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Per jaar zijn méér dan 8.000 voortijdige sterfgevallen toe te rekenen aan het Nederlandse 
primaire energieverbruik. Bijna allemaal voor rekening van fossiele brandstoffen. 
 
Waterkracht, zonne-, wind- en kernenergie zijn verreweg de méést klimaatvriendelijke èn 
méést veilige vormen van energieopwekking.  
 
 
Samenvatting: 
 
De website ‘Our World in Data’, inhoudelijk gevuld door Oxford University, houdt o.a. bij 
hoeveel slachtoffers er ten gevolge van het energiegebruik toe te schrijven zijn aan de 
verschillende energieproductieketens. Ook wordt bijgehouden wat die wereldomvattende 
ketens jaarlijks bijdragen aan broeikasgassen. Die verschillen zijn enorm: alle fossiele 
brandstofvormen scoren zeer veel slechter vergeleken met alle andere vormen van 
energieopwekking.  
• steenkoolgebruik kost 1230 keer méér doden vergeleken met zonne-energie 
• aardoliegebruik kost 263 keer méér doden vergeleken met kernenergie. 
• steenkoolgebruik stoot 273 keer méér broeikasgassen uit vergeleken met kernenergie. 
• aardoliegebruik stoot 180 keer méér broeikasgassen uit vergeleken met windenergie. 
Energie opgewekt door waterkracht, kernreactoren, zonnecellen en windmolens is vele 
malen minder dodelijk en zorgen voor een fractie van de uitstoot van broeikasgassen, 
vergeleken met fossiele brandstoffen. 
 
Aan het primaire energie gebruik van Nederland in 2019 zijn 8.895 vroegtijdige sterfgevallen 
toe te schrijven en een uitstoot van 191,3 miljoen ton CO2eq.  
Zou in 2019 al deze energie in gelijke delen geput zijn uit kernreactoren, zonnepanelen en 
windmolens, dan zou dat slechts 36 vroegtijdige sterfgevallen en 1,34 miljoen ton CO2eq 
hebben gekost. Beide minder dan 1% vergeleken met 2019. 
 
Een sterker pleidooi om zo snel mogelijk alle fossiele brandstof gebruik te verminderen, is 
nauwelijks denkbaar. In deze notitie wordt dit toegelicht en uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
‘Research and data to make progress against the world’s largest problems’ staat als missie 
op de thuispagina van de non-profit website ‘Our World in Data’1. Per 28 januari 2021 
worden van 12 topics, 297 onderwerpen met 3116 kaarten2 bijgehouden. Bijvoorbeeld over 
de Corona pandemie, armoede in de wereld, klimaatverandering, toegang tot 
energiebronnen en mensenrechten. De data zijn door iedereen te raadplegen met vrije 
toegang tot de brondata (open access and source). Wetenschappers van de Oxford 

 
1 https://ourworldindata.org/  
2 https://ourworldindata.org/charts  
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Universiteit3 zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Door donaties en 
bijdragen van allerlei organisaties worden de activiteiten gefinancierd4.    
 
‘Energy and Environment’ is een van de 12 topics en kent veel onderdelen, waaronder ‘Wat 
zijn de veiligste en schoonste energiebronnen?’ Voor het eerste gepubliceerd in juli 2017, 
dateert de laatste versie van 10 februari 20205. Alle vormen van energieopwekking hebben 
nadelen, maar ze verschillen daarin enorm. De site concludeert samenvattend: Zowel vanuit 
het oogpunt van gezondheid als van klimaatverandering, maakt het weinig uit of we 
overstappen op kernenergie of hernieuwbare energie, maar wel dat we afstappen van het 
gebruik van fossiele brandstoffen.  
De verschillen zijn zeer groot. Het is verbijsterend dat we daar zo weinig bij stil staan en in 
ons beleid daar niet merkbaar op sturen.  Dit kaartje spreekt boekdelen: 
 

 
 
