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Voorwoord 
 

Voor u ligt het interdisciplinair eindwerkstuk dat ik heb geschreven ter afsluiting van de 

bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Het onderwerp van dit werkstuk, energy 

harvesting of letterlijk het oogsten van energie, betreft een concept dat voor velen misschien 

onbekend klinkt, maar waarvan ik overtuigd ben dat een aantal toepassingen u bekend 

voorkomen. De windmolen en de zonnecel zijn enkele voorbeelden van energy harvesting, 

een proces waarbij relatief vrij beschikbare energie wordt omgezet in elektrische energie. De 

toepassing van dit concept gaat echter nog veel verder. Zo wordt in recente onderzoeken 

geprobeerd om zelfs energie uit de mens ‘te oogsten’. Deze vorm van energieomzetting lijkt 

daarmee een goed alternatief voor de energie die wordt opgewekt uit – voor het milieu 

schadelijke – fossiele brandstoffen en kan mogelijk een grote rol gaan spelen in duurzame 

energievoorziening. 

 Ondanks dat energy harvesting, als onderwerp van dit werkstuk, niet mijn eerste keus 

was, heb ik geen moment spijt gehad van de beslissing om het eindwerkstuk hierover te 

schrijven. Het heeft mij een unieke mogelijkheid gegeven om mij zowel in een specifiek 

onderdeel van mijn eigen vakgebied – de Bewegingswetenschappen – te verdiepen, als in 

onderdeel van een discipline waarvan ik tot voor kort nauwelijks enige kennis had: de Milieu-

Natuurwetenschappen. Daarnaast staat energy harvesting momenteel zeer in de belangstelling 

aangezien het een bijdrage kan leveren aan de oplossing van één van de grootste 

milieuproblemen van deze tijd: klimaatverandering. Een verdieping in deze materie was 

daarom niet alleen heel leerzaam, maar ook erg interessant gezien de actualiteit van dit 

probleem.  

 Tijdens het schrijven van dit interdisciplinair werkstuk werd mij eens te meer duidelijk 

wat de meerwaarde van een brede visie en een bepaald niveau van interdisciplinair denken – 

beide onderdelen die centraal staan binnen Liberal Arts and Sciences – is. Waar een enkele 

discipline van onschatbare waarde is voor het leveren van inzichten en het verrichten van 

onderzoek binnen het eigen vakgebied, is deze veelal niet toereikend voor het oplossen van 

complexe problemen die een enkel vakgebied overstijgen. Dergelijke vraagstukken vragen 

om de input van meerdere disciplines en de toepassing van een interdisciplinaire aanpak. Het 

is deze aanpak die gehanteerd wordt binnen dit werkstuk en die aangeleerd wordt binnen de 

opleiding Liberal Arts and Sciences. Gezien de overvloed aan complexe vragen in de huidige 

samenleving en dientengevolge het grote aantal mogelijkheden voor toepassing van de 
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interdisciplinaire methode, ben ik zeer dankbaar dat ik in de afgelopen jaren kennis heb 

mogen nemen van deze veelbelovende werkwijze.  

 Tot slot zou ik graag een aantal personen willen bedanken die hebben bijgedragen aan 

de totstandkoming van dit werkstuk. Allereerst dien ik Ronald Muijtjens te bedanken voor het 

beschikbaar stellen van enkele van zijn Milieu-Natuurwetenschappelijke bronnen. Daarnaast 

wil ik grote dank uitspreken naar Knoek van Soest voor zijn nuttige adviezen en begeleiding 

bij het schrijven van het hoofdstuk over energy harvesting vanuit de 

Bewegingswetenschappen. Speciale dank gaat tevens uit naar Ria van der Lecq voor haar 

begeleiding bij het schrijven van dit werkstuk en het delen van haar kennis omtrent 

interdisciplinair onderzoek. Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken voor hun nuttige feedback 

op het gros van de hoofdstukken in dit werkstuk en voor hun onvoorwaardelijke steun. 

 

 

Thomas Wassenaar 

Amsterdam, november 2013 
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Afkortingen & voorvoegsels 
Afkortingen 

AE    Alternative Energy  

COM    Center of Mass, massamiddelpunt 

EC    European Commission 

EP    Endocochleaire potentiaal 

IEA    International Energy Agency 

J    Joule 

TEG    Thermo-elektrische generator 

WEC    World Energy Council 

W    Watt 

Wh    Wattuur 

UN    United Nations 

UNDP    United Nations Development Programme 

      

 

Voorvoegsels 

Om het aantal cijfers van een getal te beperken, worden veelal decimale voorvoegsels 

gebruikt. In dit werkstuk worden deze voornamelijk voor eenheden van energie geplaatst 

(watt of wattuur). De standaardbenamingen, inclusief afkortingen, van deze voorvoegsels zijn 

(uit: De Groot & Daffertshofer, 2011): 

 

Naam Aanduiding Grootte 
Pico p 10-12 

Nano n 10-9 

Micro µ 10-6 

Milli m 10-3 

Centi n 10-2 

Deci d 10-1 

 

Een lijst met de belangrijkste en meest gebruikte begrippen is te vinden in hoofdstuk 7, pagina 

44.  

 

 

 

Naam Aanduiding Grootte 
Deca da 10 

Hecto h 102 

Kilo k 103 

Mega M 106 

Giga G 109 

Tera T 1012 
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1. Inleiding 
De exponentiele groei van de bevolking en de voortgaande economische groei gaan gepaard 

met een grote toename in vraag naar energie (Pérez-Lombard et al., 2008; IEA, 2012). In 

verscheidene scenario’s wordt voorspeld dat de totale, mondiale energieconsumptie meer dan 

verdubbeld over de periode van het jaar 2006 tot het jaar 2050 (EC, 2006; IEA, 2013g). Deze 

grote toename in energieconsumptie wordt onder meer zichtbaar in de vraag naar en productie 

van elektriciteit, waarvan verwacht wordt dat deze vier maal zo groot wordt over dezelfde 

periode (EC, 2006). Aangezien fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn en de huidige 

energievoorziening negatieve gevolgen heeft voor onder meer het milieu (Jefferson, 2006), 

wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe, meer duurzame vormen van energieopwekking. 

 Een vorm van energieopwekking die in de belangstelling staat is energy harvesting 

(letterlijk: oogsten van energie), ook wel gedefinieerd als: “het omzetten van omringende 

(ambient) energie naar bruikbare elektrische energie” (Yildiz, 2008; Bhatia et al., 2010). De 

term ‘omringende’ – of in het Engels: ambient – energie heeft betrekking op energie die vrij 

beschikbaar is en die niet bewust geleverd hoeft te worden, zoals onder meer de energie van 

de zon. Hoewel in een gedeelte van de literatuur over energy harvesting tevens een striktere 

definitie wordt gehanteerd waarbij energy harvesting specifiek gericht is op het genereren van 

kleine vermogens voor relatief kleine apparaten, zal in dit werkstuk de ruimere definitie 

worden aangehouden.  

Energy harvesting is op grote schaal al te vinden in onder meer windmolens en zonnepanelen, 

waarbij de vrij beschikbare energie wordt omgezet in elektrische energie. Naast deze reeds 

bekende energieomzetting uit de wind of de zon, wordt tevens onderzoek gedaan naar het 

winnen van energie uit andere onuitputtelijke bronnen, waaronder de zee of meer vaststaande 

objecten zoals bijvoorbeeld de trillingen 

in een gebouw of een brug (IEA, 2013h). 

Niet alleen op grote schaal is er vraag 

naar elektrische energie. Met de toename 

van het aantal draagbare apparaten, zoals 

bijvoorbeeld mobiele telefoons en 

laptops, is er tevens behoefte aan een 

mobiele voorziening van elektrische 

energie (Feenstra et al., 2008; Riemer & 

Shapiro, 2011). Dit is eveneens het geval Figuur 1. Relatieve verbeteringen in laptop technologie 
van 1990-2003 (Uit: Paradiso & Sarner, 2005) 
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binnen de medische wereld, waar pacemakers of kunstmatige organen van elektrische energie 

afhankelijk zijn (Antaki et al., 1995; Bhatia et al., 2010). Hoewel batterijen tot op heden in 

deze behoefte hebben voorzien, hebben deze als nadeel dat zij opgeladen of vervangen 

moeten worden. Bovendien blijft de gewenste ontwikkeling in capaciteit van batterijen achter 

ten opzichte van de ontwikkeling van andere componenten (figuur 1; Paradiso & Starner, 

2005). Een schoon alternatief wordt geboden door energy harvesting toe te passen op de mens 

(o.a. Bhatia et al., 2010; Riemer & Shapiro, 2011; Mercier et al., 2012). Hierbij zouden 

natuurlijke processen die in het lichaam plaatsvinden en waarbij energie wordt gebruikt, zoals 

de hartslag, de bloedstroom, lichaamswarmte of beweging kunnen worden gebruikt om 

elektrische energie op te wekken (Mitcheson et al., 2008; Riemer & Shapiro, 2011; Sue & 

Tsai, 2012). De mobiele apparaten zouden zodoende van energie kunnen worden voorzien 

zonder dat batterijen noodzakelijk zijn.  

 De toepassing van energy harvesting op zowel hernieuwbare energiebronnen (o.a. de 

wind, zon, water) als op de mens, lijkt een veelbelovende methode voor de voorziening van 

duurzame elektrische energie. Echter, of deze methode voor het opwekken van elektrische 

energie voldoende kan bijdragen aan de vraag naar (duurzame) energie is nog onduidelijk. 

Vandaar dat in deze literatuurstudie de volgende onderzoeksvraag centraal staat: 

 

 In hoeverre kan energy harvesting een bijdrage leveren aan duurzame 

 energievoorziening? 

 

Deze onderzoeksvraag bevat twee kernbegrippen, te weten: (1) energy harvesting en (2) 

duurzaam / duurzame energievoorziening. Voor het eerst genoemde begrip zal in het vervolg 

van dit werkstuk de reeds beschreven definitie worden gehanteerd. Het tweede begrip, 

duurzaamheid, zal worden gedefinieerd aan de hand van de definitie van de World 

Commission on Environment and Development (WCED, 1987, p. 8; vrij vertaald) als: 

“tegemoetkomen aan de behoefte van de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden 

van toekomstige generaties te ontnemen om in hun eigen behoeften te voorzien”. Daarbij kan 

een technologie als duurzaam worden beschouwd indien deze: (1) weinig bijdraagt aan 

klimaatverandering, (2) een vermogen kan genereren voor meerdere generaties, zonder 

daarbij de brandstof uit te putten, en (3) geen belasting vormt voor toekomstige generaties 

(Coley, 2008).  

Om de onderzoeksvraag van een antwoord te kunnen voorzien, wordt in deze studie 

een interdisciplinaire aanpak – waarbij inzichten uit verschillende disciplines worden 
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gecombineerd en geïntegreerd – gehanteerd. De keuze voor een dergelijke aanpak heeft een 

aantal redenen, die door Repko (2008) in zijn boek Interdisciplinary Research in de vorm van 

vijf criteria uiteengezet zijn. Deze criteria zijn: 

 

• Het onderwerp of probleem is complex 

• Tenminste twee disciplines leveren belangrijke inzichten  

• Geen enkele discipline heeft het volledige antwoord op de vraag kunnen geven 

• Het probleem bevindt zich op het raakvlak van disciplines 

• Het betreft een maatschappelijk probleem 

 

Allereerst voldoet het probleem aan de eis van een complex probleem (criterium 1), aangezien 

er meerdere niveaus van onderzoek naar energy harvesting kunnen worden onderscheiden. 

Deze variëren van het omzetten van energie op nano-niveau tot het niveau van het genereren 

van elektrische energie uit grote, onuitputtelijke energiebronnen zoals de wind of de zon. Het 

gevolg van deze verschillende niveaus van onderzoek is dat geen enkele discipline in staat is 

om een volledig antwoord op de vraag over de bijdrage van energy harvesting aan duurzame 

energievoorziening te geven (criterium 3). Inzichten omtrent de mogelijkheden van energy 

harvesting worden zodoende geleverd door meerdere disciplines (criterium 2), ieder vanuit 

een eigen invalshoek (niveau) en gericht op toepassingen die relevant zijn voor de betreffende 

discipline. Behalve dat het probleem voldoet aan de criteria van complexiteit en de noodzaak 

tot een bijdrage van meerdere disciplines, betreft het tevens een groot maatschappelijk 

probleem (criterium 5). De grote vraag naar elektrische energie, in combinatie met de 

uitputting van fossiele brandstoffen, de nadelen van batterijen en de vervuiling van het milieu, 

onderstrepen de noodzaak tot het zoeken naar duurzame en / of alternatieve manieren van 

energieopwekking. Mocht energy harvesting een bijdrage kunnen leveren in de duurzame 

energievoorziening, dan kan deze methode van energieomzetting een rol spelen in de 

oplossing van dit maatschappelijk probleem. 

 Er zijn verschillende disciplines die een bijdrage kunnen leveren aan de 

beantwoording van de onderzoeksvraag. Zo wordt er binnen de Milieu-Natuurwetenschappen, 

de Bewegingswetenschappen, de Nanotechnologie, de Werktuigbouwkunde de 

Elektrotechniek en de Mechanica onderzoek naar energy harvesting gedaan. Hoewel deze 

disciplines eenzelfde betekenis van het concept energy harvesting hanteren, verschillen zij in 

de toepassing van het begrip. Waar de Milieu-Natuurwetenschappen zich richten op het 
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winnen van energie uit de meer grootschalige, onuitputtelijke energiebronnen (zon, water), 

ligt de focus bij de Bewegingswetenschappen op het verkrijgen van elektrische energie uit de 

mens en wordt er bij de nanotechnologie getracht om energie te winnen op de allerkleinste 

schaal. Zowel de Elektrotechniek en de Werktuigbouwkunde als de Mechanica richten zich 

hoofdzakelijk op het mechanisme van omzetting van energie en in mindere mate op de 

toepassing.  

