilderij. 
 
De geschiedenis biedt dan misschien niet de oplossingen voor onze huidige 
problemen, hij kan ons wel lessen leren. Een van de belangrijkste is wat mij 
betreft dat ingrijpende veranderingen meestal niet tot stand komen zonder 
crisis of revolutie. Zonder dringende en voelbare redenen gebeurt er weinig of 
zijn veranderingen in ieder geval langzaam. Zolang de pijngrens van 
klimaatverandering niet is bereikt bij die delen van de wereldsamenleving die 
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in een positie zijn om te handelen blijft het waarschijnlijk moeilijk om vaart te 
maken met maatregelen. In eigen land is het al moeilijk om 14% duurzame 
energie in 2020 te realiseren, terwijl dat niet meer is dan een vingeroefening 
voor het echte werk daarna dat onze energievoorziening volledig duurzaam 
moet maken rond 2050. Op de klimaatconferentie in Parijs stonden de neuzen 
aan het einde behoorlijk in dezelfde richting, maar eenmaal terug in eigen land 
of in Brussel hebben de onderhandelaars weer te maken met de weerbarstige 
praktijk. Spreek met betrokken beleidsmakers en politici, met ondernemers en 
met gewone burgers en krijg een gevoel voor de dikke stroop waarin we ons 
met zijn allen bevinden.  
 

 
Figuur 3. Uitdrukking van eensgezindheid bij de Klimaatconferentie in Parijs (2015). 
 
Wij hebben het dienen van langetermijn- en individu-overstijgende belangen 
voor een groot deel bij de overheid belegd. Echter, nu die om de haverklap zijn 
“licence to operate” herbevestigd moet zien te krijgen in het stemhokje staat 
diezelfde overheid machteloos als het om grote, langdurige operaties gaat. Of 
zegt zich machteloos te voelen. In een soortgelijke wurggreep lijken sommige 
grote bedrijven zich te bevinden ten opzichte van hun aandeelhouders. Of 
zeggen ze zich te bevinden. Jérôme Dangerman, die twee jaar geleden 
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promoveerde op een proefschrift over de vraag waarom ons energiesysteem zo 
moeilijk verandert, stelde voor om aandeelhouders aansprakelijk te maken 
voor de gevolgen van hun investeringen (Dangerman, 2013, E549–E558). Zo 
zouden ze in ongunstige gevallen niet slechts hun investering kwijt zijn, maar 
zelfs een vergoeding moeten betalen voor geleden schade. Of zo’n maatregel 
wenselijk is en zou werken weet ik niet, maar het laat zien dat we misschien 
een frisse blik nodig hebben op enkele basisregels in onze maatschappij. Het 
kan geen kwaad om daarover na te denken. Maar ik dwaal af. 
 
