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Zindering
U
niek, in meerdere opzichten.
Zo mag de première van de
documentaire film
‘BEYOND ZERO’ op 11-11 in theater
Gooiland wel genoemd worden. En
zeker niet alleen omdat nog geen 24
uur later multi-demissionair premier
Rutte opnieuw verscherpte coronamaatregelen aankondigde. De zaal
was bomvol: 700 aanwezigen. En het
publiek, stuk voor stuk persoonlijk
uitgenodigd, omvatte onder meer een
zeer hoog gehalte CEO’s, maar niet
alleen. Er waren ook jongeren, veelal
doelbewust gekoppeld aan die CEO’s
- bij wijze van sparingpartner en ‘toekomstgeweten’.
Verderop staat in deze editie een
bericht over de film, maar voor hier
alvast: het gaat over het bijna onwaarschijnlijke verhaal van de moed en het
doorzettingsvermogen van Ray
Anderson, de oprichter en CEO van
het zeer succesvolle, maar ook zeer
verontreinigende beursgenoteerde
Amerikaanse bedrijf Interface. In 1994
besloot Anderson plotsklaps het roer
radicaal om te gooien. Hij deed dat na
lezing en het eerlijk doordenken van
de consequenties van het boek ‘The
Ecology of Commerce’ van Paul Hawken. Tot verbijstering van zijn grootse
aandeelhouders sprak hij de woorden:
“Someday people like me may be put
in prison. I am a legal thief and a
plunderer of the earth.” Hij voegde
eraan toe dat zijn Interface drastisch
moest veranderen, maar dat hij op dat
moment ook niet wist hoe dat zou
moeten. Na die woorden verliet hij de
zaal, zijn toehoorders in verbijstering
en diepe stilte achterlatend. Het
meest senior lid van de raad van
bestuur voelde dat er íemand het
woord moest nemen en sprak de historische woorden: “That man, who

just walked out the door, has given me
the opportunity to now make up for all
those compromises I made all along
my career.”

‘I am a legal thief
and a plunderer
of the earth’
BEYOND ZERO is geen sprookje,
want het werd een ploeterende
speurtocht met de nodige ups-anddowns. Cruciaal was echter dat
Anderson, zonder te weten waar hij
aan begon, rotsvast bleef vasthouden
aan zijn overtuiging en daarvoor
anderen wist te winnen. De zindering die na afloop bezit nam van de
zaal vond, denk ik, zijn oorsprong in
het feit dat al die aanwezige CEO’s
zich in Ray Anderson herkenden: een
leider, eenzaam aan de top. Mensen
die zich dondersgoed bewust zijn
van al die compromissen die zij telkens weer opnieuw schijnbaar moeten maken om hun bedrijf winstgevend genoeg te houden. Terwijl zij
eigenlijk ook wel weet dat klimaat,
natuur, milieu en rechtvaardigheid
-duurzaamheid andere keuzes vereisen.
In de zaal vond merkbaar een kentering plaats van ‘betrapt’ naar ‘geïnspireerd’. Daarom werd na afloop van de
première ook de ‘100 Months to Change’-campagne gelanceerd om ook
Nederlandse bedrijven te helpen om
‘BEYOND ZERO’ te worden. De titel
verwijst naast de 100 maanden die ons
nog resten tot de ‘1,5 graad klimaatdeadline’ van 2030.
Als u dit leest, zijn het er nog 97.
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Op naar een
CO2-neutrale
bouwsector
Hoe kunnen we in Europa de bouwsector CO2-neutraal maken? Plus alle
bestaande gebouwen? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC
kwam recent met een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport
Decarbonisation of buildings. In het oog springt het advies om veel meer
rekening te houden met de enorme emissies van de bouwsector en de
toeleveringsketen. Ook de menselijke maat doet ertoe.

E

en kwart van de Europese broeikasgassen is afkomstig van
gebouwen. Dit getal maakt
direct duidelijk dat het voor de
bouwsector alle hens aan dek is om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te
halen, concludeert de EASAC, een samenwerking van Europese academies zoals de
KNAW in Nederland. In de eerste plaats is
modernisering van de sector zelf nodig. Dit
lukt alleen wanneer er bij materiaalgebruik,
maar ook bij bouwvergunningen en subsidies, veel meer rekening wordt gehouden
met de gevolgen voor CO2-emissie. Daarnaast moet in wet- en regelgeving worden
opgenomen hoeveel opgeslagen CO2 er bij
de bouw of renovatie maximaal per m2
vloeroppervlak mag worden vastgelegd.

