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ZON, WIND EN WARMTE ZORGEN VOOR VERANDERING

‘DE ENERGIEMARKT IS 
EEN INVESTERINGSMARKT’
286 miljard dollar. Zoveel werd er vorig jaar volgens een rapport van REN21 – een organisatie die 
zich buigt over de stand van de hernieuwbare energie – wereldwijd geïnvesteerd in hernieuwbare 
energie. Wanneer we inzoomen dan blijkt uit cijfers van de VREG, de Vlaamse energieregulator, dat 
ongeveer een derde van de elektriciteit die vorig jaar in Vlaanderen is geleverd, komt uit hernieuw-
bare bronnen. Hiervan wordt een steeds groter aandeel in eigen land opgewekt: van 34 procent in 
2014 tot 46 procent van het totale verbruik van groene stroom in 2015. Deze cijfers om duidelijk te 
maken dat niemand – dus ook niet de bedrijfswereld – de vergroening van onze energiemarkt nog 
kan negeren. Wij verzamelden vijf belangrijke actoren uit de energiesector rond de tafel, zij laten hun 
licht schijnen over de materie.

Uit de cijfers van de VREG blijkt dat 

onze stroom nog steeds vooral komt 

van kernenergie, gevolgd door fossiele 

bronnen (zoals olie, gas en steenkool). 

Hernieuwbare energie komt op de 

derde plaats en is goed voor zo’n 28 

procent. Voor alle duidelijkheid: de cij-

fers gaan niet over de stroom die we 

vandaag produceren, maar wel over 

die die wordt verkocht en wordt gele-

verd via het net. Van de hernieuwbare 

bronnen is de belangrijkste water-

kracht, die we importeren uit de Scan-

dinavische landen. De tweede bron is 

Belgisch en offshore: energie van onze 

windmolens op de Noordzee. Op de 

derde plaats staat energie uit aard-

warmte, die we dan weer importeren 

uit IJsland. Energie uit zonnepanelen 

doet het dan weer zeer goed in Vlaan-

deren, waar het meer dan de helft uit-

maakt van het geïnstalleerd vermogen 

aan elektriciteit. Een andere vaststel-

ling is wel dat het aandeel van groene 

stroom in onze geleverde elektriciteit 

de jongste jaren minder snel stijgt. 
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Het is misschien goed om 
met die laatste vaststelling te 
starten. Is die stagnering niet 
vreemd, zeker wanneer we 
zien dat wereldwijd hernieuw-
bare energie steeds aan be-
lang wint?  

Bart Massin: De stagnatie die we in ons 
land zien, is relatief. Door het vroegere 
subsidiebeleid – of zeg maar de oversub-
sidiëring van voornamelijk zonnepane-
len – is het aandeel van hernieuwbare 
in de energiemix een aantal jaren on-
natuurlijk snel gegroeid. Vandaag zien 
we een terugval waarbij particulieren en 
bedrijven minder snel investeren in her-
nieuwbare energie. Enerzijds zitten we 
nu op een normaler investeringsritme, 
anderzijds heeft de negatieve publiciteit 
(oversubsidiëring) rond hernieuwbare 
energie voor een afremming gezorgd. 
Het is de taak van ons allemaal om zo 
snel mogelijk de overwegende positie-
ve aspecten van hernieuwbare energie 
aan de bevolking toe te lichten want het 
blijft interessant om hierin te investe-
ren.    

Guy Cosyns:  Het is inderdaad super-
belangrijk om het juiste draagvlak voor 
hernieuwbare energie te creëren. Maar 
onze overheden hebben zeker deze in-
tentie, dat zie je aan de engagementen 
die ze recent naar aanleiding van de 
Europese richtlijnen aangegaan zijn. Te-
gen 2030 wil ons land mee zijn steentje 
bijdragen om in Europa de uitstoot van 
CO2 met 40% te beperken ten opzichte 
van 1990, de productie van hernieuw-
bare energie Europees minstens naar 
27% te brengen, het energieverbruik 
in Europa met 27% te laten dalen ten 
opzichte van een bussiness-as-usual 
scenario en om de interconnectie van 
het Europese elektriciteitsnet naar 10% 
op te krikken. Dat zijn serieuze engage-
menten. Ze zijn zeker niet onhaalbaar, 
maar we zullen met z’n allen toch op 
een andere manier met energie moeten 

omgaan. Iedereen moet fundamentele 
keuzes maken.