Om de transitie naar een duurzame en CO2-arme energiehuishouding in gang te 
zetten grijpen overheden wereldwijd in in de vrije markt. Het argument is dat 
die vrije markt faalt waar het gaat om het realiseren van dit belangrijke 
maatschappelijke doel. In een ideale wereld zouden we een eerlijke en 
complete prijs betalen voor alle producten die we kopen, inclusief energie. In 
die prijs zouden onder meer de negatieve effecten van de productie zijn 
verdisconteert. U zou bijvoorbeeld betalen voor de milieu- en 
gezondheidsschade die uw kilo-rijst-voor-een-euro veroorzaakt of voor de 
gevolgen van de klimaatverandering die uw kolenstroom met zich meebrengt 
en daarom zou u spontaan de beste keuze maken. De vrije markt zou gewoon 
zijn werk kunnen doen. Helaas is dat nog niet het geval en het is de vraag of het 
ooit lukt. Het valt niet mee om overal een prijskaartje aan te hangen en daar 
komt nog bij dat het schier onmogelijk is om het mondiaal ergens over eens te 
worden. En áls we het dan eens worden is het op een te laag niveau of te laat.  
Als reactie op het marktfalen ten aanzien van klimaatverandering gebruiken 
overheden wereldwijd een combinatie van beloning en straf, van carrot and 
stick, om mensen en bedrijven in de juiste richting te duwen. Die straf kan 
verschillende vormen aannemen, zoals een betaling voor het uitstoten van 
meer CO2 dan de toegestane hoeveelheid of een verplichting om een bepaald 
aandeel duurzame energie aan klanten te leveren. De beloning kan 
bijvoorbeeld bestaan uit een extra vergoeding voor duurzaam opgewekte 
energie of een belastingvoordeel bij groene investeringen. Beide methoden 
blijken echter zo hun beperkingen te hebben.  
In de eerste plaats vindt bijna niemand het leuk om gestraft te worden. De 
creativiteit om straf te ontlopen is dan ook enorm. Dat geldt voor mensen, 
maar ook voor bedrijven en hele sectoren. Daar komt bij dat als er in het ene 
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deel van de wereld zwaarder wordt gestraft dan in het andere er een vlucht 
naar het mildste strafregime kan ontstaan. Energie-intensieve industrie zou bij 
een eenzijdige belasting op CO2-uitstoot vanuit Nederland of Europa kunnen 
verhuizen naar Azië of hier gewoon failliet kunnen gaan en elders kunnen 
groeien. Bij een mondiaal probleem als klimaatverandering kom je dan 
natuurlijk van de regen in de drup. Ik wil daarmee niet zeggen dat Nederland of 
Europa niets zouden moeten doen, want behalve vluchten kunnen sommige 
bedrijven als reactie ook innoveren en dan wordt het aanvankelijke nadeel een 
voordeel. Bedrijven bereiden zich daarmee immers voor op een duurzame 
toekomst die sowieso gaat komen. Als voorlopers zijn ze dan misschien goed 
gepositioneerd om een hoofdrol te spelen. Zorgvuldigheid bij het ontwerp van 
de straf is daarom van groot belang voor overheden. Een intelligente keuze 
voor ontwijken óf ondergaan van de straf, ofwel een vooruitziende blik, is 
cruciaal voor bedrijven én voor hun aandeelhouders. 
Belónen van goed gedrag moet ook slim worden gedaan. Bij de 
marktstimulering van duurzame energie moet een balans worden gevonden 
tussen het aanjagen van de markt en het scherphouden van bedrijven en 
consumenten. Een balans tussen onmiddellijk voelbare maatschappelijke 
kosten van de stimulering enerzijds en maatschappelijk, respectievelijk politiek 
draagvlak anderzijds. Duitsland is op dit gebied het laboratorium van de 
wereld. Naar hartenlust hebben onze oosterburen in de afgelopen 25 jaar 
geëxperimenteerd met marktstimulering van duurzame energie. In 
verschillende opzichten met veel succes, want hun langetermijnvisie en hun 
Einspeisegesetz (zie https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-
Gesetz) ofwel invoedingswet waren een belangrijk mondiaal breekijzer voor de 
ontwikkeling van duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het 
bijzonder.  
In een laboratorium wordt geëxperimenteerd en experimenten lopen meestal 
niet zoals verwacht. Maakbare wetenschap en innovatie bestaan niet. Het 
enige wat je mag verwachten is dat er van te voren goed over een experiment 
wordt nagedacht en dat je van de resultaten leert, of ze nu positief zijn of 
negatief. Dat heeft Duitsland gedaan en de rest van de wereld profiteert 
daarvan, ook al wil niet iedereen dat toegeven. In plaats van bewondering te 
tonen voor de visie en de durf en waardering te tonen voor de investering 
geven sommigen er de voorkeur aan om uit leggen waarom het Duitse model 
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nooit had kunnen werken. Waarom iemand met een visie naar de psychiater 
moet. Het is makkelijk praten als je zelf nog niet veel hebt weten te presteren. 
Droogzwemmers hebben kritiek op Ranomi Kromowidjojo. 
 

 
Figuur 4. Hermann Scheer (1944-2010), belangrijk architect van het Duitse systeem 
voor marktstimulering van duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het 
bijzonder.  
 
Duitsland heeft inmiddels echter wel te maken met een felle maatschappelijke 
en politieke discussie over de marktstimulering van duurzame energie. Kost het 
niet teveel? Waarom zouden wij zo ver vooruitlopen op de rest van wereld? 
Wij betalen en de Chinezen profiteren. Naar analogie van het debat over 
vluchtelingen en asielzoekers zou het ook hier fijn zijn als we in Europa tot een 
meer gezamenlijke aanpak en ambitie konden komen. En dan natuurlijk niet 
een kleurloos compromis op het laagste niveau, maar een set concrete 
afspraken die respect afdwingt in de rest van de wereld en die voorkomt uit de 
gedachte “samen zijn we sterk”. Afspraken die recht doen aan het in Europa 
veel gebezigde begrip “leiderschap”. “Dream on”, zult u zeggen. Graag, is mijn 
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antwoord dan. Dromen zijn belangrijk en niet alleen maar voor een gezonde 
nachtrust.  
 
Dat brengt mij bij de kern van deze rede. “Van toekomstdroom tot terawatts: 
wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon”. Hoe belangrijk en 
noodzakelijk overheidsingrijpen ook is om het grootschalig gebruik van 
duurzame energie op gang te krijgen, het zou beter zijn als duurzame energie 
zich helemaal op eigen kracht kon ontwikkelen. Als de markt níet zou falen, dus 
als alle kosten in de prijzen van energie zouden zijn opgenomen konden 
verschillende duurzame energietechnieken nu al concurreren. Dat is echter niet 
het geval, dus duurzame energie speelt met een dubbele handicap. Duurzame 
energietechnologieën verkeren in een relatief pril stadium van ontwikkeling en 
daarom zijn de kosten hoger dan van gevestigde technologieën die op grote 
schaal worden toegepast. Daarnaast wordt er geen waarde toegekend aan het 
feit dat ze duurzaam en zeer CO2-arm zijn. Aan dat gebrek aan economische 
waardering kunnen wetenschap en technologie weinig veranderen, maar aan 
de volwassenwording kunnen ze een cruciale bijdrage leveren, zoals ik straks 
zal laten zien.  
 
