Hoogleraar TU Eindhoven:
'Nu van het gas af leidt
alleen tot meer CO2-uitstoot'
EINDHOVEN - Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David
Smeulders. Over een eenvoudig rekensommetje dat de
regering vergat te maken.
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Onbegrip en miscalculatie. Het zijn woorden die regelmatig vallen in
een gesprek met David Smeulders over de haast waarmee de
overheid de huishoudens van het gas af wil hebben en de
schijnargumenten die daarvoor worden gebruikt. De TU/ehoogleraar Werktuigbouwkunde voorziet een 'tweede Betuwelijn'.
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Volgens Smeulders wordt de klimaatagenda gedomineerd door
mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben
verzuimd om er experts bij te halen. ,,Innovatie is onderbelicht en
dat is slecht nieuws voor onze regio”.
Hij verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijke
onderbouwing in de hele energiediscussie. „Voordat het
klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd
waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar
wetenschappers werden daar te weinig voor gevraagd. Rationele
argumenten zijn onvoldoende gehoord. Maar ik vind dat wij als
wetenschappers de taak hebben om ons uit te spreken en te
zeggen: denk nu eens na voordat je handelt.”

„Sinds kort mogen nieuw te bouwen woonwijken niet meer op het
gasnet worden aangesloten. Maar er is op dit moment nog
helemaal geen noodzaak om over te stappen op elektriciteit; sterker
nog dat is zelfs onwenselijk. Zonne- en windenergie zijn uiteraard
schonere bronnen, maar slechts een klein percentage van onze
elektriciteit wordt opgebracht door zonne-panelen en windmolens.
De rest komt nog steeds van kolen- en gascentrales. Als we nu van
het gas afgaan wordt de CO2-uitstoot dus alleen maar groter",
rekent hij voor. Een simpel rekensommetje dat de regering is
vergeten te maken.

Druppel

Hij verbaast zich ook omdat onze huishoudens maar
verantwoordelijk zijn voor een heel klein deel van ons gasverbruik.
„Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Als je het
klimaatakkoord naleest, zie je dat Nederland op dit moment 9
Gigawatt aan gascentrales heeft staan maar dat dit wordt uitgebreid
naar 25 Gigawatt in 2050. We gaan dus meer gas gebruiken in de
toekomst", benadrukt Smeulders. „Alleen gaat dat gas niet naar
woonhuizen maar naar centrales. Daar hoor je de overheid verder
niet over. Net als over de energieslurpende industrieën rederijen en
vliegtuigmaatschappijen. Kerosine voor vliegtuigen en stookolie
voor schepen worden zelfs helemaal niet meegerekend in de CO2uitstoot. Dat is volkomen onrealistisch"
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De reden dat de Nederlandse regering nu ineens van het gas af wil,
heeft volgens Smeulders alles te maken met de situatie in
Groningen. „Onder druk van de publieke opinie moest er iets
gebeuren. Maar niet meer naar gas boren In Groningen heeft niets
uit te staan met het klimaatakkoord. Dat gas kan rustig in de
Groningse bodem blijven zitten. Dat hebben we helemaal niet
nodig. We kunnen gas uit Noorwegen of Amerika importeren. En we
hebben onze eigen gasvelden in de Noordzee. Dat is wel

hoogcalorisch, maar we hebben de middelen om dat om te zetten
naar gas dat geschikt is voor onze ketels. Sterker nog: vroeger
gebruikten we hoogcalorisch gas, maar in de jaren zestig hebben
we alle fornuizen omgebouwd om laagcalorisch gas te kunnen
gebruiken. Nu kunnen we het omgekeerde doen.”

Warmtepompen maken veel herrie en
gebruiken ook te veel energie. Gas is de
schoonste energiebron die we hebben
David Smolders

De hoogleraar is fel gekant tegen de huidige warmtepompen.
„Iedereen moet nu aan de warmtepompen, maar die maken veel
herrie en gebruiken ook teveel energie. Gas is de schoonste
energiebron die we op dit moment voorhanden hebben”,
concludeert Smeulders. „Overschakelen op duurzame elektriciteit is
uiteraard de juiste richting, maar we moeten eerst zorgen dat we
voldoende duurzame energie kunnen opwekken en opslaan en dan
pas het gas loslaten. En we moeten zeker niet onze infrastructuur
voor gas afbreken. Want in de toekomst willen we die misschien
weer gebruiken om duurzame brandstoffen in te transporteren,
zoals ‘solar fuels’ of waterstof waar nu aan wordt gewerkt."

Smeulders stelt een andere aanpak voor om de CO2-uitstoot te
beperken. „PVT-panelen installeren, die zowel stroom als warmte
opwekken, warmtenetten aansluiten en kolencentrales in
samenspraak met andere landen gefaseerd sluiten. Die van
Nederland zijn de beste van de wereld. Het is onzinnig om die eerst
te sluiten terwijl die in andere landen veel vervuilender zijn. Denk
Europees, handel lokaal. En het gasnet niet uitfaseren, ook niet bij
de huishoudens. Straks hebben we misschien zonnegas: daar
wordt nu zowel aan de TU/e als bij het Eindhovense
onderzoeksinstituut Differ aan gewerkt."