Nemen, maken, gebruiken,
weggooien
Het rapport wijst erop dat het grootste deel
van de bebouwde omgeving nog steeds is
ontworpen volgens de lineaire productiemethode van nemen, maken, gebruiken en
weggooien. Maar het EU-beleid moet renovatie van bestaande gebouwen centraal stellen, stellen de wetenschappers. “Het is
belangrijk om iedere keer weer na te gaan of
gebouwen kunnen worden gerenoveerd in
plaats van dat zij worden vervangen door
nieuwbouw,” aldus professor Brian Norton,
medevoorzitter van de EASAC-werkgroep.
4
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LOUISE VAN DEN BROEK

‘Het is voor de
bouwsector alle hens
aan dek om
klimaatdoelen te halen’
“Er zit veel CO2 opgeslagen in een
bouwconstructie, vooral in het beton en
staal. Met de huidige technologieën en
gedigitaliseerde processen is renoveren een
stuk eenvoudiger en duurzamer geworden.
We moeten een einde maken aan de huidige
praktijk om gebouwen af te breken en weer
van de grond af aan op te bouwen.”

Enorme uitdaging
De opgave is enorm. “Naar schatting geldt
voor 75 procent van de Europese woningen
dat hun energieprestatie slecht is”, zegt
William Gillett, Energy Programme Director bij EASAC. Gillett. “Om deze woningen
te renoveren, zouden er 146 miljoen renovaties in slechts 30 jaar nodig zijn. Om de
doelstellingen van het Klimaatakkoord van
Parijs te halen, zou het aantal woningen dat
jaarlijks gerenoveerd wordt twee of zelfs
drie keer zo hoog moeten liggen.” De huidige inspanningen van de lidstaten zijn niet

toereikend”, voegt Norton toe. “Om over 30
jaar klimaatneutraliteit te bereiken, moeten
we meer dan 90.000 woningen per week in
de hele EU renoveren. Een gigantische uitdaging dus.”
Belangrijk daarbij is om bij de berekening
van de klimaateffecten van gebouwen rekening te houden met de enorme emissies van
zowel de bouwsector zelf als van de toeleveringsketen. “Renovatie van een gebouw om
het energieverbruik terug te dringen heeft
anders weinig zin”, aldus Gillet. “Er moet
ook controle zijn op de CO2-intensieve
materialen en componenten die daarbij
worden gebruikt. En of deze over langere
afstanden moeten worden vervoerd.”
In hun rapport bepleiten de wetenschappers de uitstoot van broeikasgassen van alle
250 miljoen bestaande gebouwen en alle
nieuwbouw in de EU bijna tot nul terug te
brengen, overeenkomstig de ambities van
de EU. Dit betekent dat er nog een lange
weg te gaan is. Op dit moment wordt
slechts tussen 1 en 1,5% van het Europese
gebouwenbestand gerenoveerd.

Oog voor comfort
“Als je gaat renoveren, samen met het nemenen van ergiebesparende maatregelen,
baseer je dan op de werkelijke prestaties”,
benadrukt Marleen Spiekman, senior scientist bij TNO en lid van de EASAC-werkgroep
die het rapport heeft opgesteld. Zij hekelt de

EASAC

huidige werkwijze, waarbij eigenlijk alleen
naar de energieprestaties van gebouwen
wordt gekeken. “Kijk ook naar aspecten als
comfort en binnenluchtkwaliteit.” Aanvullend pleit zij ervoor gebruik te maken van
prestatiegaranties zoals die nu al op energiegebied worden toegepast. Financieringsconstructies en -subsidies kun je vervolgens aan
die garanties koppelen. “Nu zijn we de theorie aan het optimaliseren en niet de praktijk.
Dat heeft tot gevolg dat we onze investeringen in nieuwbouw en renovatie suboptimaal
inzetten. Helaas zien we hierdoor niet dat de
werkelijke prestaties vaak niet gehaald worden. Oorzaak is dat het gedrag van mensen
vaak heel anders is in de praktijk. Ze gebruiken bijvoorbeeld meer warm water, zetten
de thermostaat hoger of laten meer ramen
open.” In plaats van daar op de bouwplaats
iets mee te doen, wordt er vaak gezegd dat
mensen zich zuiniger moeten gedragen.
Daarmee sla je volgens Spiekman de plank
mis. “De werkelijke comfortprestatie is vaak
de oorzaak van dit gedrag.
Op het moment dat die comfortprestatie
een stuk beter is, kan je verwachten dat
mensen daar anders op reageren.” Zij adviseert om veel meer te monitoren van wat er

‘De energieprestatie
van circa driekwart
van de Europese
woningen is slecht’
in de praktijk gebeurt. “Maak die data zichtbaar voor iedereen en stimuleer optimalisatie op werkelijke prestatie. Zet de bewoner
daarbij centraal. Voorkom dat een goede
werkelijke energieprestatie leidt tot slecht
comfort.”