Ik heb bij mijn uitnodiging voor vanmiddag beloofd dat ik zou proberen de 
inhoud begrijpelijk te houden voor niet-ingewijden, dus laat ik eerst proberen 
uit te leggen wat een terawatt eigenlijk is. Dat kan trouwens sowieso geen 
kwaad, want bij het spreken over de overgang naar een duurzame 
energiehuishouding zijn getallen en achterkant-van-de-envelopsommetjes erg 
belangrijk. Al is het maar om er niet te licht over te spreken. Ik begin met wat 
een watt is. Dat is de natuurkundige eenheid voor vermogen, ofwel energie per 
tijdseenheid. Energie drukken we meestal uit in joules, of als het om voedsel 
gaat, in calorieën. 1 calorie is iets meer dan 4 joule. Een vermogen van een 
watt betekent een energiestroom van 1 joule per seconde. Een portie 
pindakaas bevat ongeveer 100.000 calorieën ofwel 400.000 joule aan energie, 
ongeveer net zoveel als een glaasje wijn. Eet u een boterham met pindakaas 
rustig op, dan consumeert u met een vermogen van meer dan 1000 watt, ofwel 
een kilowatt. Bent u een snelle eter dan is het al ruim 2000 watt, vergelijkbaar 
met het vermogen van een waterkoker. Een liter benzine bevat bijvoorbeeld 35 
miljoen joule, een kubieke meter aardgas bijna evenveel. Alle mensen op de 



 

11 
 

wereld samen gebruiken de onvoorstelbare hoeveelheid van bijna 400 miljard 
maal miljard joule per jaar (Key World Energy Statistics, 2015, p. 28). Dat komt 
overeen met de energie van 2000 vaten ruwe olie per seconde, ook al 
gebruiken we natuurlijk niet alleen maar olie. Ongeveer 80% van al die energie 
is echter nog wel afkomstig van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas.   
De term “tera” kennen we tegenwoordig vooral van harde schijven voor de 
computer, in combinatie met “byte”: een terabyte. Voor slechts een paar 
tientjes koopt u al zo’n schijf met alles erop en eraan, maar het is echt een 
heleboel. Tera betekent duizend miljard; een 1 met twaalf nullen. Het woord 
komt van het Griekse “teras”, wat “monster” betekent.  Hoe toepasselijk. Als 
we het wereldenergiegebruik niet in vaten olie per seconde, maar in nette 
eenheden uitdrukken wordt het ongeveer 13 terawatt. 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar. Per aardbewoner is dat gemiddeld 2000 watt. Dag in, dag uit 
boterhammen met pindakaas schrokken. Een Nederlander zit daar met 5000 
watt zelfs nog ruim boven.  
Willen we de energiehuishouding verduurzamen dan moeten we dus groot 
denken. Denken in termen van terawatts, anders kan  duurzame energie niet 
het verschil maken. Daarnaast, of liever gezegd om te beginnen, moeten we 
energie zo zuinig mogelijk gebruiken. Onnodig gebruik vermijden en verliezen 
zo klein mogelijk maken. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. 
Energiebesparing, zoals we dat meestal noemen, biedt enorme mogelijkheden, 
maar het blijkt niet eenvoudig om die snel en op grote schaal toegepast te 
krijgen. Een grote uitdaging met vele facetten, maar dat is niet het onderwerp 
van vanmiddag.  
 
Wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon, daar wil ik het met u 
over hebben in de rest van mijn verhaal. Eigenlijk heeft de mensheid al vele 
eeuwen van de zon achter zich, want voordat de fossiele brandstoffen hun 
intrede deden draaide de wereld grotendeels op zonne-energie. Er was gewoon 
niets anders. Zonne-energie in de ruime zin van het woord, dat wel, zoals 
zonnewarmte, windenergie, biomassa en waterkracht. De 21ste eeuw moet 
daarom de eeuw van de herwaardering van de zon worden. Van een 
energievoorziening die voor 80% draait op fossiele brandstoffen naar een 
energievoorziening die grotendeels draait op duurzame energie, met een 
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verwaarloosbare CO2-uitstoot,  in een zo kort mogelijke tijd. Ga er maar aan 
staan.  
 

 
Figuur 5. Schematische weergave van het mondiale gebruik van fossiele brandstoffen: 
transitie van een tijdperk van zonne-energie naar een tijdperk van zonne-energie. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat zonne-energie in de vorm van zonnestroom, 
zonnewarmte en zonnebrandstoffen een belangrijke of zelfs een hoofdrol zal 
kunnen spelen in het totale pakket van duurzame bronnen. Het is niet voor 
niets dat Solardam, de samenwerking van UvA, VU, FOM-Instituut AMOLF en 
ECN, zonne-energie als focusgebied heeft gekozen. Het is echter niet zo nuttig 
en ook niet erg constructief om te speculeren over het relatieve aandeel van de 
diverse opties in het pakket. Een deel van een gigantisch geheel is altijd veel. 
De wereld beschikt maar over een handvol duurzame energieopties die echt 
wat kunnen voorstellen, dus laten we die alsjeblieft allemaal tot wasdom 



 

13 
 

proberen te brengen. De ontwikkelingen en toepassingen zullen laten zien hoe 
de verhoudingen komen te liggen. Als het goed is, levert de optelsom van alle 
plannen en scenario’s per optie meer op dan we nodig hebben. Dan mag er ook 
nog eens een keer iets tegenvallen zonder dat we meteen in de problemen 
zitten. Met andere woorden: als mijn collega’s van offshore windenergie en 
duurzame biomassa hoge ambities hebben is dat prima. Ik interpreteer dat niet 
als een gebrek aan ruimte voor zonne-energie, maar als een voorwaarde voor 
een robuuste ontwikkeling van duurzame energie als geheel. 
 
