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Ruime meerderheid jongeren bezorgd over
klimaat en leefomgeving

Plasticvangsysteem Nieuwe Maas geeft
vooral veel informatie

Een ruime meerderheid van de jongeren in Nederland
(80%) is bezorgd over klimaat en leefomgeving. Deze bezorgdheid vertaalt zich op grote schaal in de bereidheid
om zélf bij te dragen en nadrukkelijker mee te praten in
de klimaatdiscussie. Een minderheid van de jongeren
verwacht geen veranderingen als de aarde opwarmt en
maakt zich dan ook veel minder zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht
van Energie Beheer Nederland (EBN).

Rijkswaterstaat en Allseas hebben met een innovatief opvangsysteem voor macroplastics en grote microplastics,
in 11 maanden 462 kg afval uit de Nieuwe Maas gehaald.
Behalve schoner water heeft dit systeem, ‘Catchy’, vooral
veel informatie en inzicht opgeleverd: om wat voor afval
gaat het, wat is de invloed van de wind en wat zijn de
verwerkingsmogelijkheden? Het Catchy-project ontving
financiering van het LIFE-programma van de Europese
Unie en van het Deltafonds.
Tussen augustus 2020 en juli 2021 heeft Catchy in de
Vijfsluizerhaven in Schiedam zwerfafval opgevangen. Het
ging om plastic zwerfafval aan de oppervlakte en 1 m onder water: macroplastics (meer dan 5 mm groot) en grote microplastics (meer dan 3 mm groot). Rijkswaterstaat
kijkt met tevredenheid terug op de pilot, al is er heel wat
meer dan alleen plastic opgevangen. Elke maand werd
het systeem geleegd. Gemiddeld is per keer 42 kg afval
(droog gewicht) verzameld en geanalyseerd. Ongeveer
de helft van het gewicht (45 procent) was biomassa, zoals
taken, bladeren, riet, etc. De andere helft was niet-biologisch materiaal, zoals bewerkt hout (planken en pallets),
glas, metaal en plastic. Het deel plastic van het niet-biologische afval dat Catchy opving, was 27 procent. Het deel
bewerkt hout 44 procent en ander afval, zoals glas en
metaal, vormde 29 procent van het niet-biologische afval.

Ruim een derde (34%) van de jongeren verwacht flinke
veranderingen als de aarde twee graden opwarmt. Dit
zijn ook de mensen, veelal hoger opgeleid, die zich grote
zorgen maken en dan met name over ‘global warming’,
zeespiegelstijging, extreem weer en natuurrampen. De
mensen die denken dat alles bij het oude blijft (30%)
maken zich soms ook zorgen, maar dan vooral over
zaken ‘dichtbij huis’ zoals de energieprijzen. Twee derde
(67%) vindt de energietransitie een verstandige stap.
Niet alleen verstandig maar ook nodig (62%), ondanks
het feit dat een grote meerderheid (77%) zich realiseert
dat de burger uiteindelijk opdraait voor de kosten van de
energietransitie. Bijna twee derde (65%) heeft de overtuiging dat het verstandig is om het klimaatakkoord na
te komen als we grotere problemen in de toekomst willen
voorkomen.
Ongeveer de helft van de jongeren is van mening dat
zowel overheid (46%) als bedrijfsleven (54%) zich onvoldoende inspannen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Slechts 30% heeft er vertrouwen in dat het
nieuwe kabinet het klimaat hoog op de agenda zet. Een
ruime meerderheid (70%) is van mening dat economische
belangen bij overheid meestal boven klimaat en leefomgeving gaan. Bij een meerderheid (53%) roept de energietransitie dan ook een gevoel van machteloosheid op.
Een meerderheid (55%) vindt dat de stem van jongeren
op dit moment onvoldoende wordt vertegenwoordigd
in de klimaatdiscussie. 51% Vindt dan ook dat jongeren
beter moeten worden vertegenwoordigd bij toezichthoudende instanties (51%). Het belang van milieu en klimaat
moet volgens een ruime meerderheid van de jongeren
(64%) worden onderstreept door het een eigen ministerie te geven, zo mogelijk met een klimaatminister uit de
eigen leeftijdsgroep (44%).
Minder vliegen, zorgvuldiger met kleding, minder vlees,
Persbericht EBN, 23-01-2011

Een groot deel van het plastic zwerfafval uit de Catchy-pilot kan in theorie gerecycled worden, stelt Rijkswaterstaat.
Bijna 70 procent van de opgevangen plastic items zijn
groter dan 25 mm en gemaakt van hard materiaal, zoals
polypropeen (PP) en polyetheen (PE). Het is mogelijk om
deze materialen via bestaande technieken te hergebruiken.
De kleinere afvaldelen, die lastiger uit biosmassa-afval te
scheiden zijn, maken het echter lastig om plastic afval uit
rivieren kosteneffectief te recyclen. Allseas doet hier de
komende maanden meer onderzoek naar.
MILIEU COMPACT

3

De pilotfase voor Catchy is nu afgerond, maar Rijkswaterstaat en Allseas hebben afgesproken dat Allseas
doorgaat met dit project. Catchy blijft dus in de Vijfsluizerhaven liggen.
Nieuwsbrief WaterForum, 24-01-2021

Hengelo krijgt grote CO2-afvang installatie
Duurzame energie nóg duurzamer maken. Dat is het doel
van de ultramoderne grootschalige installatie die Twence
neerzet in Hengelo. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie uit
restafval. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie van 14,3 miljoen euro, omdat
het initiatief bijdraagt aan de nationale doelstelling om
de CO2-uitstoot snel te verminderen én omdat het een
voorbeeld is voor de rest van het land.
Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. De organisatie start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van
de installatie, waarmee jaarlijks 100.000 ton CO2 wordt
afgevangen en hergebruikt.
De CO2 kan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen.
Of naar vloeibare CO2 voor het beter laten groeien van
planten in kassen. Duurzame toepassingen dus. Als we
de omvang van de installatie in het perspectief plaatsen
van de totale Nederlandse uitstoot van 165 Megaton per
jaar, dan zouden er meer dan 1600 van dergelijke installaties nodig zijn om de totale uitstoot op te vangen.
DuurzaamNieuws, 24-10-2021

Banken starten samenwerking voor groene
hypotheken
Een twintigtal financiële instellingen – waaronder hypotheekverstrekkers, investeerders, dienstverlenende
instellingen en overige partijen – hebben zich verenigd in
de Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub).
Het is de bedoeling dat de samenwerking leidt tot de
verduurzaming van de Nederlandse hypotheekmarkt.
De Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub) is
een initiatief van instellingen in de Nederlandse woningen hypotheekmarkt waaronder hypotheekverstrekkers,
investeerders, dienstverlenende instellingen en overige
partijen. Groene hypotheken zullen een belangrijke
rol spelen in de financiering van de Europese klimaatplannen. De 20 leden van de EEM NL Hub hebben zich
gecommitteerd tot het promoten en versnellen van de
4 MILIEU COMPACT

verduurzaming van woningen in Nederland door middel
van het interpreteren van de Europese richtlijnen voor
groene hypotheken.
De doelstelling van de EEM NL Hub is het ontwikkelen
en onderhouden van een eenduidige interpretatie voor
groene hypotheken in lijn met recente Europese wet- en
regelgeving. De ambitie van de EEM NL Hub is om Europese en mondiale regelgeving zoals de EU Taxonomie
en de doelstellingen voortvloeiend uit het Parijs akkoord
en andere sector initiatieven te interpreteren en toe te
passen op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt.
Hiermee beogen de aangesloten financiële instellingen
een bijdrage te leveren aan de (financiering van de) verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.
Nieuwsbrief DuurzaamFinancieel, 23-11-2021

Zakelijke luchtreiziger goed voor 30% van
alle vliegreizen
Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking vliegt zakelijk. Deze groep is goed voor 30% van alle vliegreizen die
Nederlanders maken. Zakelijke vliegers reizen lang niet
altijd in opdracht van de werkgever. Zij nemen ook zelf
het initiatief, bijvoorbeeld om een beurs te bezoeken of
om deel te nemen aan een congres. Bij hun keuzes spelen
privé-overwegingen ook een rol, zoals de mogelijkheid
om het zakelijk doel van de vliegreis te combineren met
een korte vakantie of een bezoek aan vrienden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek
naar zakelijke vliegreizen, de zakelijk luchtvaartreiziger
en de toekomst van het zakelijk vliegen.
In 2019 verwerkten de Nederlandse luchthavens ruim
24 miljoen zakelijke passagiers. De Nederlanders zijn
daarbij goed voor 7,7 miljoen passagiersbewegingen. Een
klein deel van de Nederlandse zakelijke vliegreizen (10%)
vertrok van een luchthaven net over de grens, vanuit
België of Duitsland (zie de illustratie Stromen zakelijke
passagiers Nederland).
Nederlanders vliegen zakelijk vooral naar het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde
Staten. Deze landen zijn samen goed voor de helft van
alle door hen gemaakte zakelijke vliegreizen. De afgelegde afstand is bij zakelijke vliegreizen relatief kort ten
opzichte van vliegreizen met een ander doel. De helft van
de zakelijke vliegreizen is over een afstand van minder
dan 1000 km.
Persbericht KENNISINSTITUUT VOOR MOBILITEITSBELEID, 22-11-2021

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw
beschikbaar
Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV,
de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting
Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve
landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids.
Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden
van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt
houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs
en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis
over natuurinclusieve landbouw.

Met de gids kunnen boeren stappen zetten richting een
meer natuurinclusieve teelt en een meer biodivers akkerbouwbedrijf. Dit resulteert in duurzame, natuurinclusieve landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt
aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk
draagvlak heeft én economisch rendeert.
In de gids zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:
organische mest, groenbemesters, strokenteelt, agroforestry, randenbeheer, niet-kerende grondbewerking,
gewasdiversiteit, geïntegreerde gewasbescherming. Deze
maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt met voordelen en
aandachtspunten van de bedrijfsvoering, bedrijfsresultaat, biodiversiteit, ziekten en plagen, onkruid en wet- en
regelgeving. Daarnaast zijn ervaringen van boeren met
dergelijke maatregelen te lezen.
Persbericht Nieuwsbrief Groen Kennisnet, 22-11-2021

Energiebruik Nederlandse datacenters
onder de loep genomen
Grote datacenters in Nederland zullen in 2030 naar
verwachting 1,3 gigawatt (GW) aan stroom verbruiken,
tegenover 0,72 GW eind 2021. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat is gepubliceerd door onderzoeksbureau Bloom-

bergNEF in samenwerking met Eaton en Statkraft. Dit
cijfer is gebaseerd op een gemiddeld groeiscenario: in
het rapport wordt ook een agressiever groeiscenario
geschetst, waarbij het verbruik tegen 2030 1,5 GW zal
bedragen. Hoewel datacenters over het algemeen enkel
worden gezien als stroomverbruikers, concludeert het
rapport dat ze eigenlijk een ongebruikte bron zijn om het
elektriciteitsnet te ondersteunen en de integratie van
duurzame energiebronnen te stimuleren.
Het rapport, Data Centers and Decarbonization:
Unlocking Flexibility in Europe’s Data Centers,
onderzoekt de groei van datacenters in vijf landen
(Nederland, Duitsland, Ierland, Noorwegen en het VK)
en hun potentieel om bij te dragen aan de flexibiliteit
van het elektriciteitsnet. In heel Europa zullen wind- en
zonne-energie tegen 2030 naar verwachting 60% van de
totale energieopwekking uitmaken. Deze toename zal een
grotere behoefte aan flexibiliteit met zich meebrengen.
Het rapport benadrukt dat een groter bewustzijn van
de flexibele mogelijkheden van datacenters noodzakelijk
is, niet alleen bij beheerders en gebruikers, maar ook bij
netbeheerders en regelgevers.
Datacenters in de vijf onderzochte landen zouden volgens
het rapport in totaal 16,9 GW aan flexibiliteit kunnen
leveren via hun lokale Uninterruptible Power Supply
(UPS), back-up-generatoren, back-upbatterijen en
load-shifting. Dat is meer dan de verwachte energievraag
van de datacenters zelf, omdat deze bronnen in principe elk afzonderlijk flexibiliteit kunnen bieden aan het
elektriciteitsnet: door minder energie te verbruiken of de
energie te exporteren. Lees verder >
Persbericht Eaton, 22-11-2021