CO2-neutrale materialen
Tot dusver heeft het EU-beleid zich geconcentreerd op het concept van ‘bijna-energieneutrale gebouwen’. Daarbij ligt de
nadruk op de vermindering van de energie
die wordt verbruikt om het comfort van de
gebruikers te vergroten. Volgens EASAC is
dit achterhaald: het is dringend noodzakelijk dat er zo min mogelijk opgeslagen
broeikasgasemissies ontstaan bij renovaties. De cumulatieve broeikasgasemissies
moeten de indicator zijn voor de beoordeling van de klimaateffecten van de bouwwerkzaamheden, of het nu om nieuwbouw gaat of om het aanpakken van de

EASAC (European Academies Science Advisory Council) is een samenwerkingsverband van de nationale
academies van wetenschappen van
de lidstaten van de EU, Noorwegen,
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Binnen EASAC werken de academies samen om onafhankelijk, deskundig en evidence-based advies
over de wetenschappelijke aspecten
van Europees beleid te verstrekken
aan beleidsmakers en -beïnvloeders
bij de Europese instellingen.

bestaande woningen. Daarbij dienen
zowel de opgeslagen CO2 als de door het
gebouw veroorzaakte exploitatie-emissies
worden meegeteld.

Rol voor gemeenten
Behalve de Europese Unie moeten ook grote
steden een belangrijke rol spelen, vinden de
auteurs. “Gemeenten en stedenbouwkundigen hebben bij aanbestedingsprocedures een
enorme invloed op de specificaties”, geeft
Norton aan. “Zij kunnen de renovatie en
bouw van bijna-energieneutrale wijken met
geïntegreerde energie- en vervoerssystemen
stimuleren. Ook kunnen gemeenten de
modernisering van bestaande stadsverwarmings- en koelingssystemen faciliteren.
Hetzelfde geldt voor het bouwen van nieuwe
systemen met optimaal gebruik van hernieuwbare energie, waaronder zonneenergie, warmtepompen, zonne- en geothermische verwarming, afvalwarmte en natuurlijke koeling. Bovendien zijn zij de meest
geschikte partij om toezicht te houden op
renovaties van sociale woningbouw en eventueel de grondige renovatie van koopwoningen te subsidiëren om op die manier energiearmoede te voorkomen.” lll
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Hobbels voor
aquathermie
Op papier is aquathermie een onbetwiste droomkandidaat voor het duurzaam verwarmen van huizen
en gebouwen. De technologie is volwassen en het
aantal projecten groeit. Maar voor een doorbraak is
meer nodig.
PIETER VAN DEN BRAND

D

e Projectenkaart van Netwerk
Aquathermie (NAT) telde eind
november ruim tachtig systemen. Doel van het NAT, dat
voortkomt uit de in 2019 beklonken Green
Deal Aquathermie, is de technologie als volwaardig alternatief mee te kunnen wegen bij
de verduurzaming van de verwarming in de
gebouwde omgeving. De Green Deal is weer
ontsproten aan het Klimaatakkoord, dat de
CO2-uitstoot in ons land fors moet verminderen.
Aquathermie staat ook wel bekend onder
de namen TEO, TEA en TED voor de thermische energie uit respectievelijk oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Het principe is eenvoudig: draag in de zomer warmte
uit het water via een warmtewisselaar over
op een apart leidingnet en verwarm zo ’s
winters vanuit een buffer in de bodem
woningen en gebouwen. Wel is een warmtepomp nodig om de temperatuur op te krikken voor de centrale verwarming en de
warmtapwaterinstallatie. Het constant
warme rioolwater is direct zonder bodemopslag inzetbaar. Drinkwaterleidingen kennen
eveneens een redelijk constante temperatuur
(tussen de 10 en 15 graden). Daarmee is
drinkwater het hele jaar rond niet alleen als
warmtebron in te zetten, maar ook voor koeling in de zomer.

Populair
Aan goede prognoses schort het niet. Aquathermie kan tot vijftig procent voorzien in
de warmtevraag van huishoudens, aldus
studies van Deltares. De voordelen zijn evident: aquathermie kost weinig ruimte, heeft
geen invloed op het landschap en boringen
in de diepe ondergrond zijn niet nodig. Zo
valt er minder maatschappelijk verzet te ver6
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‘Aquathermie kan tot
50% voorzien in de
warmtevraag van
huishoudens’
wachten. Ook in gemeenten staat aquathermie dan ook op het netvlies, mede vanwege
de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën en de Transitievisies Warmte, die
eind dit jaar af moeten zijn. Het Programma
Aardgasvrije Wijken kent inmiddels acht
gemeentelijke proeftuinen met aquathermie.
In de recent afgesloten aanvraagronde voor
2022 dingt een groot aantal aquathermieprojecten mee naar subsidie.
TEO is het populairst, blijkt uit de Projectenkaart van het NAT. “Oppervlaktewater is
makkelijk beschikbaar en overal aanwezig.
De potentie is groot”, legt coördinator kennis en onderzoek Henk Looijen uit. In de
projecten gaat het om enkele tientallen tot
zo’n 1500 woningen. “Er zijn zeker al zo’n
vijftig initiatieven in beeld, waarbij de
grootte flink toeneemt tot zo’n tienduizend