Conclusie:  
Wereldwijd kost zonne-energie het minste aantal doden per terawatt-uur. Kernenergie 
draagt het minste bij aan de emissie van broeikasgassen.  
Vergeleken met de grootste bron van broeikasgas, steenkool: 
• Gebruik van steenkool vergt wereldwijd 1230 keer méér doden per terawatt-uur dan 

zonne-energie. 
• Steenkool gebruik brengt wereldwijd 273 keer méér broeikasgassen in de lucht dan 

kernenergie.  
Om later een vergelijking met het Nederlandse primaire6 energieverbruik te kunnen maken, 
is de Our World in Data kaart in onderstaande tabelvorm gezet: 

 
3 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/global-development  
4 https://ourworldindata.org/donate  
5 https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy  
6 Lees hier over o.a. ‘primaire energie’  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/24/de-nederlandse-
energiehuishouding#:~:text=Primaire%20energiedragers%20zijn%20energiedragers%20die,kernsplijting%20als
%20de%20gewonnen%20energie.  
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Enige toelichting hierop is: 

Het aantal doden per eenheid terawatt-uur is voor elke primaire energiebron 
(brandstof of splijtstof) apart vermeld.  Het aantal doden (‘from accidents and 
airpollution’) is bepaald over de complete leverketen van energie. Dus inclusief 
ongelukken, welke gebeuren tijdens het delven en bewerken van aangevoerde en 
gebruikte grondstoffen, het transport en de bouw en levensduur van de 
energiecentrale. Waar die zich in de leverketen ook bevinden. Het zou immoreel en 
schijnheilig zijn, om als land geen rekening te houden met de effecten van de eigen 
leverketens buiten het eigen land. 
Aan de gevolgen van luchtvervuiling alleen, sterven jaarlijks wereldwijd tenminste 5 
miljoen mensen voortijdig. Over de gehele keten gerekend. 
PM: De WHO raamt dit zelfs op 7 miljoen7, waarvan 4,2 miljoen door luchtvervuiling 
buitenshuis en 3,8 miljoen in huis (denk aan walmende houtskoolvuurtjes).  
 
Wordt primaire energie gebruikt om elektriciteit te produceren, dan wordt de 
hoeveelheid elektriciteit meestal uitgedrukt in gigawatt:  GWe voor de elektriciteit en 
GWt (thermisch) voor daarmee vrijkomende warmte. 
 
Fossiele brandstoffen worden maar deels voor elektriciteit opwekking gebruikt.  
Gebruik van fossiele brandstoffen is dé belangrijkste aanjager van wereldwijde 
klimaatverandering. In 2018 was 87% van de wereldwijde CO2-emissies afkomstig 
van fossiele brandstoffen en de industrie8. Ook alle andere broeikasgas-emissies t.g.v. 
energiegebruik zijn door ‘Our World in Data’ meegenomen en vertaald naar 
CO2equivalenten ofwel CO2eq geproduceerd per gigawatt-uur geproduceerde 
elektriciteit. Over de gehele leverketen gerekend. 

 
Met een klein vraagteken m.b.t. waterkracht: 

 
7 https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1  
8 Vergelijk: in 2019 in Nederland van de totale uitstoot aan broeikasgassen, kwam 85,2%  voor rekening van 
CO2.  https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-cijfers/uitgebreid/2019/broeikasgassen  
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Our World in Data geeft Waterkracht 0,02 doden per terawatt-uur op. Wikipedia9 somt 20 
ongelukken op met waterkrachtinstallaties10. Bij één ongeluk in China, 1975, alleen al waren 
bij een damdoorbraak 171.000 doden te betreuren. Het hoogste aantal ooit bij een dergelijk 
ongeluk 11. Ergens knaagt bij mij de twijfel of de opgave van Our World in Data met 0,02 
doden per terawatt-uur voor waterkracht wel klopt. Ook al heeft dat ene ongeluk in China 
wel erg veel invloed op het gemiddelde van 0,02 doden per terawatt-uur. Omdat mij dit voor 
de Nederlandse situatie niet relevant lijkt, laat ik die twijfel voor wat het is.   

