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Dat ons land het vanaf 2050 met alleen maar groene energie kan bolwerken is natuurlijk positief. Maar ook dan
blijven we afhankelijk van factoren waar België als klein land geen vat op heeft, meent JOHAN ALBRECHT.

Gezocht: energie-architect
met zeer vaste hand
omkadering.
Een 100 procent hernieuwbaar energiesysteem
tegen 2050 is enkel haalbaar met zeer hoge investeringen in energie-efficiëntie en -besparingen,
om de vraag naar energie sterk te doen dalen. Die
investeringen zijn economisch zeer rendabel
maar moeten wel gefinancierd kunnen worden.
JOHAN ALBRECHT
Wie? Hoofddocent economie UGent en fellow Itinera
Institute
Wat? Zonder internationale coördinatie is de overgang
van fossiele naar hernieuwbare energie aartsmoeilijk.
Waarom? Alleen al de ontwikkeling van waterstoftechnologieën zal pas lukken na decennia onderzoek. Geen
enkel land kan zoiets op eigen houtje.

Blijven we dure energie kopen in het MiddenOosten of investeren we in een hernieuwbaar
energiesysteem met een lagere brandstoffactuur
en ecologische voordelen?
Of anders gezegd: ondergaan we de energietoekomst of kunnen we die zelf vormgeven? Uit de
zeer interessante studie ‘100 procent hernieuwbare energie in België’ van de Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek (Vito), het Federaal Planbureau en het Waalse studiebureau
ICEDD, blijkt dat we ons kunnen loskoppelen van
het Midden-Oosten (DS 13 december).
Maar in dat geval botsen we op fundamentele systeem-technologische afhankelijkheden die België
als kleine industriële speler niet zelf kan beheersen. De belangrijkste zijn de waterstofeconomie,
het potentieel van elektrische voertuigen en de
noodzakelijke Europese coördinatie en beleids-

SCOOP

Afhankelijk van het weer

Tegelijkertijd wordt de energievraag in sectoren
zoals transport en residentiële warmte geëlektrificeerd. Zo rijden we in 2050 met elektrische wagens en zijn warmtepompen wijd verspreid. We
rekenen er dus op dat de internationale autobedrijven dit project mogelijk maken en in de komende decennia goedkope elektrische voertuigen afleveren.
Toch is de fossiele motortechnologie allesbehalve uitgeteld want de jongste vijf jaar hebben autobedrijven vooral gewerkt aan een lager verbruik van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen.
Door de toenemende vraag zal de elektriciteitsproductie het drievoudige zijn van vandaag.
Windturbines en zonnepanelen leveren een
groot aandeel van deze toekomstige elektriciteitsproductie. Maar die is volledig afhankelijk
van het weer. Op momenten zonder wind of zon
moeten biomassacentrales inspringen of moet
opgeslagen elektriciteit aangesproken worden.
Bij een lage elektriciteitsvraag maar een hoge
weersafhankelijke productie moet overproductie ook opgeslagen worden. Omdat alle EU-lidstaten sterk investeren in hernieuwbare energie,
zal Europa moeten investeren in voldoende opslagcapaciteit en in een adequaat netwerk.
Een slim netwerk is maar een deel van de oplos-

Scoop kiest elke week een aantal citaten, met een
kritische blik op sterke verhalen en hoe ze in de media
gebracht worden.

LUCKAS VANDER TAELEN

‘Ik ben altijd journalist geweest!’ (Nicolas Keszei
in L’Echo, vrijdag)
Maurice Lippens minimaliseerde tegenover de
onderzoeksrechter zijn aandeel in het Fortis-debacle met de gedurfde bewering dat hij ‘nooit bankier geweest was’.
Hij voegde er bovendien aan toe dat hij slechts een
‘relatief oppervlakkige kennis van bankmateries’
had. Omdat L’Echo deze merkwaardige uitspraak
citeerde, was Lippens in alle staten. Zolang alles
goed ging, was Lippens bankier. Toen de staat
mocht opdraaien voor de verliezen, was hij dat
plots niet meer. Een journalist heeft die luxe niet:
hij blijft zijn werk doen, in goede en slechte tijden.
‘Nieuwe haatfilm over de profeet zorgt voor hoger
terreuralarm.’ (Alle media, vrijdag)
Niemand heeft meer dan een nietszeggende trailer

sing omdat het geen langdurige overproductie
kan opvangen. Op termijn is de evolutie naar massale opslag in waterstof wellicht noodzakelijk. Deze evolutie biedt in principe grote kansen maar
vraagt een sterke internationale coördinatie.
Geen enkel land kan zelf alle waterstoftechnologieën ontwikkelen en uitrollen om een autonome
waterstofeconomie op te bouwen. Een dergelijk
project vraagt dure inspanningen over vele decennia.
Europa voldoet ook hier niet