Aangezien er sprake is van een continue bevolkingsgroei – van 2.5 miljard personen in 

1950 naar 7 miljard personen in 2011 (UN, 2013) – en duurzame energiebronnen op grote 

schaal voorradig zijn, is het relevant om te onderzoeken in hoeverre er energie uit dergelijke 

bronnen gewonnen kan worden. De Bewegingswetenschappen en de Milieu-

Natuurwetenschappen lijken daarvoor de meest relevante (multi) disciplines. In de 

Bewegingswetenschappen staat de mens en zijn beweging centraal. Kennis omtrent de 

werking van dit complex organisme wordt daarbij verkregen door inzichten uit verschillende 

disciplines, waaronder de fysiologie en de biomechanica, te combineren. Aangezien het 

onderzoek naar de mogelijkheden van energy harvesting bij de mens een combinatie van 

inzichten uit enkele van deze disciplines vereist – dit blijkt uit de mogelijke plaatsen waar en / 

of energievormen waarop energy harvesting kan worden toegepast: het hart (fysiologie) of de 

kinetische energie rond de knie (biomechanica) – lijkt de Bewegingswetenschappen het meest 

relevant  om inzichten  in de mogelijkheden van energy harvesting bij de mens te leveren. 

Vergelijkbaar met de Bewegingswetenschappen, geldt ook dat de Milieu-

Natuurwetenschappen inzichten vanuit verschillende disciplines combineert. Het is eveneens 

deze combinatie van inzichten die dit vakgebied relevant maakt voor het bestuderen van de  

toepassing van energy harvesting uit natuurlijke energiebronnen. Niet alleen kennis over de 

natuurlijke energiebronnen en de mogelijkheden om deze om te zetten (natuurwetenschappen 

/ natuurkunde) is van belang voor het onderzoek naar energy harvesting, maar ook inzichten 

omtrent de duurzaamheid van technologieën en de invloed van deze methoden van 

energieomzetting op het milieu zijn noodzakelijk (milieuwetenschappen).  

Voor beide (multi) disciplines geldt dat de combinatie van inzichten uit verschillende 

disciplines ervoor zorgt dat zij relevanter zijn dan iedere afzonderlijke discipline voor de 

beantwoording van de hoofdvraag. Daarnaast geldt dat zij zich voornamelijk op de toepassing 

van energy harvesting richten, hetgeen uitspraken over de toepassing van dit concept aan de 

duurzame energievoorziening toestaat. Aangezien zij dit beide op een ander niveau 

bestuderen, is een samenwerking tussen beide disciplines onontbeerlijk voor een volledige 

beantwoording van de hoofdvraag.  
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2. De interdisciplinaire methode 
In deze literatuurstudie wordt gebruikt gemaakt van de methode voor interdisciplinair 

onderzoek van Repko (2008). Deze methode bestaat uit een aantal stappen, te beginnen met 

het definiëren van het probleem, het rechtvaardigen van de interdisciplinaire aanpak en het 

identificeren van de betrokken disciplines, hetgeen in de inleiding is gebeurd. De volgende 

stap is het uitvoeren van grondig literatuuronderzoek binnen de gebruikte disciplines en de 

weergave van de belangrijkste inzichten in disciplinaire hoofdstukken. Deze disciplinaire 

hoofdstukken, geschreven vanuit het perspectief van achtereenvolgens de Milieu-

Natuurwetenschappen en de Bewegingswetenschappen, zullen hierna worden gepresenteerd. 

Volgend op het disciplinaire deel van deze literatuurstudie, vindt het proces van integratie 

plaats. Dit bestaat uit een aantal stappen en zal worden gepresenteerd in het vijfde hoofdstuk. 

Allereerst worden de inzichten van beide disciplines naast elkaar gezet en vergeleken. Aan de 

hand van deze vergelijking zal een common ground worden gecreëerd. Deze common ground 

(te vergelijken met  een ‘fundament’ van een huis) vormt de basis voor de integratie van de 

inzichten tot een nieuw geheel, dat meeromvattend is en de (complexe) hoofdvraag van een 

antwoord voorziet. Het geheel zal worden afgesloten met een conclusie.  
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3. Inzichten vanuit de Milieu-Natuurwetenschappen 

 
In dit hoofdstuk wordt de huidige kennis van toepassing van energy harvesting uit natuurlijke 

energiebronnen behandeld en wordt er een afweging gemaakt wat betreft de bijdrage van dit 

fenomeen aan duurzaamheid. Hiertoe staat de volgende vraag centraal:  

In hoeverre kan energy harvesting uit natuurlijke energiebronnen bijdragen aan duurzame 

energievoorziening? 

Om deze vraag te beantwoorden zullen allereerst de natuurlijke energiebronnen in kaart 

worden gebracht. Vervolgens zullen de belangrijkste natuurlijke energiebronnen die aanwezig 

zijn in de wereld worden besproken in het kader van energy harvesting, waarbij tevens 

technieken zullen worden behandeld die worden aangewend voor het genereren van 

elektrische energie. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een voorlopige conclusie, 

waarin getracht wordt de eerder gestelde vraag te beantwoorden.  

 

3.1. De natuurlijke energiebronnen 

De mens is een grootverbruiker van energie. In vergelijking met de periode waarin de 

energetische mogelijkheden van vuur nog onbekend waren, verbruikt een mens tegenwoordig 

meer dan 100 keer zoveel energie (UNDP, 2000). Dit grote verbruik van energie wordt onder 

meer zichtbaar in de totale mondiale energieproductie, die 13.113 miljoen ton olie-equivalent 

(Mtoe, eenheid van energie) bedroeg in 2011 (IEA, 2013a). 

Dit komt overeen met 549 triljoen (exajoule: 1*1018!) joule 

energie, ter vergelijking: een bruine boterham bevat ongeveer 

310 kilojoule aan energie (Calorielijst, 2013). Het grootste 

gedeelte van deze energie, ruim 80%, is afkomstig van de 

verbranding van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en 

steenkool; zie o.a. IEA, 2013; Lund, 2007; Guerrero-Lemus 

& Martínez-Duart, 2013; WEC, 2013). De overige energie 

wordt verkregen uit kernenergie en hernieuwbare 

energiebronnen, waaronder de zon, het water en de wind. 

Wanneer enkel naar de productie van elektriciteit wordt 

gekeken (figuur 2), valt eveneens op dat het gros van de energie uit fossiele brandstoffen 

wordt verkregen. Van de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit (22.126 terawattuur in 

Figuur 2. Bijdrage (in %) per 
brandstof aan de mondiale 
elektriciteitsproductie in 2011, 
waarbij ‘others’ staat voor energie uit: 
de wind, de zon, de aarde, 
biobrandstoffen en warmte (Uit: IEA, 
2013) 
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2011) is ongeveer 68% afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen en slechts 20% 

uit hernieuwbare energiebronnen.  

 Het grote gebruik van fossiele brandstoffen voor de energieopwekking is 

problematisch op verschillende niveaus (UNDP, 2000; Karakosta et al., 2013). Niet alleen 

zorgt de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens de verbranding van deze brandstoffen (o.a. 

zwavel, stikstofoxides) voor luchtvervuiling, deze stoffen dragen tevens bij aan een proces 

van verzuring, hetgeen resulteert in schade aan het milieu, gewassen en gebouwen (UNDP, 

2000). Daarnaast zorgt de verbranding van fossiele brandstoffen – meer dan iedere andere 

menselijke activiteit - voor een grote uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dit is de grootste 

bron van de bekende broeikasgassen, die niet alleen een aantasting van de samenstelling van 

de atmosfeer kunnen veroorzaken, maar ook het mondiale klimaatsysteem kunnen veranderen 

(UNDP, 2000; Karakosta et al., 2013).  

 Een mogelijkheid om de uitstoot van deze schadelijke gassen tegen te gaan, zonder 

daarbij verlies te lijden in de productie van energie – en meer specifiek – elektriciteit, is het 

aanwenden van de belangrijkste natuurlijke energiebronnen op of rondom de aarde. De zon is 

de grootste bron van energie. Met de hoeveelheid zonne-energie die het aardoppervlak in één 

uur bereikt zouden alle menselijke activiteiten in een jaar van energie kunnen worden 

voorzien (IEA, 2013b). Daarnaast is er een enorme overvloed aan water en wind, ruim 70% 

van de aarde is bedekt met water waaruit energie gewonnen kan worden en met de 

hoeveelheid wind over land zou potentieel 20.000 tot 50.000 terawattuur (TWh) aan energie 

kunnen worden opgewekt (UNDP, 2000; AE, 2008). Ook de warmte in de aarde is een bron 

van energie, waaruit 600.000 exajoule energie kan worden verkregen, voldoende voor 5 

miljoen jaar energie (naar huidig gebruik; Björnsson et al., 1998). Ten slotte biedt biomassa 

(organisch materiaal) eveneens een grote bron van energie die constant wordt aangevuld 

(WEC, 2013).  

 Aangezien de natuurlijke energiebronnen relatief vrij beschikbaar zijn, is het mogelijk 

om energy harvesting op deze bronnen toe te passen voor het genereren van elektrische 

energie. Dit gebeurt al enige tijd, zoals zichtbaar in het aandeel van hernieuwbare 

brandstoffen aan de elektriciteitsproductie (figuur 2). Echter, de bijdrage van deze bronnen 

aan de totale elektriciteitsproductie is, gezien de beschikbare energie van deze bronnen, nog 

relatief klein. In het licht van duurzaamheid en een beperking van de uitstoot koolstofdioxide 

is het zodoende van belang om te bekijken in hoeverre huidige methoden van energy 

harvesting bij kunnen dragen aan de elektriciteitsvoorziening. Hiertoe zullen de huidige 

methoden van energy harvesting worden besproken. Daarnaast zal, aan de hand van door de 
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International Energy Agency (IEA) opgestelde ‘roadmaps’ die een stappenplan bieden om tot 

2050 deze methoden te ontwikkelen om de mondiale temperatuurstijging tegen te gaan, 

worden bekeken wat de potentie van energy harvesting uit deze energiebronnen is.  

 Voordat naar de verschillende methoden en de potentie van energy harvesting  zal 

worden gekeken, is het noodzakelijk een drietal opmerkingen te maken. Ten eerste, het 

genereren van elektrische energie uit biomassa gaat gepaard met processen waarvoor het 

nodig is om energie te verbruiken (o.a. UNDP, 2000). Deze methode valt zodoende niet onder 

de definitie van energy harvesting zoals gesteld in de inleiding en zal in dit hoofdstuk buiten 

beschouwing worden gelaten. Ten tweede, naast de energie in natuurlijke energiebronnen, is 

de natuurlijke beweging van gebouwen en bruggen eveneens een bron van energie. Aangezien 

het gros van de beweging van dergelijke bouwwerken natuurlijke oorzaken heeft (o.a. de 

wind), zal ook energy harvesting uit deze bronnen besproken worden. Ten slotte, aangezien 

energie veelal in een bepaalde vorm voorkomt, bijvoorbeeld chemische energie in voedsel of 

thermische energie (warmte) in de aarde, zullen de verschillende energiebronnen worden 

onderverdeeld in drie energievormen, te weten: (1) mechanische energie, (2) thermische 

(warmte) energie en (3) elektromagnetische energie. Deze zullen in het vervolg van dit 

hoofdstuk worden besproken. 

 

3.2. Energievormen & energy harvesting technieken 

De verschillende energievormen (mechanische-, thermische- en elektromagnetische energie), 

zijn slechts enkele energievormen die in de natuur voorkomen. Desalniettemin zijn dit de 

meest relevante energievormen voor toepassing van energy harvesting, gezien de besproken 

energiebronnen.  

 

3.2.1. Mechanische energie 

Mechanische energie is de som van potentiele energie (opgeslagen energie) en kinetische 

energie (bewegingsenergie). Objecten of deeltjes bevatten mechanische energie als zij 

bewegen of zich op een bepaalde positie bevinden ten opzichte van de nul-potentiele energie 

positie (Coffey, 2010), bijvoorbeeld: de beweging van de lucht (wind) is een vorm van 

mechanische energie, evenals het water bovenaan een waterval (voornamelijk potentiele 

energie). Zowel de wind, het water als de beweging van gebouwen of bruggen, bevatten 

mechanische energie die kan worden omgezet in bruikbare elektrische energie.  
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3.2.1.1. Wind 

De wind bevat een grote hoeveelheid 

mechanische energie die via windturbines, 

zowel op land als in het water, wordt 

omgezet in bruikbare elektrische energie 

(o.a. Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 

2013; IEA, 2013c). De meest voorkomende 

windturbine bevat drie bladen in een 

horizontale rotor, die een vermogen genereerd 

dat afhankelijk is van (1) het oppervlak (circulair) van de bladen, (2) de luchtdichtheid en (3) 

de windsnelheid (Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013). Om het vermogen (energie per 

tijdseenheid) dat wordt gegenereerd te vergroten, worden de windturbines steeds groter (zie 

figuur 3). De grootste windturbine tot op heden kan een vermogen van 7,5 MW genereren, 

echter het merendeel van de beschikbare turbines levert vermogens die variëren van 1,5 tot 

2,5 MW (IEA, 2013c). Hoewel deze vermogens aanzienlijk zijn, is de opwekking afhankelijk 

van de plaatsing van de turbines en   de tijd dat een turbine ingezet kan worden. Aangezien de 

windsnelheid varieert, is tevens de tijd van activiteit en het geleverde vermogen variabel 

(Archer & Jacobsen, 2005; IEA, 2013c). Desalniettemin leverde de inzet van deze 

windturbines in 2012 een totaal vermogen van 282 GW ofwel 527 TWh, hetgeen gelijk staat 

aan 2,6% van de totale elektriciteitsproductie van dat jaar (IEA, 2013c). Verwacht wordt dat 

met een verbetering van de windturbines, in termen van afmetingen, capaciteit en efficiëntie 

van energieomzetting, en een grotere inzet van deze turbines, voornamelijk buiten de kust, 15 

tot 18% van de mondiale elektriciteitsproductie (6150-7250 TWh) uit wind kan worden 

gehaald in 2050 (IEA, 2013c).  

  

3.2.1.2. Water 

Evenals de wind, bevat ook water een enorme hoeveelheid mechanische energie, zowel in de 

vorm van vallend en / of stromend water (waterkracht, ‘hydropower’) als in de vorm van 

golven en getijdenwisselingen. Elk van deze drie verschillende vormen waarin mechanische 

energie in water voorkomt, komt in aanmerking voor energy harvesting.  