Mijn leerstoel hier in Amsterdam is op het gebied van de fotovoltaïsche 
energieconversie. Omzetting van licht in elektriciteit, ofwel zonnestroom. Een 
elegante en efficiënte manier om duurzame energie op te wekken met een 
gigantisch potentieel en vele verschillende toepassingsmogelijkheden. U 
begrijpt misschien mijn passie voor dit onderwerp en daarop wil ik nu 
inzoomen. 
 
Het fotovoltaïsch effect werd in 1839 ontdekt door de 19-jarige Edmond 
Becquerel, telg uit een beroemd geslacht van Franse wetenschappers.  
Pas ruim een eeuw later, in 1954, kwam de doorbraak die het mogelijk maakte 
om zonnecellen op een gecontroleerde manier te vervaardigen, maar daarna 
ging het wel hard. Vier jaar later werd er al een Amerikaanse satelliet 
gelanceerd met zonnecellen aan boord: de Vanguard I.  Dat waren zonnecellen 
gemaakt van zeer zuiver silicium. Silicium is een veelvoorkomend element in de 
aardkorst, zij het in de vorm van verbindingen zoals kwarts of opaal. Tot op de 
dag van vandaag is meer dan 90% van alle zonnecellen en -panelen gebaseerd 
op dit materiaal. Net zoals de elektronica in uw radio, TV, telefoon en alle 
andere slimme apparaten. Het silicium werd en wordt gebruikt in de vorm van 
hele dunne schijven, met een dikte van een paar tiende millimeter. 
Naast dit type zijn er allerlei andere soorten zonnecellen en -panelen in 
ontwikkeling. De meeste daarvan zijn zogenaamde dunne-filmtechnologieën, 
waarbij een ultradunne laag van een paar duizendste millimeter is aangebracht 
op een glasplaat of een folie.  Oorspronkelijk werd de ontwikkeling van deze 
alternatieven vooral gedreven door overtuiging dat ze veel goedkoper zouden 
kunnen zijn dan siliciumpanelen. Silicium zonnecellen zijn immers honderd keer 
dikker dan dunne-film zonnecellen. Dat blijkt echter geen robuust argument. 
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Figuur 6. Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1891), ontdekker van het fotovoltaïsch 
effect: de directe omzetting van zonlicht in elektriciteit. Hij deed zijn ontdekking op 
19-jarige leeftijd. 
 
Siliciumpanelen zijn  niet inherent duur en dunne-film panelen zijn niet 
automatisch goedkoop. Dat zou alleen gelden als de materiaalkosten van de 
cellen doorslaggevend zouden zijn voor de kosten van de panelen. Ultrazuiver 
silicium is tegenwoordig echter al te koop voor een prijs per kilo van een goede 
oude kaas. Verder zijn de schijven steeds dunner en de zonnecellen steeds 
efficiënter geworden, waardoor steeds minder silicium nodig is voor dezelfde 
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hoeveelheid opgewekte stroom. Andere factoren, zoals de kosten van de 
inpakking van de cellen met glas en folies zijn daarmee steeds belangrijker 
geworden. Daar komt nog bij dat zonnestroom wordt opwekt met complete 
systemen en niet met losse panelen. Een compleet systeem kost ongeveer 
tweemaal zoveel als de samenstellende panelen en een deel van die 
bijkomende kosten is afhankelijk van het oppervlak van de installatie. Denk 
bijvoorbeeld aan de draagconstructie en aan installatiearbeid. Met efficiënte 
panelen kan een bepaalde hoeveelheid stroom worden opgewekt met een 
compactere en dus goedkopere installatie dan met minder efficiënte panelen.  
 

 
Figuur 7. Zonnestroomsystemen op basis van kristallijn-siliciumtechnologie (foto: 
AERSpire/Heijmans). 
 
Siliciumtechnologie heeft met 60 jaar ontwikkeling en gebruik, zeer 
grootschalige productie, een marktaandeel van meer dan 90% en een keur aan 
steeds efficiëntere en goedkopere producten een stevige positie in de markt. 
De kosten voor panelen liggen inmiddels al aanzienlijk onder het laagste niveau 
dat ooit voor mogelijk werd gehouden toen ik rond 1980 het veld betrad. Het 
illustreert dat onze fantasie tekort schiet wat betreft de mogelijkheden van 
wetenschap en technologie. Iedere barrière wordt al dan niet fluitend 
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genomen en dat maakt mij een technologie-optimist. Het is daarom echter 
voor nieuwe technologieën wel moeilijk om marktaandeel te veroveren. De lat 
komt steeds hoger te liggen en vanaf het begin puur op prijs proberen te 
concurreren, zoals oorspronkelijk gedacht, is inmiddels een slecht idee. Maar 
wie niet sterk is, moet slim zijn. In toenemende mate wordt de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën gericht op nieuwe toepassingen en markten. 
Markten die niet of slechts moeizaam door de bestaande technologieën 
kunnen worden bediend. Nog niet zo lang geleden werd er een beetje lacherig 
gedaan over zonnepanelen of zonnefolies die iets anders pretendeerden dan 
goedkoop te zijn. Inmiddels is echter duidelijk dat er echt een markt is, of kan 
komen, voor producten die een afwijkende kleur hebben, flexibel of ultralicht 
zijn, een bijzondere vorm hebben, gedeeltelijk lichtdoorlatend zijn of er 
gewoon superstrak uitzien. Zelfs als ze wat duurder zijn. Dat biedt nieuwe 
mogelijkheden.  
 

