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Na de Bosatlas van ondergronds 
Nederland (2009), de Bos-
atlas van Nederland water-

land (2010) en de Bosatlas van het 
klimaat (2011) is het Henk Leenaers 
wederom gelukt een thematische 
atlas in het format van de Bosatlas 
te produceren. Ditmaal over energie. 
Gevoed door alle televisiereclames 
over slimme metertjes die ons ener-
giegebruik in de gaten houden en 
precies vertellen welk apparaat te 
veel gebruikt, heb ik meteen opge-
zocht hoeveel wij met z’n allen be-
sparen. En wat blijkt? Ondanks alle 
energiezuinige modellen en bespa-
ringstips gebruiken we in Nederland 
– op een enkele uitzondering na – 
ieder jaar weer meer energie dan 
het jaar ervoor. Ontnuchterend dus, 
deze atlas. De oplettende lezer zal 
ook meteen concluderen dat de 
 Nederlandse burger daarvoor maar 
in beperkte mate verantwoordelijk is. 
De industrie is verreweg de groot-
ste energieslurper en gebruikt ook 
steeds meer. En wij burgers dan? 
We verbruiken fors minder aardgas, 
vooral door de betere isolatie van 
woningen. Het elektriciteitsgebruik 
stijgt echter wel, zo toont de atlas. 
Vooral ook door alle 3D fl atscreens, 

computers, tablets en smartphones. 
In 2010 waren deze bij elkaar goed 
voor 15% van het elektriciteitsgebruik 
van het gemiddelde huishouden, en 
het einde lijkt niet in zicht. Volgens 
het schema van het huishoudelijk 
energiegebruik in de atlas valt er op 
een aantal toepassingen echter nog 
heel wat te bezuinigen. Zo verspillen 
vriezers 78% van de energie; bij ICT 
is dat 72%. Ook opvallend: bij de 
productie van elektriciteit in cen-
trales treedt een verlies op van  
4735 KWh. Dat is meer dan 57%  
van de energie die wordt ingezet  
bij de opwekking van elektriciteit 
(8235 KWh). Is daar niets tegen te 
doen? Daar geeft de atlas jammer 
genoeg geen antwoord op.

Geschiedenis en heden
In 136 pagina’s laat de atlas niet 
 alleen zien wat we aan energie 
 gebruiken, maar ook waar deze 

 vandaan komt en hoe energie wordt 
geproduceerd. Na een inleiding over 
de begrippen en defi nities opent de 
atlas traditioneel met een overzicht 
van de geschiedenis van energie. 
Hierbij komen de landschappelijke 
gevolgen van turfwinning duidelijk 
aan bod. Ook voor windmolens en 

tonen een steeds complexere ver-
vlechting van de wereld. Rusland en 
Saudi-Arabië zijn de grootste olie-
exporteurs, Rusland exporteert ook 
het meeste gas ter wereld. China 
produceert de helft van alle steen-
kool wereldwijd, maar is ook groot-
verbruiker en importeert tegen-
woordig zelfs kolen. Veranderende 
trends zijn in productiegrafi eken 
goed te volgen, maar hoe verhoudt 
‘miljoen barrels per dag’ (aardolie) 
zich tot ‘1000 ton olie-equivalent’ 
(steenkool) of ‘1000 miljard m3’ 
(aardgas), zoals de atlas aangeeft?

We beklagen ons vaak over de 

In november verscheen de Bosatlas van de energie,   

het vierde deel in een reeks thematische atlassen   

die ook in het onderwijs zeer bruikbaar zijn.
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A. Huishoudelijk elektriciteitsverbruik
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stoommachines is ruim aandacht, 
maar hun rol in het veranderende 
landschap blijft onderbelicht: geen 
droogmakerijen of polders. Via de 
steenkoolwinning in Zuid-Limburg 
gaat het verhaal met de ontdekking 
van aardolie- en aardgasvelden ver-
der tot de opkomst van gas en elek-
triciteit. Het lijkt anno 2013 allemaal 
zo vanzelfsprekend, maar vijftig jaar 
geleden had nog geen 40% van de 
woningen een warmwatervoorzie-
ning: ziehier het effect van ‘onze’ 
gasbel en de opkomst van de gas-
geiser. 

Internationale energiestromen 

rianter dan in Spanje, Ierland, Zwit-
serland en zes andere staten die 
pas krap 50% hebben ingekocht 
van het gas dat ze in 2020 nodig 
hebben. Hoe gaan ze dat oplossen? 
Er komt al een heel dikke pijl vanuit 
Rusland (2000) en die wordt nog 
dikker (2020). Wat betekent dat op 
het internationale politieke vlak? Zo 
geeft de atlas op heel veel vragen 
antwoord en is het helemaal niet 
moeilijk bij deze antwoorden nieuwe 
vragen te verzinnen.