Proef met koolstofcredits van Hollandse
bodem van start
Een groep boeren, Wij.land en de Rabobank starten een
proef met het genereren en verkopen van klimaatcredits.
Door duurzamer te boeren, helpen boeren CO2 op te
slaan in de grond, stoten ze minder broeikasgassen uit
en dragen ze daardoor bij aan de klimaatuitdagingen in
Nederland.
Met deze proef valt er op twee manieren klimaatwinst te
boeken: koolstof wordt in landbouwbodems vastgelegd.
Door compost toe te voegen aan de bodem of niet meer
te ploegen, verbetert de bodem en legt die meer koolstof
vast. In potentie wordt er daarmee in Nederland tot
1 Mton CO2 bespaard. Daarnaast kunnen boeren hun
uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele
MILIEU COMPACT
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brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in
veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in
de vorm van koolstofcredits.
Het is de eerste Nederlandse proef waarbij boeren
betaald krijgen voor het toepassen van klimaatslimme
maatregelen. Rabo Carbon Bank (onderdeel van de
Rabobank) is een van de eersten in Nederland die in
deze markt stapt. De proef loopt drie jaar en is bedoeld
als opmaat naar duurzamere landbouw en een nieuwe
inkomstenbron voor boeren. “Boeren hebben een belangrijke sleutel in handen als het gaat om het realiseren
van klimaatwinst. Klimaatboeren of koolstofboeren zijn
dan ook termen die steeds vaker opduiken. Wereldwijd
starten er steeds meer van dit soort projecten. Ik ben er
trots op dat wij dit in Nederland als een van de oppakken.
Dit is de toekomst van onze landbouw”, aldus Paul Bosch,
lead carbon credit propositie bij de Rabo Carbon Bank.
Lees verder >
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen,
22-11-2021

Duurzame MaterialenNL maakt Nederland
koploper van de materialentransitie
Onlangs is het Groeifondsvoorstel ‘Duurzame MaterialenNL’ ingediend. Met het voorstel wordt beoogd
dat Nederland koploper zal worden van de materialentransitie. Het consortium bouwt voort op het landelijke
platform MaterialenNL waarbij meer dan 50 onderzoeksinstellingen, samenwerkingsverbanden – waaronder het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR)
– en bedrijven zijn aangesloten, en geeft invulling aan
belangrijke delen van de recent opgestelde Nationale Materialen Agenda. Aan het programma nemen meer dan
300 Nederlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstituten en andere organisaties deel die materiaalkennis inbrengen. Het voorstel kent ook aspecten
die relevant zijn voor de Groeifondspijlers Kennisontwikkeling en Infrastructuur.
In dit groeifondsvoorstel worden drie materiaalsectoren
aangepakt die essentieel zijn in de materialentransitie: Energiematerialen, Constructieve materialen en
Circulaire plastics. De thema’s worden gekozen omdat ze
een grote economisch- en duurzaamheidspotentie hebben én omdat Nederland hierin een sterke uitgangspositie heeft. Er worden Demonstrators ontwikkeld voor
nieuwe materiaaltechnologieën die laten zien hoe duurzame materialeninnovaties van het lab naar de praktijk
kunnen worden gebracht en hoe daarbij materiaalketens
duurzaam en circulair worden gesloten. Om dat te berei6 MILIEU COMPACT

ken worden knelpunten in het innovatieproces structureel opgelost door de ontwikkeling van blijvende open
infrastructuren, die een voortdurende stroom duurzame
materialeninnovaties ontwikkelen. Deze worden vervolgens door private partners naar de markt gebracht.
Met dit nieuwe ecosysteem wordt de basis gecreëerd
voor een bredere ontwikkeling van duurzame materialen
en producten in onze maatschappij, en wordt de transitie
naar een circulaire economie versneld. Onlosmakelijk
verbonden met dit innovatieprogramma worden in
dwarsverbanden breed toepasbare state-of-the-art faciliteiten ontwikkeld voor materiaalkarakterisatie, een sterk
programma voor ecosysteemontwikkeling, duurzaamheid en circulariteit, en een programma voor funderend
onderzoek dat de Demonstrators van kennis voorziet en
nieuwe materiaaltechnologie van de toekomst ontwikkelt.
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen,
22-11-2021

Stikstofprobleem voor meeste infraprojecten goed op te lossen
De meeste infraprojecten tot 2030 kunnen zonder
problemen doorgaan als er een systeem komt voor het
per project toewijzen van stikstofruimte. Dit vereist zo’n
400 tot 600 miljoen euro. Voor sommige projecten is wel
ingrijpend maatwerk nodig omdat de extra stikstofneerslag als gevolg ervan zeer groot is. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de publicatie
‘Stikstofruimte voor de infrasector’.
De nieuwe Stikstofwet is erop gericht de neerslag van
stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen. Als
de normen hiervoor worden overschreden, kan een
infraproject alleen een vergunning krijgen als ze in het
gebied in kwestie geen stikstofdepositie veroorzaken.
De effecten tijdens de bouwfase kunnen worden gecompenseerd. Daarom gaat het bij de vergunningsverlening
om de gebruiksfase. En omdat veel infrastructuur wordt
gebruikt door verkeer, dat verreweg de grootste veroorzaker is van stikstofneerslag, zet dat het doorgaan van
veel infraprojecten onder druk.
Vrij recent is de depositiegrens van projecten opgetrokken van 5 naar 25 kilometer afstand. Het gaat dan
niet om de afstand tot het project, maar tot het gebied
waar het infraproject extra verkeer en dus extra uitstoot veroorzaakt. Die nieuwe afstand moet nog worden
bekrachtigd door de Raad van State. Volgens het EIB
zorgt het optrekken van die grens voor vertraging, maar
is het inhoudelijke effect beperkt omdat de stikstofdepo-

sitie snel afneemt naarmate de afstand tot het meetpunt
groter wordt. Ongeveer twee derde van de investeringen in infrastructuur leiden niet tot extra gebruik, of ze
liggen zo ver van een natuurgebied af dat ze daar niet
voor stikstofdepositie zorgen. Voor die projecten vormt
stikstof dus geen belemmering. Een derde deel van de
GWW-investeringen leidt wél tot meer stikstofneerslag
in natuurgebieden. Maar die depositie is in 90 procent
van deze gevallen zeer beperkt. Deze projecten zijn goed
voor ongeveer 30 procent van de GWW-investeringen.
Lees verder >
Nieuwsbrief Infrasite, 24-11-2021

Elektriciteitsverbruik kan mondiaal eenvoudig met 10% omlaag
Een belangrijk resultaat van de COP26-klimaattop was
dat 90% van de wereld netto-nuldoelstellingen heeft
gesteld. Energie-efficiëntie is een essentieel instrument om deze doelen te bereiken. Naar aanleiding van
de COP26-discussies heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) het rapport Energie-efficiëntie
2021 uitgebracht. De belangrijkste bevinding is, dat de
jaarlijkse investeringen in energie-efficiëntie wereldwijd
in 2030 moeten zijn verdrievoudigd, zodat kan worden
voldaan aan de routekaart van het IEA om in 2050 Net
Zero te bereiken. De organisatie roept regeringen en
bedrijven op om de vereiste investeringen vrij te maken.
Energie-efficiëntie kan worden beschouwd als de “belangrijkste brandstof”, omdat het het beste uit bestaande
energie haalt, zonder de noodzaak nieuwe hulpbronnen
aan te boren. Vooral industriële motoren kunnen potentieel enorm veel energie-efficiëntievoordelen opleveren.

voor Net Zero kan afkomstig zijn van programma’s voor
energie-efficiëntie en andere maatregelen die zichzelf
terugbetalen, zoals het verminderen van gaslekkage en
het aanboren van hernieuwbare energie. Industriële
energie-efficiëntie is van essentieel belang om de ergste
effecten van klimaatverandering tegen te gaan.”
Motoren zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze
staan wel centraal in onze manier van leven; van het
verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van
transport en de koeling van datacenters. De elektrische
motoren van vandaag verbruiken meer dan 45% van de
elektriciteit in de wereld. En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren in 2040 zijn
verdubbeld. “Het merendeel van de motoraangedreven
industriële systemen is verouderd en inefficiënt. Investeren in de nieuwste energiezuinige technologie heeft een
enorm potentieel om onze afhankelijkheid van energie te
verminderen”, zegt Morten Wierod, president van ABB
Motion. “Volgens ons onderzoek zou het upgraden van
300 miljoen motoraangedreven industriële systemen
wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur,
het mondiale elektriciteitsverbruik met maximaal 10%
verminderen. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik
van de hele EU.” De EU maakt al wetgeving voor verbeterde energie-efficiëntie en drukt motorefficiëntie uit
in internationale energieklassen (IE), variërend van IE1
tot IE5. De inschatting is dat het verplicht stellen van
nieuwe motoren om ten minste IE3-premiumefficiëntie te
leveren, in 2030 jaarlijks 110 TWh zal besparen. Dit komt
overeen met 40 miljoen ton CO2-uitstoot en € 20 miljard
energiekosten per jaar. Het is mogelijk om nog eens meer
dan 25% energie te besparen door aandrijving met variabele snelheid (VSD) toe te voegen.
Persbericht ABB, 03-12-2021

Onyx kolencentrale in Rotterdam gaat
sluiten

Kevin Lane, energie-analist bij het Internationaal Energie
Agentschap (IEA) hierover: “Energie-efficiëntie is de
schoonste en goedkoopste manier om aan onze energiebehoeften te voldoen en is essentieel om aan Net Zero te
voldoen. Meer dan 40% van de vereiste emissiereducties

Het kabinet heeft besloten steun te verlenen zodat de
kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam kan sluiten.
Ze neemt dit besluit omdat bij de productie van elektriciteit met kolen veel CO2 vrijkomt en die uitstoot op korte
termijn omlaag moet om klimaatdoelen te halen. De
eigenaar van de kolencentrale ontvangt maximaal € 212.5
miljoen subsidie om de centrale vrijwillig en volledig te
sluiten. Zodra aan alle voorwaarden zijn voldaan moet
de centrale binnen twee maanden stoppen met kolen en
binnen drie jaar zijn ontmanteld.
Met de sluiting van de kolencentrale van Onyx wordt de
jaarlijkse CO2-uitstoot van de centrale van circa 3 meMILIEU COMPACT
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gaton teruggebracht naar 0. De leveringszekerheid van
elektriciteit blijft met de sluiting van de Onyx kolencentrale geborgd, doordat de resterende kolencentrales in de
positie blijven om eventuele leveringszekerheidsrisico’s
op te vangen. Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een adequaat
sociaal plan vaststellen, steun geven aan werknemers
die mogelijk hun baan verliezen en moet de Europese
Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van
ongeoorloofde staatssteun. Zodra aan deze voorwaarden
is voldaan, krijgt de centrale twee maanden de tijd om
definitief te stoppen met de elektriciteitsproductie met
kolen. Vervolgens duurt de ontmanteling van de centrale
maximaal drie jaar. Het kabinet heeft tevens met Onyx
afgesproken dat het bedrijf afziet van de eerder verleende
SDE+-subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.
Persbericht Ministerie van EZK, 30-11-2021

Verduurzaming van verpakkingen vraagt
continue aandacht
Het verduurzamen van verpakkingen, in supermarkten
en daarbuiten, is een belangrijke ontwikkeling. Als er
steeds meer goed recyclebare verpakkingen op de markt
komen, neemt de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen
als grondstof steeds verder toe. Hiermee wordt de afzetmarkt voor gerecycled materiaal steeds groter en komt
circulariteit van verpakkingen steeds dichterbij.
Door verpakkingen steeds beter recyclebaar te maken - samen met verdere verbeteringen in inzameling,
sortering en recycling – komt een circulaire economie
waarin verpakkingen optimaal ingezet kunnen worden
als grondstof steeds dichterbij. Daar waar mogelijk zal
Stichting Afvalfonds Verpakkingen het verpakkend
bedrijfsleven blijven stimuleren om door te gaan met het
verduurzamen van hun verpakkingen, bijvoorbeeld met
advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
(KIDV) en door het toepassen van tariefdifferentiatie.
Bedrijven betalen over hun verpakkingen een heffing
aan de stichting, die daarmee de inzameling en recycling
van verpakkingen vergoedt. Het tarief is gebaseerd op
de kosten voor inzameling, sortering en recycling van die
verpakkingen. Goed recyclebare verpakkingen komen in
aanmerking voor een lager tarief.
Persbericht Afvalfonds Verpakkingen, 02-12-2021