 

3.2.1.2.1. Waterkracht: vallend en / of stromend water 

Het gebruik van vallend en / of stromend water voor het genereren van elektrische energie 

gebeurt al millennia lang in vele delen van de wereld (IEA, 2013d). Waar er eerder energie 

Figuur 3. Evolutie van de afmetingen van windturbines in de 
periode 1980-2011, met een verwachting voor 2020 (Uit: Lemus 
& Duart, 2013, naar: EWEA, 2009). 
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werd opgewekt door het gebruik van een waterrad (Parardiso & Starner, 2004), worden 

tegenwoordig grote turbines of generatoren aangedreven door vallend of stromend water (o.a. 

Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013). Deze turbines zijn geplaatst in 

waterkrachtcentrales, waarbij grofweg een onderscheid gemaakt kan worden naar drie 

functionele categorieën: (1) ‘run-of-river’, een waterkrachtcentrale die elektriciteit genereert 

uit stromend water, (2) ‘reservoir’, waarbij het water wordt opgeslagen totdat het nodig is 

voor elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld door de plaatsing van een dam, en (3) ‘pumped 

storage hydropower’, waarbij water van een lager reservoir naar een hoger gelegen deel wordt 

gepompt om aldaar in de vorm van stromend en / of vallend water elektriciteit op te wekken 

(EIA, 2013d). Naast deze functionele categorieën, wordt er veelal een onderscheid gemaakt 

naar de capaciteit van dergelijke waterkrachtcentrales. Kleine centrales, die op meer 

geïsoleerde plekken kunnen worden geplaatst, leveren vermogens van minder dan 10 MW, in 

tegenstelling tot de grote centrales die vermogens kunnen leveren die oplopen tot 22,5 GW 

(Dragu et al., 2001; Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013).  

 De bijdrage van vallend en / of stromend water aan de mondiale elektriciteitsproductie 

is met 16,3 % in 2010 (ongeveer 3500 TWh), groter dan die van iedere andere hernieuwbare 

energiebron (EIA, 2013d). Door technologische vooruitgang en een bredere inzet van 

waterkrachtcentrales, wordt verwacht dat de elektriciteitsproductie uit stromend en vallend 

water is verdubbeld (7000 TWh) in 2050, echter de bijdrage aan de totale 

elektriciteitsproductie blijft ongeveer 16% (voor een overzicht, zie tabel 1, p. 18). Dit 

gelijkblijvende percentage zou te verklaren zijn door een sterkere groei in productie van 

andere energiebronnen. Desalniettemin blijft deze vorm van energy harvesting zorgen voor 

een aanzienlijk deel in de elektriciteitsproductie.  

 

3.2.1.2.2. Golven 

Naast de energie in vallend en / of stromend water, kan 

eveneens de energie in golven worden omgezet in bruikbare 

elektrische energie. Voornamelijk golven die veroorzaakt 

worden door de wind, van lange duur zijn (grote periode) en 

een grote amplitude (~ 2 meter) hebben zijn rijk aan energie. 

Dit soort golven bevatten veelal vermogens van 40 tot 50 kW 

per meter van de golf (CRES, 2002). Het omzetten van deze 

energie naar elektrische energie staat nog in de Figuur 4. Een oscillerende waterkolom 
voor de opwekking van elektriciteit (Uit: 
CRES, 2000). 
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kinderschoenen, echter, er zijn reeds enkele manieren van energy harvesting die worden 

toegepast. Een eerste betreft de productie van elektrische energie door generatoren aan de 

kustlijn. Hierbij zorgen de golven voor een veranderende druk in holle structuur, hetgeen een 

turbine aandrijft (oscillerende waterkolom; figuur 4). Een dergelijke energy harvester, de 

‘European Pilot Plant’ (Falcão, 2000), bevindt zich in de Azoren en levert momenteel 400 kW 

aan vermogen. Een tweede soort energieomzetter is erop gericht om golven in de buurt van de 

kust om te zetten naar elektrische energie, echter deze methode is nog het minst ver 

ontwikkeld. Van de laatste groep energy harvesters, gericht op de energieomzetting ver buiten 

de kust, worden tegenwoordig al meerdere apparaten gebruikt (zie ook Thorpe, 1999; CRES, 

2000; Clément et al., 2002).  

 Aangezien deze vorm van energy harvesting zeer recent pas is ontdekt, kunnen 

momenteel slechts vermogens worden opgewekt die variëren van enkele kilowatts tot 4 

megawatt (CRES, 2000). Verwacht wordt echter dat, met technologische ontwikkelingen en 

een bredere inzet van dit type energy harvesters, meer dan 2000 TWh per jaar kan worden 

gegenereerd in het jaar 2025. Dit is hoeveelheid energie die gelijk staat aan ongeveer 10% van 

de huidige elektriciteitsproductie.  

 

3.2.1.2.3. Getijdewisselingen 

Evenals de energie uit golven, is het omzetten 

van energie uit getijdewisselingen pas sinds 

kort in de belangstelling komen te staan. Het 

onderzoek naar het omzetten van energie uit 

de wisselingen van eb en vloed is zodoende 

nog beperkt. Desondanks zijn er twee 

manieren gevonden om elektrische energie uit 

getijdewisselingen te genereren: 

(1) gebruikmakend van het hoogteverschil dat optreedt en (2) gebruikmakend van de 

stromingen die gepaard gaan met getijdewisselingen (TidalEnergy, 2013). Waar van de eerste 

vorm nog relatief weinig bekend is, worden stromingen reeds gebruikt voor het opwekken van 

elektrische energie. Door het aanbrengen van een apparaat dat vergelijkbaar is met een 

windmolen op de zeebodem, slaagde Marine Current Turbines (Ltd.) erin om een gemiddeld 

vermogen van 100 kW op te wekken (Lang, 2003). Van een meer recente generator, die 

eveneens de stromingen in de oceaan omzet naar elektrische energie, wordt verwacht dat deze 

Figuur 5. SeaGen S. van Marine Current Turbines (Uit: 
MCT, 2008) 
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1 MW kan genereren (Strickland, 2012). Een recent type van Marine Current Turbines, de 

‘SeaGen S’ (figuur 5), slaagde erin om 1.2MW op te wekken (MCT, 2008). Hoewel precieze 

voorspellingen over de bijdrage van dit type energy harvesters nog niet gedaan kunnen 

worden, mag verwacht worden dat ook energie uit getijdewisselingen in de toekomst een 

grote bijdrage aan de elektrische energievoorziening kan gaan leveren.  

 

3.2.1.3. Gebouwen en bruggen 

Een ander veelbelovende manier om elektriciteit te genereren, is omzetten van mechanische 

energie – in de vorm van vibraties – in gebouwen of bruggen naar bruikbare elektrische 

energie (Zuo & Tang, 2013). Deze vibraties worden voornamelijk veroorzaakt door de wind, 

maar ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen, zoals een aardbeving, het verkeer of 

grote massa’s mensen. In een enkel geval worden deze vibraties te groot en leiden tot het 

instorten of beschadigen van grote bouwwerken. Om dit te voorkomen zijn dergelijke 

structuren tegenwoordig voorzien van grote dempers, die zorgen voor dissipatie van energie 

in vibraties. Echter, wanneer deze dempers worden vervangen door transductiemechanismen, 

kan de energie worden omgezet in bruikbare elektrische energie zonder daarbij de controle 

over de vibraties te verliezen (‘transducers’, zie ook hoofdstuk 4, p. 25). Hoewel deze 

methode nog in de kinderschoenen staat, voorspellen (milieu) bouwkundigen Ni et al. (2011) 

dat meer dan 85 kW aan vermogen beschikbaar is uit een gebouw van 76 verdiepingen (met 

een wind van 13.5 m/s). Uit een dergelijk vermogen per gebouw, in combinatie met een groot 

aantal hoge bouwwerken, mag verwacht worden dat deze methode van energy harvesting een 

bijdrage kan gaan leveren aan de voorziening van elektriciteit in de toekomst.  

 

3.2.1.4. Samengevat 

De mechanische energie in wind, water en gebouwen of bruggen kan worden omgezet in 

elektrische energie. Voornamelijk van energy harvesting uit de wind en uit water (vallend, 

stromend, in golven of getijden), wordt verwacht dat deze een grote bijdrage gaan leveren aan 

de mondiale elektriciteitsproductie in 2050 (resp. 15-18% en 16%). 

 

3.2.2. Thermische energie 

Naar mechanische energie, komt ook thermische (warmte) energie in aanmerking voor energy 

harvesting. Er zijn twee grote bronnen van thermische energie: (1) de aarde (geothermie) en 

(2) de zon, die beide kunnen worden gebruikt voor het genereren van elektriciteit.  
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3.2.2.1. Aardwarmte 

De warmte van de aarde is een bron van energie die al duizenden jaren wordt gebruikt, eerst 

om in te baden of zich mee te wassen, tegenwoordig om elektriciteit mee te genereren 

(Fridleifsson, 2001; Fridleifsson, 2003; Barbier, 2002; Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 

2013). Hiervoor wordt de thermische energie gebruikt die is opgeslagen in warm (grond) 

water, stoom of gesteente. Hoewel technologieën die thermische energie uit gesteente 

omzetten in elektrische energie zich nog in de testfase bevinden, zijn er al verschillende 

methoden om de elektriciteit te genereren uit warm water of stoom (IEA, 2013e). Deze 

methoden zijn zichtbaar in de vorm van drie verschillende typen geothermische 

energiecentrales: (1) flash steam plants, waarin warm water onder hoge druk wordt 

verzameld, de druk vervolgens wordt verlaagd (‘flashing’) en met de stoom een turbine wordt 

aangedreven voor de opwekking van elektriciteit (meest voorkomend), (2) dry steam plants, 

waarin stoom uit de aarde direct wordt gebruikt voor het aandrijven van een turbine, en (3) 

binary plants, waarin water uit de aarde van een relatief lage temperatuur een tweede 

vloeistof (met een laag kookpunt) verhit en laat verdampen, het gas dat hierbij vrijkomt wordt 

gebruikt voor aandrijving van een turbine (Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013; IEA, 

2013e).  

 De inzet van deze geothermische 

energiecentrales heeft in 2009 een vermogen 

van 10,7 GW ofwel 67,2 TWh per jaar aan 

elektriciteit opgeleverd (IEA, 2013e). 

Wanneer de groei in capaciteit van deze 

energiecentrales doorzet (zie figuur 6), de 

technologie wordt verbeterd en deze op 

meerdere plaatsen wordt ingezet, wordt 

verwacht dat geothermische 

elektriciteitsproductie 1400 TWh per jaar op kan leveren in het jaar 2050. Dit zou ongeveer 

3,5% zijn van de totale mondiale elektriciteitsproductie (voor een overzicht zie tabel 1). 

Hoewel dit slechts een kleine bijdrage is aan de totale energieproductie, is het een schone en 

relatief betrouwbare energiebron. Bovendien wordt bijna 800 megaton (Mt) aan CO2 uitstoot 

vermeden, hetgeen klimaatverandering tegengaat en (evenals de eerder beschreven 

energiebronnen) een duurzaam alternatief is voor fossiele brandstoffen. 

 

Figuur 6. Mondiale ontwikkeling van de capaciteit van 
geothermisch vermogen, met op de x-as de jaartallen en op 
de y-as de capaciteit in MW (Uit: IEA, 2013e, naar: 
Bertani, 2010). 
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3.2.2.2. Zon 

De zon is een enorme bron van energie en dé energiebron voor geologische processen op 

aarde (Pidwirny, 2013). De energie van de zon wordt via zonlicht (zonnestraling) 

overgebracht naar het aardoppervlak. Eenmaal in de nabijheid van de aarde, kan er op twee 

manieren elektriciteit worden gegenereerd: (1) direct, via fotovoltaïsche cellen (zie paragraaf 

2.3.) of (2) indirect, waarbij zonne-energie 

wordt geconcentreerd door middel van 

spiegels wordt omgezet in thermische energie, 

welke vervolgens wordt gebruikt voor het 

genereren van elektrische energie (Müller-

Steinhagen & Trieb, 2004; Guerrero-Lemus & 

Martínez-Duart, 2013). Bij deze laatste vorm, 

ook wel geconcentreerde zonne-energie 

genoemd, wordt de thermische energie 

gebruikt om stoom of warme lucht te 

genereren. Met behulp van de stoom of warme 

lucht wordt vervolgens een generator 

aangedreven voor de opwekking van 

elektriciteit.  

 Momenteel bestaan er vier verschillende technologieën voor de omzetting van zonne-

energie naar elektriciteit, een overzicht hiervan is gegeven in figuur 7. Gemeenschappelijk 

aan deze technologieën is het gebruik van spiegels en de omzetting van zonne-energie naar 

thermische energie, alvorens elektriciteit wordt gegenereerd (Guerrero-Lemus & Martínez-

Duart, 2013; IEA, 2013f). Zij verschillen echter in capaciteit, efficiëntie, mobiliteit en de 

hoeveelheid ruimte die ze innemen, 

waardoor niet iedere technologie op 

eenzelfde schaal wordt toegepast. Naast 

deze verschillen in technologie is er een 

andere factor die bepalend is voor de totale 

elektriciteitsproductie uit geconcentreerde 

zonne-energie: de aanwezigheid van een 

relatief heldere hemel, zodat zonnestralen 

direct het aardoppervlak bereiken (IEA,  

Figuur 7. Geconcentreerde zonne-energie technologieën: (1) 
parabolic troughs, (2) parabolic dishes, (3) tower en (4) linear 
Fresnel reflectors (Uit: Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 
2013) 

Figuur 8. Optimale gebieden (in rood) voor geconcentreerde 
zonne-energie en gebieden die het overwegen waard zijn (geel) 
(Uit: Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013) 
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2013f). De meest optimale omstandigheden voor deze vorm van energy harvesting uit de zon, 

bevinden zich tussen de 15 en 40° Noorder- of Zuiderbreedte (figuur 8, IEA, 2013f). Gezien 

deze grote afhankelijkheid van de locatie, alsmede de relatief late ontwikkelingen van deze 

manier van energy harvesting, bedroeg de capaciteit van geconcentreerde zonne-

energiecentrales 1GW in 2010. Verwacht wordt echter dat met de  

juiste ondersteuning, investeringen en verbetering van huidige technieken, deze manier van 

energieomzetting 9,6%  (4050 TWh) van de elektriciteitsproductie in 2050 kan verzorgen 

(IEA, 2013f). 