 
Figuur 8. Zonnefolie op basis van dunne-film silicium toegepast op stalen dakplaten 
(foto: HyET Solar). 
 
Met deze bijzondere toepassingen en markten als stapsteen kunnen nieuwe 
technologieën misschien de markt voor zeer grootschalig gebruik betreden, als 
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dat het einddoel is. Zo kunnen ze de noodzakelijke gebruiksreputatie 
opbouwen en schaalvoordelen bij productie bereiken voordat ze op de zeer 
competitieve markt voor goedkope zonnestroom hoeven te concurreren.  
 
Laten we de ontwikkeling van zonnestroomtechnologie eens wat nader onder 
de loep nemen. Daarbij wil ik u meenemen naar het verleden, althans voor 
zover ik dat zelf heb meegemaakt vanaf mijn eerste schreden op dit terrein, en 
naar de toekomst, bijvoorbeeld naar het symbolische jaar 2050, wanneer de 
energietransitie grotendeels voltooid zou moeten zijn. Wat is er tot nu toe 
gepresteerd en wat mogen we nog verwachten? Vanaf het begin van de 
ontwikkeling in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft men zich gerealiseerd 
dat lage kosten van cruciaal belang zijn voor het succes van zonnestroom. 
 
Goedkope zonnepanelen, goedkope systemen en vooral: lage opwekkosten. 
Dat laatste betekent dat systemen niet alleen goedkoop, maar ook zeer 
betrouwbaar moeten zijn en lang mee moeten gaan. Anders zijn 
afschrijvingskosten en kosten van onderhoud en beheer te hoog. 25 jaar 
levensduur of meer is de standaard voor professionele toepassingen. Voor 
consumentenproducten op zonne-energie mag het natuurlijk wat minder zijn, 
maar de beschamende rommel zoals sommige tuinlampjes die u in de 
bouwmarkt kunt kopen vertegenwoordigt wel het andere uiterste en is pure 
antireclame voor deze prachtige technologie.  
 
In 1980 kostten zonnepanelen omgerekend ruim 20 euro per watt-piek, 
uitgedrukt in euro’s van vandaag. Dat is 2000 euro per vierkante meter. Een 
watt-piek is een hoeveelheid paneel of systeem die bij volle zon 1 watt aan 
elektriciteit levert. Per jaar levert die hoeveelheid in Nederland ruwweg 1 
kilowattuur aan elektriciteit. Een compleet systeem kostte in 1980 rond de 50 
euro per watt-piek, dat is meer dan een ton voor een dak vol. Anno 2016 
worden grote systemen geïnstalleerd voor minder dan  1 euro per watt-piek, 
maar liefst een factor 50 goedkoper dan in 1980.  
Het omzettingsrendement van panelen, dat wil zeggen, de fractie van het licht 
die wordt omgezet in elektriciteit, was maximaal 10% in 1980 en inmiddels 
rond de 20%; een verdubbeling. In 1980 was wereldwijd ongeveer 10 
megawatt-piek aan panelen in gebruik. Dat is ééntiende vierkante kilometer, 
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ofwel 10 hectare. Inmiddels staat er ruim 200 gigawatt-piek. Dat is meer dan 
1000 vierkante kilometer aan panelen. Het oppervlak van de provincie Utrecht. 
Een toename met maar liefst een factor 10.000 ten opzichte van 1980.  
Hoe zijn deze indrukwekkende resultaten bereikt? Het simpele antwoord is: 
door een combinatie van onderzoek en ontwikkeling en marktstimulering. 
Technologische verbeteringen en vernieuwingen in de laboratoria en bij de 
bedrijven over de hele wereld en schaalvoordelen bij toelevering, fabricage en 
installatie. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben daarbij een 
belangrijke rol gespeeld. In ongeveer de helft van alle zonnepanelen die 
wereldwijd worden gemaakt zit namelijk een stukje Nederlandse technologie. 
Veel mensen die daarvoor hebben gezorgd zitten hier in de zaal. We mogen 
trots zijn op hen. 
 

 
Figuur 9. Leercurve van zonnepanelen: historische prijsontwikkeling in 2014 Euro’s 
uitgezet tegen het cumulatief geproduceerde volume aan panelen. Bij elke 
verdubbeling van het volume is de prijs met ongeveer 20% gedaald. De effecten van 
onderzoek en ontwikkeling (innovatie) zijn impliciet in deze curve. Bron: ‘Current and 
Future Cost of Photovoltaics’, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems / Agora 
Energiewende, 2015, p. 29. 
 
