
Duurzame energie 
Dat levert geld op 

En veel ook



In de berichtgeving in 2015 over het 
akkoord stond veel in het teken van 
opoffering, enorme kosten die gemaakt 
moeten worden om het Klimaatakkoord 
werkelijk uit te voeren. Maar meer en 
meer wordt duidelijk dat het eigenlijk 
omgekeerd is. Experts zeggen dat het 
besef dat niet alleen de planeet, maar 
ook de economie gedijt als de wereld het 
Parijse Klimaatakkoord naleeft, eigenlijk 
maar langzaam doordringt. De vele 
miljardeninvesteringen die nodig zijn 
om een CO2-arme wereld te realiseren – 
dankzij groene energie, schoon transport 
en duurzame huizen – betalen zich 
namelijk dubbel en dwars uit, concluderen 
de onderzoekers. 

PER GEÏNVESTEERDE EURO € 1,50 TOT € 4,– 
OPBRENGST

De experts die aan het recente onderzoek, 
in opdracht van het IMF, naar de uitvoering 
van het Klimaatakkoord meewerkten, 
stellen: elke euro die in de wereld 
naar klimaatoplossingen gaat, levert 
uiteindelijk € 1,50 tot € 4,– aan winst en 
maatschappelijke kostenbesparingen op. 
Om het concreter te maken, wanneer 
landen de doelstellingen van het akkoord 
behalen – door de opwarming ruim onder 
de 2 graden te houden – zijn ze gemiddeld 

Het befaamde Parijse Klimaatakkoord van december 2015, door 174 landen 
ondertekend, is bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De 
gedachte over dat akkoord was sindsdien: heel belangrijk dat het er is, maar het 
‘kost’ natuurlijk wel een heleboel geld. Echter, uit een recente en baanbrekende 
studie die door gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld werd 
uitgevoerd – in opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – komt een 
andere kant naar voren. Het akkoord levert juist geld op, veel geld!

3% van hun bruto binnenlands product 
(bbp) kwijt aan klimaatmaatregelen, 
zeggen de onderzoekers. Maar die kosten 
lopen op tot zeker 15 tot 20% van het 
bbp wanneer de opwarming van de aarde 
uit de hand loopt, tot 3 of meer graden. 
Want dan is er heel veel geld nodig voor 
onder meer het bestrijden en herstellen 
van schade door droogte, (bos)branden, 
overstromingen en uitputting van 
grondstoffen.

MOOI VOORBEELD, ONS LAND 

De conclusie over het profijt van 
duurzame investeringen geldt ook voor 
Nederland, zeggen de onderzoekers. De 
kosten van het uitvoeren van het Parijse 
Klimaatakoord – in Nederland geschat 
op € 52 miljard – liggen veel lager dan 



de baten op termijn. Want niet alleen 
ontstaan er nieuwe banen die gerelateerd 
zijn aan de verdere uitrol van duurzame 
energie in ons land. Ook nieuwe innovaties 
en export van kennis rond duurzaamheid 
gaan ons land nu en in de toekomst 
een kapitaal opleveren. Terwijl aan de 
andere kant kosten door droogte, (long)
ziekten, overstromingen en dijkversterking 
worden gespaard. De term ‘win-winsituatie’ 
wordt soms misbruikt, maar hier is die 
heel goed van toepassing. En ons land 
staat er dan extra goed voor. Econoom 
en klimaatexpert Alissa Kleinnijenhuis – 
verbonden aan de befaamde Amerikaanse 
Stanford Universiteit en een van de 
auteurs van de recente studie in opdracht 
van het IMF – zegt over de situatie in ons 
land: “Omdat Nederland relatief veel CO2 
uitstoot en kwetsbaar gelegen is aan zee, 
zijn investeringen in duurzaamheid nog 
extra winst gevend.”

AFHANKELIJKHEID VERMINDERT 

Een ander interessant punt bij 
verduurzaming is dat minder 
afhankelijkheid van fossiele energie ook 
nog een ander potentieel zeer gunstig 
effect heeft: minder kans op conflicten. 
We weten immers maar al te goed hoe 
Rusland nu de gaslevering inzet als 
oorlogswapen. Des te meer er wereldwijd 
ter plekke energie wordt opgewekt, des 
te minder er kans is op conflicten over de 
schaarser wordende fossiele energie. Een 
extra gunstig punt wanneer ter plaatse 
met zon en wind steeds meer energie 
wordt opgewekt, is dat dan ook vervuilend 
vervoer met onder meer olietankers en 
LNG-schepen minder nodig zal zijn.