woningen.” Het bewijst dat aquathermie
beslist iets groots kan worden, aldus Looijen.
“De techniek is volwassen, maar er komt
meer bij kijken: hoe beoordeel je bijvoorbeeld als waterbeheerder de teruglozing van
kouder water, welke spelers zitten er in de
warmteketen en wat dragen die bij? Die kennis hebben we de afgelopen jaren op een rij
gezet. Nu is de techniek toe aan toepassing
in de praktijk.”
Financiering is het heikele punt bij aquathermie, weet Looijen. Dat in de Green Deal
financiers als Invest-NL en de Nederlandse
Waterschapsbank van de partij zijn, is cruciaal. “Banken willen zekerheid. Voordat ze een
project financieren, moeten de risico’s zijn
afgedekt. Omdat aquathermie nog niet is
doorgebroken, is dat een lastig punt. Ook
moeten projecten voldoende schaalgrootte
hebben, willen ze voor dit type geldverstrekkers interessant zijn. Dan praat je al snel over
honderden tot enkele duizenden huizen.”

Haken en ogen
Het onlangs afgeronde onderzoeksprogramma WARES (kort voor ‘Waterbeheer en
Regionale Energiestrategieën’) ziet voor
aquathermie een zonnige toekomst weggelegd. De technologie is betrouwbaar en een

gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas,
blijkt uit een analyse van veertien praktijkvoorbeelden. In het driejarige onderzoeksprogramma kwamen eveneens nog flink wat
haken en ogen naar voren. Zo is er meer
onderzoek nodig naar de ecologische effecten van de warmteonttrekking op oppervlaktewater. Hiervoor is wel een eerste handreiking voor vergunningverleners gemaakt.
Deze laat zien hoe waterbeheerders hun rol
kunnen pakken. Ook is een aquathermie-viewer ontwikkeld, die helpt kansrijke locaties
in beeld te brengen. Deze viewer is door
onderzoeksprogramma WarmingUp doorontwikkeld.
De grote uitdaging blijft hoe waterbeheerders aan projecten bij kunnen dragen, stelt
projectleider Jacqueline Laumans bij onderzoeksinstituut STOWA. “Hoe meer waterbeheerders weten, hoe duidelijker ze vergunningen kunnen verstrekken. Daarnaast zie je
dat de samenwerking tussen alle betrokken
partijen nieuw is. Er ligt geen blauwdruk
klaar. Projecten zijn sterk afhankelijk van de
lokale situatie. Wat we in het onderzoek
vooral hebben geleerd, is dat juist de overheid zich actief voor aquathermie in moet
zetten. Vooral in de voorbereidingsfase kun
je dit niet aan de markt overlaten, omdat het

‘Denemarken is al voor
zeventig procent op een
warmtenet
aangesloten’
in het publieke belang is dat de warmte goed
benut en verdeeld wordt.”

Investeren
Programmamanager Energie Rafaël Lazaroms van de Unie van Waterschappen constateert dat de waterschappen er verschillend
in staan. De koepelorganisatie financierde
het WARES-programma uit het onderzoeksgeld, dat deze vanuit het Klimaatakkoord
kreeg. “Sommige waterbeheerders willen zelf
investeren in een aquathermie-installatie of
deelnemen in een warmtebedrijf. Andere
waterschappen willen uitsluitend faciliteren,
omdat ze vinden dat ze hier niet voor opgericht zijn. Dat klopt, in principe zijn we er
niet om warmtenetten aan te leggen.”
Lazaroms is kritisch op het gebrek aan
regie door de rijksoverheid. “Aquathermie is

geen rocket-science. In Duitsland, Zweden
en Oostenrijk wordt het op sommige plekken grootschalig toegepast. Denemarken is
al voor zeventig procent op een warmtenet
aangesloten, terwijl het land dunner bevolkt
is dan Nederland. Wij zouden er de structuur niet voor hebben, maar het argument
dat het niet kan op het platteland is je reinste flauwekul.” De oorzaak ligt volgens
Lazaroms in de sterke privatisering in
Nederland. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben te weinig invloed op de
monopolies van energiebedrijven, om duurzame warmtebronnen als afval- en oppervlaktewater te kunnen ontsluiten. “Ze kunnen hun rol niet pakken. Uit het
WARES-onderzoek weten we dat juist dit
cruciaal is. Zo kent Denemarken publieke
warmtebedrijven. Dat is gereguleerd. Juridisch en ook financieel is het daar goed voor
mekaar.”
Een ander obstakel in Nederland, zo
belichtte een quickscan van de Unie, is dat
aquathermie geen gelijke kansen krijgt in
stimuleringsregeling SDE++. “De SDE is
gericht op zoveel mogelijk energieopwekking voor zo een laag mogelijke prijs”, zegt
Lazaroms. “Ook wordt er geen verschil
gemaakt tussen elektriciteit en warmte. Het
merendeel van het geld gaat naar wind en
daarna naar een klein beetje zonne-energie.
Energiebronnen als aquathermie komen
nauwelijks aan bod en daardoor zijn projecten moeilijk kostendekkend te krijgen. Wat
funest is voor het animo onder initiatiefnemers.” Het nieuwe kabinet moet met een
degelijker stimuleringsbeleid komen, vindt
Lazaroms. “Voor 2022 is in de miljoenennota
vijf miljard extra vrijgemaakt bovenop de
zes miljard die er al is. Zorg dat je aquathermie ook mee laat delen.” lll
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Zet in op