 
Plus een belangrijke kanttekening bij de emissies toegekend aan verbranden van biomassa: 

Our World in Data baseert zich op IPCC-data. Er zijn aanwijzingen dat de emissies 
voor biomassa (78 tot 230 ton CO2eq per gigawatt-uur volgens Our World in Data) te 
laag zijn en zelfs hoger zijn dan voor steenkool. Dit heeft te maken met de manier 
waarop tijdens de groei vastgelegde CO2 wordt verdisconteerd, hoe rekening is 
gehouden met de tijd die ‘het groeien’ vergt (2-20 jaar kort-cyclisch tot 80 jaar en 
meer voor langzaam groeiende biomassa), hoe met de albedo verhoging tijdens de 
winter rekening wordt gehouden en de wijze waarop de biomassa wordt geoogst (bv. 
kaalslag met grote disruptie van de bodemstructuur en vermindering van CO2 
bufferend vermogen). Francesco Cherubini et al schreven in 2012 hierover12.  
EASAC, de European Academies Science Advisory Council, schreef in 201813: ‘…..that 
carbon emissions per unit of electricity generated from forest biomass are higher than 
from coal …‘. Meer te lezen over de negatieve effecten van biomassa kan op deze 
website14. Waar bijvoorbeeld te vinden is, dat The European Environment Agency 
concludeerde dat het overschakelen van steenkool op biomassa een toename liet zien 
van 400% in de uitstoot van fijnstof (PM2,5)15. Slechter voor de gezondheid en 
daarmee de sterftecijfers dan waar Our World in Data (IPCC) mee rekent.  
Omdat de weerstand tegen gebruik van biomassa in Nederland sterk groeit, verwacht 
ik dat de 5% die biomassa van de primaire energy mix in 2019 uitmaakte, zal afnemen 
tot nog enkele %-en.  
 

 
8.859 voortijdige sterfgevallen zijn toe te rekenen aan het Nederlandse primaire 
energieverbruik in 2019.    
In 2019 verbruikte Nederland 856 terawatt-uur aan primaire energie16. Met behulp van de 
data in kolom A hierboven, kan worden geraamd17, dat door dit verbruik 8.859 mensen een 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hydroelectric_power_station_failures  
10 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hydroelectric_power_station_failures  
11 Sovacool, B. K. (2008). The costs of failure: A preliminary assessment of major energy accidents, 
1907-2007. Energy Policy 36 , 1802-1820. 
12 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/7/4/045902/pdf  
13 
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Carbon_Neutrality/EASAC_commentary_on_Carbon_N
eutrality_15_June_2018.pdf  
14 https://www.biomassmurder.org/index.html  
15 https://www.biomassmurder.org/docs/2019-03-08-drax-uk-1000-tonnes-of-deadly-particulate-pollution-a-
year-a-400-increase-since-they-switched-from-coal-to-biomass-english.pdf  
16 https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-cijfers/uitgebreid/2019  
17 Dit betreft een raming op basis van wereldgemiddelden, welke Our World in Data berekende. De situatie per 
land zal ongetwijfeld iets afwijken. Dit doet m.i. weinig af aan de zeggingskracht van deze benadering.  
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voortijdige dood stierven. En dit aantal vroegtijdige doden valt voor rekening van Nederland 
jaar op jaar! Voor aardwarmte, omgevingswarmte en ‘overig’, samen goed voor 2,4% van de 
door Nederland gebruikte primaire energiebronnen, zijn geen ongevalsdata bekend en 
worden daarom als 0 meegeteld. 
Zie tabel 1 in de bijlage. 
Op 1,4 na, zijn al die doden voor rekening van fossiele brandstoffen leverketens van 
steenkool, olie en aardgas en het gebruik van biomassa als energiebron. Samen goed voor 
94,3 % van het totale NL-energie verbruik in 2019.  
‘Slechts’ 1,4 doden komen voor de gezamenlijke rekening van kern-, wind- en zonne-energie. 
 