3.2.3. Elektromagnetische energie 

Naast de indirecte manier van energy harvesting uit de zon via geconcentreerde zonne-

energie, kan de elektromagnetische energie / straling in zonlicht ook direct worden omgezet in 

elektrische energie. Dit gebeurt in zogenaamde fotovoltaïsche cellen (PV-cellen), beter 

bekend als de zonnecel (Miles et al., 2005; IEA, 2013b). Over het algemeen wordt een groot 

aantal cellen gekoppeld en vormt een module die een vermogen van 50 tot 200 W kan 

genereren. Echter, om aan een grotere vraag naar elektrische energie te kunnen voldoen, 

worden aparte modules eveneens met elkaar verbonden, hierdoor is het mogelijk om 

vermogens te genereren die uiteenlopen van enkele watts tot meerdere megawatts (MW; IEA, 

2013b). De mogelijkheid om aparte modules te koppelen staat niet alleen grotere vermogens, 

maar ook een bredere inzetbaarheid van fotovoltaïsche cellen toe. Dit type energieomzetter is 

Energievorm Energiebron Elektrische energie 

in 2050 (in TWh / 

jaar) 

Bijdrage (in %) aan mondiale 

elektriciteitsproductie 2050 

Mechanische energiea  

 Wind 6150-7250 15-18 

Waterkracht: vallend / 

stromend 

7000 16 

Thermische energie   

 Aardwarmte  1400  3,5 

Geconcentreerde 

zonne-energie 

4050 9,6 

Elektromagnetische energie  

 Fotovoltaïsch 4500 11 

Tabel 1. Overzicht van verwachte vermogens voor 2050 uitgesplitst naar energievorm en energiebron 
energiebron,muizondering van  

a Met uitzondering van energie uit golven, getijdewisselingen en gebouwen en bruggen, aangezien er (nog) geen voorspellingen 
 zijn gedaan over de bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening in 2050. 
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dan ook op zowel gebouwen van particulieren en bedrijfspanden als op grote velden terug te 

vinden (IEA, 2013b).  

 Ondanks dat de opwekking van elektriciteit via fotovoltaïsche cellen nog relatief duur 

is, is de markt van deze cellen de laatste jaren gemiddeld met 40% gegroeid. Deze groei komt 

onder meer tot uiting in een toename van de totale mondiale capaciteit van fotovoltaïsche 

cellen. Waar het totaal gegenereerde vermogen in 1992 nog op 0,1 GW lag, werd in 2008 al 

14 GW aan vermogen opgewekt (IEA, 2013b). Mede door deze groei, verwachte 

verbeteringen van de technologie en een afname in kostprijs van dit type zonnecel, is er 

voorspeld dat fotovoltaïsche cellen 11% van de mondiale elektriciteitsproductie verzorgen in 

het jaar 2050. Dit komt overeen met 4500 TWh per jaar, hetgeen ruim 20% van de huidige 

elektriciteitsvoorziening is. Bovendien wordt hiermee 2,3 gigaton (Gton: 1* 109) aan 

koolstofdioxide-uitstoot gemeden (IEA, 2013b), waardoor dit type energy harvester een grote 

bijdrage levert aan de duurzame energievoorziening.  

 

3.3. Overwegingen 

Hoewel er voorspeld wordt dat energy harvesting uit de bovenstaande energievormen een 

aanzienlijke bijdrage (> 50%) kan leveren aan de duurzame, mondiale elektriciteitsproductie 

in 2050 (tabel 1), kan realisatie niet zonder meer plaatsvinden, een aantal belangrijke 

overwegingen gaan daaraan vooraf. Een eerste heeft betrekking op de grote investeringen die 

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en uitbreiding (geografisch) van de verschillende 

manieren van energy harvesting (UNDP, 2000). Enkel voor de toename van de 

elektriciteitsproductie door de omzetting van energie uit de wind zijn (omgerekend) 

investeringen van 123 miljard euro per jaar nodig (IEA, 2013c). De vergroting van de 

elektriciteitsproductie uit de zon door middel van fotovoltaïsche cellen gaat daarnaast gepaard 

met een (totale) investering van 3,7 biljoen (1*1012) euro (tot 2050; IEA, 2013b). 

Vergelijkbare investeringen – wat betreft orde van grootte – zijn noodzakelijk voor energy 

harvesting uit de overige energiebronnen. Hoewel verwacht wordt dat de investeringen per 

jaar af zullen nemen als het gevolg van technologische ontwikkelingen en grootschalige 

productie (IEA, 2013b), zijn de benodigde investeringen aanzienlijk en is het de vraag of men 

bereid is om op een dergelijke schaal te investeren in duurzame energievoorziening.  

 Een tweede punt betreft de invloed van de verschillende energy harvesters (o.a. 

windmolen, zonnecel) op het milieu. Waar bij het proces van energy harvesting uit de 

bovenstaande energiebronnen geen koolstofdioxide vrijkomt, is dit in mindere mate (nog) wel 

het geval bij de productie van de verschillende methoden van energieomzetting (Guerrero-
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Lemus & Martínez-Duart, 2013; Karakosta et al., 2013). Een uitbreiding van de inzet – en 

dientengevolge de productie – van deze energy harvesters zal zodoende gepaard gaan met een 

tijdelijke toename in de CO2 uitstoot, zij het dat deze uitstoot vele malen kleiner is dan die 

van de verbranding van fossiele brandstoffen en dat verwacht wordt dat de bijdrage van 

energie uit natuurlijke energiebronnen aan de productie van energy harvesters toeneemt 

(Guerrero-Lemus & Martínez-Duart, 2013). Naast de uitstoot van schadelijke stoffen, zorgt 

een uitbreiding van de inzet van energy harvesters tevens voor een belasting van het milieu 

door de grote vraag naar beschikbaar land (Karakosta et al., 2013). In vergelijking met een 

windmolen, levert een kolenmijn 10 tot 100 keer meer vermogen per vierkante meter en 5 tot 

50 keer zoveel energie (per m2) als een zonne-energie centrale (Kerr, 2010). Om eenzelfde 

vermogen op te wekken uit de wind of de zon is zodoende een veel groter oppervlak nodig. 

Dit heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, ook het menselijk oog (horizonvervuiling) en 

verschillende dieren hebben eronder te lijden (Karakosta et al., 2013). Windmolens zorgen 

bijvoorbeeld voor de sterfte van ongeveer 28.500 vogels per jaar (Jacobsen & Masters, 2001; 

Erickson et al., 2005), een cijfer waarvan verwacht wordt dat deze toeneemt met de 

uitbreiding van het aantal windmolens. 

 Behalve de invloed van energy harvesters op het milieu, dient de aandacht eveneens 

uit te gaan naar de energieomzetter zelf. Voor het gros van de energy harvesters geldt dat de 

efficiëntie, ofwel de ratio tussen de bruikbare energie output en de energie input, lager is dan 

die van de verbranding van fossiele brandstoffen (~39%; Taylor et al., 2008; Guerrero-Lemus 

& Martínez-Duart, 2013). Enkel de omzetting van energie uit de wind en vallend water is 

efficiënter (respectievelijk 40% en 90%). Naast de noodzaak tot een verbetering van deze 

efficiëntie, dient eveneens de aandacht te worden gevestigd op de opslag en verplaatsing van 

energie, aangezien de omzetting van energie veelal plaatsvindt in relatief onbewoonde 

gebieden (IEA, 2013f). Hoewel het energieverlies in elektriciteitskabels tegenwoordig gering 

is, dient een groot netwerk te worden aangelegd om elektrische energie bij de gebruikers te 

krijgen. 

 Een laatste overweging betreft de verandering die nodig is in het te voeren beleid (o.a. 

UNDP, 2000; IEA, 2013b). Naast ondersteuning van energy harvesting-initiatieven en een 

vergroting van de toegang tot betrouwbare en betaalbare (duurzame) energie, dient dit beleid 

zich te richten op de promotie van onder meer een hogere efficiëntie, de ontwikkeling van 

energy harvesters en een vergroot gebruik van deze methode van energieomzetting (UNDP, 

2000). Aangezien de bevolking duurzame energieprojecten zowel kan ondersteunen als 

afwijzen en / of tegenwerken, is het tevens van belang om de populatie bewust te maken van 
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de noodzaak voor duurzame energievoorziening en energy harvesting-initiatieven (IEA, 

2013c). De inrichting van een beleid waarin duurzame energievoorziening centraal staat is 

zodoende onontbeerlijk wil een vergroting van de bijdrage van duurzame energiebronnen aan 

de mondiale elektriciteitsproductie kans van slagen hebben.  

 

3.4. Voorlopige conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de verschillende vormen van energy harvesting 

uit de natuurlijke energiebronnen met als doel het beantwoorden van de vraag in hoeverre 

energy harvesting uit natuurlijke energiebronnen bij kan dragen aan duurzame 

energievoorziening. Dit is gedaan door verschillende energievormen uiteen te zetten en de 

mogelijkheden van energy harvesting te beschouwen. Aangezien het merendeel van de 

besproken energiebronnen reeds een bijdrage levert aan de mondiale elektriciteitsproductie, is 

voor deze gevallen bekeken wat de potentie van energy harvesting uit deze bronnen is (tot het 

jaar 2050).  

 Zoals blijkt uit de bovenstaande uiteenzetting zijn de natuurlijke energiebronnen grote 

bronnen van energie, maar is de hoeveelheid energie die wordt omgezet in elektrische energie 

nog relatief klein. Desalniettemin hebben de verschillende vormen van energieomzetting de 

potentie een grote bijdrage te leveren aan de mondiale elektriciteitsvoorziening. Bovendien 

kan in alle gevallen gesproken worden van duurzame energievoorziening, aangezien de 

omzetting van energie weinig bijdraagt aan de klimaatverandering en geen belasting voor 

toekomstige generaties vormt. Voornamelijk van energie uit de wind en vallend water wordt 

voorspeld dat deze een grote bijdrage gaan leveren (resp. 15-18% en 16%) aan de duurzame, 

mondiale elektriciteitsvoorziening in 2050. Aangezien ook de energieomzetting uit andere 

natuurlijke energiebronnen (o.a. de zon, de zee en warmte van de aarde) verbetert, verwacht 

men (o.a. IEA) dat energy harvesting toegepast op deze bronnen meer dan 50% van de 

mondiale elektrische energie kan genereren (in 2050). Een dergelijke toename van de 

elektriciteitsproductie uit natuurlijke energiebronnen gebeurt echter niet zonder slag of stoot, 

grote veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Naast enorme investeringen, dient het beleid 

te worden aangepast en de bevolking bewust te worden gemaakt van het belang van duurzame 

energievoorziening. Bovendien gaat een uitbreiding van energy harvesting uit natuurlijke 

energiebronnen gepaard met het gebruik van een significant deel van het aardoppervlak. 

Desondanks heeft energy harvesting uit natuurlijke energiebronnen de potentie om een groot 

gedeelte van de elektriciteitsvoorziening op zich te nemen, hetgeen de kans op een toekomst 

van duurzame energievoorziening vergroot.  
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4. Inzichten vanuit de Bewegingswetenschappen 

 
In dit hoofdstuk wordt de huidige kennis van toepassing van energy harvesting op de mens 

behandeld en wordt er een afweging gemaakt wat betreft de bijdrage van dit fenomeen aan 

duurzaamheid. Hiertoe staat de volgende vraag centraal:  

In hoeverre kan energy harvesting uit de mens bijdragen aan  duurzame energievoorziening?  

Om dit te onderzoeken, wordt allereerst de mens als energiebron behandeld. Vervolgens 

zullen verschillende energievormen die aanwezig zijn binnen de mens worden besproken in 

het kader van energy harvesting, waarbij deze worden geïllustreerd door middel van enkele 

toepassingen. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een voorlopige conclusie, waarin 

getracht wordt de eerder gestelde vraag te beantwoorden. 

 

4.1. De mens als energiebron 

Waar veelal gedacht wordt aan fossiele brandstoffen, de zon, de wind of de zee als bronnen 

die rijk zijn aan energie, is ook de mens een grote energiebron (Starner & Paradiso, 2004; 

Donelan et al., 2008). De energie binnen het menselijk lichaam wordt verkregen uit 

koolhydraten, vetten en eiwitten die aanwezig zijn in voeding (McArdle et al., 2010). Terwijl 

een deel van de opgenomen energie wordt gebruikt voor het behoud van structuur van het 

lichaam en het reguleren van lichaamsprocessen, wordt een ander deel van de chemische 

energie uit de voedingstoffen opgeslagen, onder andere in glycogeen en / of glucose en 

vetweefsel (Williams, 2004). Het vetweefsel is de grootste bron van opgeslagen energie. Dit 

blijkt ook uit het gegeven dat een persoon van gemiddelde omvang over een voorraad energie 

in de vorm van lichaamsvet beschikt die vergelijkbaar is met de energie in een batterij van 

1000 kilogram (Donelan et al., 2008; Staff, 2009). Deze en andere vormen van opgeslagen 

energie worden gedeeltelijk gebruikt voor de uitvoering van dagelijkse activiteiten (Sue & 

Tsai, 2012). Hiertoe wordt chemische energie omgezet in andere vormen van energie, 

waaronder (1) kinetische energie (bewegingsenergie), voor onder andere de voortbeweging, 

(2) thermische (warmte) energie, voor het behouden van de lichaamstemperatuur en als 

bijproduct van processen in het lichaam, en (3) elektrische energie, voor het creëren van 

elektrische zenuw impulsen (Williams, 2004). De totale energie die dagelijks na omzetting 

wordt verbruikt bedraagt een hoeveelheid Joules (eenheid van energie) die gelijkstaat aan de 

hoeveelheid energie van 800 AA batterijen (Riemer & Shapiro, 2011). Wanneer een klein 
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gedeelte van deze energie gewonnen zou kunnen worden, zou dit voldoende zijn om kleine 

apparaten van energie te kunnen voorzien.  