verbindend
verhaal
De milieuproblemen zijn omvangrijk. Bij het oplossen daarvan ziet
prof.dr. Patrick Huntjens een blinde vlek van formaat. “We investeren
te weinig in het verbeteren van de relatie tussen de mens en zijn
sociale en natuurlijke leefomgeving.” De hoogleraar en lector, recent
verkozen tot ‘Duurzame Lector van het Jaar 2021’, pleit voor een
Natuurlijk Sociaal Contract als verbindend verhaal voor de 21ste eeuw.
JAN DE GRAAF

N

ederland gaat gebukt onder
een klimaat-, stikstof- en
biodidiversiteitscrisis. Deze
complexe uitdagingen vereisen een transitie in de richting van een
nieuw sociaal contract, stelt Patrick Huntjens. “We moeten toe naar een samenleving
die humaner en eerlijker is. Een samenleving die regeneratief in plaats van destructief is voor mens en natuur. Een eerlijker en
meer sociale samenleving, met zinvol werk,
een meeregerend parlement en een overheid
die burgers - letterlijk - hoort en met hen
rekening houdt.”

Tunnelvisie
Huntjens is ervan overtuigd dat herstel van
de relatie tussen de mens en zijn sociale en
natuurlijke leefomgeving de sleutel is om
duurzaamheidstransities te doen slagen.
“Dit betekent dat we toe moeten naar een
ander verbond tussen burger, samenleving,
economie en overheid. Dit is bovendien
nodig voor het herstellen van het vertrouwen van burgers in politiek, overheid en
elkaar. Daarom pleit ik voor het vormgeven
van een Natuurlijk Sociaal Contract voor de
21ste eeuw. Want met enkel een sociaal óf
duurzaam contract komen we er niet. We
8
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moeten de maatschappelijke uitdagingen
synchroniseren, zodat ze elkaar op een constructieve wijze gaan versterken en versnellen.”
Zijn ideeën hierover heeft Huntjens in
twee boeken uiteengezet. Zijn jongste pennenvrucht, zie kader, is afgelopen voorjaar
verschenen. “We leven nu in een marktsamenleving gericht op individualisme en
eigen belang, op materialisme en kortetermijndenken, op privatisering en een blind
geloof in marktwerking. Dit heeft geleid tot
een tunnelvisie gericht op financiële winst
en economische groei, met nauwelijks aandacht voor sociale en ecologische waarden.”

Veelzijdig persoon
Prof. Dr. Patrick Huntjens (1974) is auteur van de academische bestseller ‘Towards
a Natural Social Contract’ (2021), inmiddels genomineerd voor een aantal internationale literatuurprijzen. Hij werkt als Hoogleraar Governance van Duurzaamheidstransities bij Maastricht Sustainability Institute (MSI), en als Lector Sociale
Innovatie in het Groene Domein bij Hogeschool Inholland. Samen met zijn studenten is Huntjens de winnaar van de Nationale Hackathon Circulaire Economie 2021.
Hij is de oprichter van het ZeeBURGERvoedselbos in Amsterdam (‘de meest
sociale vorm van kringlooplandbouw’) en Voorzitter van de Participatietafel Voedseltransitie bij DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Prof.dr. Patrick Huntjens:
“Ik zie enorm veel kansen om
te innoveren, om nieuwe banen
te creëren”

Zijn nieuwe boek is gratis
te downloaden via:
tinyurl.com/55mesffc

Een doodlopend spoor volgens hem. “In
mijn wereldbeeld zijn mens en samenleving
onderdeel van een groter ecosysteem, dat
van de planeet aarde.” Daarbij hoort een
veranderend mensbeeld, namelijk van de
‘homo economicus’ naar ‘homo ecologicus’.
“Mensen zijn namelijk verweven in een web
van afhankelijkheden, net zoals alles in de
natuur. De mens is een groepsdier en voor
zijn overleving afhankelijk van kwaliteiten
als solidariteit, wederkerigheid, co-creatie
en samenwerking.”