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de overgang van een fossiel naar een 100 procent hernieuwbaar systeem moeilijk wordt zonder internationale coördinatie. De voorbeelden betreffen
bovendien netwerken met vele afhankelijkheden
en complexe risico’s.
Kan de EU de rol van architect met vaste hand
opnemen? Europa profileert zich graag als internationale klimaatkampioen maar heeft geen palmares. Tussen 2000 en 2010 is de CO2-uitstoot in
de VS sneller gedaald dan in Europa.
Over het Europese klimaat- en energiebeleid na
2020 bestaat geen duidelijkheid. Intussen stijgt in
Europa de vraag naar steenkool en moeten efficiënte gascentrales sluiten. Het Europese beleid is
een typisch ‘doelstellingenbeleid’ met weinig oog
voor complexe marktinteracties.
De enige investeringen in energietechnologie die
vandaag in Europa uitgevoerd worden, zijn gesubsidieerde projecten. Het Europese beleid
slaagt er niet in om private krachten te mobiliseren voor de energie-overgang. Dat is op termijn
niet houdbaar.
Ter vergelijking: het dominante fossiele systeem

Europa moet investeren in een grotere opslagcapaciteit van weersafhankelijke elektriciteitsproductie.

arrestatie, zette een journalist meteen een foto
hiervan op Twitter. De Huffington Post, toch een
gereputeerde nieuwssite, nam die gênante foto
onmiddellijk over. Geen scrupules, net zomin als
bij de populaire New York Post, die een week eerder een foto op zijn voorpagina plaatste van een
man die op het punt stond verpletterd te worden
door de metro. Het lijkt wel of in het zog van de
snelheid van communicatie elke ethische reflectie
over het gebruik van beelden is verdwenen.

bijzonder veel aandacht aan het cultureel pakt
tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.
Het adjectief ‘historisch’ wordt niet geschuwd in
de titels. Het hysterische geschreeuw van het FDF
over zoveel verraad van de Franstalige zaak krijgt
niet meer dan een paar regeltjes beleefde aandacht. Dat er nog nauwelijks geluisterd wordt
naar de zelfverklaarde beschermers van de francofonen, dat was tot een paar jaar geleden ondenkbaar. Of zoals Franstaligen wel eens willen zeggen:
de karavaan trekt verder en er blaft een hond.

gezien, maar toch krijgt The Innocent Prophet
meteen het koosnaampje ‘haatfilm’ mee. Het anti-terreur crisiscentrum gebruikt zelfs het woord
‘islamofoob’, een epitheton waarvan men wel
eens wil vergeten dat ayatollah Khomeini het
voor het eerst gebruikte om Salman Rushdie te
veroordelen. Het is een gevaarlijke reflex om elke
film die kritisch is over een religie meteen als het
werk van een fanaticus af te doen en zo de gemoederen al op voorhand te verhitten. Ooit
draaide Martin Scorsese The Last Temptation of
Christ. Zou die nu ook als een ‘haatfilm’ worden
afgedaan door het crisiscentrum?

‘Hamas-toespraak in Gaza foutief vertaald in
massamedia.’ (De Wereld Morgen, maandag)
Volgens de Engelse zondagskrant The Observer
zei Hamas-leider Khaled Meshal bij zijn terugkeer
in Gaza tot drie keer dat hij joden en zionisten
wou ‘doden’. Andere vertalers beweren nu dat
Meshal het over ‘bestrijden’ had.
Meshal zou moeten weten dat er al eens iets verkeerd vertaald wordt: zo geloven de islamitische
fundamentalisten nog altijd dat martelaren in de
hemel als welkomstgeschenk 70 ‘maagden’ krijgen, terwijl kritische vertalers beweren dat het eigenlijk over 70 ‘druiven’ zou gaan.