 Er zijn twee manieren waarop de energie uit de mens gewonnen kan worden: (1) 

actief: waarbij de persoon bewust en intentioneel arbeid levert om een product van energie te 

voorzien, zoals bijvoorbeeld via het knijpen in een zaklamp (bijvoorbeeld de Knijpkat) of het 

opwinden van een horloge (Paradiso & Starner, 2005), en (2) passief: waar niet bewust of 

specifiek arbeid geleverd dient te worden, hierbij wordt energie indirect gewonnen uit 

dagelijkse activiteiten van de mens (o.a. Mateu & Moll, 2005; Romero et al., 2009). De 

passieve vorm van winnen van energie is een vorm van energy harvesting zoals gedefinieerd 

in dit werkstuk, aangezien het gaat om het winnen en omzetten van energie die vrijkomt en / 

of aanwezig is tijdens dagelijkse activiteiten zonder dat er bewust aandacht aan hoeft worden 

besteed. De verschillende energievormen die beschikbaar zijn binnen de mens – chemische 

energie, kinetische energie, thermische energie en elektrische energie -  komen allen in 

aanmerking voor de toepassing van energy harvesting. De mogelijkheid van energy 

harvesting alsmede enkele toepassingen van dit concept zal in de volgende paragrafen worden 

beschreven. 

 

4.2. Energievormen menselijk lichaam & energy harvesting technieken 

De binnen het lichaam beschikbare energiebronnen (chemische-, kinetische-, thermische- en 

elektrische energie), komen niet alle op eenzelfde plaats op / in het lichaam vrij. Het omzetten 

van deze vormen van energie is zodoende gebonden aan bepaalde posities op en / of binnen 

dit menselijk lichaam. Vandaar dat in het vervolg van dit hoofdstuk – binnen de bestaande 

indeling naar vorm van energie – een onderscheid wordt gemaakt naar plaats op en / of binnen 

het lichaam waar energy harvesting kan plaatsvinden. Tevens zal, ter illustratie van de 

hoeveelheid omgezette energie per tijdseenheid (het vermogen) door een energy harvester, 

een vergelijking worden gemaakt met het vermogen dat wordt verbruikt door een mobiele 

telefoon in stand-by stand (8.1mW, Yang et al., 2012). Dit komt overeen met het vermogen 

dat op zijn minst moet worden omgezet wil een mobiele telefoon (zonder batterij) in stand-by 

blijven en geeft daarmee inzicht in de geschiktheid van de energy harvester voor de 

energievoorziening.  

 

4.2.1. Chemische energie 

Chemische energie is de totale energie-inhoud van stoffen. Het lichaam is een grote bron van 

chemische energie, met energie opgeslagen in vet, glycogeen, glucose en andere 
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lichaamsstoffen. Huidig onderzoek naar energy harvesting is erop gericht een gedeelte van 

deze energie om te zetten in elektrische energie met behulp van biobrandstofcellen (o.a. Davis 

& Higson, 2007; Kerzenmacher et al., 2008). Het gros van de studies is gericht op het 

genereren van elektrische energie uit glucose, een zeer belangrijke brandstof voor het lichaam 

en in grote hoeveelheden aanwezig (Kerzenmacher et al., 2008; McArdle et al., 2010). Deze 

energieomzetting vindt plaats in een brandstofcel, door middel van een elektrochemische 

reactie tussen glucose en zuurstof. Een dergelijke brandstofcel is ontworpen door een aantal 

biotechnologen onder leiding van Von Stetten (2006). Hoewel deze niet in het menselijk 

lichaam is getest, bleek een vermogen van 2 µW / cm2 te kunnen worden opgewekt. 

Tegenwoordig lijken vermogens van 50µW haalbaar, echter het is nog niet mogelijk gebleken 

deze in vivo te laten werken (Kerzenmacher et al., 2008). 

 Een ander type brandstofcel maakt gebruikt van lactaat, een product dat onder meer 

voorkomt in zweet, om elektrische energie te genereren (Jia et al., 2013). Via een 

biobrandstofcel die op de huid wordt geplaatst, zijn bij 15 gezonde personen vermogens 

geregistreerd die uiteenlopen van 5 tot 70 µW / cm2. Het op te wekken vermogen bleek 

afhankelijk te zijn van de fysieke fitheid van de proefpersonen, waarbij de fysiek actieve 

personen minder elektrische energie konden genereren dan de personen met een laag fitness 

level. Ondanks dat deze methode veelbelovend is, is het noodzakelijk dat een inspanning 

geleverd wordt voor de afgifte van lactaat en zijn de gegenereerde vermogens nog wisselend. 

Bovendien genereren beide typen biobrandstofcel slechts kleine vermogens (voor een 

overzicht zie tabel 2), die een pacemaker van energie zouden kunnen voorzien (1-10 µW) 

maar nog niet in de buurt komen van het benodigde vermogen voor een mobiele telefoon.  

 

4.2.2. Kinetische energie 

Kinetische energie, ook wel bewegingsenergie genoemd, is de energie die een lichaam bevat 

doordat het in beweging is (De Jong, 2006). In het geval van het menselijk lichaam geldt dat 

veel verschillende lichaamsdelen in beweging zijn en kinetische energie bevatten. Echter, niet 

alle plaatsen waar kinetische energie vrijkomt zijn geschikt voor energy harvesting, doordat 

er (onder andere) te weinig energie kan worden omgezet of de plaatsing van techniek voor 

omzetting zeer oncomfortabel is. Daarnaast staat het onderzoek naar energy harvesting nog in 

de kinderschoenen, waardoor momenteel slechts op enkele plaatsen op / in  het lichaam 

kinetische energy harvesting kan worden toegepast. Deze plaatsen, te weten: (1) de voet, (2) 

de knie (3) het massamiddelpunt (center of mass, CoM), (4) het hart, (5) de bloeddruk en (6) 

het bloedvat, zullen in het vervolg worden besproken. Tevens zal worden ingegaan op een 
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aantal indirecte manieren van kinetische energy harvesting. Hierbij wordt kinetische energie 

omgezet in elektrische energie, via objecten die niet altijd voorhanden zijn en / of op het 

lichaam gedragen worden (bijvoorbeeld een toetsenbord of een fiets).  

 Voor de omzetting van de kinetische energie naar elektrische energie worden grofweg 

drie transductiemethoden gebruikt (o.a. Mitcheson et al., 2008; Sue & Tsai, 2012). Hoewel 

het voor dit werkstuk te ver gaat om diep op deze methoden in te gaan, is het van belang 

kennis te nemen van het bestaan van de methoden aangezien deze regelmatig terugkomen in 

de literatuur rondom energy harvesting. Een eerste transductiemethode is via piezo-elektrisch 

materiaal, waarbij een vervorming van dit materiaal door aangebrachte druk zorgt voor de 

opwekking van elektrische energie. De tweede methode betreft een elektrostatisch effect, 

waarbij een bewegend onderdeel in de harvester zich door een elektrisch veld verplaatst. De 

laatste methode is gebaseerd op magnetische inductie, waarbij een magnetisch veld de 

kinetische energie omzet naar elektrische energie. Gemeenschappelijk aan bovenstaande 

methoden is dat zij kinetische energie omzetten in elektrische energie, vandaar dat zij 

terugkomen in de verschillende toepassingen van energy harvesting.  

 

4.2.2.1. De voet 

Een veelvuldig onderzochte plaats voor de 

toepassing van energy harvesting is de voet. 

Wanneer de voet - of meer specifiek de hak -  

de grond raakt (heel strike) tijdens de normale 

loopcyclus, wordt een relatief groot vermogen 

gegenereerd. Volgens Starner & Paradiso, die 

onderzoek hebben gedaan naar energy 

harvesting vanuit het Massachusets Institute 

of Technology (MIT), zou uit de beweging 

van de hak tijdens het lopen maximaal 67 W 

aan vermogen vrijkomen (voor een persoon 

van 68kg, die loopt met 2 stappen per seconde en waarbij de hak 5 cm verticaal beweegt) 

(Starner & Paradiso, 2004; Shenk & Paradiso, 2001). Dit hoge vermogen zou grotendeels te 

verklaren zijn door de grote kracht die wordt uitgeoefend wanneer de hak de grond raakt. 

Biomechanische analyse heeft aangetoond dat deze kracht (grondreactiekracht) ongeveer 1.2 

maal zo groot is als het gewicht van de persoon (figuur 9, zie o.a. Niu et al., 2004; Riemer & 

Shapiro, 2011). Echter, niet al deze energie kan worden omgezet, aangezien bij de berekening 

Figuur 9. Grondreactiekracht tijdens een stap in normaal 
lopen, waarbij de grote linker piek het moment van 
volledig gewicht op de hak voorstelt (Uit: Starner & 
Paradiso, 2004) 
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de aanname wordt gedaan dat over de gehele verticale afstand waarover de hak beweegt (5 

cm), energie wordt gewonnen. Bovendien wordt 50 tot 80% van de energie die vrijkomt 

tijdelijk omgezet in elastische energie in de zool van de schoen (Shorten, 1993). Slechts het 

gedeelte van de energie die verdwijnt (dissipeert) zou kunnen worden omgezet in elektrische 

energie (Antaki et al., 1995; Riemer & Shapiro, 2011). Zowel Niu et al. (2004) als Riemer & 

Shapiro (2011), komen, na inachtneming van bovenstaande beperkingen – de verticale afstand 

waarover de hak beweegt en het geringe vermogen dat verdwijnt – op een theoretisch 

maximaal vermogen van 2W dat zou kunnen worden gewonnen uit energie die verloren zou 

gaan op het moment dat de hak (in een schoen) de grond raakt. 

 In verschillende onderzoeken is getracht om de energie die verdwijnt tijdens het 

contact van de hak met de grond om te zetten in elektrische energie, door de zool van de 

schoen van een transductiemechanisme te voorzien. Eén van de eerste pogingen werd gedaan 

door een groep werktuigbouwkundigen geleid door James Antaki (1995), waarbij zij een 

piezo-elektrische mechanisme in de zool hadden geplaatst. Uit experimenten bleek dat een 

gemiddeld vermogen van 5.7 mW /kg lichaamsgewicht (vermogens die variëren tussen 250-

700 mW, afhankelijk van het gewicht) gegenereerd kon worden, zonder dat personen hinder 

van het mechanisme ondervonden. Veel lagere vermogens werden gevonden door Shenk & 

Paradiso (2001), die na verwerking van twee verschillende soorten piezo-elektrische sensoren  

gemiddelde vermogens van 1.3 mW en 8.4 mW 

vonden, zonder dat de gang werd aangetast. 

Vergelijkbaar lage vermogens werden eveneens 

gevonden in het onderzoek van Kymissis et al. (1998), 

een aantal onderzoekers van MIT, die gemiddelde 

vermogens van 1-2 mW hebben gemeten. Zij vonden 

daarentegen veel hogere vermogens na toepassing van 

een magnetische generator (250 mW), echter deze 

methode had significante gevolgen voor het 

looppatroon gezien de verhoging (3 cm) van de hak (figuur 10). Voor implementatie van dit 

type transductiemethode, zou het zodoende noodzakelijk zijn dat het mechanisme zich in de 

schoen bevindt zonder dat de gebruiker er enige vorm van hinder van ondervindt. Een 

dergelijke ontwikkeling is uitgevoerd door werktuigbouwkundige Hayashida (2000). Hij vond 

een omgezet gemiddeld vermogen van 58.1 mW. Hoewel dit een kleiner vermogen is dan dat 

gevonden door Kymissis et al. (1998), was dit mechanisme geheel in de schoen verwerkt. 

Figuur 10. Magnetische generator verbonden  
aan de schoen (Uit: Kymissis et al., 1998).  



	   28	  

Bovendien wordt verwacht dat 250 mW extra vermogen kan worden geleverd indien het 

mechanisme wordt verbeterd. 

 Waar de voorgaande onderzoeken zich hebben gericht op piezo-elektrische of 

elektromagnetische materialen, hebben Kornbluh et al. (2002) een vorm van elektrostatische 

energy harvesting toegepast. Na verwerking in de zool, bleek deze energieomzetter een 

vermogen van 800 mW te kunnen leveren. Hoewel dit vermogen vrij hoog is ten opzichte van 

de andere materialen, is het mechanisme relatief groot. Nieuw onderzoek richt zich vandaar 

op lichtgewicht nanogeneratoren (Bai et al., 2013). Met deze nieuwe structuren kan een 

vermogen van 9.76 mW / cm2 worden opgewekt, voldoende om een aantal LED lichten van 

energie te voorzien of een mobiele telefoon in stand-by stand te kunnen laten functioneren. 

 

4.2.2.2. De knie 

Waar energy harvesting op het niveau van de voet veelvuldig is 

onderzocht, is het omzetten van kinetische energie uit de knie nog 

relatief onderbelicht gebleven, ondanks dat de knie een rijke bron 

van energie is (Riemer & Shapiro, 2011). Het enige onderzoek dat – 

voor zover bekend – is uitgevoerd, is afkomstig van Donelan et al. 

(2008). Zij stelden voor om een belangrijk kenmerk van het 

menselijk lopen aan te wenden voor energy harvesting, namelijk het 

gebruik van de negatieve arbeid die wordt geleverd door de spieren 

voor het afremmen van het onderbeen aan het einde van de 

zwaaifase. Dit is vergelijkbaar met regeneratief remmen in hybride 

auto’s, waar energie die normaal gesproken wort omgezet in warmte tijdens het remmen een 

generator aandrijft.  

Om de negatieve arbeid om te zetten in elektrische energie, heeft de onderzoeksgroep 

een kniebrace (figuur 11) ontworpen waarin een generator specifiek tijdens het eind van de 

zwaaifase energie omzet en daarbij assisteert bij het afremmen van het been. Na experimenten 

bleek dat met dit apparaat een gemiddeld vermogen van 5 W kon worden geproduceerd. 

Bovendien werd berekend dat de kosten van harvesting, ook wel gedefinieerd als het 

metabool vermogen (aantal calorieën) dat nodig is voor het produceren van 1 W aan 

elektriciteit, slechts 12,5% was van het metabool vermogen dat nodig zou zijn voor de 

omzetting van energie via meer conventionele methoden. De brace levert hiermee voldoende 

energie voor het aandrijven van protheses of het opladen van mobiele telefoons, zonder dat 

een grote hoeveelheid extra energie noodzakelijk is. Hoewel de brace een aanzienlijke 

Figuur 11. Knie brace 
energy harvester (Uit: 
Donelan et al., 2008). 
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hoeveelheid elektrische energie genereert (zie tabel 2 voor een vergelijking met andere 

technieken), suggereren Riemer & Shapiro (2011) dat nog 16.8 W beschikbaar is die 

gewonnen zou kunnen worden. Echter, of een dergelijke toename in te winnen vermogen ook 

praktisch mogelijk is, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen.  