100% biobased binder als duurzaam alternatief voor bitumen in asfalt
Een 100% biobased binder ontwikkelen voor asfalt. Dat is
het streven van Wageningen Food & Biobased Research,
8 MILIEU COMPACT

H4A, Roelofs, AKC en TNO in een driejarig onderzoeksproject. De nieuwe asfaltbinder wordt gebaseerd op
biobased componenten uit reststromen van de papier- en
pulpindustrie en de agrofood-industrie. Op dit moment
liggen er 25 proefvakken in Nederland met verschillende
samenstellingen waarbij 50% vervanging van bitumen
door lignine is gerealiseerd. Gedeeltelijke vervanging van
bitumen door de natuurlijke bindstof lignine levert in de
praktijk een flinke duurzaamheidswinst op. “Die winst
neemt alleen maar toe als het lukt om een 100% biobased
asfaltbinder te ontwikkelen”, aldus Richard Gosselink,
lignine-expert en coördinator bij Wageningen Food &
Biobased Research. “In de nieuwe binder willen we alle
fossiele componenten vervangen, terwijl biogene koolstof
tegelijkertijd langdurig wordt vastgelegd in dit nieuwe
hoogwaardige asfaltproduct.”
Voorop staat dat de nieuwe asfaltbinder minimaal dezelfde functionele eigenschappen moet krijgen als bitumen.
Gosselink: “We moeten de eigenschappen die nodig zijn
vertalen naar de biobased componenten die we willen inzetten. Om de juiste functionaliteit te krijgen zoeken we
naar slimme combinaties van biologische moleculen uit
een eerder samengestelde longlist. Het onderzoek richt
zich eerst op lab onderzoek om de juiste combinaties
van moleculen te vinden. Waarschijnlijk is modificatie
van verschillende componenten nodig om ze de gewenste functionaliteiten te geven.” Vervanging van bitumen
is niet alleen uit duurzaamheidsoogpunt gewenst. De
grondstof zal in de toekomst steeds minder beschikbaar
én van mindere kwaliteit zijn.
Met het project willen de projectpartners de markt een
flinke zet geven richting een bitumenvrije asfaltbinder.
Het doel is om binnen drie jaar een teststrook te kunnen
opleveren waarin de nieuwe asfaltbinder is verwerkt
en die geschikt is voor verdere opschaling. Ook deze
proefstrook wordt dan uitgebreid getest om de benodigde data te kunnen genereren en toe te kunnen werken
naar marktintroductie. In dit project werken Wageningen
Food & Biobased Research en H4A, Roelofs, AKC en
TNO samen.
Nieuwsbrief KennisOnline, 02-12-2021

Open source methode om gebouwen in een
vroeg stadium duurzamer te maken
Ontwerpers en interieurarchitecten hebben met hun materiaalkeuze al in een vroeg stadium een enorme impact
op de duurzaamheid van gebouwen. Met de gloednieuwe
classificatiemethode die designstudio WeWantMore
ontwikkelde, kunnen ze nu snel en eenvoudig achterhalen

hoe duurzaam materialen precies zijn. Bedrijven kunnen
een beroep doen op de nieuwe classificatiemethode. Het
betreft een gebruiksvriendelijk kleurensysteem waarmee
ontwerpers en interieurarchitecten snel en gemakkelijk
de meest duurzame materialen kiezen.
“Veel materiaalleveranciers en meubelmerken doen
al grote inspanningen als het gaat om duurzaamheid”,
verduidelijkt Ruud Belmans, mede-oprichter en creatief
directeur bij WeWantMore. “Maar wanneer een ontwerper of een studio het duurzame materiaal niet selecteert,
schieten we daar weinig mee op. Zo zijn we op het idee
gekomen om een classificatiemethode te ontwikkelen.
Iedereen heeft vandaag de mond vol van duurzaamheid,
maar het is voor ontwerpers niet altijd eenvoudig om te
achterhalen welke materialen en leveranciers duurzaam
zijn en welke niet. We hebben een methode uitgedokterd
die hen toelaat om esthetische keuzes en duurzame
keuzes te verzoenen, zonder urenlang elk materiaal te
moeten researchen.”
Ontwerpers en (interieur)architecten kunnen de classificatiemethode gratis downloaden, benadrukt Ruud
Belmans. “We willen onze kennis met zoveel mogelijk
ontwerpers delen, om het gesprek over duurzaamheid
op gang te brengen. Duurzaamheid moet in de nabije
toekomst een beslissend element worden in het ontwerpproces. Een element dat voor designers even zwaar
doorweegt als esthetiek of budget.”
Persbericht WeWantMore, 02-12-2021

Winnaars Waterinnovatieprijs bekend
Op 2 december zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de
winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt. technologieën en concepten. Dit zijn de winnaars:
Het roterend kunststof duikerschot
In de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ won het
roterende kunststof duikerschot. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op goedkope, duurzame en eenvoudige wijze in duikers worden
geplaatst waardoor water beter en langer kan worden
vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje
Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus,
betekenisvol en ziet de opschalingsmogelijkheid.
AdOx, een manier om medicijnresten uit afvalwater
te zuiveren
Met de vergrijzing zien we het medicijngebruik in
Nederland toenemen en daarmee komen er ook steeds
meer medicijnresten in het water terecht met negatieve

effecten voor de ecologie als gevolg. De TU Delft bedacht
AdOx, een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden
gezuiverd. Een vooruitstrevende technologie die concrete
problemen bij onder meer het hoogheemraadschap van
Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie
als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering en bekroont het idee met de Waterinnovatieprijs in
de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’.
De Energie Damwand
Met de Energie Damwand van Crux Engineerging B.V.
worden twee vliegen in één klap geslagen: de damwand
kan worden ingezet als waterkering én zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft
de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie
van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden
samen en wint daarom de Waterinnovatieprijs in de
categorie ‘Klimaatneutraliteit’.
Big Brown Data
Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat
wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een heel goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwaterzuiveringsinstallaties
van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de
21 waterschappen samen met het RIVM en het ministerie
van VWS gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus en daarmee een belangrijke bijdrage
geleverd in de strijd tegen het virus. De jury heeft gezien
dat deze innovatie Nederland internationaal op de kaart
heeft gezet met deze corona-aanpak en prijst de snelheid
waarin het dagelijks bemonsteren is gerealiseerd. De jury
ziet enorme potentie in data uit rioolwater. Een terechte
winnaar in de categorie ‘Waterschap van de toekomst’.
Superkritische vergassing
Met 20% van de stemmen wist de innovatie ‘Superkritische vergassing’ van het hoogheemraadschap van
Hollands Noorderkwartier de Publieksprijs in de wacht
te slepen. Met deze innovatie worden de reststromen die
ontstaan in het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie omgezet naar groen gas.
Persbericht Unie van Waterschappen, 02-12-2021

Lancering campagne voor herstel
biodiversiteit Nederland
Ons lanceert de campagne ‘Groene meters Maken’.
Hierin roept de coöperatie Land van Ons burgers op om
MILIEU COMPACT

9

maatwinst geleid. Dat blijkt uit cijfers van de afvalsector.
De Nederlandse afvalbranche verwerkte in 2020 meer
in plaats van minder afval. Wel zorgde de importheffing
voor een verhoogde uitstoot in het buitenland. Dat stellen
de Afvalvergroeners, vier samenwerkende afvalenergiecentrales: ARN, Attero, AVR en EEW. Zij roepen het
kabinet op om de importheffing zo snel mogelijk in te
trekken zodat afvalenergiecentrales bij kunnen blijven
dragen aan de Europese en Nederlandse klimaatdoelen
en hernieuwbare-energiedoelstellingen.

grond te kopen of te geven met als doel de biodiversiteit
in Nederland duurzaam te herstellen. De coöperatie heeft
de afgelopen twee jaar meer dan een miljoen vierkante
meter landbouwgrond kunnen kopen, dankzij de inmiddels meer dan 15.000 burgers die zich sinds de oprichting
in 2019 hebben aansloten. Dat is een mooi resultaat, maar
om de biodiversiteit in Nederland duurzaam te herstellen, moet nog veel meer boerenland worden verbeterd.
De ambitie van de coöperatie is groot: duurzame landbouw zou in 2030 minimaal een omvang van 300.000 ha
moeten hebben. Dat is 15% van alle landbouwgrond in
Nederland. Land van Ons wil daar substantieel aan bijdragen. Om sneller stappen te zetten richting dat doel, is
de campagne ‘Groene meters Maken’ gelanceerd, waarin
de coöperatie burgers oproept zich aan te sluiten en om
landbouwgrond te kopen.
Op de speciale campagnepagina vinden geïnteresseerden
de verschillende opties om mee te doen. Van het kopen en
geven van vierkante meters grond, tot het geven van een
volledig groen en duurzaam kerstpakket. Deze kerstpakketten bevatten een tweejarig lidmaatschap van de
coöperatie en een aantal m2 landbouwgrond. Uitbreiding
van het pakket is mogelijk met verschillende boekweitproducten zoals meel, koekjes, crackers, honing en pasta.
De gebruikte boekweit wordt ecologisch geteeld zonder
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Iedere optie betekent
gegarandeerd een directe bijdrage aan herstel van biodiversiteit en boerenlandschap.
Alle informatie over de campagne is te vinden op www.
metersmaken.landvanons.nl
Persbericht Land van Ons, 4-01-2021

Importheffing op afval leidde in 2020 niet
tot klimaatwinst
De importheffing op afval die in 2020 werd ingevoerd om
0,2 megaton CO2-uitstoot te besparen heeft niet tot kli10 MILIEU COMPACT

Uit een optelsom van de hoeveelheid verwerkt restafval
van alle afvalenergiecentrales blijkt dat zij in 2020 meer
afval verwerkten dan in 2019. De totale hoeveelheid
verwerkt restafval betrof in 2020 7572 kiloton, terwijl dit
in 2019 nog 7386 kton was. De hoeveelheid verwerkt restafval van Nederlandse oorsprong groeide van 5844 kton
in 2019 naar 6489 kton in 2020. Conform het Nederlands
overheidsbeleid krijgt Nederlands afval voorrang boven
geïmporteerd afval. De ruimte die daardoor overbleef om
geïmporteerd afval te verwerken zakte van 1542 kton in
2019 naar 1083 kton in 2020. Door de groeiende hoeveelheid Nederlandse sorteerresiduen en ander restafval is
het aandeel import in de totale verwerking gezakt van
25% in 2017 naar 14% in 2020.
De importheffing werd in 2020 ingevoerd als gevolg
van het Urgenda-vonnis. Het kabinet verwachtte dat
er minder afval verwerkt zou worden door de import
economisch moeilijker te maken, waardoor er in Nederland minder CO2 uitgestoten zou worden. Het kabinet
benadrukte dat het Urgenda-vonnis en de hieruit voortvloeiende klimaatdoelstelling alleen betrekking hebben
op de uitstoot binnen de Nederlandse grenzen. Studies
van TNO, CE Delft, PwC en Eunomia toonden al voor
invoering van de importheffing aan dat deze heffing niet
de beoogde 0,2 megaton uitstootbesparing zou opleveren, en in Europa juist tot meer CO2-uitstoot zou leiden.
De afvalcijfers over 2020 bevestigen dat er geen enkele
CO2-besparing binnen Nederland is gerealiseerd.
Persbericht De Afvalvergroeners, 25-11-2021