We moeten dus allemaal meer 
gaan inzetten op hernieuwba-
re energie. Op welke manier 
kunnen bedrijven hun duit 
in het zakje doen? Op welke 
soort van energie moeten ze 
inzetten?  

Wim Smet: Op die vraag is geen een-
duidig antwoord mogelijk. Dat moet 
echt bedrijf per bedrijf bekeken worden. 
Hangt af van de grootte van een bedrijf, 
de sector en de verwachtingen. Moet je 
verwarmen of moet je vooral koelen? 
Heb je elektriciteit nodig of volstaat 
warmte?    

Kris Duchesne: En zelfs wanneer je en-
kel elektriciteit nodig hebt, zijn er altijd 
meerdere opties. Simpel gezegd: her-
nieuwbare energie produceren is goed, 
minder energie verbruiken is altijd be-
ter. De goedkoopste kilowattuur is nog 
altijd een niet verbruikte kilowattuur. 
Dus als bedrijf, maar ook als particulier, 
moet je altijd eerst bekijken waar en op 
welke manier je energie kan besparen. 
Kunnen bepaalde toestellen niet beter 
vervangen worden door energiebespa-
rende modellen? Heb je alle toestellen 
die je gebruikt eigenlijk wel nodig? Kan 
je beter isoleren? Noem maar op. Pas 
daarna kan je beslissen of en hoeveel 
hernieuwbare energie je zelf moet gaan 
produceren.

Jan Ennekens: Voor een bedrijf is het 
uitermate belangrijk om de energiebe-
hoefte goed in beeld te hebben. Ver-
bruik je veel of weinig energie. Is dat 
een constant verbruik of zijn er pieken? 
Wanneer heb je die energie nodig? Dag 
en nacht of vooral ’s nachts? Daarna 
moet je goed onderzoeken welke vor-
men van energie er beschikbaar zijn in 
de omgeving. Ligt er misschien al een 
warmtenet? In welke regio ben je ge-
vestigd? Is er veel wind, schijnt de zon 

vaak, is er aardwarmte beschikbaar? Al 
die parameters bepalen mee je keuze. 
En er zijn altijd uitzonderingen. Voor 
een bedrijf dat veel houtafval produ-
ceert, kan een moderne versie van de 
klassieke houtverbrandingsoven een 
perfecte oplossing zijn.

De mogelijkheden van zonne- 
en windenergie zijn intussen 
gekend. Aardwarmte is voor 
onze regio een minder geken-
de vorm van hernieuwbare 
energie.  

Kris Duchesne: Zonne- en windener-
gie hebben hun degelijkheid en renda-
biliteit bewezen. Zonnepanelen hebben 
vandaag zonder steun een rendement 
van 4 tot 5%. Daar kan je bij een bank 
alleen maar van dromen. Bedrijven en 
particulieren blijven daarom volop in 
zonne-energie investeren. In 2015 kwa-
men er in Vlaanderen 12.370 installa-
ties van zonnepanelen bij. Dat zijn er 
bijna dubbel zoveel als in 2014.     