Naast prachtige kaarten staat  
de atlas ook vol met infographics, 
bijvoorbeeld over processen als 
oliewinning en ondergrondse gas-
opslag. Dit zijn typische voorbeel-
den waar een plaatje meer zegt dan 
duizend woorden. Soms schiet het 
evenwel door. Wat moet ik me nou 
voorstellen bij de fi guur over ver-
werking en recycling van afval (zie 
volgende pagina). Het verbeeldt een 
perpetuum mobile: de maatschappij 
produceert afval, dat wordt gere-
cycled en verwerkt tot grondstoffen 

88A Huishoudelijk elektriciteitsverbruik

34A Wereldhandel in aardolie

33G Benzineprijzen

47F Vraag naar aardgas

prijs van de benzine. Nederland valt 
inderdaad in de hoogste categorie 
(> 150 eurocent/liter) en het is een 
schamele troost te lezen dat je in 
Ivoorkust, Zambia en de Centraal-
Afrikaanse Republiek niet veel 
goedkoper uit bent aan de pomp.  
Is ons aardgas relatief ook duur? 
Jammer dat daar geen kaartje van is. 
Maar voorlopig zitten we er warm-
pjes bij. Als we naar de gasbehoefte 
in Europa in 2020 kijken, blijkt dat 
deze in Nederland voor meer dan 
90% is afgedekt. Rond 2025 wordt 
Nederland van een gasexporteur 
een gasimporteur. Dat is echt veel 
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57% van de energie die wordt ingezet om   

elektriciteit op te wekken gaat sowieso verloren
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en energie, en daarvan maakt de 
maatschappij dan weer afval. Het 
lijkt of er geen nieuwe grondstoffen 
nodig zijn en ook geen ‘nieuwe’ 
energie. Geniaal, maar zo werkt het 
natuurlijk niet. De fi guur geeft in ie-
der geval voldoende stof om eens 
over te discussiëren.

Kritiek
Het is niet moeilijk kritiek te leveren 
op het concept van de thematische 
atlassen. Steeds worden er sponso-
ren gezocht om de atlassen fi nan-
cieel mogelijk te maken. Bij deze 
 atlas waren dat meer dan vijftig 
 bedrijven, overheden en kennis-
instellingen die betrokken zijn bij 
het onderwerp. De sponsoren be-
palen grotendeels de inhoud van de 
atlas en leveren de basisteksten en 
de data waarop de kaarten zijn ge-
baseerd. Gelukkig is er een redactie 
die deze bijdragen bekijkt en eraan 
schaaft. Toch vraag je je bij de 
 behandeling van sommige onder-
werpen wel af of dat ook zo was 
 gebeurd als er geen sponsor was 
geweest die zich hiervoor hard had 
gemaakt. In de twaalf pagina’s 
 ‘Nederland aardgasland’ had toch 
even gerefereerd mogen worden 
aan de aardschokken in Groningen 
ten gevolge van de aardgaswinning? 
En de energiebesparing van de 
Luchthaven Schiphol komt op twee 
plekken terug, maar nergens is te 
vinden hoeveel kerosine al die vlieg-
tuigen verbruiken.

Om dezelfde reden zijn er in de 
atlassen concessies gedaan aan de 

het water opvallend vaak afkomstig 
uit Rotterdam. In deze nieuwe atlas 
is dat minder, hoewel Noord-Neder-
land er zeker niet bekaaid af komt 
met zes pagina’s regionale samen-
werking. Maar is dat echt erg? Als 
er op deze wijze mooie atlassen 
verschijnen, valt daar heel goed 
mee te leven.

Blijft eigenlijk enkel het concep-
tuele probleem over dat door te ver-
trouwen op de belangrijkste spelers 
op de Nederlandse energiemarkt 
van 2012 het kan zijn dat de kans 
wordt gemist om over de horizon 
van het nu gangbare heen te kijken. 
Vergelijk het met de samenstelling 
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G. Verwerking en recycling van afval
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van een atlas over de mobiliteit in 
Nederland in 1895. Constructeurs 
en uitbaters van stoomtreinen en 
stoomboten zullen hebben gedomi-
neerd naast paardenfokkers, hoef-
smeden, zeilmakers en touwslagers. 
Voor individuele mobiliteit gebaseerd 
op de verbrandingsmotor van de 
mens was nog geen plaats. De Bos-
atlas van de energie bevat een hoofd-
stuk Toekomst, maar daarin staan 
voornamelijk scenario’s hoe we de 
huidige energieconsumptie kunnen 
voortzetten onder gebruikmaking 
van alternatieve bronnen. Echt in-
novatieve toepassingen zoals het 
produceren van biomassa en bio-

gas via algengroei in glaspanelen 
van gebouwen zijn hier niet te 
 vinden. 

In de klas
Een groot deel van de thematische 
atlassen vindt zijn weg naar mensen 
die zelf werkzaam zijn in de sector. 
De sponsoren krijgen namelijk zelf 
een deel van de oplage. De atlas is 
ook een must voor geïnteresseerde 
(ex-)werknemers uit de sector, en 
voor atlasverzamelaars. Maar het 
meeste plezier aan de atlas wordt 
vast en zeker op school beleefd.  
De thematische kaarten geven een 
uniek overzicht van de diverse as-
pecten van energie, en de atlas is 
een prachtig naslagwerk. Docenten 
vinden er allerlei voorbeelden in om 
hun lessen te actualiseren en op te 
leuken, en de komende jaren zullen 
leerlingenwerkstukken over energie 
vast en zeker beter onderbouwd 
zijn dan voorheen. Net als het geval 
was met de drie voorgaande thema-
tische atlassen. Met zo’n sterke 
 formule lijkt het slechts een kwestie 
van tijd voordat we de Bosatlas van 
de mobiliteit kunnen verwachten. •

ruimtelijke spreiding van de gepre-
senteerde thematische kaarten. Zo 
ging de atlas over de ondergrond 
grotendeels over Amsterdam en 
waren de kaarten in de atlas over 
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