Versnel circulaire transitie met
circulairecijfers.nl
Op COP26 in Glasgow kondigen Circular Engine en
DUINN een nieuw digitaal naslagwerk aan voor productontwerpers, ingenieurs, inkopers en beleidsmakers:
www.circulairecijfers.nl. Circulaire Cijfers bevat
basisgetallen over de duurzame en circulaire prestatie
van materialen. Hoeveel CO2-uitstoot komt er kijken bij
de productie van staal? Wat is het energie- en waterver-

bruik van beton? Per kilogram materiaal toont het hoeveel energie, water en CO2 nodig is voor de winning en
productie. Vandaag wordt Circulaire Cijfers gelanceerd
en is deze data eenvoudig en gratis beschikbaar.
Veel organisaties hebben geen of onvoldoende toegang
tot basiscijfers en kengetallen. Momenteel kost het veel
tijd, zoekwerk en geld om getallen over de milieuprestatie van materialen te vinden. Dit heeft als voornaamste
reden dat de cijfers worden gepubliceerd in diverse bronnen: van wetenschappelijke publicaties tot bedrijfsrapportages en sectoroverzichten. Voor professionals die op
zoek zijn naar de duurzame en circulaire eigenschappen
van de materialen in een product vraagt het veel tijd om
bruikbare cijfers te vinden en deze te verzamelen. Daar
komt bij dat voor veel getallen betaald moet worden.
Bovendien kunnen de cijfers vaak niet in excel worden
toegepast. Naast deze problemen van toegankelijkheid,
kosten en bruikbaarheid, vergt het vaak specialistische
kennis om met gedetailleerde materiaal-informatie te
werken. Dit helpt volgens Circular Engine en DUINN
niet om de transitie te versnellen.
Om meer organisaties en individuen in staat te stellen
tot duurzamere materiaal-, ontwerp- en inkoop keuzes
worden de basiscijfers gratis beschikbaar gesteld door
Circular Engine en DUINN. Gebruikers van circulairecijfers.nl kunnen de data eenvoudig in excel overnemen,
aanvullingen voorstellen en suggesties doen voor verbeteringen. Het grote voordeel is dat je alle cijfers bij de
hand hebt in één overzicht. Op deze wijze wordt het voor
een bredere groep mogelijk om snel en eenvoudig inzicht
te krijgen in de milieu-impact van materialen. Dit initiatief overbrugt het gat tussen geen cijfers hebben en een
volledige specialistische levenscyclusanalyse (LCA). Zo
versnellen we de transitie naar een duurzame en circulaire toekomst met significant lagere CO2-uitstoot.
Persbericht Circular Engine en Duinn, 24-01-2021

Geef thuisbatterij 30 procent subsidie
De Nederlandse netbeheerders en Energy Storage NL
willen dat de rijksoverheid vasthoudt aan het afbouwpad
van de salderingsregeling voor zonnepanelen en een
subsidie van 30 procent voor thuisbatterijen invoert. De
netbeheerders zien de thuisbatterij als een van de antwoorden voor het steeds vollere stroomnet. ‘Het aantal
zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het
net hier niet op berekend is’, aldus Netbeheer Nederland.
‘Het tijdelijk opslaan van zonnestroom is hiervoor een
uitstekende oplossing, maar thuisbatterijen zijn in ons

land voor de consument nog niet rendabel. Nederland
blijft hiermee achter bij onder andere België en Duitsland. Subsidie op opslag – parallel aan afbouw van de
salderingsregeling – is daarom een belangrijk middel om
het investeren in zon op dak te blijven stimuleren.’
De netbeheerders stellen dat het aantal knelpunten op de
laagspanningsnetten naar verwachting de komende jaren
sterk zal toenemen, tot wel 50 procent in 2030. De drukte
op de laagspanningsnetten kan daarmee volgens hen
een barrière gaan vormen voor consumenten en bedrijven om te blijven investeren in zonnepanelen op daken.
‘Lokale opslag van elektriciteit – in buurtbatterijen of een
thuisbatterij – kan een goed middel zijn om die barrière
weg te nemen. Opslag is helaas financieel nog niet interessant, onder andere door de salderingsregeling.’
Uit onderzoek van netwerkbedrijf Alliander – waartoe
netbeheerder Liander behoort – blijkt dat een subsidie
van 30 procent op de investeringskosten een thuisbatterij al in 2023 rendabel maakt voor consumenten. ‘Nader
onderzoek is echter nodig’, aldus Netbeheer Nederland.
‘Voor het bepalen van de hoogte van de vereiste investeringssubsidie, moet een meer nauwkeurige analyse
uitgevoerd worden. Deze hoogte hangt immers af van
de gekozen uitgangssituatie zoals de hoeveelheid zonnestroomproductie, de hoeveelheid elektriciteitsgebruik
en de dimensionering van de thuisopslag. Wij roepen
daarom het kabinet op om te onderzoeken op welke wijze
thuisopslag bij consumenten gestimuleerd kan worden
en de uitkomsten te betrekken bij de totstandkoming van
een nieuw regeerakkoord.
Lees verder >
Nieuwsbrief SolarMagazine, 24-01-2021

Zeewierextract verbetert bodem en
verkleint CO2-voetafdruk voor brouwgerst
Swinkels Family Brewers start, na een eerste succesvolle test op haar eigen gerstveld, met een pilot waarin ze
zeewierextract gebruikt als biologische groeistimulant
voor haar brouwgerst. Op drie locaties wordt in totaal
zes hectare brouwgerst bewerkt met de biostimulant,
wat ervoor moet zorgen dat de opbrengst van de gerstoogst toeneemt, het waterverbruik vermindert en de
bodem meer CO2 opneemt en vastlegt. De pilot wordt
uitgevoerd in samenwerking met mouterij Holland Malt,
The Seaweed Company en twee agrariërs die zijn aangesloten bij het initiatief Boer Bier Water.

Lees verder op pagina 14
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DUURZAME INITIATIEVEN
IN VOGELVLUCHT
duurzame concept dat dit bedrijf tot in de details doorvoert. Ook het ontwerp van Martin Bekebrede gooit hoge
ogen: een ruime kuip en riant zonnedek. Een prachtige
start voor dit jonge bedrijf uit Woudsend.

Stap virtueel een windturbine binnen

IKEA stopt met plastic verpakkingsmateriaal voor producten vanaf 2028
IKEA gaat vanaf 2028 volledig stoppen met het gebruik
van plastic in consumentenverpakkingen. De beëindiging
wordt de komende jaren in fases doorgevoerd, beginnend
bij de nieuwe producten die IKEA vanaf 2025 verkoopt.
Vanaf 2028 zijn alle consumentenverpakkingen volledig
plasticvrij. IKEA zet zich in om plasticgebruik en vervuiling tegen te gaan en wil de industrie motiveren om
oplossingen te bedenken op het gebied van hernieuwbaar
en gerecycled verpakkingsmateriaal. Deze stap past
binnen de ambitie van IKEA om in 2030 klimaatpositief en
circulair te zijn.

Eerste duurzame sloep van Europa
Het Friese bedrijf Sloepmakerij heeft een primeur: de
allereerste duurzame sloep van Europa. Het afgelopen jaar
heeft het bedrijf hard gewerkt om deze 3D geprinte sloep
op de markt te krijgen. De sloep geprint van PET-flessen
en volledig duurzaam afgebouwd, is een samenwerking
met de TU Delft. Deze prestigieuze kennisinstelling doet
Life Cycle Analysis voor het bedrijf en toont daarmee de
duurzaamheid van de sloepen aan.
Marieke de Boer, CEO van het bedrijf vertelt: “Helaas
ging de HISWA te Water in september niet door, hierdoor
hebben wij besloten om onze marktintroductie tijdens de
MASTERS EXPO te doen. De reacties zijn overweldigend.
Er zijn zelfs reacties vanuit Monaco vanuit een groot
watersport evenement”. Meest gehoord is lof voor het
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Wilde je altijd al eens bovenop een windturbine staan?
Of beter begrijpen hoe een windturbine wind omzet in
elektriciteit? Ga dan mee naar één van de Luminus windturbines in Geel-West voor een virtueel bezoek. En geniet
van het uitzicht. Adembenemend en net echt. Tijdens je
virtueel bezoek, ontwikkelt in het kader van de Dag van
de Wetenschap, krijg je ook allerlei interessante weetjes
mee. Start virtueel bezoek >

Waterstof-aangedreven Toyota
Toyota heeft een heel bijzondere conceptversie van zijn
‘hot hatch’ GR Yaris onthuld, de conceptcar GR Yaris
Hydrogen. Deze bij wijze van proef ontwikkelde showcar
is uitgerust met een experimentele verbrandingsmotor die
wordt gevoed door waterstof. De brandstoftanks en het
tankproces van de experimentele Yaris GR Hydrogen zijn
dezelfde als die in de Mirai, Toyota’s waterstof-elektrische
sedan die ook op waterstof rijdt. Echter, waar de Toyota
Mirai gebruikmaakt van brandstofceltechnologie – die de
waterstof omzet in elektriciteit – en een elektromotor, is de
GR Yaris Hydrogen uitgerust met een verbrandingsmotor
die waterstof rechtstreeks als brandstof gebruikt.
Persbericht Toyata, 02-12-2021

Doorbraak koffermarkt
De I AM GREEN Collection, een gloednieuwe, revolutionaire koffercollectie, is vrijwel geheel gemaakt van
100% gerecyclede materialen. Princess Traveller werkte
hiervoor samen met Waste Free Oceans en de Nationale
Postcode Loterij. Beide partijen zijn belangrijk geweest
voor deze doorbraak!
Hergebruik zwerfafval. Eerder lanceerde Princess Traveller al de Green Collection: koffers waarvan de schaal, de
binnenvoering en de ritsen gemaakt zijn van gebruikte en
gerecyclede PET flessen. De I AM GREEN Collection gaat
een flinke stap verder: de wielen, het trolleysysteem en de

nat maakt en het tot het voorjaar in een afgelegen hoekje
van de tuin laat staan, dan heb je geweldig bladcompost
dat direct is aan te brengen op je tuinbodem. Goed voor
je planten, je bodem en effectief om onkruid te beperken.
Deze ‘home made’ bladcompost is niet alleen gratis, maar
bevat bovendien alle nuttige schimmels en bacteriën die
nodig zijn voor een gezond bodemleven.
handvatten zijn gemaakt van oude visnetten en touwen
die door Waste Free Oceans en haar partners verzameld
worden in havens over de hele wereld.

Grote Duurzaam Gedrag magazine online
Het Grote Duurzaam Gedrag magazine van de Behaviour Club is nu online beschikbaar. Klimaatverandering
wordt steeds zichtbaarder. Maar ondanks de urgentie en
de kennis, lukt het veel mensen niet om écht in actie te komen en duurzamer te leven. Voor dit magazine verzamelde
de Behaviour Club belangrijke inzichten en adviezen voor
het realiseren van duurzaam gedrag bij je doelgroep, de
weerstand die daarbij kan optreden en hoe je die weerstand kunt ombuigen.

Vernieuwde milieuthermometer zorg
Onlangs is de nieuwe versie van het milieumanagementsysteem voor zorginstellingen in gebruik genomen.
Stimular heeft deze samen met Milieuplatform Zorgsector, de branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg,
opgesteld. De Milieuthermometer Zorg grijpt in op 15
verschillende duurzaamheidsthema’s in de bedrijfsvoering.
Een ziekenhuis of zorginstelling kan een certificaat behalen op het niveau brons, zilver of goud. Stimular begeleidt
zorginstellingen bij het behalen van een certificaat en
ondersteunt diverse lokale duurzame zorgkringen met
kennis en advies.
Nieuwsbrief Stimular, 22-11-2021

Bladeren niet blazen maar zuigen
Het is hoog tijd om de bladblazer te vervangen door de
bladzuiger. Blad is namelijk geen afval, maar belangrijk
voor de bodem en de biodiversiteit. En met die bladzuiger
maak je fantastisch bladcompost.
Sommige bestaande bladblazers hebben al een zuig- en
opvangstand. Zet je de machine in deze stand, dan wordt
het blad opgezogen en soms direct kleiner gehakseld. Het
blad komt in een opvangzak en daarmee is bladafval in één
klap veranderd in gratis compost. Als je dat opgevangen
blad in een plastic zak stopt met een paar gaten, het goed

Zonneplan voorspelt opbrengst
zonnepanelen
Zonnepanelenbezitters die gebruikmaken van de app
van Zonneplan kunnen nu gebruikmaken van de functie
‘Gebruik je eigen zonnestroom’. De app voorspelt voor
elk uur van de dag hoeveel stroom de panelen opwekken.
Daarmee sorteert Zonneplan voor op de afbouw van de
salderingsregeling.
Elke gebruiker krijgt in de app een woningspecifieke opbrengstvoorspelling, op basis van de gegevens van weersatellieten van EUMETSAT. De locatie en hellingshoek van het
dak vormen daarbij belangrijke variabelen. Zo zal iemand
met een oost-west georiënteerd dak in de ochtend en namiddag een hogere opbrengst hebben dan een dak op het zuiden,
terwijl een woning in Den Helder al met al meer stroom zal
opwekken dan eenzelfde soort huis in Doetinchem.
Persbericht Zonneplan, 22-11-2021
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Eerder dit jaar zorgde een test met het gebruik van het
zeewierextract op het gerstveld van brouwerij Bavaria
voor positieve resultaten. Reden om een grotere pilot uit
te rollen: in samenwerking met twee boeren in de buurt
van brouwerij Bavaria wordt in totaal zes hectare brouwgerst besproeid met het natuurlijke zeewierextract. Door
middel van vochtmeters in de bodem en het afnemen van
bodemmonsters worden de resultaten van de pilot constant gemonitord. De biostimulant moet ervoor zorgen
dat de aarde rijker wordt en meer koolstof kan opnemen,
de weerstand van de gerst tegen plantziektes wordt vergroot en er minder water nodig is om de gerst te telen.
Persbericht Swinkels Family Brewers, 25-11-2021