TERUGVERDIENTIJD EN INNOVATIES 

Een mooi voordeel van de toenemende 
economische rentabiliteit van duurzame 
energie is bijvoorbeeld te vinden bij 
zonne-energie, zonnepanelen dus. 
Zonnepanelen zijn in de loop der tijd flink 
doorontwikkeld en dat houdt voorlopig 
niet op. Want hoewel veel mensen 
denken dat zonnepanelen wel zo’n beetje 
uitontwikkeld zijn, is daar juist veel ruimte 
voor innovaties. Niet alleen de zonnecellen 
zelf worden beter, omdat ze door nieuwe 
technieken nog meer warmte kunnen 
absorberen en weer afgeven. Ook bij de 
omvormers, waarmee de zonnewarmte 
wordt omgezet in elektriciteit, staan 
de ontwikkelingen bepaald niet stil. De 
opbrengst wordt dus steeds hoger en 
daarmee worden de rekensommetjes 
steeds gunstiger. De terugverdientijd 
van de installatie van zonnepanelen op Alissa Kleinnijenhuis



het dak bij een Nederlandse consument 
was een aantal jaar geleden nog 7 tot 8 
jaar. Inmiddels is dit 4 tot 5 jaar. En dan 
gaan we nog niet eens uit van de huidige 
hoge gasprijzen, want dan wordt de 
terugverdientijd nog korter.

VERSNELLING BINNEN DE VERSNELLING

Wat we nu zien binnen de toch al gestage 
ontwikkeling van duurzame energie 
– hogere opbrengsten door innovaties en 
steeds meer geïnstalleerd vermogen –  
is dat er nog een extra versnelling 
optreedt. Immers, alles wordt alleen 
maar gunstiger voor duurzame energie. 
Duurzame energie wordt door innovaties 
steeds goedkoper, terwijl de opbrengsten 
hoger worden.

ZONNE-ENERGIE

Laten we ons even concentreren op 
zonne-energie. Wereldwijd gaat het 
steeds harder: volgens een rapport van 
de brancheorganisatie SolarPower Europe 
is de capaciteit voor zonne-energie 
wereldwijd in 3 jaar tijd verdubbeld. In april 
van dit jaar is de grens van 1 terawatt 

gepasseerd. De capaciteit van nu is 
daarmee 500 keer zo hoog als 20 jaar 
geleden, want in 2002 was wereldwijd 
voor 2 gigawatt aan zonne-installaties 
geïnstalleerd. SolarPower Europe verwacht 
nu voor de komende 3 jaar al meer dan 
een verdubbeling, een verdere versnelling 
dus, tot 2,3 terawatt in 2025.

ZONNE-ENERGIE IN NEDERLAND

Ook in Nederland gaat het hard. 
Nederlandse zonnepanelen wekten in 
augustus dit jaar ruim 60% meer elektriciteit 
op dan een jaar eerder. Van alle elektriciteit 
die in augustus werd geproduceerd, kwam 
27% van de zon, tegenover 16% een jaar 
eerder. Dat kwam ook door het grote aantal 
zonne-uren in augustus: 270 zonne-uren, 
tegenover 165 vorig jaar. Het aandeel van 
zon en wind op de totale energievoorziening 
was in augustus in totaal 39%. Een 
jaar eerder was dat 32%. Nederland 
is overigens kampioen zonnestroom 
geworden. Sinds dit jaar staat het land in 
de wereldwijde top 10 van producenten 
van zonne-energie. Nederland passeerde 
de afgelopen jaren Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Italië. 

Groei komende jaren: de verwachting 
van SolarPower Europe voor de 
mondiale markt van zonne-energie 
komt neer op een gemiddelde jaarlijkse 
groei de komende jaren van 28%.