 

4.2.2.3. Het massamiddelpunt   

Naast beweging van de voet of de knie, wordt ook beweging 

van het massamiddelpunt ten opzichte van de grond gebruikt 

om energie te genereren. Dit is mogelijk aangezien een 

persoon – en het massamiddelpunt – tijdens het lopen 

beweegt als een omgekeerde slinger (Kuo, 2005; Rome et al., 

2005), waarbij een voet wordt neergezet en het lichaam 

erover heen valt, hetgeen zorgt voor een verticale beweging 

van het massamiddelpunt van 5 cm (figuur 12). Op basis van 

deze kennis hebben Rome et al. (2005) een rugzak 

ontwikkeld die de verticale bewegingen (oscillaties) gebruikt 

om elektrische energie op te wekken. Hiertoe is een massa in 

de rugzak aangebracht die is losgekoppeld van het lichaam, waardoor de relatieve beweging 

tussen lading en lichaam gebruikt kan worden voor energieopwekking. Deze manier van 

opwekken leverde een gemiddeld vermogen van 5.6 W, wanneer een rugzak van 38 kg werd 

gedragen. Hiertoe was het noodzakelijk slechts een kleine hoeveelheid (19 W) extra metabole 

energie op te nemen, hetgeen 40% minder is dan nodig voor conventionele energieopwekking 

(Rome et al., 2005; Riemer & Shapiro, 2011). Hoewel deze methode van energy harvesting 

voldoende energie oplevert om een mobiele telefoon mee op te laden, is nadeel dat er een 

zware rugzak gedragen moet worden. De rugzak lijkt zodoende alleen interessant voor 

beroepen die regelmatig een dergelijke lading dragen, zoals bijvoorbeeld militairen.  

   

4.2.2.4. Het hart 

Niet alleen op onderdelen van het bewegingsapparaat (o.a. de voet en de knie), maar ook op 

delen van het cardiovasculair systeem kan energy harvesting worden toegepast. Het bekendste 

onderdeel van dit systeem is het hart, dat cyclisch contracteert en met deze beweging een 

vermogen van 1.4 W levert (voor een gezond persoon; Pfenniger et al., 2013a). Verwacht 

wordt dat ongeveer 0.1% van dit vermogen kan worden omgezet in elektrisch vermogen 

(1mW), zonder dat dit het cardiovasculair systeem beïnvloed. Meerdere biomedisch 

Figuur 12. De mens als omgekeerde 
slinger. Zowel het massamiddelpunt als de 
rugzak bewegen over een verticale afstand 
van ongeveer 5 cm (Uit: Rome et al., 
2005). 
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technologen hebben getracht een dergelijk apparaat te ontwikkelen, waarbij deze 

ontwikkeling veelal ten doel had een pacemaker van energie te kunnen voorzien (benodigd 

vermogen: 1-10 µW). Een eerste poging werd gedaan door Goto et al. (1999), die een systeem 

dat reeds in gebruikt was voor automatisch oplaadbare horloges (quartz horloges) hebben 

gekoppeld aan een elektromagnetische generator. Na aanbrengen van dit mechanisme op het 

rechter ventrikel van een hond, kon 13 µJ per hartslag worden opgewekt.  

 In een volgende poging om kinetische energie uit de beweging van het hart om te 

zetten in elektrische energie, hebben Tashiro et al. (2000) een elektrostatische generator 

ontwikkeld. Aangezien het prototype te groot was om in het lichaam aan te brengen, hebben 

zij de hartbewegingen van een geit gemeten (linker ventrikel) en gebruikt om het te leveren 

vermogen van het apparaat te onderzoeken. Het onderzoek gaf aan dat een gemiddeld 

vermogen van 58µW kon worden geleverd. Vergelijkbaar met het onderzoek van Goto et al. 

(1999), kon voldoende energie worden omgezet voor het gebruik van een pacemaker, maar is 

het niet duidelijk of eenzelfde vermogen bij de mens kan worden opgewekt. Dit is mede te 

wijten aan de gevoeligheid van de toegepaste mechanismen voor de hartslag (aantal slagen 

per tijdseenheid). Vandaar dat Karami & Inman (2012) een nieuw type hebben ontwikkeld, 

gebaseerd op het piezo-elektrische mechanisme, die relatief ongevoelig is voor de hartslag. 

Hoewel ook zij geen experimenten bij de mens hebben uitgevoerd, bleek het prototype 8 µW 

aan vermogen te kunnen leveren. Evenals in de voorgaande studies is dit vermogen voldoende 

voor het gebruik van een pacemaker, al is het slechts een fractie van het vermogen dat nodig 

is voor het opladen van een mobiele telefoon. Daarbij laat de toepassing van dergelijke energy 

harvesters nog op zich wachten, gezien het gebrek aan experimenten bij mensen en de vraag 

of plaatsing van een dergelijk apparaat negatieve gevolgen voor het hart kan hebben. 

 

4.2.2.5. De bloeddruk 

Gerelateerd aan het hart is de bloeddruk. Dit is de druk die op de slagaders komt te staan bij 

het rondpompen van het bloed en is afhankelijk van de slagaderlijke bloedstroom (per 

minuut) en de weerstand van de bloedvaten (McArdle et al., 2010). Op het moment dat het 

hart samenknijpt, is de druk het hoogst (120-125 mmHg), op het moment van ontspannen is 

deze het laagst (80-85 mmHg). Het verschil in druk (zowel in het hart als in de bloedvaten), 

zou gebruikt kunnen worden voor het opwekken van elektrische energie. Eerste onderzoeken 

naar het omzetten van deze druk zijn gedaan door werktuigbouwkundigen Ramsay & Clark 

(2001) en Sohn et al. (2005). In beide studies werd voorgesteld om een piezo-elektrisch 

membraan in het bloedvat aan te brengen, echter geen van beide heeft dit bij de mens 
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uitgevoerd. De werking van het membraan is getest door kunstmatig druk aan te brengen op 

het membraan, waardoor vermogens konden worden opgewekt die varieerden van 0.25-28 

µW.  

 Hoewel in meer recente onderzoeken, waaronder die van Roberts et al. (2008) en Mo 

et al. (2010), eveneens geen experimenten bij de mens zijn uitgevoerd, heeft Roberts et al. 

(2008) een elektromagnetische generator in het hart van een varken aangebracht en 4.3 µJ per 

harstslag weten te genereren. Dit vermogen zou voldoende zijn voor het gebruik van 

hedendaagse pacemakers maar niet voor mobiele telefoons. Echter, het gebrek aan onderzoek 

bij de mens zorgt ervoor dat energy harvesting uit de bloeddruk nog op zich laat wachten. 

 

4.2.2.6. Het bloedvat 

Als gevolg van de bloeddruk verandert het bloedvat van volume, waarbij de wand van het vat 

in- en uitzet (Pfenniger et al., 2013a). Deze beweging van het bloedvat zou gekoppeld kunnen 

worden aan een generator om elektrische energie op te wekken. Dit is (o.a.) onderzocht door 

Pfenniger et al. (2013c), die twee vaten (in vitro) hebben omgeven door een 

elektromagnetische spoel. Dit leverde een gemiddeld vermogen van 42 nW op. Hoewel dit 

slechts een fractie is van wat nodig is voor de energievoorziening van een mobiele telefoon, 

wordt verwacht dat er in de toekomst meer energie opgewekt kan worden (65-135 µW; 

Pfenniger et al., 2013b).   

 

4.2.2.7. Indirect (kinetische) energy harvesting 

Naast de directe vormen van kinetische energy 

harvesting, wordt er tevens nagedacht over meer 

indirecte vormen. Een mogelijkheid is het 

aanbrengen van druksensoren in een toetsenbord, 

waarbij (theoretisch) een gemiddeld vermogen 

van 6.9 mW kan worden opgewekt door een 

gebruiker van gemiddeld niveau (Starner & Paradiso, 2004). Ook de horizontale 

zwaaibeweging (figuur 13) tijdens het fietsen zou kunnen worden aangewend (Yang et al., 

2012). Hieruit kan gemiddeld 6.6 mW aan vermogen worden gewonnen. Een derde 

mogelijkheid betreft een elektromagnetische generator in de rugzak, met een potentieel 

vermogen van 300µW tot 2.5mW (Saha et al., 2008). Aangezien ook bij dansclubs en 

fitnesscentra veel kinetische energie wordt geleverd, wordt momenteel bekeken wat de 

Figuur 13. Horizontale zwaaibeweging (y-richting) 
tijdens het fietsen. (Uit: Yang et al., 2012) 
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mogelijkheden zijn om ook op grotere schaal de mens als energiebron in te schakelen (Staff, 

2009).    

 

4.2.2.8. Samengevat 

Er zijn veel verschillende plaatsen waar energy harvesting van kinetische energie kan 

plaatsvinden, met de knie en de voet als toch nog toe meest geschikte plekken. Hoewel het 

slechts om kleine vermogens gaat (in de orde van mW, zie tabel 2), is dit in veel gevallen 

voldoende om enkele kleine apparaten van energie te voorzien.  

 

4.2.3. Thermische energie 

Een derde bron van vermogen is lichaamswarmte. Het lichaam genereert warmte als 

bijkomend effect van het metabolisme, hetgeen een constante (kern) lichaamstemperatuur 

toestaat. Het temperatuurverschil met de omgeving dat daardoor ontstaat, kan worden 

gebruikt om energie op te wekken via thermo-elektrische omzetting (Leonov, 2011).   Echter, 

niet alle afgegeven warmte kan worden omgezet. Enkel het gedeelte dat wordt overgedragen 

(transfer) kan worden gebruikt, de warmte door verdamping gaat verloren (Riemer & 

Shapiro, 2011). De totale hoeveelheid warmte die wordt afgegeven tijdens lopen bedraagt 

100W, echter slechts een fractie hiervan (hoogstens 2 W) kan worden omgezet (Riemer & 

Shapiro, 2011). Deze omzetting geschiedt op basis van thermo-elektrische generatoren 

(TEG), waarin een klein voltage wordt gegenereerd wanneer de kruispunten van twee 

verschillende materialen op een verschillende temperatuur worden gehouden (Bhatia et al., 

2010).  

 Verscheidene onderzoekers, voornamelijk uit de toegepaste wetenschappen, hebben 

getracht dit principe van thermo-elektrische omzetting toe te passen. In een studie van Torfs 

et al. (2007), is een generator ontworpen ter grootte van een horloge die theoretisch een 

vermogen van 100µW kan genereren bij een omgevingstemperatuur van 22°C. Dit lijkt een 

groot vermogen in vergelijking met de 50 nW die kon worden gegenereerd bij een 

temperatuurverschil van 7°C in het onderzoek van Jia et al. (2012). Leonov (2011) geeft 

daarentegen aan dat een generator ter grootte van een horloge tussen de 20-30 µW /cm2 kan 

genereren wanneer de persoon zich binnen bevindt. Naast verschillen tussen binnen en buiten, 

zijn ook de mate van fysieke inspanning en het dragen van kleding van belang voor het te 

genereren vermogen.  

Om het grootste gedeelte van de geproduceerde warmte om te zetten naar elektrische energie, 

zou het noodzakelijk zijn het lichaam te omgeven door thermo-elektrisch materiaal. Echter, 
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aangezien dit niet wenselijk is, zullen thermo-elektrische generatoren enkel voor apparaten 

met een laag vermogen aantrekkelijk zijn. Verwacht wordt dat een gemiddelde generator 

tussen de 10-30 mW/cm2 kan gaan leveren (Leonov, 2011), voldoende vermogen voor een 

mobiele telefoon.  

 

4.2.4. Elektrische energie 

De mogelijkheden van energy harvesting uit elektrische energie in het lichaam, zijn – voor 

zover bekend – nog vrijwel niet onderzocht. Elektrische energie komt in het lichaam voor in 

de vorm van elektrische potentialen. Deze ontstaan door de verplaatsing van ionen (geladen 

deeltjes) over membranen (Purves et al., 2008), hetgeen zenuwgeleiding mogelijk maakt. 

Deze potentialen komen door het hele lichaam voor, waarbij één type, de endocochleaire 

potentiaal (EP), zich in het oor bevindt. Deze potentiaal zorgt voor het vertaling van 

geluidvibraties naar excitatie van de gehoorzenuw (Mercier et al., 2012).  

 Het genereren van bruikbare elektrische energie uit de endocochleaire potentiaal, is 

onderzocht door Mercier et al. (2012). Zij slaagden erin 1.12nW aan vermogen te genereren 

uit de EP van een cavia via aanbrenging van mini-elektroden, zonder merkbaar effect op het 

gehoor. Hoewel dit vermogen erg laag is, bleek het voldoende om een radio iedere 40-360 

seconden een signaal te laten versturen. Met de ontwikkeling van technologie is het in de 

toekomst mogelijk haalbaar om grotere vermogens te genereren, al zal dit niet voldoende zijn 

om veelgebruikte apparaten zoals de mobiele telefoon van energie te kunnen voorzien. De 

toepassing van energy harvesting op beschikbare elektrische energie zal zodoende slechts van  

waarde kunnen zijn voor apparaten met zeer lage vermogens.  