Overmatige algengroei aanpakken via
fosfaatverwijdering en terugwinning
Het Bossche bedrijf Aquacare gaat zijn technologie BiOPhree®, waarmee het fosfaten uit (afval)water verwijdert,
op de markt lanceren in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het verwijderen van fosfaat uit het effluent van
rioolwaterzuiveringen is noodzakelijk om de kwaliteit van
het oppervlaktewater te verbeteren. Een tweede stap is
dat het verwijderde fosfaat teruggewonnen wordt en opnieuw als grondstof wordt ingezet. De technologie richt
zich in beginsel op rwzi’s in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk.
Met een absorptiemiddel haalt Aquacare het fosfaat uit
het oppervlaktewater. “Afgestemd op de normering halen
we van een bepaalde waterhoeveelheid al het fosfaat er
uit. De behandelde waterstroom zal een effluent hebben
met een zeer lage fosfaatconcentratie. Het systeem is
modulair gebouwd en kan naar elke situatie worden aangepast. Bij de terugwinning van het fosfaat (door het absorptiemiddel te regenereren) ontstaat er een vloeibare
fosfaatstroom die weer als grondstof zou kunnen dienen
voor andere toepassingen”, zegt Tako van Croonenborgh,
managing director van Aquacare.
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Het bedrijf wil met deze technologie ook een vloeibare
waardestroom creëren om de fosfaat weer te hergebruiken in bijvoorbeeld kunstmest voor de landbouw. Van
Croonenborgh: “We moeten dit nog verder doorontwikkelen in pilots, dat is de volgende stap. De samenstelling
van zo’n waardestroom is nog onbekend. Op dit moment
is de fosfaatverwijdering an sich het primaire doel om
deze technologie bij waterschappen toe te passen en het
terugwinnen is een mooie tweede stap.” Deze technologie
kan ook worden toegepast in koelwater. Zonder fosfaat in
het koelwater ontbeert de voeding voor microbiologische
activiteit. Indien er geen micro-organismen groeien, zijn
er ook minder biociden nodig. Deze toepassing gebeurt
al op een aantal locaties, maar moet nog verder worden
uitgebouwd.
De nieuwe Kaderrichtlijn Water stelt hoge eisen op het
gebied van waterecologie in oppervlaktewater, waaronder de fosfaatniveau’s. De nieuwe techniek van Aquacare
is de enige techniek die de fosfaatconcentraties tot dit
niveau kan verwijderen.
Nieuwsbrief WaterForum, 01-10-2021

Na kleine aanpassing 85 procent grote daken
geschikt voor zonnepanelen
Maar liefst 85 procent van de grote daken in Nederland
is na een kleine aanpassing geschikt voor zonnepanelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de TKI Urban
Energy naar constructieve beperkingen voor zonnepanelen op daken. Vooral agrarische gebouwen en oude
panden zijn volgens de onderzoekers kansrijk. Het
onderzoek is uitgevoerd door SYSTEMIQ in opdracht
van en in samenwerking met TKI Urban Energy en de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Verzekeraar en stroomnet

De analyse is tot stand gekomen aan de hand van 164
constructieve rapporten en 20 diepte-interviews met

projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en andere stakeholders. Het onderzoek heeft expliciet alleen gekeken
naar de constructieve beperkingen. Natuurlijk kunnen er
ook andere redenen zijn waarom een dak geen pv-installatie krijgt, bijvoorbeeld bezwaar van verzekeraars of een
vol stroomnet. Er ligt volgens de studie op dit moment
2,8 terawattuur aan zonnepaneelinstallaties op grote daken in Nederland. De projecten in de pijplijn zijn nog eens
goed voor 5,9 terawattuur aan nieuwe zon-op-daksystemen tot 2030. Met minimale aanpassingen kan daar
nog een keer 1,1 terawattuur extra bij komen tot 2030.
De onderzoekers stellen dat de benodigde investering
voor een lichte constructieve beperking namelijk minder
dan 10 euro per vierkante meter en daarmee gemiddeld
10 procent van de investeringskosten bedraagt. Die 1,1
terawattuur zonne-energie is goed voor 10 vierkante
kilometer aan dakoppervlak die er extra bij komt, oftewel
circa 1.000 grootschalige zonnedaken. Dat is genoeg voor
het elektriciteitsverbruik van 400.000 huishoudens.
Lees verder >
Zonneflits, 01-12-2021

Naar schonere lucht voor omwonenden
Tata Steel
De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata
Steel moeten omlaag. Daarom komt het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat samen met provincie
Noord-Holland met een plan van aanpak. Kern van het
plan is het aanscherpen van vergunningen, de vervuiling sneller en meer omlaag brengen en beloftes van
Tata Steel om minder schadelijke stoffen uit te stoten
zoveel mogelijk omzetten naar verplichte maatregelen.
Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg,
Infrastructuur en Waterstaat, vandaag in een brief aan
de Tweede Kamer. Om te toetsen of de verbeteringen
daadwerkelijk gerealiseerd zijn, volgen in 2022 twee onafhankelijke stofdepositie onderzoeken (onderzoek naar
neergedaald stof in de leefomgeving) door het RIVM.
Het plan bevat zeven actielijnen die zorgen dat de
luchtverontreinigende uitstoot versneld omlaag gaat
en de leefomgeving in de regio IJmond gezonder wordt.
Daaronder valt het aanscherpen van de huidige vergunningen, waardoor Tata Steel fabrieken en productieprocessen moet aanpassen. Tata Steel heeft op aandringen
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
de provincie Noord-Holland besloten een aantal plannen
uit de Roadmap Plus versneld uit te voeren. De uitstoot
van lood gaat versneld omlaag: 70% minder eind 2023
(dit was 2025), en de uitstoot van PAK’s 50% minder in
2022 (dit was 30%). Waar dat kan worden de acties uit de

Roadmap Plus omgezet in verplichte maatregelen. Om te
zorgen voor een transparant beeld van de uitstoot en om
te toetsen of de verbeteringen ook echt worden behaald,
wordt het monitoringsprogramma uitgebreid en aangescherpt, waaronder twee nieuwe onafhankelijke depositieonderzoeken door het RIVM in 2022.
Tata Steel heeft inmiddels aangekondigd over te stappen
op een duurzamer productieproces met gebruik van
waterstof en groene stroom. Het ministerie laat in 2022
onderzoeken wat deze overstap betekent voor de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden. De realisatie van de overstap naar waterstof duurt nog best lang:
de ambitie van Tata Steel is om in 2030 deels, en in 2050
volledig overgestapt te zijn. Dat betekent dat in 2030 een
eerste Kooksfabriek gesloten kan worden. Daar willen
het Rijk, provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten niet op wachten. Ook op de kortere termijn moet het
bedrijf schoner produceren en de gezondheidsrisico’s
voor omwonenden zo klein mogelijk maken.
Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
01-12-2021

Hogeschool Windesheim valt opnieuw in
de prijzen met onderzoek naar hergebruik
kunststoffen
Onderzoeksgroep Windesheim beloond met prijzen.
Na het winnen van een half miljoen euro door lector
Margie Topp eerder deze week voor baanbrekend onderzoek naar het recyclen van moeilijke kunststoffen, valt
hogeschool Windesheim in Zwolle opnieuw in de prijzen.
De onderzoeksgroep Kunststoftechnologie van associate
lector Albert ten Busschen won de RAAK-award voor het
beste praktijkonderzoek van hogescholen. De groep doet
onderzoek naar het hybride hergebruik van kunststoffen.
Het onderzoek biedt een oplossing voor een groeiend
probleem. Kunststoffen die heel functioneel zijn in hun
gebruik, maar nauwelijks te recyclen, worden weggegooid aan het eind van de levensduur van het product
waarin ze zijn verwerkt. Met het ontwikkelen van nieuwe
producten kunnen deze kunststoffen een tweede leven
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan afgedankte windmolenwieken die verder kunnen als oeverbeschoeiing en
oud-NS-interieur verwerkt in nieuwe spooronderdelen.
De prestigieuze RAAK-award voor hogescholen is goed
voor tienduizend euro. Maar het gaat meer dan om alleen
geld. “Deze prijs samen met de Deltapremie in precies
dezelfde week is een prachtige erkenning voor de onderzoeken van het lectoraat Kunststoftechnologie”, vertelt
Ten Busschen. “Het is een stimulans om via ons onderMILIEU COMPACT 15

zoek blijvend bij te dragen aan een duurzamere wereld,
waarin we een stuk slimmer met kunststoffen omgaan.”
Bron: rtvoost.nl

Van grassappen tot microalgen
Bermmaaisel is een reststroom die in grote hoeveelheden vrijkomt, bij het onderhoud van groenzones en van
de randen van landbouwvelden. Voor de valorisatie van
maaisel is een eerste raffinagestap nodig om de vloeibare
van de vezelfractie te scheiden. Die vloeibare fractie is
rijk aan nutriënten en kan door landbouwers gebruikt
worden om algen te kweken. In andere woorden, dit kan
dus een nieuwe inkomstenbron vormen voor Vlaamse
landbouwers. Daarnaast zien we in het Westerse dieet
steeds minder dierlijke eiwitten. Als alternatief importeren we plantaardige eiwitten zoals soja uit Zuid-Amerika,
wat nadelig is voor onze eigen landbouw. Algen kunnen
een alternatief bieden op die geïmporteerde eiwitten
Grass2Algae onderzocht daarom de technische en economische haalbaarheid van algenkweek op basis van de
hoeveelheid beschikbaar gras op 3 partnerboerderijen.
De grasverwerkingsgegevens werden verzameld door het
Grassification-project (geleid door Universiteit Gent) en de
microalgenteelt-gegevens werden verzameld door Thomas
More, AnKo Projects en Universiteit Gent. Via cijfers uit het
Grassification-project werd ook bekeken hoe de vezelfractie
kan toegepast worden om de economische haalbaarheid
van het proces te verbeteren. Er komen enkele interessante
resultaten uit het onderzoek. Zo werden meerdere algen
getest en vooral Chlorella sorokiniana blijkt een zeer beloftevolle micro-alg die met grassap gekweekt kan worden.
Bijkomend onderzoek is nodig om aan te tonen dat het eindproduct van deze algenkweek de vereiste kwaliteit haalt,
zoals de aanwezigheid van schimmels, gisten en bacteriën in
het eindproduct. Opschaling zal ook nodig zijn om het ware
potentieel van het grassap te ontdekken!
Voor meer info: www.vlaanderen.be/pdpo
Persbericht Universiteit Gent, 01-12-2021
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Mercedes onthult elektrische auto die 1000
km kan rijden op één batterij
Een elektrische auto met een actieradius van 1000 kilometer, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar volgens
Mercedes Benz is het mogelijk. Samen met de monteurs
van de auto’s van Formule 1 coureurs Lewis Hamilton en
Valtteri Bottas schaafde het net zo lang aan het ontwerp
tot het lukte. Op 3 januari onthult Mercedes het eerste
model. Markus Schäfer, de COO van Daimler Group
Research en Mercedes-Benz Cars, deed de aankondiging
van de aanstaande onthulling op LinkedIn. Schäfer
schrijft in de post dat hij van mening is dat de ontwikkeling van elektrische auto’s veel sneller moet gaan. De
manier waarop auto’s de afgelopen 130 jaar steeds zijn
verbeterd, is daarvoor volgens hem niet langer toereikend. De auto van de toekomst moet ‘helemaal opnieuw
worden uitgedacht’. En naar eigen zeggen heeft Mercedes dat met deze nieuwe Vision EQXX gedaan. De auto
waarvan enkele tot de verbeelding sprekende foto’s zijn
vrijgegeven, moet voldoen aan eisen die voorheen onmogelijk werden geacht. Zo moet de auto 1000 km kunnen
rijden op één batterij. Dus in één keer van Rotterdam
naar Zuid-Frankrijk, zonder te moeten stoppen om de
batterij op te laden.
De energie-efficiëntie van de elektromotor is dermate
hoog dat de auto minder dan 10 kilowattuur (kWh) per
100 kilometer verbruikt. Dat is een grote vooruitgang
als je bedenkt dat de meest efficiënte elektrische auto
op dit moment, de Tesla model 3, 14 kilowattuur per 100
kilometer opsoupeert. Deze auto was in september de
best verkochte auto in Europa. Om die energie-efficiëntie te krijgen heeft Mercedes naast het optimaliseren van
software en technologie ook veel aandacht gestoken in de
aerodynamica van het model.
Nieuwsbrief ChangeInc., 27-11-2021

