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Blj duurzame energie den ken we vooral aan milieuvriendelljkheld. Echter, de over

stap van fossiele brandstoffen naar alternatieve brandstoffen Is een gedwongen 

overstap, die mlsschien nog wei het meest bepaald wordt door het feit dat fosslele 

bran dstoffen op aa n het raken zi;n. OMr Viola von Alphen 
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De voorzltter van Stlchtlng Peakoil, Rembrandt 

Koppelaar, vlndt dat ef in de afgelopen jaren 

dulzenden uren ineffectlef besteed zlJn aan 

dlscussles over de energlehulshoudlng fn Ne

derland. waarom7 Omdat de kem van het ener

gieprobleem genegeerd WOfdt het teNgdrin

gen van het verbNik van aardolle. 

Stichtlng PeakoJl /s em non-profit netwerk van 

experts dat zkh bezlghoudt met bestuderlng 

v(Jn de (ultputtfng von de) wereldvoorraod aIle 

en gas. Ze wijzen op de gwolgen h1efvan voor 

de maotschapplj. 

In de hoorcolleges van Strategic Management 

wordt het belang van scenarloplannlng aange

geYen. Met als voorbeeld Shell, hetenige bedrijf 

dat door scenarloplannlng voorbereid was op de 

ollecrisls van 1973. Met aile conC\Jrrentievoorde

len van dien. Shell was Indertljd net enlge bedrlJf 

dat hlerdoor wij ongeschonden de oIlecrlsis wist 

te doorstaan. 

M. KIng Hubbert. een Amerikaanse geofyslcus 

un Texas, in dlenst van Shell voorspeide dat de 

olieproductie In de VS e1nd jaren zestig op zijn 

hoogtepunt zou zljn om daarna te dalen. Pas 

nadat hij in 1973 geUjk had gekregen, werd zijn 

Peakoll-theorie alsnog serieus genomen. 

Wat Is nu Peakoll1 De winning van aardolle 15 

nlet onelndig en C9nstant. De productle van 

aardolie wordt gekenmerkt door een klokvor

mlge curve van stl.l9lng. pieken dallng. 

Slnds de Jaren '60 worden er steeds mindel' 

nleuwe aardofievondsten gedaan. Tegen

woordig produceren (en consumeren) we we

reldwiJd per jaM drlemaat zoveeI aardolie als de 

aardolle-Industrie weet te vinden, zetfs de nleu

we vondsten in de dlepzee meegerekend. Deze 

trend Is niet terug te vlnden In publlel<e Informa

tie van ollebedrijven zeals Bp, aldus Koppelaar. 

Hlj noemt de bewljzen hielVOOfopzljn website. 
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Koppelaar geIooft niet dat het probleem zlch 

vanzelf oplost en de mens tot In het oneindlge 

weer nleuwe bronnen zal ontdekken. VrIjwel de 

hele aarde Is al afgespeurd met behulp van drie

dlmenslonale selsmlsche teehnleken. 

Gelukklg liJn de teehnlsche mogellJkheden en 

het onbenutte besparingspotentleel enorm. 

De gemlddelde auto die In Nederland rondrijdt 

verbruikt 8 a9 liter per 100 kllometef. Door de

Irnpleme-ntotiE' van reeds 'beschlkbare techno

logleen kan hel verbruik rertlggebracht worden 

naaf J *~-:'1iOO kilometer. 

Wat tevens erg Interessant Is, Is dat er rond 

1900 allerlel onderzoek gedaan b naar andere 

manieren van elektrldtelt opwekklng en over

dr.Kht door o.a. Nicolai Tesia. Doordat de be

Iangen er IndertlJd nlet naar waren en de olle nog 

volop vloeIde. Is vee! van dit ondefZoek onafge

maakt en ongebrulkt Tesla wist torens en bollen 

van energle te creeren die ongekende capadtelt 

nadden. gebrulkmakendvan hetfeit dat de aarde 

een gigantlsche magneet Is met een Noordpool 

en een ZUidpooL Un dit potentlaalverschil wist 

hij (gratis) elektricltelt op te wekken. 

Vanwege ons enorme verbrulk zljn efficien

tere auto's en elektrlsche altematleven aileen 

niet voldoende om de daiende productle van 

aardolle op te vangen. Er meet een omslag 

kamen in de afhankelljkheld van olie.
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gemeen beleid dat leidt tot vermlndercl 

gebrulk van olie, door dlchterblJ 

wert te wanen, het afsdlaffen van de 

9 tot 5 mentalltelt (we hebben nu 

volop digltale technieken om hler· 

van af te kamen, Internet Is ook 24 

uur per dag toegankelijk), andere 

vervoerssystemen zeals de fiets en 

een goed functionerend openbaar 

vervoer. In Rusland Is net openbaar 

vervoer gratis. De mogellJkheden 

hieftoe worden nu oak In Nederland 

onderzocht en $Chljoen grate voorde

len te hebben VO()( de ecooomie. De 

afgelopen jaren hebben enkele ~ 

hlerrnee geexperimenteerd. Files kosten 

het bednjfsleven leder JaM enorm veel geld 

en de vervullcle lucht die mede door dele files 

ontstaat, heeft hoge zielctel«>sten ten gevolge. 



olie risis'
 

Omslag naar anders denken gaat helaas niet 

vanzelf. Veel belangen zijn ingericht op be

staande situaties. Men is vertrouwd met het ver

bruik van fossiele brandstoffen en er heerst een 

oneindig optimisme over dal de techniek toch 

we voor aile oplossingen zorg. at we daarom 

nodig hebben, is bewustwording en moed om 

beslissingen te nernen, Willen we wachten op 

een crisis, of willen we de crisis v66r zijn? 