 

Energievorm Plek op / in lichaam Vermogen (µW) 
Chemische energie  
 Glucosea 2 - 50 

Lactaatb 5 - 70 

Kinetische energie  
 Voet 1 - 800*103 

Knie 5 *106 

Massamiddelpunt 5.6 *106 

Hart 8 - 58 
Bloeddruk 4.3 µJ / hartslag 
Bloedvat 42 *10-3 
Indirect Variabel van µW-W 

Thermische energie  
 Bovenarm (huid) 50 *10-3 
Elektrische energie  
 Oor 1.12 *10-3 

Tabel 2. Overzicht van de verschillende energievormen en de gegenereerde vermogens 

a Glucose bevindt zich in grote hoeveelheden in lichaamsvloeistoffen 
b Lactaat komt vrij tijdens fysieke activiteit en komt vrij op de huid 
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4.3.  Overwegingen 

De bovenstaande vormen van energy harvesting kunnen niet zonder meer worden toegepast, 

een aantal overwegingen gaan daaraan vooraf. Een eerste heeft betrekking op de efficiëntie 

van de energy harvester, berekend door het opgewekte elektrische vermogen te delen door het 

geassocieerde metabole vermogen (Riemer & Shapiro, 2011). Dit metabole verbruik hangt af 

van de energie die nodig is voor het genereren van het elektrisch vermogen en de combinatie 

van plaats en gewicht van het apparaat, zo kost plaatsing van het apparaat op de voet meer 

energie dan op de knie (Soule et al., 1969; Browning et al., 2007). Wanneer de efficiëntie erg 

laag is, hetgeen inhoudt dat veel metabool vermogen wordt verbruikt en relatief weinig 

elektrische vermogen wordt gegenereerd, moet de vraag worden gesteld of toepassing van het 

apparaat nog zinvol is of dat het gebruik van een andere energiebron (bijvoorbeeld batterijen) 

de voorkeur verdient. Aangezien inzicht in de efficiëntie van apparaten in het gros van de 

onderzoeken ontbreekt en deze van groot belang is om te bepalen of een apparaat voldoet aan 

de definitie van energy harvesting (bijvoorbeeld: vrij beschikbare energie), verdient het 

aanbeveling deze vast te stellen voordat de apparatuur wordt toegepast.  

 Een tweede punt betreft het comfort en de veiligheid van het apparaat (o.a. Rome et 

al., 2005). Behalve een goede plaatsing en een relatief laag gewicht, is het van belang dat de 

gebruiker geen hinder ondervindt in het dagelijks leven. Het dragen van een kniebrace moet 

zodoende geen invloed hebben op het normale looppatroon, niet alleen voor het comfort maar 

ook vanuit energetisch oogpunt. Naast comfortabel, moet een apparaat veilig zijn en geldt dat 

de inwendig aangebrachte producten niet giftig of anderszins gevaarlijk mogen zijn (d.w.z. ze 

voldoen aan de eis met betrekking tot biocompatibiliteit; Pfenniger et al., 2013a). Slechts bij 

enkele producten is vastgesteld dat zij aan deze eisen voldoen, voor het merendeel van de 

apparaten is echter aanvullend onderzoek nodig om inzicht in deze punten te krijgen. 

 Behalve een hoge efficiëntie en comfort / veiligheid, is het van belang om te beseffen 

dat de mens zich niet altijd op eenzelfde manier gedraagt: de hartslag en bloeddruk kunnen 

variëren, de hoeveelheid glucose in het bloed is niet constant en bewegingen zijn niet altijd in 

dezelfde richting (o.a. Sue & Tsai, 2012). Voor het genereren van een relatief constant 

vermogen is het van belang dat producten rekening houden met deze variabiliteit. Hoewel 

huidig onderzoek reeds gericht is op het vergroten van het bereik van energy harvesters, is het 

van belang dat deze ontwikkelingen doorgaan, zodat (passieve) energy harvesting voor 

eenieder toegankelijk wordt. 
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4.4. Voorlopige conclusie 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de verschillende vormen van energy harvesting 

bij de mens met als doel het beantwoorden van de vraag in hoeverre energy harvesting bij de 

mens kan bijdragen aan de duurzame energievoorziening. Dit is gedaan door de verschillende 

energievormen binnen de mens uiteen te zetten en de mogelijkheden van energy harvesting te 

beschouwen. Het geleverde vermogen diende in veel gevallen als indicatie voor de 

bruikbaarheid van een bepaalde energy harvester, aangezien getallen rondom efficiëntie 

veelal niet voorhanden waren.  

 Zoals blijkt uit bovenstaande uiteenzetting is de mens een grote bron van energie, 

maar is de hoeveelheid elektrische energie die tot op heden gegenereerd kan worden slechts in 

de orde van milliwatts (zie tabel 2 voor een overzicht). Desalniettemin zijn er veel producten 

die een laag vermogen vereisen en waarvoor energy harvesting een duurzame, schone manier 

van energievoorziening is. Bovendien biedt deze methode van energy harvesting een uitkomst 

voor mobiele energievoorziening gezien de onafhankelijkheid van externe energiebronnen. 

Voornamelijk ontwikkelingen op het gebied van het genereren van elektrische energie uit de 

voet en de knie lijken geschikt voor grootschalig gebruik. Chemische energie, thermische 

energie en elektrische energie hebben eveneens de potentie om bij te dragen aan 

energieleverantie, al wordt er minder vermogen gegenereerd en is het onderzoek nog niet in 

het stadium waar studies naar kinetische energie zich bevinden. Met de huidige technieken 

lijkt het daarom zeker mogelijk een bijdrage te leveren aan de duurzame energievoorziening, 

al is dit op een ander schaalniveau dan dat besproken is in het voorgaande hoofdstuk. Hier 

moet bij worden opgemerkt dat factoren zoals de efficiëntie en het comfort nog onderzocht 

dienen te worden en / of voor verbetering vatbaar zijn. Echter, met het oog op de exponentiele 

groei van de technologie, lijkt energy harvesting uit de mens zeker een begin voor een 

duurzame toekomst.  
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5. Integratie 

 
In dit hoofdstuk worden de disciplinaire inzichten uit de voorgaande hoofdstukken 

geïntegreerd tot een nieuw geheel. Dit gebeurt in drie stappen, opgesteld door Alan Repko 

(2008). Allereerst worden de disciplinaire inzichten besproken en geanalyseerd. Vervolgens 

wordt aan de hand van deze analyse een common ground gecreëerd. Deze common ground 

vormt de basis voor de integratie van inzichten tot een nieuw, meeromvattend geheel (more 

comprehensive understanding, Repko, 2008), dat de hoofdvraag van een antwoord voorziet.  

 

5.1. Analyse van inzichten 

In de voorgaande hoofdstukken hebben beide disciplines inzichten geleverd in de mogelijke 

bijdrage van energy harvesting aan de duurzame energievoorziening. Deze inzichten zijn kort  

weergegeven in tabel 3. Aangezien niet alle inzichten en concepten overeenkomen of op 

eenzelfde manier worden gehanteerd, zullen in de volgende paragraaf (5.1.1.) de belangrijkste 

verschillen en overeenkomsten worden besproken. Deze vergelijking is een voorwaarde voor 

het creëren van common ground (paragraaf 5.2).    

Milieu-Natuurwetenschappen Bewegingswetenschappen 
Natuurlijke energiebronnen zijn rijke 
bronnen van energie 

De mens is een rijke bron van energie 

Energy harvesting uit natuurlijke 
energiebronnen wordt al in beperkte mate 
toegepast, maar de bijdrage is nog relatief 
klein. Zij hebben echter de potentie een grote 
bijdrage te leveren aan de mondiale 
elektriciteitsvoorziening (meer dan 50%) 

Energy harvesting kan op verschillende 
energievormen binnen de mens worden 
toegepast. Methoden van energieomzetting zijn 
nog in ontwikkeling. Opgewekte vermogens 
zijn klein (in de orde van milliwatts) 

Energy harvesting op dit (mondiale) niveau 
biedt mogelijkheden voor mondiale 
energievoorziening  

Energy harvesting uit de mens biedt uitkomst 
voor mobiele energievoorziening  

De toepassing van energy harvesting op 
natuurlijke energiebronnen is een vorm van 
duurzame energievoorziening 

De toepassing van energy harvesting op de 
mens is een vorm van duurzame 
energievoorziening 

Toepassing van energy harvesting uit 
natuurlijke energiebronnen op mondiaal 
niveau vergt: (1) aanpassingen in het beleid, 
(2) grote investeringen, (3) overwegingen 
met betrekking tot landgebruik en (4) een 
proces van bewustwording van het belang 
van dit type energieopwekking onder de 
bevolking 

Voordat energy harvesting uit de mens kan 
worden toegepast dient er onderzoek te worden 
gedaan naar: (1) efficiëntie, (2) comfort, en (3) 
veiligheid 

Tabel 3. Overzicht van disciplinaire inzichten 



	   37	  

 

5.1.1. Overeenkomsten en verschillen 

Op het eerste gezicht zijn er relatief weinig overeenkomsten of verschillen tussen de 

disciplinaire inzichten, aangezien beide disciplines zich op een ander niveau van de 

onderzoeksvraag richten. Waar de milieu-natuurwetenschappen inzicht geven in de 

mogelijkheden van energy harvesting uit de natuurlijke energiebronnen, bestuderen de 

bewegingswetenschappen de mogelijkheden van energy harvesting uit de mens. Dit verschil 

in focus van onderzoek heeft tot gevolg dat inzichten niet direct vergeleken kunnen worden. 

Echter, wanneer gekeken wordt naar de onderliggende concepten van beide disciplines, 

worden duidelijke overeenkomsten zichtbaar. Een eerste gelijkenis kan worden gevonden in 

het begrip van energy harvesting. Beide disciplines definiëren dit concept op eenzelfde 

manier, echter de toepassing is verschillend en gerelateerd aan het onderzoeksterrein van de 

eigen discipline. Waar de milieu-natuurwetenschappen de mogelijkheden van energy 

harvesting op een mondiaal niveau en in het licht van duurzaamheid bestuderen, zijn de 

bewegingswetenschappen meer gericht op de lokale, mobiele energievoorziening met 

medische en / of praktische (bijvoorbeeld het opladen van de mobiele telefoon) doeleinden. 

Ook andere concepten - die in het licht van dit onderzoek van belang zijn – zoals efficiëntie, 

vermogen en energie, worden door de beide disciplines op overeenkomstige wijze opgevat, 

ware het niet dat de toepassing van de concepten is toegespitst op de interesses van de eigen 

discipline. Deze overeenkomst in concepten is te verklaren door een  gemeenschappelijke 

natuurwetenschappelijke achtergrond, waarbij veel concepten zijn ontleend aan de 

natuurkunde.  

 Behalve overeenkomsten in concepten, zijn er ook verschillen tussen de inzichten van 

beide disciplines. Deze zijn het gevolg van een groot verschil in niveau / schaal waarop 

onderzoek naar energy harvesting wordt gedaan. De natuurlijke energiebronnen zijn 

wereldwijd en in grote hoeveelheden voorhanden. Bovendien zijn zij zeer energierijk, 

waardoor energy harvesting uit deze bronnen een bijdrage kan leveren aan de mondiale 

energievoorziening. De mens is eveneens zeer energierijk, echter deze hoeveelheid energie is 

slechts een fractie van hetgeen aanwezig is in de natuurlijke energiebronnen. Daarnaast is de 

energie uit de mens slechts lokaal – afhankelijk van waar de persoon zich bevindt – 

voorhanden en zijn toepassingen van energy harvesting gericht op (mobiele) apparaten die 

een laag vermogen vereisen. Dit verschil in niveau / schaal waarop onderzoek wordt gedaan 

en toepassingen worden gevonden, kan worden gezien als een onderscheid tussen macro 

(milieu-natuurwetenschappen) tegenover micro (bewegingswetenschappen). Dit macro-micro 



	   38	  

niveau van onderzoek naar energy harvesting heeft tot gevolg dat de disciplinaire inzichten 

verschillend zijn, hetgeen een eenduidig, meeromvattend antwoord op de hoofdvraag in de 

weg staat. Vandaar dat de volgende stap van dit integratieproces erop gericht is om deze 

verschillen ‘glad te strijken’. 

     

5.2. Common ground 

De tweede stap in het integratieproces bestaat uit het creëren van common ground, ofwel het 

vinden van een manier om verschillende inzichten met elkaar te verzoenen (Repko, 2008), 

hetgeen een voorwaarde is voor het vinden van een meeromvattend antwoord op de 

onderzoeksvraag. Binnen de literatuur over interdisciplinariteit worden drie typen 

‘problemen’ onderscheiden, te weten: (1) er is geen echt conflict tussen de inzichten, maar 

overeenkomsten zijn onzichtbaar vanwege een terminologisch verschil, (2) de inzichten zijn 

verschillend maar niet strijdig, ze bieden enkel alternatieven, of (3) de inzichten staan recht 

tegenover elkaar (Repko, 2008, p. 281). Afhankelijk van het type probleem bestaan er 

verschillende technieken om common ground te creëren, waaronder de herdefinitie van 

concepten, de extensie van een theorie of concept, de organisatie van inzichten of de 

transformatie van concepten (zie Repko (2008) voor een uitleg van de verschillende 

technieken).  

 In het geval van het verschil in niveau (macro versus micro) waarop energy harvesting 

wordt bestudeerd en de inzichten die hieruit voortvloeien (zie paragraaf 5.1.1.), is er sprake 

van het tweede type ‘probleem’, waarbij inzichten verschillend, maar niet strijdig zijn. Een 

techniek die in deze situatie kan worden gehanteerd voor het creëren van common ground is 

‘organisatie’ van inzichten, waarbij wordt getracht de inzichten zodanig de ordenen dat de 

relatie ertussen duidelijk wordt. Hiertoe kunnen de verschillende niveaus van energy 

harvesting (macro versus micro) beschreven worden als uiteinden / punten op een continuüm 

van energy harvesting-mogelijkheden en toepassingen, aangezien de verschillende inzichten 

alle betrekking hebben op (d.w.z. aan elkaar gerelateerd zijn via) energy harvesting. Het 

microniveau representeert daarbij de omzetting van energie op zeer lokaal niveau (uit de 

mens), waar lage vermogens worden gegenereerd voor apparaten die relatief weinig 

elektrische energie vereisen. Het macroniveau representeert een energieomzetting uit de 

natuurlijke energiebronnen op mondiaal niveau, waarbij grote hoeveelheden elektrische 

energie worden gegenereerd voor toepassingen met een grote energievraag. Hoewel niet 

nadrukkelijk besproken in deze literatuurstudie, kunnen veel technieken die op het 

macroniveau worden gebruikt eveneens worden ingezet voor energy harvesting op 
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intermediaire punten op het energy harvesting-continuüm. Een voorbeeld hiervan kan 

gevonden worden in het toepassen van de techniek van een windmolen op kleine voertuigen 

zoals caravans of campers voor de elektriciteitsvoorziening, waarbij een hoeveelheid 

elektriciteit wordt omgezet die groter is dan dat uit de mens kan worden gegenereerd (micro) 

maar niet in de buurt komt van de grote hoeveelheden energie die op macroniveau worden 

gewonnen. Door middel van het organiseren van de verschillende disciplinaire inzichten in de 

vorm van een continuüm van energy harvesting-mogelijkheden, wordt de relatie tussen de 

inzichten duidelijk en worden verschillen gladgestreken, hetgeen de laatste stap in dit 

integratieproces mogelijk maakt: de integratie van de disciplinaire inzichten tot een nieuw, 

meeromvattend geheel.  