OOK BIJ WINDENERGIE GAAT DE GROEI HARD

Vorig jaar werd volgens het GWEC (Global 
Wind Energy Council) 93,6 gigawatt 
geïnstalleerd aan nieuwe windturbines. 
Hierdoor bereikte de totale capaciteit 
wereldwijd in 2021 circa 837 GW, een 
groei van 12,4% vergeleken bij 2020. Die 
wereldwijde capaciteit van windenergie 
helpt ons nu al om de uitstoot van 
1,2 miljard ton CO2 te vermijden, het 
equivalent van de jaarlijkse CO2-emissie 
van geheel Zuid-Amerika. De groei van 
de installatie van windturbines zal de 
komende jaren ook verder versnellen.  
Zo zijn er bijvoorbeeld enorme projecten 
in aantocht. Onder meer een gezamenlijk 
project van acht landen rond de Oostzee 
(Denemarken, Duitsland, Polen, Litouwen, 
Letland, Estland, Finland en Zweden).  
Die acht EU-landen willen de capaciteit 
voor het opwekken van windstroom in die 
zee tegen 2030 verzevenvoudigd hebben, 
om zo hun afhankelijkheid van gas en 
elektriciteit uit Rusland te verkleinen. 

Groei komende jaren: de verwachting 
van het Britse energie-onderzoeks-
bureau Wood Mackenzie voor de  
mondiale markt van windenergie tot 
2030 komt neer op een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 9%.

WATERSTOF 

Waterstof is natuurlijk geen energiebron 
zoals de zon of de wind. Het is een 
energiedrager, die eerst gemaakt moet 
worden. Er bestaan verschillende 
technieken om waterstof te produceren, 
maar die zijn niet allemaal even duurzaam. 

Maar als waterstof duurzaam wordt 
geproduceerd met wind- of zonne-energie 
is het een heel interessante en zeer 
bruikbare energiedrager. Zo liggen er veel 
kansen voor waterstof in de industrie. 
Waterstof is namelijk de beste duurzame 
brandstof om zeer hoge temperaturen 
te verkrijgen voor verwerkings- en 
productieprocessen. In de industrie wordt 
daarom op dit moment al ‘grijze’ waterstof 
ingezet in plaats van olie, kolen of gas. Dit 
wordt dan liefst op termijn vervangen door 
groene waterstof.
 
Ook zien we dat overal op de wereld 
landen en steden overschakelen naar 
bussen op waterstof voor openbaar 
vervoer. Dit biedt direct voordelen: geen 
CO2-uitstoot en aanzienlijk minder fijnstof. 
Ook is de actieradius van bussen op 
brandstofcellen veel groter dan die van 
voertuigen op accu’s, batterijen. 

Groei komende jaren: de verwachting 
van het Amerikaans-Indiase 
onderzoeksbureau Transparency 
Market Research voor de mondiale 
markt van waterstoftoepassingen tot 
2031 is een gemiddelde jaarlijkse groei 
van ruim 51%!



Als je bovenstaande ontwikkelingen op je laat inwerken, dan is het natuurlijk ook 
interessant om te kunnen beleggen in zonne- of windenergie en/of waterstof.  
Immers, de groei van duurzame energie versnelt alleen maar.

Trend Invest biedt de mogelijkheid om breed gespreid te beleggen in duurzame energie. 

Zo biedt de Trend Zonne-energie de mogelijkheid om  
met één belegging in een mandje van 19 internationale 
beursgenoteerde bedrijven te stappen die actief zijn in  
onder meer de productie van zonnepanelen en omvormers.  
Meer weten over deze Trend en de rendementen,  
kijk op: www.trendinvest.nl/beleggen-trend-zonne-energie.

Een andere mogelijkheid biedt de Trend Duurzame Energie. 
Daarin zijn 18 internationale beursgenoteerde bedrijven 
opgenomen die actief zijn in onder meer de opwekking van 
zonne- en windenergie. Daarnaast is er nog een aantal 
ondernemingen opgenomen die zich bezighouden met 
biobrandstoffen. Meer weten over deze Trend en de 
rendementen, kijk op: 
www.trendinvest.nl/beleggen-trend-duurzame-energie.

De Trend Waterstof ten slotte biedt de mogelijkheid om  
in een klap in 10 beursgenoteerde bedrijven te stappen die  
actief zijn in onder meer de productie van waterstofcellen. 
Deze Trend heeft een tijd te maken gehad met negatieve 
rendementen. Maar de laatste drie maanden is de kentering 
ingezet. Meer weten over deze Trend en de rendementen,  
kijk op: www.trendinvest.nl/beleggen-trend-waterstof. 
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*  Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl.  
Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. 
In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten.