Rentmeesterschap
Sociaal en ecologisch rentmeesterschap
(niet bedoeld als eigenaarschap, maar als
zorgplicht) spelen een centrale rol in het
Natuurlijk Sociaal Contract dat hij bepleit.
“Een mooi voorbeeld hiervan zijn initiatieven waarbij burgers zelf mede-eigenaar
worden van hun eigen lokale voedselsysteem, in samenwerking met boer en natuur.
Ook mensenrechten en rechten voor de
natuur spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame, gezonde en eerlijke samenleving.” Om hiernaartoe te werken, zijn burgers en kennisinstellingen
essentiële spelers. “Zo ontstaat dan een
‘hybride sfeer’ voor zeer uiteenlopende vor-

‘Neem verborgen kosten mee in prijs
van producten en diensten’
men van samenwerking en organiseren.
Dus niet enkel ‘business’ óf ‘overheidsorganisaties’. In mijn ogen is er een alternatief
voor de neoliberale economie. Deze bestaat
deels zelfs al in de vorm van coöperatieven,
Teal-organisaties op basis van zelf-organisatie, waardengedreven leiderschap,
burgerinitiatieven en een grotere oriëntatie
van investeerders op maatschappelijke
waardecreatie.”

Praktijkrelevante innovaties
De duurzaamheidstransitie die de hoogleraar bepleit is, anders dan je wellicht
zou denken, niet tegen een spilfunctie
voor bedrijven. “Integendeel”, benadrukt
Huntjens. “Ik zie enorm veel kansen om te
innoveren, op zowel sociaal, institutioneel,
organisatorisch als technologisch vlak,
samen met het creëren van nieuwe banen
bij zowel het MKB als grotere bedrijven en

multinationals. Tegelijkertijd worden
bedrijven geconfronteerd met allerlei opgaven, maatschappelijke druk, nieuw beleid,
en veranderende wet- en regelgeving. Zij
kunnen dit meestal niet in hun eentje oplossen, vooral niet bij de omschakeling van
lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen.
Vanuit het hoger onderwijs en de kennisinstellingen werken wij dan ook dagelijks aan
praktijkrelevante innovaties op het vlak van
de energie, voedsel en circulaire economie.
Dit doen we dan wel met oog voor de sociale
aspecten die hieraan verbonden zijn. We
moeten toe naar een economie gericht op
brede welvaart en welzijn van mens en planeet. Dat is in de eerste plaats een kwestie
van ethiek. Daaronder versta ik het vermijden van negatieve kosten voor de natuur en
volgende generaties. Daaraan gekoppeld
moeten we toewerken naar True Cost Pricing. Dit houdt in dat verborgen sociale en
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ecologische kosten worden meegenomen in
de prijs van producten en diensten. Wellicht is de grootste winst te behalen bij een
drastische hervorming van ons belastingstelsel. Dan denk ik met name aan het aanpakken van ongelijkheid door te belasten op
kapitaal in plaats van op arbeid, en daarnaast meer bewustwording, transparantie,
beloning en waardering voor duurzame,
gezonde en eerlijke producten en diensten,
met extra belasting op het tegenovergestelde. Deze belastinginkomsten kunnen
door de overheid ingezet worden om een
duurzame en gezonde leefstijl een eerlijke
kans van slagen te geven, ook om deze
betaalbaar te maken voor lagere inkomensgroepen.”

Vertrouwen in toekomst
Het ingewikkelde is dat het vooralsnog ontbreekt aan een ‘synchroniserende’ visie,
missie, strategie en beleid. Ook dreigen
diverse deeltransities elkaar in de wielen te
rijden, vooral als gevolg van het ontbreken
van voldoende samenhang. “Wat Nederland
nodig heeft - en lijkt te missen - is vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waar je
zin in hebt, naar verlangt en waaraan je een
actieve bijdrage wilt leveren. Een Natuurlijk
Sociaal Contract biedt hiervoor weliswaar
een verbindend verhaal, maar kan botsen
met de behoefte in de politiek om verschillen te benadrukken omwille van identiteit
en macht. Je hebt dus partijen nodig, zowel
in politiek als samenleving, die boven de
verschillen uit kunnen stijgen. Dit kan door
meer nadruk te leggen op de overeenkomsten, bijvoorbeeld door met elkaar in
gesprek gaan over gemeenschappelijke