Jan Ennekens: Ook windenergie is 
een optie die bedrijven al regelmatig 
bekijken. Wel zien we vaak dat het al 
grotere bedrijven zijn die hiervoor op-
teren. Dit omdat het tot op vandaag 
best wel een uitdaging is om de turbines 
geplaatst te krijgen en de procedures 
rond te krijgen. Huidig Vlaams minister 
van Energie Bart Tommelein heeft dit 
gelukkig begrepen en maakt werk van 
eenvoudigere procedures. Ook wil hij ie-
dereen in het bad trekken. Zo zullen de 
overheden, van de lokale besturen tot 
de provincies en de Vlaamse overheid, 
onderling meer moeten samenwerken 
en moet de burger ook leren “niet tegen 
elk initiatief voor hernieuwbare energie 
in hun nabije omgeving te protesteren”. 
Op die manier kunnen bedrijven in de 
toekomst hopelijk eenvoudiger een 
windmolen vergund krijgen. 
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Wim Smet: Een derde vorm van hernieuwbare energie, de geo-
thermie en de diepe geothermie, is een techniek die in Vlaan-
deren minder gekend is. Toch gebruiken al heel wat bedrijven, 
ziekenhuizen en RVT’s  aardwarmte om hun gebouwen mili-
euvriendelijk te koelen en te verwarmen. De meest toegepaste 
vorm van bodemenergie is koude warmte-opslag (KWO) en 
BEO (Boorgat Energie Opslag). De werking van KWO berust 
op de isolerende eigenschappen van de ondergrond. Een inno-
vatief project voor de Kempen en Vlaanderen is  de geslaagde 
proefboring voor diepe geothermie op de Balmatt site in Mol – 
waar ons bedrijf de boringen mee uitvoert . Diepe geothermie 
opent heel wat nieuwe perspectieven voor onze regio. Bij diepe 
geothermie gaan we veel dieper boren, waardoor we niet enkel 
warmte uit het water halen maar ook in staat zijn om met de 
opgepomte warmte elektriciteit te produceren. Het grote voor-
deel van diepe geothermie is dat de energie continu leverbaar 
is (onafhankelijk van dag/nacht of weersomstandigheden) en 
aan een vaste prijs, onafhankelijk van de sterk schommelen-
de prijzen op de globale energiemarkt. Ook is geothermie een 
‘streek’-product die de mogelijkheid biedt om belangrijke ener-
giebudgetten lokaal te besteden en een structureel alternatief 
mogelijk maakt ten overstaan van cashdrains naar OPEC-lan-
den. Belangrijk voordeel is ook dat er bij geothermie weinig 
of geen vergunningsproblemen of burenhinder te verwachten 
zijn. De Kempen heeft decennia ervaring met geothermie en 
ontwikkelt met de diepe geothermie opnieuw een bijzonder 
positief duurzaamheidsproject waar we fier mogen op zijn..

We zien dus dat er heel wat mogelijkheden zijn 
om lokaal hernieuwbare energie op te wekken. 
We worden hierdoor minder afhankelijk van 
kernenergie en energie uit fossiele brandstoffen. 
Energie wordt hierdoor uiteindelijk goedkoper. 
Toch zien we dat niet altijd aan de factuur, hoe 
komt dat?  

Bart Massin: Energie was vroeger een echte commodity 
markt, de prijs van het product zat voornamelijk in de produc-
tiekosten. We wekten elektriciteit op met warmte afkomstig 
uit brandstoffen. Door onze transitie naar duurzame energie 
sparen we steeds meer brandstofkosten uit, waardoor de prijs 
voor het opwekken van elektriciteit voortdurend daalt. Daar-
tegenover investeren wij in windmolens, waterkrachtcentra-
les of zonnepanelen, welke een hoge investeringskost vraagt, 
zodat er nadien goedkope stroom kan opgewekt worden. Om 
deze kosten te vergoeden, is een systeem van ‘groene stroom 
certificaten’ opgezet. Daarnaast moet die duurzame energie 
ook getransporteerd, opslagen en vervangen worden door 
back-up systemen als de zon niet schijnt of de wind niet waait. 
Consumenten zullen in de toekomst dus steeds minder voor 
de energie betalen, maar eerder voor de investeringen en de 
gegarandeerde dienstverlening.

Guy Cosyns: Daarnaast mag je niet vergeten dat de omscha-
keling naar hernieuwbare energie ook heel wat vraagt van ons 
distributienet. Dat net moet aangepast worden aan de huidige 
noden en verwachtingen. Ook dat is een investeringskost die 
invloed heeft op de totale kostprijs.    

Kris Duchesne: Vroeger kregen we elektriciteit via het distri-
butienet, vandaag moeten we – omdat we bijvoorbeeld zon-
nepanelen hebben - ook elektriciteit terug op dat net kunnen 
zetten. Het net wordt in twee richtingen gebruikt en daar staat 
een kost tegenover. Indien men ’s avonds met de auto achteruit 
naar huis rijdt en de kilometerteller staat op nul, kan men ook 
niet zeggen dat men geen wegentaks dient te betalen. Over dit 
prosumententarief is heel wat te doen geweest, maar voor ons 
is het logisch dat er betaald dient te worden voor het gebruik 
van de infrastructuur..

Betekent dit dat onze bedrijven moeten leren 
leven met hoge energierekeningen?  

Kris Duchesne: Wij voelen dat onze klanten vooral op zoek 
zijn naar zekerheid. Bedrijven willen echt wel een eerlijke prijs 
betalen voor hun energie. Zij weten ook dat alleen de zon voor 
niets opkomt. Het probleem is dat er enkel het jongste jaar ze-
ven tariefwijzigingen geweest zijn. Dat zijn de mensen beu en 
daarom gaan ze op zoek naar onafhankelijkheid. Bedrijven zijn 
bereid om hierin te investeren. Hernieuwbare energie was een 
eerste stap. Nu het lokaal opslaan van die hernieuwbare ener-
gie stilaan tot de mogelijkheden gaat behoren, zullen we snel 
de stap naar meer onafhankelijkheid zetten.

