
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2017. 

Το 2017, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 6,6% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στην Ολλανδία (αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος).  

Η κατανάλωση ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30%. Η κατανάλωση 

βιομάζας αυξήθηκε επίσης, εν μέρει λόγω της αυξημένης κατανάλωσης βιοκαυσίμων για 

τις μεταφορές. 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ολλανδία το 

2017 ανήλθε σε 138 petajoules (PJ) σημειώνοντας αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας ανερχόταν περίπου σε 

2.100 PJ, όπως και το 2016. 

Το 2017, η κατανάλωση ηλιακής ενέργειας (για ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα) 

αυξήθηκε κατά 31% και ανήλθε στα 9 PJ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ηλιακών 

συλλεκτών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας σημείωσε 

αύξηση ρεκόρ από 800 σε σχεδόν 2.900 μεγαβάτ (MW). 

Παράλληλα, η παραγωγή αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 35 PJ. 

Η εγκατάσταση υπεράκτιων ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 600 MW το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016 οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επιπέδων κατανάλωσης. Οι εν 

λόγω ανεμογεννήτριες λειτουργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 ενώ πέρυσι δεν 

προστέθηκαν σχεδόν καθόλου νέοι στρόβιλοι, με αποτέλεσμα η συνολική ικανότητα των 

ανεμογεννητριών να μην υπερβαίνει τα 4.200 MW. 

Η βιομάζα είναι η μεγαλύτερη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με μερίδιο 61% ενώ η 

κατανάλωση αυξήθηκε κατά 8% το 2017. Η κατανάλωση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές 

αυξήθηκε ιδιαίτερα, κατά περίπου 30%.  

Η κατανάλωση βιοκαυσίμων από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε επίσης πέρυσι κατά 20%.  

Σε σύγκριση με το 2016, κατά το 2017 παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των άλλων τύπων 

κατανάλωσης βιοκαυσίμων, όπως μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων, βιοαέριο και 

κατανάλωση από εταιρείες με μόνο εγκαταστάσεις θέρμανσης και από νοικοκυριά, αλλά 

αυτό περιορίστηκε σε χαμηλά ποσοστά. 

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές καταναλώνεται για παραγωγή θερμότητας, 

ηλεκτρισμού και για τις μεταφορές. Το 2017, σχεδόν το ήμισυ της κατανάλωσης 

ανανεώσιμης ενέργειας προοριζόταν για θερμότητα, πάνω από 40% για ηλεκτρική 

ενέργεια και λίγο κάτω από το 10% αφορούσε στις μεταφορές. 