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn
na consultatie aangepast
Het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP)
– nodig om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren
– is na consultatie aangepast door de bewindspersonen
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ermee
ingestemd het definitieve 7e AP aan de Tweede Kamer te
zenden. Er is 118,7 miljoen euro vrijgemaakt voor toekomstig mestbeleid. Dit geld wordt de komende 4 jaar
ingezet voor onder andere onderzoeks- en pilotprojecten,
ondersteuning van gebiedsprocessen, monitoring, toezicht en handhaving. Nederland is verplicht om elke vier

jaar een actieprogramma Nitraatrichtlijn in te dienen bij
de Europese Commissie, waarin we aangeven hoe we ons
mestbeleid versterken zodat de waterkwaliteit verbetert.
Dit is essentieel voor het milieu, de gezondheid van mens
en dier en draagt bij aan onze biodiversiteitsdoelen.
De minister van LNV heeft bij de publicatie van het
ontwerp 7e AP aangegeven open te staan voor aanpassingen, mits het alternatief evenredig bijdraagt aan
het halen van de gestelde waterkwaliteitsdoelen en
alternatieven ook uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De
consultatie, sectorgesprekken, Tweede Kamermoties en
analyses van diverse kennis- en adviesinstellingen hebben geleid tot enkele belangrijke aanpassingen. Daarmee
zijn de maatregelen beter toe te passen in de praktijk
en zijn de meest negatieve economische effecten deels
opgevangen. Het 7e AP legt zo een basis voor verbetering
van de waterkwaliteit.
Eén van de aanpassingen betreft de verplichte rotatie
met rustgewassen zodat er minder meststoffen uitspoelen naar het grondwater. Om ervoor te zorgen dat de
maatregelen genomen worden daar waar ze het meest
effect hebben, gaan deze alleen gelden op zand- en
lössgronden. Omdat de impact op klei- en veengronden
gering is, worden deze gronden hiervan uitgezonderd,
evenals de biologische akkerbouw en langjarige teelten,
zoals de bomenteelt, aspergeteelt en sommige sierteelten. Een ander belangrijk onderdeel van het 7e AP is de
verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te
zaaien. Ook deze verplichting gaat alleen gelden op zanden lössgronden. Wintergewassen worden uitgezonderd
van deze regel, mogelijk kunnen de volgende teelten in
die categorie gaan vallen: wintergroenten, bloembollen
die in najaar worden gepoot, suikerbieten en zetmeelaardappelen. Hierover volgt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).
Lees verder >
Persbericht Ministerraad, 27-11-2021

ACM benadrukt belang van consumentenbescherming bij aardgasvrij maken van wijken
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 1,5
miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn en van
het aardgas afgesloten moeten worden. De Autoriteit
Consument & Markt (ACM) vindt verduurzaming van
woningen belangrijk en wijst erop dat draagvlak onder
bewoners essentieel is om deze warmtetransitie soepel te
laten verlopen. Daarom vraagt de ACM aandacht voor de
zorgen van consumenten en doet zij een aantal aanbevelingen om de rechten voor consumenten te borgen.

Hiermee wil de ACM het vertrouwen van consumenten
- en daarmee het draagvlak voor de warmtetransitie vergroten.
In de paper Waarborgen voor consumenten in de
wijkgerichte aanpak doet de ACM aanbevelingen aan
beleidmakers en uitvoerders van de warmtetransitie.
Deze paper is onderdeel van een reeks publicaties waarmee de ACM een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan
keuzes die in het kader van de energietransitie moeten
worden gemaakt.
Persbericht ACM, 26-11-2021

Europa’s duurzaamste studentenhuisvesting
In Amsterdam is Student Experience Amsterdam Minervahaven gerealiseerd en volledig in gebruik genomen, alle
ruimten zijn verhuurd. Student Experience Amsterdam
Minervahaven is het meest duurzame studentencomplex
van Europa. Het complex ontving de awards voor Best
Sustainable Student Housing & Best Student Housing
Property.
De gevels zijn aan drie zijden van het door VURB Architects ontworpen gebouw voorzien van zonnecellen zodat
het complex grotendeels zelfvoorzienend kan zijn in de
energiebehoefte. Deze techniek is nog niet eerder op zo’n
grote schaal toegepast in Nederland. De PV-panelen in
de gevel zijn voorzien van een selectieve glasplaat die
één bepaalde lichtfrequentie terugkaatst. De montage
van de kleurloze panelen onder een hoek van vier graden
zorgt voor variatie in de kleurwaarneming. ?Student
Experience Amsterdam Minervahaven is een gebouw
van 25.000m2 en biedt verblijf aan ongeveer 600 internationale studenten. “Studenten kunnen hier samen leven,
ontspannen, studeren, sporten en werken. De lobby en
begane grond zijn voor iedereen van binnen en buiten het
gebouw toegankelijk. Hier bevinden zich het restaurant,
gym, lounge, studie-, vergader- en commerciële ruimtes
en een gelijkvloerse fietsenstalling,” aldus Johan en Letty
Verweij van Student Experience.
Persbericht Techniplan, 23-11-2021

Bedrijven kunnen zich beter voorbereiden op
elektrische wagenparken
Het lijkt allemaal vrij eenvoudig. Je koopt een EV-voertuig en daar ga je meer rijden. Je stopt een stekker in het
stopcontact om hem op te laden en de wagen rijdt vervolgens als een zonnetje. Maar zo eenvoudig is het niet. Er
komen regelmatig situaties voor waarbij een nieuw elektrisch voertuig aan de lader wordt gezet en dat de wagen
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’s morgens niet opgeladen is. Dit kan diverse oorzaken
hebben. Er kan bijvoorbeeld onvoldoende stroom op het
elektriciteitsnet beschikbaar zijn. Of de laadpaal kan niet
communiceren met de software van het voertuig. Vaak
worden de aanschaf van laadinfra en van het voertuig los
van elkaar bekeken. Het voertuig wordt vaak aangeschaft
door bijvoorbeeld een fleetmanager, maar laadinfrastructuur door de facilitair manager. De laadinfrastructuur
wordt dan makkelijk gezien als onderdeel van de locatie
en niet als een zeer belangrijk onderdeel voor het goed
laten verlopen van de logistieke operatie. Daarnaast
rijdt een elektrische bedrijfswagen anders en heeft een
bestuurder een grote rol bij het optimaal gebruik van het
voertuig en het slagen van de transitie naar elektrisch.
Voor een goede start zijn bestuurders al in het voortraject betrokken, om feedback te geven over het voertuig
vanuit de operatie en betrokkenheid te creëren. Daarnaast volgen bestuurders eerst een korte introductietraining om bijvoorbeeld gewend te raken aan tussentijds
laden, als dat nodig is.

Advies van een expert is key. Ga opzoek naar een bedrijf dat EV-ervaring heeft en laat die meekijken en
een energiescan doen. Begin tijdig, want als er bijvoorbeeld uitbreiding op de netaansluiting nodig is, kan dat
maanden duren. Geef chauffeurs een goede introductie
bij aanvang. Elektrisch rijden kan heel efficiënt, maar
daar is wel ervaring voor nodig. Er zijn in Nederland een
paar bedrijven die succesvol zijn begonnen met de stap
naar een EV-wagenpark. Top Delivery Services (TDS) bezorgt IKEA bestellingen aan huis met duurzame trucks.
Hiermee dragen zij bij aan de duurzame eisen van hun
Zweedse opdrachtgever. HAVI Logistics bevoorraad
McDonalds in Utrecht met een lichtgewicht EV-truck
met een koel-vriescombinatie. Red je Pakketje is inmiddels de allereerste volledig fossielvrije bezorgdienst van
Nederland.
Persbericht Bluekens EV, 25-11-2021
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Wienerberger en Leadax sluiten samenwerking over circulair platdakmembraan
Leadax Roov is een nieuw duurzaam platdakmembraan
dat wordt gemaakt van een plastic reststroom en aan
het eind van zijn levensduur wordt gerecycled. De CO2
footprint is tot wel 85% minder dan vergelijkbare oplossingen voor het platte dak. Dit innovatieve product komt
begin 2022 op de markt. Voor de Europese distributie
van Leadax Roov hebben Wienerberger en Leadax een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, de uitrol start in
Nederland.
De Nederlandse scale-up Leadax gebruikt gerecycled
polyvinylbutyral (PVB) voor waterdichtings- en afdichtingsproducten, zoals loodvervangers en platdakmembranen. PVB is de beschermende plastic folie in veiligheidsglas. Alleen al in Europa wordt jaarlijks 1,5 miljard
kilo PVB-afval geproduceerd (150 keer het gewicht van
de Eiffeltoren). Leadax’ ambitie is dit afval beter te gebruiken op alle daken ter wereld. Voor de internationale
introductie van het nieuwe platdakmembraan Leadax
Roov is de samenwerking met Wienerberger een belangrijke volgende stap. Het zet nieuwe trends voor het platte
dak, wereldwijd.
Bij de productie en installatie van Leadax Roov neemt
duurzaamheid en circulariteit een belangrijke plaats in.
Het circulaire platdakmembraan stoot tot 85% minder
CO2 uit dan vergelijkbare oplossingen voor het platte
dak. De witte kleur levert tevens een substantiële reflectiewaarde op. Leadax Roov kan bovendien eenvoudig
zonder open vuur worden aangebracht op het dak.
De ambities van Leadax en kwaliteiten van Leadax Roov
sluiten uitstekend aan bij de duurzame strategie van de
internationale Wienerberger groep. Het bedrijf focust
op het continu verhogen van het gebruik van te recyclen
materialen. Circulariteit is een centrale pijler van haar
duurzaamheidsprogramma: in de toekomst moeten alle
producten voor 100% herbruikbaar of hoogwaardig te
recyclen zijn.
Persbericht Wienerberger, 25-11-2021

Royal HaskoningDHV en Aquacare werken
samen voor maximale fosfaatterugwinning
Aquacare en Royal HaskoningDHV hebben besloten om
gezamenlijk de nieuwste game changing innovatie op het
gebied van fosfaatverwijdering en fosfaatterugwinning
naar de markt te brengen, genaamd BiOPhree®. Deze exclusieve samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op de huishoudelijke afvalwatermarkt in Nederland

en het Verenigd Koninkrijk en zorgt voor een betere waterecologie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Overmatige algengroei in het oppervlaktewater
is een wereldwijde uitdaging die zorgt voor forse ecologische en economische schade. Algengroei in oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid fosfaat
in het water. Door het fosfaat vergaand te verwijderen,
zoals uit huishoudelijk afvalwater, wordt deze drijvende
kracht voor algengroei grotendeels weggenomen.

en arbeidsveiligheid. Als aanvulling hierop geven keurmerkhouders advies over het milieuprofiel van beton en
leveren ze een hoge kwaliteit beton. Daarnaast streven
keurmerkhouders naar een hoge inzet van secundaire
materialen. Ook moet de verantwoorde herkomst van
grondstoffen worden aangetoond.
Persbericht De Hoop Terneuzen, 29-11-2021

De combinatie van de specifieke kennis van beide organisaties maakt deze samenwerking een logische stap. Tako
van Croonenborgh, Managing Director bij Aquacare,
licht toe: “Het bezitten van alle technologische kennis
is één ding maar om het tot een echt succes te maken
moet je gaan samenwerken met een partij die marktkennis en markttoegang heeft. Een partij die ook gelooft in
circulaire economie en de waarde van terugwinnen van
grondstoffen uit afvalwater. Wij zijn dan ook trots dat
dit partnerschap met Royal HaskoningDHV tot stand is
gekomen en hebben vertrouwen in het succesvol samen
introduceren van deze technologie in de markt.”
Persbericht RHDHV,, 25-11-2021

‘Ramp bedreigt wereld’, kopte NRC Handelsblad een
halve eeuw geleden op de voorpagina. De openingszin
op 31 augustus 1971: „Als alles en iedereen doorgaan op
de manier waarop dat nu gebeurt, dan komt er binnen
enkele tientallen jaren een geweldige catastrofe.” Het
nieuws was een echte wereldprimeur, afkomstig uit een
conceptversie van het rapport The Limits to Growth dat
vertrouwelijk onder de Nederlandse pers circuleerde. De
opdrachtgevers? Een illuster gezelschap dat de geschiedenis zou ingaan als de Club van Rome.

