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FINANCE AFRIKA’S BELOFTE

Zonnige tijden
+ Tekst Hans van de Veen + Illustratie Pieter Geenen

De Afrikaanse energiesector wacht een 
Perfect Storm, stelt professor Anton Eber-

hard, voorzitter van de energieadviescommis-
sie van de Zuid-Afrikaanse overheid. Private 
investeerders en bedrijven beseffen nu pas  
hoe groot de markt voor duurzame energie 
 op het continent is. Zonne-energie gaat het 
verschil maken, zegt een andere energiegoeroe, 
de Brit Jeremy Legget. Hij voorziet op korte 
termijn een onstuimige groei. De miljarden 
die vrijkomen door desinvesteringen in de 
fossiele sector zullen rechtstreeks doorstromen 
naar zon en wind. Leggett was keynote speaker 
tijdens de recente Making Solar Bankable-con-
ferentie in Amsterdam. In plaats van de ver-
wachte 150 deelnemers kwamen er ruim 400 
belangstellenden op de door ontwikkelings-
bank FMO georganiseerde bijeenkomst af, het  
merendeel uit het bedrijfsleven. 
Zonne-energie is hot, zoveel is wel duidelijk. 
Over de potentie in Azië bestaat weinig twijfel 
(zie kader). Maar Afrika? Vergeleken met de 
relatief goed ontwikkelde energiemarkt in  
veel Aziatische landen is de situatie op het 
Afrikaanse continent nog altijd bedroevend. 
600 Miljoen Afrikanen beschikken niet over 
elektriciteit. In slechts zeven Afrikaanse landen 
heeft meer dan de helft van de bevolking  
toegang tot elektriciteit; in de meeste landen 
komt dat percentage niet boven de twintig uit. 
“De verschillen zijn groot”, erkent FMO’s 
Bernhard van Meeteren. “Neem Rwanda, dat 
nu van 100 naar 150MW gaat aan totaal geïn-
stalleerd vermogen, waarvan 8,5MW uit zon-
ne-energie. Terwijl ze in India rustig een zon-
necentrale van 100MW in één keer neerzetten.” 

Schaal is niet het enige verschil tussen Azië en 
Afrika. Veelvuldig wordt verwezen naar zaken 
als de slechte infrastructuur, gebrekkig functi-
onerende overheden, corruptie, het gebrek aan 
technisch geschoold kader. Met als gevolg 
nauwelijks ruimte voor grootschalige projec-

ten op het continent. Maar volgens Van Meete-
ren, al sinds 2002 FMO’s energiespecialist voor 
Afrika, zijn dergelijke observaties gedateerd. 
“Tot zo’n zes jaar terug kwam het nog wel voor 
dat je eerste drie jaar met een overheid onder-
handelde over een gasgestookte centrale, en 
dan nog eens drie jaar bezig was met de bouw 
ervan. Maar die tijd is echt voorbij. Zeker met 
zonne-energie. Dat zijn veel eenvoudiger 
projecten, en de vraag ernaar is groot.” 
Ga maar uit van zes maanden voor de bouw, 
zegt Van Meeteren. Inclusief het bestellen van 
de panelen in China (nog altijd de goedkoopste 
producent), vervoer over zee en weg, opstellen 
en aansluiten op het net. Zo zal de 10MW-
zonnecentrale in Uganda, waarvan de bouw  
in maart begon, nog dit jaar op volle kracht 
functioneren. FMO is een van de belangrijkste 
financiers van het 19 miljoen dollar kostende 
project, het grootste privaat gefinancierde 
zonne-energieproject tot nu toe in sub-Sahara 
Afrika (Zuid-Afrika uitgezonderd). 
Een tweede soortgelijk project in Uganda is  
in de maak. Van Meeteren: “De overheid daar 
zegt nu tegen investeerders: dit zijn de locaties, 
kom maar met voorstellen.” Subsidie, in de 
vorm van ontwikkelingsgeld, is steeds minder 
nodig. “Nadat het nieuws over de Ugandese 
zonnecentrale bekend werd, klopten er ont-
wikkelaars bij de overheid aan die zeiden: 
kunnen wij op dezelfde voorwaarden soort-
gelijke projecten bij jullie bouwen? Zonder 
subsidie, die hadden ze niet nodig. Dat is voor 
mij het bewijs dat we echt de volgende fase 
ingaan.”