‘John McAfee gearresteerd in Guatemala.’
(Huffington Post, vrijdag)
Toen de voortvluchtige Amerikaanse softwareguru John McAfee een hartaanval kreeg bij zijn

‘FDF veroordeelt het cultureel akkoord.’ (La Libre,
zaterdag)
Er is toch iets veranderd in de andere democratie
die dit land rijk is: de Franstalige pers besteedt

België wordt dan
voor 100 procent
afhankelijk van de
technologische
ontwikkelingen
bij andere spelers

‘Alleen met haar verdriet.’ (Paris Match, zaterdag)
Wie gefascineerd is door parallelle werelden, moet
daarvoor deze planeet niet verlaten. Het volstaat
de Belgische editie van Paris Match als gids te nemen om ongekende plekken van het nationaal universum te exploreren.
Een uitgebreide fotoreportage toont een plejade
van nobele en andere vips. Deze ‘Francophones
connus’ maakten hun opwachting op een zeer
mondaine Luikse aangelegenheid, die opgeluisterd werd door prinses Claire. Die is volgens ParisMatch moedig herstellend van een lafhartige aanval van het Vlaamse blad Story op haar echtgenoot
Laurent. De neiging om dit soort artikels als een
vorm van hagiografie te bestempelen lijkt niet
overdreven: Claire wordt de hemel in geprezen en
‘een heilige’ genoemd.
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evolueerde spontaan, zonder internationale coördinatie en zonder architect. Omdat het fossiele systeem
prijsgedreven werkt, is het organisch en kan het zich
aanpassen en revitaliseren.
België produceert zelf amper of geen energietechnologieën. De evolutie naar een 100 procent hernieuwbaar, groen energiesysteem maakt ons voor 100 procent afhankelijk van de technologische ontwikkelingen bij andere spelers.
Door de netwerkdimensies van deze technologische
projecten kijken ook de industriële grootmachten de
kat uit de boom.
Het streefdoel van een 100 procent hernieuwbare
toekomst vraagt een vorm van internationale technologische samenwerking die zonder meer revolutionair zou zijn. De echte energie-uitdaging is geen
zoektocht naar nieuwe supertechnologie maar een
kwestie van sterk internationaal leiderschap en
marktkrachten benutten. Het alternatief is wat morrelen in de marge.
Intussen blijven we olie kopen in het Midden-Oosten; niet goedkoop maar wel gemakkelijk.

‘Eden Hazard slachtoffer van anti-Israël
propaganda.’ (Voetbal.be, dinsdag)
Het checken van bronnen is in twittertijden een
achterhaald begrip voor sommige nieuwsmedia.
Toen de Franse voetballer Frédéric Kanouté op
zijn website meldde dat Eden Hazard een petitie
had ondertekend tegen de Israëlische kandidatuur voor de organisatie van het Europees Voetbalkampioenschap, werd dit bericht gretig overgenomen en verspreid.
Na protest van joodse supporters van Chelsea,
meldde Hazard dat hij die petitie nooit gezien had.
Zijn manager voegde eraan toe dat zijn poulain
voetbalt en niet aan politiek doet. Blijkbaar had
geen enkele journalist het nodig geacht de informatie van Kanouté te verifiëren.
Persconferentie van Bart De Wever, live op Canvas,
dinsdag.
De nieuwswaarde van de persconferentie van de
nieuwe Antwerpse coalitie was op inhoudelijk
vlak ongeveer nihil. De journalisten kregen het akkoord mee op een USB-stick. Maar de meerwaardezoeker van Canvas zag niet meer dan glimmende onderhandelaars.
Is een gebeurtenis zo belangrijk dat een zender ze
wel live moet brengen? Of maakt een zender ze net
belangrijk door ze uit te zenden?