 

5.3. Integratie  

De voorgaande stappen, de analyse van disciplinaire inzichten en het creëren van common 

ground, vormen de basis voor de laatste stap in het integratieproces: de integratie van de 

inzichten tot een meeromvattend geheel waarmee de (complexe) hoofdvraag beantwoord kan 

worden. Wat betreft het onderhavige onderzoek, dienen deze stappen ter beantwoording van 

de hoofvraag:  

 

In hoeverre kan energy harvesting bijdrage leveren aan duurzame energievoorziening?  

 

De bijdrage van energy harvesting aan de duurzame energievoorziening spreidt zich uit over 

een continuüm van energy harvesting-mogelijkheden. Aan het ene eind van dit continuüm 

bevindt zich het micro- of lokale niveau, waarbij energy harvesting uit de mens op een 

duurzame wijze kleine hoeveelheden elektrische energie genereert voor (mobiele) 

toepassingen met een laag energieverbruik. De bijdrage van energy harvesting aan de 

duurzame energievoorziening op dit niveau is slechts beperkt en ten behoeve van een 

individu. Aan het andere eind van het continuüm, op het macroniveau, kan energy harvesting 

uit de grote natuurlijke energiebronnen bijdragen aan de mondiale duurzame 

energievoorziening gezien de grote hoeveelheid energie die wordt opgewekt. Voorspeld 

wordt dat energy harvesting op dit niveau meer dan 50% van de mondiale elektrische energie 

kan genereren in 2050.  

Hoewel energy harvesting op microniveau slechts kleine vermogens genereert ten 

opzichte van energy harvesting op macroniveau en deze lokale bijdrage aan de duurzame 

energievoorziening op het eerste gezicht beperkt is tot een individu, is het van belang om te 
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beseffen de bevolking exponentieel toeneemt tot 8.92 miljard mensen in 2050 (UN, 2004). 

Ook al blijven de opgewekte vermogens op dit niveau laag en slechts lokaal bruikbaar, toch 

kan de bijdrage van energy harvesting op het microniveau door deze toename in omvang van 

de bevolking een aanzienlijk groter effect hebben voor de duurzame energievoorziening dan 

in eerste instantie wordt gedacht.  

Echter, voordat dit toekomstperspectief werkelijkheid wordt, zijn er een aantal 

ontwikkelingen en / of overwegingen noodzakelijk. Wat betreft het microniveau dienen 

energy harvesters te worden verbeterd en is aanvullend onderzoek naar de efficiëntie, het 

comfort en de veiligheid gewenst. Waar huidige energy harvesting-technieken – toegepast op 

de mens – slechts vermogens in de orde van milliwatts opleveren doordat het onderzoek zich 

nog in een vroeg stadium bevindt, wordt er verwacht dat ontwikkelingen op technologisch 

gebied ervoor zorgen dat de bruikbare vermogens toenemen. De bijdrage van energy 

harvesting aan de duurzame energievoorziening op macroniveau daarentegen, vergt 

aanpassingen aan het beleid, grote investeringen, overwegingen met betrekking tot 

landgebruik en bewustwording van de noodzaak van duurzame energievoorziening onder de 

bevolking. Al deze eisen / overwegingen zijn van groot belang om de verwachte bijdrage van 

energy harvesting aan de duurzame energievoorziening op macroniveau werkelijkheid te laten 

worden. Waar de eerste drie overwegingen afhankelijk zijn van keuzes op overheids- / 

landelijkniveau, ligt er een mogelijkheid voor energy harvesting op microniveau om bij te 

dragen aan het proces van bewustwording. Het is zodoende denkbaar dat het aanbieden van 

energy harvesting-technieken op microniveau de mens bewust maakt van het belang van 

duurzame energievoorziening doordat het de mens een mogelijkheid biedt om zelf een 

bijdrage te leveren aan de duurzame energieopwekking. De gevolgen van deze 

bewustwording kunnen verder reiken dan enkel het stimuleren van energy harvesting-

initiatieven op macroniveau. Zo is het mogelijk dat het proces van bewustwording doorwerkt 

in het menselijk gedrag, hetgeen mogelijk resulteert in een grote intrinsieke motivatie om een 

grotere bijdrage aan de duurzame energievoorziening te leveren. 

Op basis van bovenstaande inzichten kan worden gesteld dat de toepassing van energy 

harvesting – aan beide uiteinden van het beschreven continuüm – een grote bijdrage aan de 

duurzame energievoorziening kan leveren, mits aan de beschreven voorwaarden kan worden 

voldaan. Immers, energy harvesting op macroniveau kan meer dan de helft van de mondiale 

elektriciteitsvoorziening voor zijn rekening nemen en de toepassing van dit concept op 

microniveau levert niet alleen duurzame, mobiele energie maar draagt tevens bij aan een 

proces van bewustwording met mogelijke effecten voor de duurzame energieleverantie op 
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macroniveau. Ondanks dat deze vaststelling slechts betrekking heeft op een integratie van 

inzichten van twee disciplines en enkel de uitersten van het energy harvesting-continuüm 

worden belicht, wordt een meeromvattend antwoord op de hoofdvraag verkregen dan dat 

iedere discipline afzonderlijk had kunnen leveren. Dit geeft niet alleen het belang van 

toepassing van de interdisciplinaire aanpak in het huidige onderzoek weer, maar onderschrijft 

tevens de noodzaak tot interdisciplinair onderzoek in het geval dat complexe vragen zich 

voordoen.   
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6. Conclusie 
 

Dit laatste hoofdstuk bestaat uit twee delen. Allereerst zal kort worden ingegaan op het 

doorlopen proces en de belangrijkste conclusies. Vervolgens zullen enkele aanbevelingen 

worden gedaan voor toekomstig (interdisciplinair) onderzoek naar energy harvesting en 

duurzame energievoorziening.  

 

6.1. Algemene conclusie 

Het doel van deze literatuurstudie was het beantwoorden van de vraag in hoeverre energy 

harvesting bij kan dragen aan de duurzame energievoorziening. Gezien de complexiteit van 

dit vraagstuk en het gebrek aan volledige beantwoording vanuit een afzonderlijke discipline, 

is ervoor gekozen een interdisciplinaire aanpak te hanteren waarbij inzichten door meerdere 

disciplines worden geleverd en geïntegreerd. In de huidige studie waren het de Milieu-

Natuurwetenschappen en de Bewegingswetenschappen die in de meest relevante inzichten 

konden voorzien. Voordat deze inzichten echter konden worden gecombineerd tot een 

meeromvattend antwoord op de hoofdvraag, was het nodig deze te analyseren en common 

ground te creëren op punten waar grote verschillen (Repko (2008): conflicten) zichtbaar 

werden. Aangezien enkel het niveau van onderzoek naar energy harvesting verschillend was, 

is een continuüm van energy harvesting-mogelijkheden gecreëerd op basis waarvan de relatie 

tussen de inzichten duidelijk is geworden. Deze stap was een voorwaarde voor de laatste fase 

van het interdisciplinair proces: de integratie.  

 De integratie van inzichten heeft geleid tot een meeromvattend antwoord op de 

hoofdvraag en luidt: de toepassing van energy harvesting – aan beide uiteinden van het 

beschreven continuüm - heeft de potentie om in grote mate bij te dragen aan de duurzame 

energievoorziening. Dit blijkt uit de voorspelling dat energy harvesting tenminste 50% van de 

mondiale elektriciteitsvoorziening in het jaar 2050 voor zijn rekening kan nemen, met 

mogelijk veel hogere percentages als gevolg van veranderingen die op microniveau teweeg 

kunnen worden gebracht.  

Dit is een vaststelling van wat energy harvesting aan de duurzame energievoorziening zou 

kunnen bijdragen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en overwegingen (o.a. het 

landgebruik) ten gunste van dit type energieomzetting uitvallen. Afhankelijk van de mate 

waarin aan de eisen kan worden voldaan en / of overwegingen ten gunste uitvallen, zal de 

bijdrage van energy harvesting aan de duurzame energievoorziening groter of kleiner zijn dan 

verwacht. Het is dan ook te voorbarig om specifieke uitspraken over de bijdrage van energy 
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harvesting aan de duurzame energievoorziening te kunnen doen. Vaststaat echter dat energy 

harvesting de potentie heeft om een duurzame toekomst in te luiden.  

 

6.2. Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van deze literatuurstudie, alsmede observaties die zijn gedaan 

tijdens het interdisciplinair proces, zijn een aantal aanbevelingen te doen. Een eerste 

aanbeveling heeft betrekking op het niveau van onderzoek van de beide disciplines. Waar bij 

de Bewegingswetenschappen de mens centraal staat, richten de Milieu-Natuurwetenschappen 

zich op grootschalige milieuproblemen, die zich voornamelijk op mondiaal niveau afspelen. 

Tussenliggende niveaus, zoals het stedelijk-, regionaal- of landelijk-niveau, blijven daardoor 

onderbelicht. Het verdient zodoende aanbeveling om in toekomstig onderzoek naar energy 

harvesting eveneens te bekijken wat de betekenis van energy harvesting op dergelijke niveaus 

kan zijn. Bovendien zou het interessant zijn om te onderzoeken of het haalbaar is om energy 

harvesting op elk van deze niveaus toe te passen. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn 

dat bepaalde steden / gebieden / landen gunstiger omstandigheden (als in: natuurlijke 

energiebronnen, financiële middelen) hebben voor energy harvesting. Voor een volledig 

overzicht over energy harvesting mogelijkheden is het raadzaam om ook dergelijke punten te 

onderzoeken / op te nemen.  

 Naast de verschillende (tussenliggende) niveaus die onderzocht zouden kunnen 

worden, zou toekomstig onderzoek tevens de invloed en mogelijkheden van bewustwording 

van het belang van duurzame energievoorziening op keuzes – omtrent duurzaamheid – en het 

gedrag kunnen bestuderen en betrekken in een onderzoek naar de bijdrage van energy 

harvesting aan duurzame energievoorziening. Een discipline die deze inzichten mogelijk zou 

kunnen leveren is de sociologie. Door deze discipline eveneens in het onderzoeksproces te 

betrekken zou niet alleen de bijdrage van energy harvesting op macro- en microniveau 

kunnen worden bestudeerd, maar kunnen ook de (mogelijke) sociale gevolgen van energy 

harvesting op microniveau (o.a. bewustwording en gedragsverandering) voor de 

energieomzetting op macroniveau in kaart worden gebracht.  

 Tot slot, aangezien het onderzoek naar de energy harvesting-technieken op 

microniveau zich nog in een vroeg stadium bevindt en ook de technieken op macroniveau aan 

ontwikkelingen onderhevig zijn, verdient het aanbeveling om over enige tijd nogmaals een 

onderzoek naar de bijdrage van energy harvesting aan duurzame energievoorziening uit te 

voeren. Verwacht wordt dat op dat moment een betere voorspelling kan worden gemaakt van 

de bijdrage van deze vorm van energieomzetting aan duurzame energieleverantie (m.n. op 
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microniveau), dan dat in het huidige onderzoek het geval is geweest. Bovendien laten de 

resultaten van een dergelijk onderzoek zich mogelijk vertalen in specifieke aanbevelingen ten 

aanzien van het gebruik van bepaalde energy harvesting-technieken, hetgeen de 

implementatie van deze duurzame manier van energieomzetting ten goede komt.  
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7. Begrippenlijst 
Chemische energie   De totale energie-inhoud van stoffen 

 

CO2 Koolstofdioxide, een kleur- en reukloos niet brandbaar 

gas dat wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof 

die koolstof bevat. Het is tevens een product van de 

ademhaling en van fermentatie (Greenfacts, 2013) 

 

Efficiëntie De ratio tussen de bruikbare energie output en de energie 

input 

 

Elektromagnetische energie Ook wel: elektromagnetische straling. De stroom van 

energie die zich met de lichtsnelheid voortbeweegt in de 

vorm van elektromagnetische golven, zoals het licht 

(Britannica, 2013) 

 

Elektrische energie De energie van bewegende elektronen (in een elektrische 

conductor; EE, 2013) 

 

Energie    Het vermogen / de potentie om arbeid te verrichten 

 

Energy harvesting Het omzetten van omringende (ambient) energie naar 

bruikbare elektrische energie (o.a. Yildiz, 2008). Het 

gaat hierbij om de omzetting van relatief vrij beschikbare 

energie die niet bewust geleverd hoeft te worden 

 

Energy harvester Het product / apparaat / mechanisme waarmee 

omringende energie wordt omgezet in bruikbare 

elektrische energie 

 

Joule (J)    De eenheid van energie 

 

Kinetische energie Ofwel: bewegingsenergie. Is de energie die een lichaam 

bevat doordat het in beweging is (De Jong, 2006) 
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Mechanische energie De som van potentiele energie (opgeslagen energie) en 

kinetische energie (bewegingsenergie). Objecten of 

deeltjes bevatten mechanische energie als zij bewegen of 

zich op een bepaalde positie bevinden ten opzichte van 

de nul-potentiele energie positie (Coffey, 2010) 

 

Potentiele energie Energie die is opgeslagen en gerelateerd aan de positie, 

bijvoorbeeld de energie in water bovenaan een waterval 

(McArdle et al., 2010) 

 

Thermische energie Ook wel: warmte-energie. Warmte is een bron van 

energie 

 

Vermogen (W)    De hoeveelheid omgezette energie per tijdseenheid, 

     wordt uitgedrukt in Watt (W; De Jong, 2006) 

 

Watt (W)    Eenheid van vermogen (Nuon, 2013) 

 

Wattuur (Wh) Eenheid van energie. Eén wattuur staat gelijk aan de 

hoeveelheid energie die wordt geleverd door een 

vermogen van 1 Watt gedurende 1 uur. De wattuur wordt 

voornamelijk gebruikt om hoeveelheden elektrische 

energie weer te geven (Nuon, 2013) 
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