‘Stap uit je bubbel en ga in dialoog
met andersdenkenden’
waarden, en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor maatschappelijke waardecreatie. De nadruk komt dan te liggen op meer
aandacht voor onderlinge relaties, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheden.
Hierdoor komen partijen makkelijker tot
een verbindend verhaal. Deze gemeenschappelijke waardenbasis wordt vervolgens gebruikt om op zoek te gaan naar aangrijpingspunten om het systeem in de
gewenste richting te sturen.”
Mooie voorbeelden van zo’n waardengedreven sturingsmodel zijn volgens de
hoogleraar het ZeeBURGERvoedselbos in
Amsterdam of het Markemodel in de Achterhoek (zie kaders). In zijn optiek vormt
het gesprek over deze waardenbasis in alle
lagen van de samenleving bovendien een
antigif tegen polarisatie. “Om die reden stimuleer ik mijn studenten in het HBO en
WO om uit hun groene bubbel te stappen en
in dialoog te gaan met andersdenkenden
om op zoek te gaan naar deze gemeenschappelijke waarden. Het gesprek hierover legt
daarmee een belangrijke basis voor praktijkrelevante innovaties en, op termijn, de
gewenste systeeminnovaties. Centraal hierbij staan kernwaarden zoals waardigheid,
natuur, verbinding, rechtvaardigheid en
participatie.”

Ontwerpprincipes
In zijn jongste boek laat Huntjens zien dat
vrijwel steeds dezelfde maatschappelijk
kernwaarden naar voren komen wanneer
mensen wereldwijd gevraagd wordt wat zij
belangrijk vinden. “Ze noemen dan zaken
als frisse lucht, schone rivieren, natuurbescherming, inkomenszekerheid en sterke
relaties. In mijn boek heb ik dit verder uitgewerkt en vertaald naar ontwerpprincipes

ZeeBURGERvoedselbos
Een burgervoedselbos is de meest sociale vorm van kringlooplandbouw, met als
doel de relatie tussen de mens en zijn sociale natuurlijke leefomgeving te herstellen. Dit gebeurt op basis van sociaal en ecologisch rentmeesterschap en solidariteit. Het stadsbos herstelt de natuurlijke verbinding tussen burger, natuur en voedsel, heeft veel potentie en kan in korte tijd uitgroeien tot een biodivers initiatief met
rijke oogsten. Voor én door bewoners. Bij het vormgeven van dit initiatief is een onderzoeksteam van InHolland aangesloten onder leiding van Patrick Huntjens. De
Amsterdamse gemeenteraad heeft recent groen licht gegeven, en het plan wordt
nu meegenomen in de procedure voor het nieuwe bestemminsplan voor de Oostpunt. Over twee jaar gaat naar verwachting de eerste schop de grond in.
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voor een Natuurlijk Sociaal Contract. Daarbij is het van belang om eerst duiding te
geven aan gemeenschappelijke waarden,
om deze vervolgens om te zetten in handelingsperspectief. Hiervoor gebruiken we
concepten en tools gericht op collectieve
actie om een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving stapje voor stapje
dichterbij te brengen. Een samenleving die
alles op alles zet om deze planeet leefbaar en
gezond te houden voor mens, dier en
natuur. Een Natuurlijk Sociaal Contract
biedt hiervoor een wenkend perspectief en
een verbindend verhaal.” lll

Markemodel
Het Markemodel is een aanpak waarbij boeren en sturende partijen de
handen ineen slaan voor een toekomstbestendige landbouw. Anders
gezegd: geen top-down benadering
waarin een veelheid aan partijen via
diverse regels en voorschriften stuurt
hoe de boer moet boeren. In het model bepalen de sturende partijen met
de boeren op regionale schaal gezamenlijk wat haalbare kwaliteitsdoelen
zijn op het gebied van waterkwaliteit,
biodiversiteit, ammoniak- en nitraatuitstoot en agrarisch natuurbeheer én
wat de beloning is voor de individuele
boer bij het behalen van de kwaliteitsdoelen. Het Markemodel in de Achterhoek is een pilot van de Vereniging
Agrarisch Landschap Achterhoek en
Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Dit
gebeurt in opdracht van het Ministerie van LNV. Begin 2021 is het ontwerp gepresenteerd. Doel van de pilot is het Markemodel gereed maken
voor toepassing in de praktijk. Niet
alleen in de Achterhoek, maar in
meerdere regio’s zodat het daarna
landelijk toegepast kan worden.