 
Nagenoeg 100% van alle broeikasgassen werden in 2019 door fossiele brandstoffen aan de 
lucht toegevoegd t.g.v. het Nederlandse primaire energieverbruik. 
Rekenend met Our World in Data werd in 2019 191,3 miljoen ton CO2eq door NL in de 
atmosfeer gebracht ten gevolge van energie gebruik18. Op één decimaal afgerond kwam 
98,6% van alle broeikasgas-emissies in 2019 voor rekening van de fossiele brandstoffen 
steenkool, olie en aardgas. Tellen we de emissies ten gevolge van het verbranden van 
biomassa erbij op, dan loopt dat op tot vrijwel 100%.  
De emissies door kern-, wind- en zonne-energie zorgden samen slechts voor 0,02% van de 
totale uitstoot in 2019.   
Zie tabel 2 in de bijlage. 
 
 
Hoeveel doden en emissies zou het Nederlands primaire energieverbruik in 2019 hebben 
veroorzaakt als i.p.v. fossiele brandstoffen alleen kern-, wind- en zonne-energie in gelijke 
delen zouden zijn gebruikt? 
Dan zouden er slechts 36 vroegtijdige doden zijn te betreuren. 
En 1,34 miljoen ton CO2eq broeikasgassen zouden zijn uitgestoten: 0,7% van het werkelijke 
totaal in 2019.  
Zie tabellen 3 en 4 in de bijlage. 
 
Een zo grote vermindering lijkt vooralsnog niet haalbaar en wel om de volgende redenen: 
 
1. Het lijkt voorlopig niet goed mogelijk of efficiënt om alle gebruik van fossiele 

brandstoffen te vervangen door elektriciteit. Bijvoorbeeld in de luchtvaart of zware 
industrie. Enig toekomstig gebruik van fossiele brandstoffen lijkt onvermijdelijk. Stellen 
we die hoeveelheid op 10%  van het gebruik in 2019. Dan wordt de rest v.d. primaire 
energie uit niet-fossiele bron gehaald. 

2. Gebruik van fossiele brandstoffen denkt men o.a. te vervangen door gebruik van 
waterstof, bijvoorbeeld bij hoogoven processen. Waterstof wordt dan zeer waarschijnlijk 
via elektrolyse geproduceerd, waarvoor elektriciteit nodig is. Het elektrolyse proces kost 
energie. Ook gaat energie verloren bij de verbranding van waterstofgas om hitte voor 
bijvoorbeeld het hoogovenproces te produceren. Samen goed voor een verlies van totaal 

 
18 Dat is nagenoeg gelijk aan de 184 miljoen ton volgens https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-
cijfers/uitgebreid/2019/broeikasgassen ; een verschil van slechts 7,3 miljoen ton CO2eq of minder dan 4% met 
de 191,3 miljoen ton CO2eq afgeleid van Our World in Data.   
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zeg 60% van de primaire energie, welke daarvoor moet worden ingezet. Er is dan dus 
meer primaire energie nodig, vergeleken met de werkelijkheid in 2019.  

3. Elektriciteit wordt geproduceerd door steenkool (bv. China) of aardgas (bv. NL) te 
verbranden om stoom te maken die via een turbine in elektriciteit wordt omgezet. Denk 
ook aan de productie van benzine door raffinage van olie. Bij zulke omzettingen van 
primaire energie naar eindgebruik energie gaat energie verloren door verbruik van de 
omzettingsstappen, door warmte, transportverlies, wrijvingsverliezen etc. Men rekent 
daar vaak gemiddeld 60% voor.  
Als elektriciteit steeds meer direct wordt opgewekt door wind- en of zonne -energie is 
van omzetting nauwelijks sprake en treden minder verliezen op. Bij kernenergie ligt dat 
wat anders. Van de primaire energie in de vorm van splitsingsmateriaal (uranium, 
thorium) wordt ca. 35% elektriciteit geproduceerd en daarnaast veel warmte. Die 
warmte kan deels nuttig worden aangewend, bv in warmtenetten.  
Als meer elektriciteit direct wordt opgewekt door wind- en zonne-energie  is aannemelijk 
dat daardoor het totale gemiddelde verlies in de energieketen in de toekomst gaat 
dalen: van 60% naar zeg 50% of minder. Dan is minder primaire energie nodig, omdat er 
minder verliezen optreden.  