Om de ontwikkelingen in de afgelopen decennia te illustreren kijken we naar 
de zogenaamde leercurve van zonnepanelen. Die geeft de prijs van panelen 
tegen de totale hoeveelheid panelen die ooit is geproduceerd. De leercurve 
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laat zien dat na elke verdubbeling van de totale geproduceerde hoeveelheid de 
prijs met 20% is gedaald.  
Voor complete systemen bestaan ook leercurves, maar die zijn minder 
eenduidig omdat er zoveel verschillende soorten, maten en omstandigheden 
zijn. Het is essentieel om bij de leercurve op te merken dat de resultaten van 
onderzoek en ontwikkeling in die 20% zitten, ook al is dat niet direct zichtbaar. 
Als we domweg de technologie van 1980 op hele grote schaal zouden hebben 
toegepast was de daling heel veel kleiner. Ik noem dat de brute-kracht-
methode. Aan de andere kant, als de markt niet was gegroeid zou er helemaal 
geen prijsdaling zijn. Producten worden niet goedkoop in het laboratorium. Als 
er niets wordt geproduceerd en geïnstalleerd, wordt er niets geleerd en 
kunnen er ook geen schaalvoordelen zijn. Dat is echter wel de methode die 
wordt voorgesteld door mensen die niets zien in marktstimulering omdat 
ingrijpen in de vrije markt altijd leidt tot ongewenste neveneffecten. Ik laat de 
leercurve voor zichzelf spreken. Zoals eerder betoogd is overheidsingrijpen in 
de markt noodzakelijk geweest om marktvolume te creëren. Het is dus de 
combinatie van marktontwikkeling en innovatiebeleid die het doet. De heilige 
graal bij de zoektocht naar een optimale combinatie is om te begrijpen én te 
voorspellen hoe de totale maatschappelijke investeringen in innovatie enerzijds 
en in marktstimulering anderzijds zo laag mogelijk kunnen worden gemaakt. Of 
hoe de snelheid van de verduurzaming zo hoog mogelijk kan worden gemaakt. 
Of hoe we de meeste economische vruchten van de energietransitie kunnen 
plukken, bijvoorbeeld in de vorm van banen in de hele zonne-energiesector. U 
mag kiezen wat u het belangrijkste vindt. Die graal gaan we natuurlijk niet 
vinden, want de omgeving en de omstandigheden veranderen zo snel dat dit 
soort macro-economische sommen maar een beperkte voorspellende waarde 
heeft. Ik durf echter de stelling aan dat de wereld, maar zeker ook Nederland 
vrij ver van het optimum verwijderd zijn. Op de overheidsuitgaven voor 
energieonderzoek en -innovatie is hier flink bezuinigd, terwijl er zeer grote 
bedragen naar marktstimulering gaan. Ik pleit er uitdrukkelijk niet voor om die 
laatste te verlagen, maar wel om die eerste te verhogen. Alleen dan kan 
Nederland zijn ambitie om een groene, concurrerende kenniseconomie te 
worden en te blijven, waarmaken. Ik zeg dat omdat ik zie wat er gebeurt in 
andere landen en andere delen van de wereld en omdat ik me zorgen maak 
over de positie van ons land nu op andere plaatsen de remmen los gaan. 
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Gelukkig sta ik niet alleen in de opvatting dat innovatie moet worden versterkt 
en versneld. De machtigen en superrijken van deze aarde lanceerden eind vorig 
jaar “Mission Innovation: Accelerating the Clean Energy Revolution” en de 
“Breakthrough Energy Coalition”. Zie het als belangrijke initiatieven of puur als 
symbolen, het punt dat ze maken is duidelijk. 
 

 
Figuur 10. Initiatiefnemers van de Breakthrough Energy Coalition, zie tekst.  
 
Ik citeer: “The world needs widely available energy that is reliable, affordable 
and does not produce carbon. The only way to accomplish that goal is by 
developing new tools to power the world. That innovation will result from a 
dramatically scaled up public research pipeline linked to truly patient, flexible 
investments committed to developing the technologies that will create a new 
energy mix. The Breakthrough Energy Coalition is working together with a 
growing group of visionary countries who are significantly increasing their 
public research pipeline through the Mission Innovation initiative to make that 
future a reality.” Nederland hoort nog niet bij deze groep van landen, maar 
gelukkig is het debat hierover ook in eigen land gestart en ik zie de uitkomsten 
later dit jaar met spanning tegemoet. We hebben weinig tijd te verliezen, want 
ontwikkelingen gaan internationaal pijlsnel en landen en bedrijven zetten zich 
nu schrap voor de race die komen gaat. Laat ik dit punt afsluiten met de 
opmerking dat onderzoek en ontwikkeling naar verhouding goedkoop zijn. 
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Dingen gaan pas echt veel geld kosten als je ze op grote schaal gaat maken en 
toepassen. 
 
Nu naar de toekomst. Ondanks alle onzekerheden kan ik de verleiding niet 
weerstaan om vooruit te kijken. Langs 2020 en 2030 naar 2050. Waar kunnen 
we dan staan met zonnestroom en wat moet daarvoor gebeuren?  
Zeker is dat we in de komende 35 jaar geen prijsdaling met een factor 50 zullen 
zien. Dat kan niet en gelukkig hoeft dat ook niet, want in sommige zonnige 
landen wekken grote systemen nu al zonnestroom op voor 5 dollarcent per 
kilowattuur.  
 