Afgelopen weekend in een sportshow een grap gehoord van
een stand-upcomedian, ene Raf Coppens.
‘Die voetballers met al die tattoos, ik vind dat overdreven. Nu,
ik heb gehoord dat onze premier, ge weet wel Elio, er ook een
heeft. Op zijn rug staat een pijl, naar beneden en eronder
staat: entrez par ici.’
(Ik wilde weglopen maar ik ben blijven zitten, waarvoor excuus.) De keuze was niet makkelijk vorige zaterdag: 80 kilometer rijden voor AA Gent-Beveren in de bijtende kou, of
goed 40 kilometer naar SportStories in het cultureel centrum
De Brouckère in Torhout. Het werd SportStories. 17 euro heb
ik betaald, AA Gent was gratis geweest. In Gentbrugge verloor
de plaatselijke ploeg; in Torhout de VRT en de sport.
Het hoogtepunt van de avond kwam een halfuur voor we de
zaal binnen mochten en ik de grote duatleet Joeri Vansteelant
tegen het lijf liep. Die is dit jaar gestart in een triatlon en heeft
die prompt gewonnen. Volgend jaar start hij in drie halve en
in 2014 zowaar in een hele triatlon. Ik kijk er al naar uit. Hij
denkt 2.35 uur of 2.40 uur te kunnen lopen op de marathon (in
de triatlon). Ik weet weer waar ik de komende jaren moet op
letten.
Maar toen begon SportStories. Vansteelant was de interviewgast. De vragen sloegen nergens op en tot overmaat van ramp
moest hij onopgewarmd zo hard mogelijk tegen een bal trappen, waarbij ik plaatsvervangend vreesde voor een spierscheur.
Om met de deur in huis te vallen: SportStories is tenenkrommend slecht. Dat culturele centra zo’n onding programmeren
en de VRT daar haar beeldarchief voor inzet, is oneigenlijke
besteding van overheidsmiddelen. SportStories is een uitvinding van Stef Wijnants die u wellicht kent als presentator van
Sportweekend. Zijn journalistieke bodem bereikt hij elke vier
jaar in het olympisch zwembad en nu is hij met SportStories
zijn creatief plafond
tegengekomen.
SportStories wil, aldus het gratis programmaboekje, de betere
sportverhalen
bundelen. In de realiteit is SportStories
een samenraapsel van
vertelsels, zonder scenario, zonder samenhang, zonder logica,
zonder originaliteit,
zonder spanning. De
meeste grootouderfeesten van kleuterscholen worden beter in elkaar gedraaid.
Armand Schreurs begon met een pop van Raymond Goethals.
Vervolgens kwam Ivan Sonck. Zijn (weliswaar mooie) column
over de zelfverklaarde maagd Lolo Jones had ik graag gelezen,
maar voorgedragen op een podium door de immer onderkoelde Ivan Sonck werkte die tekst niet.
Columnist twee was de lokale West-Vlaamse heldin Gella
Vandecaveye, die de hond Zen van Marieke Vervoort met haar
trainer Eddy Vinckier vergeleek. Ik weet niet of ze die column
zelf had geschreven en of Eddy nu boos is, maar ook dat verhaaltje kwam er niet helemaal door.
Schreurs was in zijn voordracht zijn eigen zelve: sterk, zonder
meer. Chris Picavet was Chris Picavet, een grappige gimmick,
maar hij krijgt hierbij mijn gratis advies: zo snel mogelijk terugtrekken uit SportStories.
De kansarme comedian Raf Coppens was tien minuten aan de
beurt en was daarin twee keer dertig seconden plezant. Tussendoor zong ook een meisje, bekend van The Voice van
Vlaanderen en dat was het ongeveer. Wijnants praatte alles
aan elkaar en deed één keer bijzonder onnozel als namaak-gewichtheffer.
Wat ik niet begrijp: is iemand van de VRT nooit eens komen
kijken? Hier staat wel hún anchorman van hún Sportweekend
met hún beelden voor aap, 84 keer over heel Vlaanderen dan
nog.
Wat ik ook niet begrijp? Moet Wijnants dan niet werken dat
hij tijd heeft voor die ongein? En hoe kan die op maandag
diepgravende referaten houden op de radio over voetbal als
hij op zaterdag in culturele centra vertoeft en op zondag
Sportweekend presenteert?
Misschien moet ik volgende keer gaan kijken naar Helden in
de Sport, van Wijnants’ collega Karl Vannieuwkerke. Zijn eerste show Karl en Les Supapes kon ik wel smaken. Opvolger
Helden in de Sport krijgt bijzonder goeie kritiek op Twitter.
Alleen is het een beetje gênant dat Vannieuwkerke zelf de
complimentjes retweet, maar tot nader order krijgt hij het
voordeel van de twijfel. Ik begin al te sparen voor een ticket.

‘SportStories’ is
tenenkrommend
slecht. De meeste
grootouderfeesten
van kleuterscholen
worden beter in
elkaar gedraaid

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland

