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BERLIJN - De Duitse ’Energiewende’ is een peperduur 
mammoetproject. Deze omstreden verandering naar een veel 
duurzamere energievoorziening werd al jaren geleden door kanselier 
Merkel ingezet - maar zonder de gewenste effecten op het klimaat. En 
de Rekenkamer bij onze oosterburen maakt gehakt van de exorbitante 
kosten. 

 

Na de atoomramp in het Japanse Fukushima stopte Duitsland radicaal met kernenergie, zo 
besliste Merkel. Nu moeten ook steen- en bruinkool langzaam plaatsmaken voor wind- en 
zonne-energie. 
Ⓒ DIJKSTRA BV 



Veel Duitsers lijken de planeet te willen redden, scheiden thuis braaf bio-afval, 
huisvuil, papier, plastic, glas en nog veel meer. Op de binnenhofjes van Berlijn 
heeft elke huurkazerne minstens zes verschillende afvalbakken staan. „Soms weet 
ik niet precies waar de verpakkingen in moeten”, zucht een Oost-Duits omaatje met 
een schort. „En als ik het verkeerd doe dan laten de vuilophalers alles staan en krijg 
ik een boete.” 

Het moralisme inzake het milieu bij de Duitsers zorgt niet alleen voor een woud 
van regels, maar ook voor hoge kosten. Een beter milieu en ’het redden van de 
planeet’ is het doel van de voorvechters. En dat kostte over de afgelopen vijf jaar 
honderdzestig miljard euro, becijferde onlangs de Rekenkamer. Net zoveel als de 
totale handel tussen Nederland en Duitsland per jaar. De Duitse burger kreeg te 
maken met fors hogere energierekeningen, terwijl de uitstoot van CO2 nauwelijks 
verminderde. 

Monsterlijk hoge windmolens 

Tussen het winderige Flensburg in het hoge Noorden en Berchtesgaden in de 
zuidelijke Alpen hopen veel burgers een graantje met de Energiewende te 
verdienen. Het afgelopen decennium is de halve Bondsrepubliek vol gezet met 
monsterlijk hoge windmolens, die voor velen de gekoesterde vergezichten op de 
horizon ’vervuilen’. 

„Ik koop, zodra ik weer genoeg geld heb, meer land op en hoop dat ze daar een 
windmolen op plaatsen”, zegt Steffen Walter, boer uit de Uckermark. „Dat kan met 
een beetje geluk tienduizenden euro’s opleveren, echt de jackpot.” Zelf bezit hij 
ook grote porties hout: „Dat is mijn pensioen. Met biomassa en pallets kan ik mijn 
huis verwarmen.” Slecht voor het milieu, goed voor de portemonnee. 

„Door alle maatregelen wordt geen gram minder CO2 de atmosfeer in geblazen”, 
waarschuwt bestsellerauteur Hans-Werner Sinn, ex-directeur van het IFO-instituut 
in München. „Maar zonder de duurzame energie zou de uitstoot van 
koolstofdioxide nog hoger liggen”, geeft Claudia Kemfert, milieu-econoom bij de 
Berlijnse denktank DIW, te kennen. Probleem is de Duitse overproductie, een hoge 
kolenconsumptie en de energie-import uit Frankrijk. 

Bruinkool 

Na de atoomramp in het Japanse Fukushima stopte Duitsland radicaal met 
kernenergie, zo besliste Merkel. Nu moeten ook steen- en bruinkool langzaam 
plaatsmaken voor wind- en zonne-energie. Duurzame bronnen leveren al bijna de 
helft van de Duitse energie. Talrijke huizenbezitters plaatsen zonnepanelen op hun 
daken. Maar de vergoeding kost klauwen met geld, aldus de Rekenkamer. 
Kanselier Merkel wil de subsidie nu wat verlagen. 
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