Guy Cosyns: Als netwerkbeheerder hebben wij geen moeite 
met behoefte naar meer autonomie. Alleen is dat een overstap 
die we niet op één dag kunnen maken, het zal altijd een transi-
tie zijn. Ondertussen moet de wereld blijven draaien, dus zul-
len we ook moeten blijven investeren. Wij staan klaar om ook 
in deze transitie onze ervaring in het beheer van energienetten 
in te zetten.    

Samen met  in Walibi
zorgen we voor zo’n 
9.000 waaaa’s per dag
Elke dag gillen de passagiers van Pulsar, de nieuwe attractie van Walibi, ruim 9.000 keer “waaaaaaa!”. 
ENGIE Electrabel ontwikkelde samen met Walibi de energieoplossingen en -technieken achter deze 
wereldpremière, en daar zijn we trots op. 

Ontdek snel wat ENGIE Electrabel voor uw bedrijf kan betekenen via onze blog Business & Energy, 
www.engie-electrabel.be/b2bblogNL. Contacteer ons via www.engie-electrabel.be/B2Bcontact voor 
de realisatie van uw energieprojecten.

Jouw energie, elke dag beter
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Wim Smet   
CEO Smet Group 

De Smet Group is een familiebedrijf met ca. 450 werk-
nemers dat al sinds 1900 gespecialiseerd is in onder-
grondse technieken. De drie werkmaatschappijen van 
de Smet Group zijn toonaangevend in verschillende 
marktsegmenten zoals bemalingen, verticale boringen, 
waterbehandeling (elektromechanica), bodemenergie, 
microtunnelling, tunnelboringen met segmenten, riool-
renovatie en tal van funderings- en consolidatietech-
nieken. De Smet Group heeft een eigen atelier voor de 
bouw en het onderhoud van machines. 

Jan Ennekens   
CEO Siegers Technics

Siegers Technics is gespecialiseerd in 
het plaatsen van elektrotechnische in-
stallatie. Het bedrijf is specialist op het 
vlak van laag- en middenspanning, stu-
ring, verlichting, data, beveiliging, toe-
gangscontrole, gebouwenautomatisa-
tie, domotica, communicatie en sound 
& vision. Op basis van eigen expertise 
en ervaring zijn ze uitgegroeid tot de 
ideale partner op het vlak van advies, 
innovatie, engineering, oplossingen, 
design & services. 

Guy Cosyns   
directeur klantwerking Eandis

Eandis biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, 
aardgas, warmte en openbare verlichting. Het bedrijf 
heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol in de re-
alisatie van de klimaatdoelstellingen, de bestrijding van 
energiearmoede en het onafhankelijk beheer van ener-
giedata. Eandis is actief in 229 steden en gemeenten in 
Vlaanderen en telt ongeveer 4 000 medewerkers.  

AAN DE TAFEL
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Bart Massin    
Head of Regulatory Affairs 
ENGIE Electrabel Belux

ENGIE Electrabel is een geïntegreerd 
energiebedrijf dat actief is op de con-
sumentenmarkt in oa. België. Op deze 
markt verkoopt de onderneming elek-
triciteit, aardgas, en oplossingen voor 
energie-efficiëntie en duurzame produc-
tie aan zakelijke klanten en particulieren. 
Electrabel is de grootste leverancier van 
het land en is eveneens de grootste pro-
ducent van groene stroom. Het park be-
staat uit kerncentrales, aardgascentra-
les, hernieuwbare energiebronnen zoals 
wind, biomassa en zonnepanelen en een 
waterkrachtcentrale zodat 67% van de 
productiecapaciteit CO2 vrij is.

 

Kris Duchesne     
Managing Director Izen Energy Systems

IZEN maakt al 25 jaar hernieuwbare energie beschik-
baar voor iedereen. Van zonnepanelen, zonneboilers en 
warmtepompen tot volledig energieonafhankelijk wo-
nen; IZEN biedt iedereen een oplossing op maat. Met 
meer dan tachtig collega’s in Lille (Antwerpen) zorgen 
we ervoor dat we aan ieders noden kunnen voldoen.
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