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Energierevolutie
Een ‘spook’ waart door Europa, het spook van bijna
gratis wind- en zonne-energie. Op een zonnige en winderige dag stroomt overtollige duurzame energie van
Duitsland naar Frankrijk en gaan de kerncentrales daar
op stand-by. En dat is nog maar het begin. De enorme
wereldwijde groeiambities voor zon- en windinstallaties staan voor de revolutionaire overgang naar een voornamelijk decentrale
elektriciteitsopwekking.
Neem daarbij de hooggespannen verwachtingen op het gebied van lichtmanagement, zoals die waarvoor Albert Polman en Harry Atwater onlangs
de prestigieuze ENI-prijs voor duurzame energie kregen (door sommigen
als duurzame Nobelprijs bestempeld) en waarmee zonnecellen rendementen zullen hebben van misschien wel 70%, en een wildgroei aan zonnestroominstallaties zal onherroepelijk plaatsvinden. Immers, voor stroom
‘uit de muur’ betalen we als consument bijna een kwartje per kWh, maar
voor (zonne) stroom ‘van het dak’ is dat nu al minder. Aan het eind van dit
decennium zullen de kosten voor zonnestroom net zo laag zijn als die van
conventionele bronnen en een vergaande liberalisering in de energiewereld
is dan een feit. Een consument legt zijn dak vol, wordt daarmee producent en consument (prosument), en miljoenen elektriciteitscentrales van
0,5 - 5 kW zijn een feit.
Groene decentrale elektronen komen massaal het net op, waar ze tegemoet
worden getreden door centraal gegenereerde grijze elektronen. Maar, een
elektron is een elektron is een elektron is een elektron (vrij naar Gertrude
Stein). Helaas is groen en grijs niet zoiets als spin up en spin down, en
het onderscheid tussen een groen en een grijs elektron kan niet worden
gemaakt. Al wil je 100% zonnestroom, er zullen grijze elektronen door de
kabels in je huis gaan.

Een consument legt zijn dak vol, wordt daarmee
producent en consument (prosument) en miljoenen
elektriciteitscentrales van 0,5-5 kW zijn een feit.
Kan het huidige distributienet de veelheid van decentrale opwekkers wel
aan? Leidt dat tot extra kosten? Dubbeltje of stuivertje van Samsom erbij? Of
kunnen we naast decentrale opwekking ook decentrale opslag realiseren?
Dat kan elektrisch in accu’s van elektrische auto’s, bijvoorbeeld. Maar zou
het niet mooi zijn fotonen op te kunnen slaan en die dynamisch te kunnen
managen, zodat we groene elektronen kunnen genereren wanneer we dat
willen?
Vooralsnog komt het aan op elektron-management. De huidige smartmeters zijn eigenlijk niet zo smart, maar door snelle ontwikkelingen in
bijvoorbeeld lithium-ionbatterijen zullen smart-meters (of beter smart
energy-managers) daarmee uitgerust kunnen worden. En natuurlijk kun je
dan (nu!) je zelf opgewekte groene elektronen met een app managen. Thank
you, Steve!
Wilfried van Sark
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