 
Figuur 11. Prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen vergeleken met die van zonne-
energie in de Verenigde Staten, zoals gepubliceerd door Bloomberg Business op 29 
oktober 2014 (Bloomberg Business, 2014) 

In Nederland zijn de opwekkosten voor grote en kleine systemen ruwweg 
tussen de 8 en de 15 eurocent, al kun je de berekening daarvan op veel 
verschillende manieren maken. Dat is al lager dan de consumentenprijs van 
stroom van ruim 20 cent, maar daarin zit veel belasting, dus die vergelijking 
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gaat enigszins mank. Op de commerciële markt kost stroom ongeveer 5 
eurocent. Hoewel ook dat een vrij willekeurige referentie is nodigt het getal 
wel uit om te kijken of zonnestroom ook in ons land op dat niveau zou kunnen 
komen. Het antwoord is: ja. In een zeer gedetailleerde studie hebben het 
Duitse Fraunhofer Instituut voor Zonne-energie en de denktank Agora 
Energiewende becijferd dat we op termijn in Nederland omgerekend voor 
minder dan 3 tot ongeveer 5 cent per kilowattuur zonnestroom kunnen 
opwekken, driemaal minder dan vandaag (Fraunhofer ISE, 2015, p. 8).  
 

 
Figuur 12. Mogelijke ontwikkeling van de opwekkosten van zonnestroom in 
Nederland, voor diverse systeemtypes en groottes, zie tekst. 
 
De aannames die mijn Duitse collega’s doen vind ik op onderdelen nog 
behoorlijk conservatief, dus ik durf mijn hand daarvoor wel in het vuur te 
steken. Om dat snel voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat de leercurve steil 
genoeg blijft. Met andere woorden, dat ook in de toekomst bij elke 
verdubbeling van de totale productie de prijzen met ongeveer 20% kunnen 
blijven dalen. Dat is niet vanzelfsprekend en daarvoor is het waarschijnlijk 
nodig om de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij 
bedrijven en onderzoeksinstellingen te intensiveren. 
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Omdat de dominante technologieën in de markt van vandaag op behoorlijk 
grote schaal worden geproduceerd en geïnstalleerd zijn veel kostenreducties 
daar al gerealiseerd. Het laaghangende fruit is in die gigawatt-fabrieken en bij 
de installatie van al die miljoenen systemen geplukt, zo gezegd. Om verder te 
komen zijn er een paar knoppen waaraan we nog kunnen draaien. De eerste en 
waarschijnlijk belangrijkste is die van de rendementsverhoging. 
Omzettingsrendement is de hefboom voor kostenverlaging omdat een hoger 
rendement leidt tot een kleinere installatie voor dezelfde 
elektriciteitsopbrengst. Minder licht nodig voor dezelfde hoeveelheid stroom. 
Het is zeer waarschijnlijk dat het paneelrendement van maximaal ongeveer 
20% nu zal kunnen toenemen tot zo’n 40%. Daarvoor moeten we een groter 
deel van de verschillende kleuren in het zonnespectrum efficiënt gaan 
benutten dan de huidige soorten zonnepanelen kunnen, zelfs als ze perfect 
zouden zijn. De voor de hand liggende manier om dat te bereiken is het 
stapelen van verschillende soorten zonnecellen in een zogenaamde tandem, 
maar het valt niet mee om goede materiaalcombinaties te vinden. Anders 
waren efficiënte tandems er allang geweest. Als de onderste cel bijvoorbeeld 
van silicium is, dan moet de bovenste cel zeer efficiënt werken voor zichtbaar 
licht, maar infrarood licht in zijn geheel doorlaten.  
 

 
 
Figuur 13. Werkingsprincipe van een tandemzonnecel (bewerkt naar 
www.pveducation.org).  
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Lijkt misschien simpel, maar dat is het niet, temeer daar het allemaal heel 
weinig mag kosten en zeer lang mee moet gaan. Bij ECN in Petten, bij Solliance 
in Eindhoven en hier in Amsterdam bij AMOLF wordt daaraan keihard gewerkt. 
Andere routes naar zeer hoge rendementen zijn gebaseerd op het gebruik van 
nanotechnologie in verschillende vormen. Bij de UvA wordt onder leiding van 
Tom Gregorkiewicz gewerkt aan het gebruik van nanokristallen voor het 
veranderen van de kleursamenstelling van het licht, zodat het beter past bij 
wat de cel goed kan omzetten. Niet de zonnecel aanpassen aan het zonlicht, 
maar het licht aanpassen aan de cel. Als dat lukt kan de zonnecel blijven zoals 
hij is, maar wordt er een soort “booster” bovenop gezet, of misschien eronder 
geplaatst. Een elegante manier, maar beslist geen sinecure, want de natuur kan 
principieel en weerbarstig zijn.  
 
 

 
Figuur 14. Werkingsprincipe van spectrumconversie of “spectrum shaping” met 
behulp van nanokristallen (quantum dots), zie tekst.  
 
