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Bovendien zegt ons begrip in termen van joules, watts en CO2-uitstoot niets over de 
waarde van energie.
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Om iets meer over de waarde van energie te kunnen zeggen doorlopen we in een 
paar stappen de relatie tussen energie en duurzaamheid. Daarbij vragen we ons af:
a)
b)
c)
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Sociale waarde
Economische waarde
Waarde voor het milieu? >> weinig aandacht

Waarom is dat laatste van belang? Denk aan bijvoorbeeld zonneparken op weiden of 
op water, die zonlicht blokkeren voor het leven daaronder, wat ten koste gaat van 
biodiversiteit.
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arbeids- en leefomstandigheden
- mijnwerkers voor bijv. uranium of cobalt > vaak niet in omstandigheden zoals we het 
onze buurman toewensen
- economische ongelijkheid tussen "energie-producenten" en "energie-gebruikers"
- voedselveiligheid (biobrandstoffen)

afhankelijkheid
- huidige omstandigheden m.b.t. fossiele brandstof en Rusland
- maar ook voor elektrische technologiën is Nederland afhankelijk van een beperkt 
aantal andere landen

hoge en langdurige lasten voor toekomst
- klimaatverandering
- kernenergie afval
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Maar we moeten niet technologisch innoveren voor duurzaamheid, dat kan ook op 
andere manieren bereikt worden
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Niet per se waar, want misschien kan ik een kasteel kopen voor de symbolische prijs 
van €1

Als we de hele wereld van duurzame energie willen voorzien, dan planten we de 
Sahara vol zonnepanelen.
Als we de Sahara volplanten met zonnepanelen, dan voorzien we de hele wereld 
misschien wel van duurzame energie.
Als we de Sahara volplanten met zonnepanelen, dan voorzien we de hele wereld van 
duurzame energie.

Terwijl dat verre van gegarandeerd is vanwege alle bijkomstige problemen
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Ten eerste moeten we, in iedere laag van het bedrijf, duurzaamheid zien in de context 
van het grotere geheel.

Input: waar komt de energie vandaan, hoe duurzaam is dat?
Throughput: hoeveel energie gebruiken we, waar verkwanselen we?
Output: waar draagt het energiegebruik aan bij?

25



Claims waar we het zo over gaan hebben:

Ten eerste moeten we, in iedere laag van het bedrijf, duurzaamheid zien in de context 
van het grotere geheel.

Input: waar komt de energie vandaan, hoe duurzaam is dat?
Throughput: hoeveel energie gebruiken we, waar verkwanselen we?
Output: waar draagt het energiegebruik aan bij?
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Ik ben er niet van overtuigd dat er technologische oplossingen zijn, zeker niet voor 
bepaalde industriën zoals de scheepvaart.

Dat betekent niet dat we niet technologisch moeten innoveren, maar het betekent 
zeker dat we sociaal moeten innoveren om met morele duurzaamheidsconflicten om 
te gaan.
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