4. Voor de eenvoud neem ik aan dat de effecten van 2 en 3 elkaar gaan compenseren en 
dezelfde rekenfactoren kunnen worden toegepast op zo’n toekomstige situatie als in de 
tabellen 1 t/m 4. 

 
Tabellen 5 en 6 laten zien hoe dat uitpakt: er zouden in 2019 nog 918 doden zijn te 
betreuren bij een uitstoot van 20,3 miljoen ton CO2eq. Voor ongeveer 94% op rekening van 
nog maar 9,5% primaire energie uit fossiele brandstoffen en biomassa.  
Afvangen en opslaan/binden van broeikasgassen kan dan voorkomen, dat deze 20,3 miljoen 
ton CO2eq bijdragen aan opwarming van de aarde. In theorie lijkt dat mogelijk.  
Het aantal doden samenhangend met ons energieverbruik terugbrengen tot 36 per jaar 
(tabel 3, vergelijk voor het jaar 2019) zal pas mogelijk worden, als ook het laatste gebruik 
van koolwaterstoffen en biomassa is gestopt.  
 
Duidelijker kan ik deze gevolgen van de verschillende energie mixen niet benaderen. Deze 
feiten verdienen om uitdrukkelijk óók gehoord te worden in de discussie om zo snel mogelijk 
op kern-, wind- en zonne-energie over te schakelen.  In Nederland en wereldwijd. 
 
Community Groene Kernenergie, 
Ad Komen.  
www.groenekernenergie.nl 
de auteur is bereikbaar onder  
ad.komen@me.com 
28 februari 2021 
 
 
PM: 
9 februari 2021 zijn online resultaten van nieuw onderzoek19 vrijgegeven over het aantal 
vroegtijdige doden, dat is toe te schrijven aan fijn stof in de lucht gebracht door gebruik van         

 
19 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487  
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fossiele brandstoffen. Omdat ik dit onderzoek niet in heb gezien, volsta ik hierbij met deze 
toevoeging:  

 De onderzoekers concluderen dat in 2012 wereldwijd 10,2 miljoen sterfgevallen 
werden veroorzaakt door fijnstof (PM2,5) afkomstig van fossiele brandstoffen. Dat is 
ruim 2x zoveel als de Global Burden of Disease reports aangeven, zoals gepubliceerd 
door IHME, research-centrum van de Universiteit van Washington20. 
De WHO raamt dit aantal op 7 miljoen; zie ook voetnoot 7.  
Our World in Data gaat ervanuit dat t.g.v. luchtverontreiniging tenminste 5 miljoen 
mensen jaarlijks vroegtijdig sterven, gebaseerd op eerdere cijfers van IHME.   
Dit zou betekenen, dat het hiervoor berekende aantal vroegtijdige sterfgevallen toe te 
rekenen aan Nederlands gebruik van fossiele brandstoffen met tientallen procenten 
verhoogd moet worden. Het maakt het pleidooi, om zo snel mogelijk op kern-, wind- 
en zonne-energie over te gaan, alleen maar sterker. 

   

 
20 http://www.healthdata.org/gbd/2019  
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Bijlage 
Om de tabellen overzichtelijker te houden, is het aantal doden en het tonnage 
broeikasgassen in aparte tabellen verwerkt. Tabellen 1, 3 en 5 tonen het aantal doden per 
terawatt-uur primaire energie en tabellen 2, 4 en 6 het aantal ton CO2eq per gigawatt-uur 
door centrales geproduceerde energie (waarvoor deze meestal een primaire energiebron 
gebruiken).  1 terawatt-uur = 1000 gigawatt-uur.  
 
Tabel 1 

  
 
Tabel 2 
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Tabel 3 

 
 
Tabel 4 
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Tabel 5 

 
 
 
Tabel 6 

 