Bij het FOM-Instituut AMOLF, ook op het Amsterdam Science Park werken 
Albert Polman en zijn groep aan lichtmanagement. Structuren die kleiner zijn 
dan de golflengte van licht, dus kleiner dan éénduizendste millimeter, kunnen 
het intreden, binnenhouden én uittreden van licht bij een zonnecel drastisch 
beïnvloeden. Dat geeft verschillende mogelijkheden om verliezen te 
verminderen en het rendement te verhogen. Erik Garnett en zijn team werken 
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bij AMOLF onder meer aan nanodraden met unieke eigenschappen, Bruno 
Ehrler onderzoekt een stroomverdubbelaar. Enzovoorts. 
Tienduizenden mensen werken wereldwijd aan efficiënte zonnecellen. Geen 
van die routes is eenvoudig of garandeert succes, maar omdat het er zoveel zijn 
zullen er zeker bij zijn die succesvol zijn, zodat we in de toekomst terugkijkend 
het rendement voor de tweede keer in de geschiedenis hebben zien 
verdubbelen. 
Alle zonnestroomsystemen samen leveren op dit moment een bescheiden 1% 
van alle elektriciteit in de wereld en dus veel minder dan 1% van alle energie. Er 
is daarom nog veel werk aan de winkel. De groei met een factor 10.000 die we 
in de afgelopen 35 jaar hebben gezien zal zich niet herhalen en hoeft zich 
gelukkig ook niet te herhalen. Om mondiaal verschil te maken is echter wel 
nodig dat het geïnstalleerde vermogen aan systemen nog met een factor 100 of 
zelfs meer groeit. Daarmee zou er minstens 20 terawatt-piek aan 
zonnestroomsystemen staan, die gemiddeld 3 terawatt vermogen produceren. 
Een kwart van het totale huidige gebruik.  
Dit is natuurlijk een veel te simpel sommetje en een simplistische redenatie. 
Zonnepanelen leveren elektriciteit en dat is zowel een groot voordeel als een 
beperking. Het voordeel is dat je met elektriciteit werkelijk alles kunt doen en 
meestal nog efficiënt ook. Verlichten, aandrijven, verwarmen, zenden en 
ontvangen, enzovoorts.  De beperking is dat elektriciteit tot nu toe niet zo 
makkelijk kan worden bewaard, of althans niet zo goedkoop. Als je het niet 
nodig hebt op het moment van opwekken, moet je het bijvoorbeeld opslaan in 
een batterij of een stuwmeer voor later gebruik, of omzetten in iets anders wat 
je op dat moment wel nodig hebt of makkelijker kunt bewaren. Dat kan 
warmte zijn, maar ook een brandstof. Stroom naar gas of stroom naar vloeistof, 
noemen we dat. Misschien lukt het zelfs om de tussenstap naar elektriciteit 
over te slaan en met zonlicht direct brandstoffen te maken uit water en CO2. 
Zonnebrandstoffen, waaraan hier in Amsterdam door het Solardam-consortium 
wordt gewerkt, maar bijvoorbeeld ook in Eindhoven bij het gloednieuwe FOM-
Instituut DIFFER, in Twente en in Leiden.  
Je kunt overtollige stroom ook gebruiken om er dingen mee te maken die 
anders met fossiele brandstoffen zouden worden geproduceerd. Stroom naar 
producten. Bij voortgaande ontwikkeling van de omzettingstechnologieën zou 
de beperking kunnen omslaan in een mogelijkheid, want op deze manieren zou 
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je met zonnestroom een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van 
gebruikssectoren die nu niet op elektriciteit draaien, maar op gas of olie. 
Verwarmen met een elektrische warmtepomp in combinatie compacte 
warmteopslag in plaats van met een CV-ketel op aardgas, om een mogelijkheid 
te noemen. Zonnestroom zal dus vooral echt groot kunnen worden als 
onderdeel van een geïntegreerd energiesysteem. Niet alleen goedkope 
zonnestroom, maar ook betaalbare opslag, efficiënte omzetting in andere 
energiedragers, intelligente regelingen en nog veel meer. En met aandacht 
voor publiek draagvlak, want zonnestroom zal overal zijn. Aantrekkelijk 
integreren in gebouwen, infrastructuur en landschap zijn voorwaarden om 
groot te worden. Dat, in een notendop, is de kern van het programma van de 
TKI Urban Energy. 
 

 
Figuur 15. Dakgeïntegreerd zonnstroomsysteem (foto: Stafier Solar Systems).  
 
Tot slot het volgende. Als een energiebron met zo’n enorm potentieel en met 
zoveel verschillende mogelijkheden als zonne-energie niet een zeer belangrijke 
rol gaat spelen in onze toekomstige, duurzame energievoorziening doen we 
naar mijn overtuiging iets heel erg fout. Natuurlijk, het is een uitdaging zonder 
weerga, maar vooral ook een enorme kans voor al die bedrijven die daarvoor 
de producten en oplossingen gaan leveren, gevoed door de constante stroom 
van onderzoeksresultaten en doorbraken die UvA, VU, AMOLF, ECN en alle 
andere groepen in binnen- en buitenland in nauwe samenwerking met elkaar 
leveren. Een aanbod dat de samenleving niet kan weigeren. 
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vakgenoten en een inspirerend doel.  
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