Steeds meer landen ontwikkelen nu pro-
gramma’s zoals in Uganda. Van Meeteren: 
“Overheden beseffen dat ze voor ruwweg  
10 dollarcent per kilowattuur zonne-energie 
hebben. En die prijs kan de komende jaren nog 
verder naar benden. Een gas- of oliegestookte 
centrale kost ook bij de huidige lage olieprij-
zen nog altijd 14 tot 15 dollarcent. En die olie 
of gas moeten ze veelal in het buitenland ko-
pen. Zon is inmiddels veel aantrekkelijker.”
Het grote voorbeeld voor private financiering 
van duurzame energie is Zuid-Afrika. Met 
enkele grote tenderrondes (de eerste in 2011) 
wist het land investeringen aan te trekken voor 

een totaalbedrag van 19 miljard dollar. Daar-
mee wordt in totaal 6 GW aan duurzame nieu-
we energieprojecten gerealiseerd, waarvan het 
grootste deel al operationeel is. Het program-
ma is omschreven als “het meest succesvolle 
publieke-private partnerschap in Afrika in de 
afgelopen twintig jaar”. En, volgens professor 
Eberhard, is een soortgelijke aanpak elders in 
Afrika ook mogelijk. 
FMO’s Van Meeteren wijst wel op een specifiek 
Afrikaans probleem. Vanwege de nog relatief 
geringe industriële vraag naar energie ligt de 
piekvraag in de avonduren. Als in de huishou-
dens de lampen aan gaan, de televisies, etc. Dan 
heb je dus weinig aan zonne-energie. “Als je in 
Afrika gaat investeren in wind en zon, moet je 
zorgen dat je fluctuaties in de vraag kunt op-
vangen. Daar wordt nog veel te weinig in geïn-
vesteerd.” Donoren zouden zich daar op moe-
ten richten, en ontwikkelingsgeld investeren 
in zaken als versterking van distributienetwer-
ken en energiemaatschappijen. “Minder sexy 
dan een centrale, maar minstens zo effectief.” 

Zonne-energie is hard op weg wereldwijd de goedkoopste energiebron 
te worden. De belangstelling bij investeerders en bedrijven groeit snel. 
Azië is al een groeimarkt, Afrika wacht een groeispurt. 

< FMO is een van de belangrijkste financiers van  
een 19 miljoen dollar kostend project in Uganda, 
het grootste privaat gefinancierde zonne-
energieproject tot nu toe in sub-Sahara Afrika.

Hoe hard gaat het in Azië?

Bang voor concurrentie is hij vooralsnog niet. 
Inderpreet Wadhwa, directeur van de Indiase 
zonpanelenproducent Azure Power, riep tijdens 
de Making Solar Bankable bijeenkomst alle 
aanwezige zonne-energieproducenten – klein en 
groot – op naar zijn land te komen. “De mogelijk-
heden zijn immens. Daken, off-grid voorzieningen, 
noem maar op. India haalt nog altijd 70 procent 
van z’n energie uit kolen. De helft daarvan wordt 
geïmporteerd. Dat betekent dat er heel veel geld 
beschikbaar komt voor alternatieven.” Azure 
Power won onlangs een veiling van het nationale 
energiebedrijf in eigen land voor het bouwen  
van een 100 MW zonne-energiecentrale in de 
staat Andhra Pradesh. Het bedrijf garandeert 
daarbij een kWh prijs van maximaal 8 dollarcent. 
“Zonne-energie is hard op weg wereldwijd de 
goedkoopste energiebron te worden.”
Ook verschillende andere Aziatische landen 
kondigden recent ambitieuze plannen aan. Zo  
wil Vietnam het gebruik van kolen geleidelijk aan 
stoppen en binnen vijf jaar 850MW aan zonne-
energie installeren, om uiteindelijk tot 12GW in 
2030 te komen. Thailand bereikte het afgelopen 
jaar al 1GW aan zonne-energie. Indonesië wil  
in 2025 een capaciteit van 5MW hebben (als 
onderdeel van 23 procent duurzame energie in  
de totale energievoorziening). Eilandrijke landen 
als Indonesië en de Filipijnen ontwikkelen ook 
volop plannen voor lokale netwerken, die kleinere 
eilanden energie-onafhankelijk moeten maken.
www.fmo.nl
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