Alle betonmortelcentrales De Hoop Terneuzen CSC gecertificeerd
Alle betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen
hebben het CSC-certificaat voor beton behaald. Namens SGS overhandigde Jeroen Pos de certificaten op
17 november 2021 aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen. In de afgelopen periode heeft SGS alle betonmortelbedrijven van
De Hoop CSC gecertificeerd. CSC staat voor Concrete
Sustainability Council en is een wereldwijd keurmerk
voor beton. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame
productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien
van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid

Groei is niet het probleem, maar de oplossing

Maar welke ‘geweldige catastrofe’ hing de wereld dan
boven het hoofd? In één woord: groei. Door het samenspel van een groeiende wereldbevolking, het gebruik van
grondstoffen en milieuvervuiling stevenden we af op de
ineenstorting van onze menselijke beschaving, tenzij
we drastische stappen ondernamen en grenzen stelden
aan de groei. De Club van Rome had een wereldmodel
met vijf parameters laten invoeren in een computer –
toen nog een geheimzinnige nieuwigheid die veel ontzag
wekte – om vervolgens diverse toekomstscenario’s te
berekenen. Telkens kwam het rekenwonder met hetzelfde grimmige antwoord: stop de groei, of de boel ontploft.
De boodschap sloeg in als een bom, maar helemaal nieuw
was ze niet. In 1967 voorspelden de gebroeders William
en Paul Paddock wereldwijde „hongersnoden, groter
dan ooit in de geschiedenis”. Nog hooguit tien jaar restte
ons, zoals bleek uit de toepasselijke titel van hun boek:
Famine 1975!
Maar gelukkig, we zijn er nog! Sterker, de milieuvervuiling nam sterk af (zeker in rijke landen), de wereldwijde
armoede daalde sneller dan ooit tevoren, de miljarden
hongerdoden bleven uit, grondstoffen werden juist goedkoper en overvloediger in plaats van duurder en schaarser. De planeet voedt anno 2021 veel meer monden dan
de doemprofeten ooit voor mogelijk hielden. In werkelijkheid nam het avontuur van de menselijke vooruitgang
een plotwending die bijna geen enkele onheilsprofeet
destijds had voorzien. Neem de voedselschaarste. Die
werd niet afgewend door het geboortecijfer de kop in te
drukken, of door zuiniger te eten en voedsel te herverdeMILIEU COMPACT 19

len, maar door de productiviteit van de landbouw spectaculair te verhogen. Terwijl Paul Ehrlich in The Tonight
Show over de nakende voedselcatastrofe predikte, waren
slimme wetenschappers volop bezig met oplossingen. In een
godverlaten gat in Mexico kweekte de agronoom Norman
Borlaug door jarenlang monnikenwerk nieuwe en betere variëteiten van tarwe, maïs en andere gewassen. Samen met
kunstmest, moderne irrigatie en tractoren zorgde het voor
een klein mirakel: overal verdubbelden landbouwopbrengsten, in Mexico ging het zelfs maal zes. De voorspelling van
de Club van Rome dat er tegen het jaar 2000 „wanhopige
landschaarste” zou ontstaan, kon de vuilnisemmer in.
Lees verder >
NRC, 28-11-2021

Elektriciteitsnet en waterstofinfrastructuur
Noordzeekanaalgebied nu nationaal belang
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft
de verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur en de
ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor Noord-Holland tot projecten van nationaal belang verklaard. Het
Noord-Hollandse waterstofnetwerk, dat van cruciaal
belang is voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied
(NZKG), moet onderdeel uit gaan maken van een landelijke infrastructuur voor waterstof (waterstofbackbone).
De verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur en de
ontwikkeling van een waterstofnetwerk zijn nu onderdeel
van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie
en Klimaat (MIEK). Het MIEK is een landelijk programma dat er op is gericht de klimaatdoelen van 2030 en
2050 te halen. Het programma heeft onder meer als doel
de Nederlandse industrie voorop te laten lopen op het
gebied van klimaat, milieu en energie. Daarnaast moet
het MIEK er voor zorgen dat Nederland een goede vestigingsplek voor industriële partijen blijft.
De infrastructuur die voor de industrie wordt aangelegd, kan
er aan bijdragen dat andere sectoren makkelijker de overstap
naar groene energie en stroom kunnen maken. Het Rijk wil
de projecten die in het MIEK zijn opgenomen op verschillende manieren ondersteunen. Het gaat onder andere om het
versnellen van processen en het oplossen van knelpunten.
Lees verder >
NZKG-nieuwsflits nr. 15 – 2021, 29-11-2021

Nederlandse satelliet onthult grote methaanuitstoot Australische kolenmijnen
Een Nederlandse groep wetenschappers heeft ruimte-instrument TROPOMI gebruikt om methaanemissies
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te berekenen van zes Australische kolenmijnen. Samen
leveren ze 7% van de landelijke kolenproductie, maar
ze blijken ongeveer 55% uit te stoten van wat Australië
opgeeft voor hun totale methaanuitstoot uit kolenmijnen.
Australië staat in de mondiale top-5 van kolenproducerende landen. Het geeft ongeveer een miljoen ton methaanuitstoot op voor zijn kolenmijnen. ‘Het is moeilijk te
geloven dat 7% van de kolenproductie verantwoordelijk
is voor 55% van de methaanemissies van kolenmijnen,’
zegt prof. Ilse Aben (SRON/VU), die de onderzoeksgroep
leidt. ‘Dus in werkelijkheid is de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd. En nog belangrijker is dat we nu weten welke
mijnen zulke grote uitstoters zijn, zodat we onze inspanningen beter kunnen richten op het beperken ervan.’
Het onderzoeksteam bestudeerde vijf ondergrondse
mijnen en één bovengrondse mijn. Vooral de uitstoot van
de bovengrondse mijn—Hail Creek—springt eruit. Het
is één van de 73 bovengrondse mijnen in Australië, maar
neemt 88% van de totale opgegeven emissie van bovengrondse mijnen voor zijn rekening. Eerste auteur Pankaj
Sadavarte (SRON/TNO): ‘De opvallendste bevinding is
dat de uitstoot van de bovengrondse mijn zoveel hoger is
dan verwacht, en veruit de grootste is die we zien in de
TROPOMI-data over het kolenmijngebied in Queensland.
In zijn eentje is Hail Creek verantwoordelijk voor 40%
van de uitstoot van alle zes bestudeerde mijnen samen.
Terwijl algemeen wordt aangenomen dat bovengrondse
mijnen veel minder methaan uitstoten dan ondergrondse
mijnen. En om eerlijk te zijn begrijpen we nog steeds niet
waarom deze mijn zoveel methaan uitstoot.’
Methaanreductie wordt gezien als cruciale stap om
klimaatverandering te vertragen op de korte termijn. Op
de COP26 in Glasgow hebben op initiatief van de VS en
de EU ruim honderd landen de Global Methane Pledge
ondertekend, om in 2030 de methaanuitstoot terug te
hebben gebracht met 30% ten opzichte van 2020. Een
paar belangrijke methaanuitstotende landen, waaronder
Australië, hebben deze toezegging niet ondertekend.
Persbericht TNO, 29-11-2021

Van disposable naar re-useable medische
hulpmiddelen
Binnen het Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te
komen voor de transitie van disposable naar re-useable
medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best
practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten,

inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die
bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen hun inbreng indienen tot 15 januari 2022. De
leden in de actieteams werken aan verschillende onderwerpen. Onlangs is het actieteam ‘Van disposable naar
reuseable’ gestart. Het actieteam begint met een leidraad
voor re-usable medische hulpmiddelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen die op de OK en IC in ziekenhuizen worden gebruikt. Hiermee worden ‘best practices’
in kaart gebracht en kunnen de partijen in de zorgsector – zowel aanbieders als vraagkant – de leidraad gaan
toepassen in de praktijk. Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen en ‘best practices’ te delen. De
input op deze vragen kan tot 15 januari ingediend worden
via zw@nen.nl.
Persbericht NEN, 29-11-2021

wijst een online uitgevoerd onderzoek van het ongediertebestrijdingsplatform Beestjes Kwijt uit. “Dat is veel”,
zegt Ruben Stal van Libès Ongediertebestrijding. “Maar
het komt wel overeen met wat we ‘in het veld’ zien. We
bestrijden het hele jaar door veel muizen. Steeds meer
eigenlijk. Hetzelfde geldt voor ratten. Beide beestjes zijn
door een waaier aan redenen in opkomst. Het is niet
tegen te houden.”

Gezonde grond als cadeau voor de volgende
generatie
Als fris tegengeluid op het kopen van spullen met een
korte levensduur, dat door de feestdagen wordt aangewakkerd, roept Aardpeer op om een cadeau te geven dat
lang meegaat, namelijk gezonde grond voor de volgende
generaties. Met de opbrengst van het symbolische cadeau,
te bestellen op Aardpeer.nl, wordt landbouwgrond veiliggesteld voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven, die zonder gebruik van pesticiden en kunstmest, goed
voor de aarde zorgen. Deze manier van boeren is hard
nodig, want in de gangbare landbouw staat de bodemkwaliteit onder druk. “Veel boerengrond heeft te lijden
onder intensief landgebruik en zware landbouwmachines
die de bodem verdichten. Door veelvuldig gebruik van
kunstmest, pesticiden en antibiotica neemt ook de bodembiodiversiteit af. De ontvanger van het “stukkie grond”
krijgt per post een certificaat met het stukkie vrijgekochte
grond, een Aardpeer broodzak van biologisch katoen en
een kaartje met een persoonlijk bericht van de gever.
De ‘stukkies gezonde grond’ zijn vanaf 35 euro te verkrijgen op Aardpeer.nl. Er zijn drie smaken: “bodem booster” (5 m2 t.w.v. 35 euro), “oogappeltje” (15 m2 t.w.v. 105
euro) en “toffe peer” (100 m2 t.w.v. 700 euro). De prijs van
de producten staat gelijk aan het aantal vierkante meters
gezonde landbouwgrond dat nodig is voor graan voor een
brood, een appelboom of een fruitmand.
Persbericht Aardpeer, 29-11-2021

Muizen en ratten nemen Nederland over
Maar liefst 56 procent van de Nederlanders heeft recentelijk muizen in en rond de eigen woning gezien. Dat

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel Nederlanders
bang zijn voor ratten. Op de vraag welk soort ongedierte
het meest angst aanjaagt, antwoordt 60% met ‘de rat’,
gevolgd door kakkerlakken (39%), wespen (37%) en muizen (31%). “De muis is ook wat kleiner dan de rat”, knikt
Stal. “En de rat heeft nu eenmaal een slechtere naam
dan de muis. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik nog wel
eens schrik van een rat, eerder dan van een muis.” Dat er
vooralsnog meer muizen dan ratten worden gezien is omdat ratten veelal buiten leven, waar muizen in de winter
graag naar binnen komen. “Muizen en ratten zijn schuwe
beestjes”, zegt Stal. “Ze laten zich niet snel zien. Als je ze
dus ziet, kun je er donder op zeggen dat zich een hele kolonie in de buurt bevindt. De beestjes vermenigvuldigen
zich dan ook nog eens in een waanzinnig tempo: binnen
een jaar kun je van 2 naar 1.000 exemplaren gaan.”
In de grote steden, maar ook op het platteland wordt de
laatste jaren steeds vaker overlast van ratten gemeld.
In sommige grote steden leven er nu al meer ratten
dan mensen. “Hoe dat komt? We zijn vooral ontzettend
slordig met etenswaren”, zegt Frans Bakker van het
Overijsselse FMB Services. “Er wordt voedsel op straat
gegooid of er worden zakken met huisvuil gewoon op
straat naast de kliko gezet. Dat vinden ratten geweldig.
Of mensen die de vogels voeren… We maken zo van onze
directe omgeving een heerlijk openluchtrestaurant voor
ratten en muizen.”
Persbericht Beestjes Kwijt, 30-11-2021
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Fieldlab Industrial Electrification tekent
contract voor demo-locatie bij Plant One
Rotterdam
In februari 2021 is het Fieldlab gestart vanuit het Solution Center op de RDM met advies aan bedrijven over
financiering en regelgeving en het begeleiden van haalbaarheidsstudies. De demo-locatie – waar het Fieldlab
in 2022 operationeel mee start – is de eerste plek in
Nederland waar in een open innovatielocatie Industriële elektrificatie technologieën op deze schaal getest
en doorontwikkeld kunnen worden samen met regionale industriepartners. “We kijken er naar uit om op deze
locatie midden in de Botlek, de industriële elektrificatie naar de praktijk te brengen. Plant One Rotterdam
is een goede match met het Fieldlab omdat zij partijen
helpen aan te tonen dat hun ideeën marktwaardig zijn.
Dat is exact waar wij voor staan. Het vinden van de
juiste technologiefit tussen technologieleveranciers en
industriële eindgebruikers.”, aldus Directeur Josepha
van Kollenburg. Fer Klinckhamers (CCO van Plant
One Rotterdam) continueert: “De activiteiten vanuit
het Fieldlab Industrial Electrification zijn een mooie
aanvulling op de onderwerpen waar we al praktisch
mee aan de slag zijn. Denk aan circulariteit, verduurzaming, CO2-reductie… Het thema Elektrificatie
kunnen we samen beter op de kaart zetten. Wij zetten
graag onze expertise in om dat doel te bereiken.” Het
Fieldlab Industrial Electrification is een gezamenlijk
initiatief van Port of Rotterdam, InnovationQuarter,
TNO, Deltalinqs en FME.
In het Fieldlab komen drie type technologieën te staan
die passen bij het cluster en die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken
op het gebied van industriële warmte, inpassing van
groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit. Denk
aan een vliegwiel dat zowel energie kan leveren als
opvangen en opslaan. Of een hybride boiler, die stoom
uit aardgas kan vervangen door stoom uit duurzame
elektriciteit. Met een divers scala aan elektrificatie
oplossingen is het Fieldlab dé ideale locatie om uit te
vinden wat de juiste technologie-fit is voor een bedrijf.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn of direct aan de slag
willen met e-boilers, elektrische aandrijvingen, warmtepompen of andere elektrificatie oplossingen kunnen
contact opnemen met het Fieldlab via info@flie.nl.
Meer informatie is te vinden op www.flie.nl.
Persbericht Fieldlab, 30-11-2021
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EU noemt kankerverwekkend glyfosaat
veilig voor toelating
Volgens de EU zou de controversiële en veelgebruikte
onkruidverdelger glyfosaat veilig zijn. Onafhankelijke
onderzoekers verwerpen de resultaten van EU research,
die door de industrie zou zijn beïnvloed. De EU-goedkeuring voor glyfosaat loopt af in december 2022, maar wordt
volgend jaar verlengd. Er is nu een eerste positieve veiligheidsbeoordeling afgegeven. Volgens een onafhankelijk
onderzoek door kankeronderzoekers is het EU-besluit gebaseerd op een foutieve analyse uitgevoerd door de Duitse
farmaceutische en chemiereus Bayer - een van de grootste
producenten van op glyfosaat gebaseerde producten ter
wereld. Dat meldt EU-observer. Onderzoekers verbonden
aan Global2000, een onafhankelijke Oostenrijkse milieuorganisatie, ontdekten dat 33 van de 35 onderzoeken waarop Bayer zijn aanbeveling baseerde, onvolledig waren.
Bayer heeft bekende onderzoeken achterwege gelaten die
aantonen dat glyfosaat DNA de lever en andere inwendige
organen beschadigt, zeggen ze. De testmethoden die zijn
gebruikt in het onderzoek waarop Bayer zijn conclusies
baseerde, zijn meer dan 30 jaar oud.
In 2015 concludeerde het Internationaal Agentschap voor
Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie ook dat er “sterk bewijs” is dat blootstelling aan
glyfosaat DNA-schade kan veroorzaken. Maar de functionarissen van de Assessment Group on Glyphosate (AGG)
- bestaande uit de EU-lidstaten Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden - verwierpen deze studies en concludeerden dat glyfosaat veilig is en opnieuw in licentie
kan worden gegeven. In 2019 oordeelde een Amerikaanse
rechtbank dat Roundup - een door Bayer geproduceerd
onkruidverdelger op basis van glyfosaat - waarschijnlijk
kanker veroorzaakt en Bayer had kwaadwillig gehandeld
door dit feit te verbergen. Een definitief besluit over glyfosaat wordt volgend jaar door de EU-lidstaten genomen.
Duurzaamnieuws, 01-12-2021

Eerste definitieve financiering IDL voor
duurzame stadsboerderij Heerlijkheid Linde
De eerste definitieve financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is voor het biologische
melkveebedrijf Heerlijkheid Linde uit Overijssel. Het IDL
financiert samen met ABN AMRO Bank de duurzame
ontwikkeling van deze stadsboerderij. Het IDL biedt
agrarische ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw te kunnen maken. Zeventien agrarische bedrijven hebben inmiddels een aanvraag
ingediend. In het fonds is ruimte voor zo’n 35 aanvragen.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege
het onzekere rendement van de investeringen op korte
en lange termijn. Het Investeringsfonds Duurzame
Landbouw (IDL) helpt deze ondernemers in de land-,
akker- en tuinbouw met een aanvullende lening. Sinds de
start van het fonds hebben inmiddels zeventien agrarische ondernemingen een aanvraag voor een financiering
ingediend. In totaal is ruimte voor zo’n 30-35 projecten
binnen het fonds, dus nieuwe aanvragen zijn nog steeds
welkom.
Heerlijkheid Linde van Sanne en Christian Klein Koerkamp krijgt nu als eerste vanuit het IDL een financiering. IDL financiert dit project samen met hun huisbankier ABN AMRO Bank. Sanne Klein Koerkamp:
“Het IDL biedt de mogelijkheid om het risico voor
de bank meer te spreiden. Zonder de cofinanciering
van het IDL zouden wij nu niet kunnen starten met
het realiseren van onze stadboerderij!” Een bedrijf
kan vanuit het IDL een lening van maximaal 400.000
euro krijgen. De financiële condities van deze lening
zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te
betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet
er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd
worden uit andere bronnen, bijvoorbeeld door banken,
crowdfunding, andere fondsen of familie.
Ondernemers die een beroep willen doen op het IDL
moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het
gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt vooraf niet
gestuurd op specifieke maatregelen, maar is het aan de
ondernemer om aan te geven met welke investeringen
en maatregelen hij/zij een integrale bijdrage kan leveren
aan de doelen. Een daling van de emissie van stikstof
staat daarbij voorop. Het IDL hanteert nog zeven andere
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals minder gewasbeschermingsmiddelen en toename van biodiversiteit. Op
tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang
worden geboekt.
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wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgereikt. Leden van de DACT konden Treasury-projecten
en -transacties nomineren voor deze verkiezing. Alle
inzendingen werden beoordeeld op verschillende criteria: Innovatie, Inspiratie en Milieu, Duurzaamheid &
Governance. De onlangs uitgegeven Sustainability-Linked Bond (SLB) van Gasunie, de allereerste van een
Europese gastransportnetbeheerder, bleek de winnende propositie te zijn.
Gasunie CFO Janneke Hermes: “Gasunie is een belangrijke speler in de Nederlandse en Duitse energietransitie,
met een investeringsportefeuille van € 7 miljard tot 2030.
Ondertussen zetten wij ons intensief in om de uitstoot
van CO2 en methaan in onze gasnetten en -opslagen
terug te dringen. Door niet één, maar twee ambitieuze
emissiereductiedoelstellingen aan ons SLB-framework
en onze eerste SLB te koppelen, voegen wij de daad bij
het woord. We waarderen het dat de leden van DACT dit
erkennen.”
De investeringsportefeuille van Gasunie voor dit decennium omvat grootschalige energietransitieprojecten en
investeringen in bestaande gastransport- en gasopslaginfrastructuur. Tegelijkertijd heeft Gasunie, geïnspireerd
op de VN Sustainable Development Goals, maatschappelijke impactdoelen geformuleerd voor haar dagelijkse
bedrijfsvoering. De eerste SLB van Gasunie combineert
‘grijze’ financiering met ‘groene’ doelstellingen en koppelt het renteniveau aan het bereiken van verschillende
impact-KPI’s.
Gasunie en zijn Sustainability Structuring Advisor kozen
twee ambitieuze raamwerk-KPI’s; relevant, kernachtig en
materieel voor zowel het bedrijf als de maatschappij. De
eerste is een vermindering van de eigen methaanemissies
in 2030 met bijna 50% ten opzichte van 2020. De tweede
is het terugdringen van scope 1+2 CO2-emissies in een
variabele formule, neerkomend op een reductie van 30%
in 2030 ten opzichte van 2020 als de getransporteerde
gasvolumes in beide jaren gelijk zouden zijn.
Lees verder >
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Gasunie bekroond voor haar innovatieve
Sustainability-Linked Bond
Na een spannende strijd is de winnaar van de DACT
Treasury Award 2021 bekend. N.V. Nederlandse Gasunie kreeg de meeste stemmen van de leden van de
Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT).
Avery Dennison en VodafoneZiggo werden respectievelijk tweede en derde. De DACT Treasury Award
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BOEKEN
Energietransitie: wat is
wel en niet mogelijk?
In het jaar 2050, wanneer Nederland onafhankelijk moet zijn
van fossiele brandstoffen, zullen
elektriciteit en van waterstof
afgeleide duurzame brandstoffen
de primaire energiebronnen zijn.
In dit overzicht laat chemisch
technoloog Metske Steensma zien wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn van de noodzakelijke en onvermijdelijke energietransitie. Een “must” voor mensen die beweringen over energieonderwerpen willen narekenen of de
haalbaarheid van maatregelen willen natrekken, maar ook
voor beleidsmakers op dit gebied.
Dr.ir. Metske Steensma (1948) studeerde procesbeheersing
en milieukunde aan de Universiteit Twente, en bekleedde
diverse functies binnen industriële research en op universiteiten in binnen- en buitenland. In zijn werk ontwikkelde
hij een passie voor berekening en modellering. Hij is auteur
van vele publicaties over onstabiele stoffen en chemische
veiligheid.

Alle ins & outs over stikstof
We weten het nu wel: stikstof is slecht voor de natuur.
En het zorgt voor boze boeren, gedupeerde bouwers en
gefrustreerde natuurbeheerders. Toch is dat nog niet
alles, schrijven hoogleraren Jan Willem Erisman en Wim
de Vries (Wageningen University & Research) in hun boek
Stikstof – De sluipende effecten op natuur en gezondheid.
In de meeste discussies gaat het vooral over de nadelige
gevolgen van stikstof voor de natuur. En al zijn die onmiskenbaar, andere schadelijke gevolgen van stikstof blijven
nu vaak onderbelicht, vinden Erisman en De Vries. Alles
bij elkaar opgeteld en afgetrokken komt de nettobijdrage
van de stikstofuitstoot aan de klimaatopwarming neer
op 10 procent. In hun boekje zetten zij daarom alle ins en
outs op een rijtje.

Wereld in transitie
We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis
van de mensheid. COVID-19. Klimaatverandering. Verlies
aan biodiversiteit. Na het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties kan niemand meer
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wegkijken. De natuur is onze levensader. Als we die bron
vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.
Hoogleraar Jan Rotmans neemt je in ‘Omarm de chaos’
mee in de manier waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Dat levert een indringend boek op, dat inzicht
en overzicht biedt, een hoopvol perspectief schetst voor
Nederland en de wereld, en handvatten geeft om zelf in beweging te
komen. Rotmans brengt het grote
verhaal terug naar het menselijke
niveau. Transities zijn mensenwerk, betoogt hij. Wij kunnen de
wereld nog redden en uiteindelijk
onszelf. De keuze is aan ons.

Huisartsen en milieu
Wilt u als huisarts aan de slag met het verduurzamen van uw praktijk(voering)? Hoe pakt u dit aan
en op welke manier kunt u vandaag al maatregelen nemen die bijdragen aan het reduceren van
energieverbruik, CO2 uitstoot, waterverbruik en
watervervuiling?
U leest het in het e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’. Een boek met handvatten, tips en uitleg
op het gebied van verduurzaming van gebouw,
inrichting, praktijkvoering en consultvoering. Ook
leest u ervaringen van huisartsen die hun praktijk
hebben verduurzaamd.
> Download
e-boek