COLUMN HARRY TE RIELE

Model T rides again

N

a 21 jaar columns voor MilieuMagazine mijn eerste disclaimer.
Bij onderstaand verhaal was ik zelf
betrokken. Als procesontwerper,
transitie-expert en penvoerder van een advies
aan de gemeenteraad van Tilburg over de
warmtetransitie. Tóch wil ik het je vertellen.
Voor elders. Voor andere transities.
Ik denk dat het gelukt is in Tilburg. De volgende stap zetten in bestuurlijke vernieuwing.
Voor complexe besluitvorming zoeken we in
ons land sinds het transitiedenken (2000) al
naar een volwaardige inbreng van gewone
mensen. Dit ter balancering van die van ondernemingen, overheden, kennisleveranciers en
intermediairs.
Toen de Raad lente ’21 vroeg of huisbezitters
voldoende betrokken zijn bij de warmtevisie,
was het antwoord dan ook ontkennend. Met
een team zette ik daarop in op een bijzondere
constructie. ‘Het is unfair om burgers op te
zadelen met de ranzigheid die ook in de
warmtetransitie kan ontstaan’, schreven we.
We zochten een TilburgerTafel (TT) bij elkaar
van twintig leden. Die ging online in wisselwerking met anderhalf duizend inwoners uit
Berkel-Enschot, Biezemortel, Udenhout en
Tilburg-stad. Dat gebeurde in drie Digitale
Dialogen (DD’s). We hadden trouwens wel
zéstig mensen kunnen plaatsen in die TT.
In de DD’s stelde het team twintig open vragen
over de gemeentelijke warmteplannen. CircleLytics, Instagram en Facebook waren de platforms waarmee we Tilburgers uitnodigden die
anoniem te beantwoorden, elkaars antwoorden te ranken, ze te becommentariëren en er
de kernwoorden uit te halen. De TT reflecteerde op het resultaat en gaf richting aan
vervolgvragen.
Zesmaal kwam de TT bijeen. De onderlinge
band groeide, evenals de breedte en diepte van
het burgeradvies. Het werd gegoten in zo’n
vijftig groot-formaat slides. In een (zevende)
werksessie, nu met raadsleden, overhandigden

TT-leden het advies aan de Raad. Er zitten
honderden letterlijke antwoorden van burgers
in verwerkt. Met taal-, stijl- en schrijffouten er
nog in. Extreme meningen - negatief én positief - werden laag gerankt door andere Tilburgers. De discussie verliep daardoor via het
centrum, via ja-mits-en en nee-tenzij’s.

‘Extreme
meningen – negatief
én positief – werden
laag gerankt’

HARRY TE RIELE

De reacties op dit Model T. van participatieland? Extréem positief. “Jullie besparen me
hiermee weken werk, héél veel dank daarvoor.” En: “Ik snel meestal de koppen van
stukken, maar hiervan heb ik alles van A tot Z
gelezen. Het is zeer motiverend materiaal.” Dit
zijn slechts twee van de vele lovende woorden
van raadsleden aan het adres van de TT. Alle
betrokken ambtenaren reageerden onvertogen
positief. Alleen op Facebook ontstond een
negatief sentiment, vooral van burgers die het
proces niet van binnen kenden. Hier wreekte
zich het capaciteitsgebrek om vanaf het begin
te reageren op stellingnames op platforms.
Inmiddels staat alles online: de slides, een
word-transcript voor dyslectici plus álle duizenden antwoorden én commentaren daarop.
Is het succes van Model T. te danken aan de
methode of aan het gemotiveerd en flexibel
team? Dat wil ik in 2022 uitzoeken. Meld je bij
interesse. Bij het verschijnen heeft de Raad
drie maal over de warmtetransitie gedebatteerd. Het moet raar lopen als de Tilburgse
gemeenschap zich niet in zijn besluiten
herkent. lll
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Waterfabriek

benut effluent als bron
Het effluent van waterzuiveringsinstallaties wordt
steeds schoner. Kan het niet hoogwaardiger worden
hergebruikt dan lozen op rivieren en zee? Jazeker, het
borrelt van de initiatieven. Recent is zelfs groen licht gegeven voor de eerste ‘waterfabriek’ van ons land. Maar
naast succesverhalen zijn er ook belemmeringen.
RENÉ DIDDE

H

et klimaat verandert. Het
nieuwe normaal is er een
van extremen in de hele
wereld. Er is een grotere
kans op extreme droogte en meer kans op
extreme regenval. Dit bezorgt waterschappen bergen werk om wateroverlast en
droogte tegen te gaan. Maar zij hebben ook
een ‘vergeten’ waterbron in handen, namelijk het effluent van zuiveringsinstallaties
van huishoudelijk afvalwater.
Volgens het CBS komt er in Nederland jaarlijks twee miljard kubieke meter effluent
vrij. Dat is méér dan de consumptie van
drinkwater door de 17 miljoen Nederlanders
én de vraag van de boeren en tuinders én de
vraag van de industrie bij elkaar opgeteld.
Dat afvalwater moet steeds schoner. De EU
verplicht de lidstaten om medicijnresten en
hormoonverstorende stoffen eruit te halen,
onder meer vanwege de Kaderrichtlijn
Water en de gewenste ‘goede kwaliteit’
ervan, officieel vóór 2027. Deze zogeheten
vierde trap levert binnen enkele jaren op
alle installaties in Nederland een nóg zuiverder effluent. Dit effluent komt zeer verspreid en decentraal beschikbaar. Er zijn in
Nederland namelijk 316 rioolwaterzuiveringsinstallaties, vaak vlakbij een industrieof bedrijventerrein.
Is er met dit steeds betere afvalwater niet
iets mooiers te doen dan het in een paar
dagen op zee te lozen? Ja, zeggen de initia12 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

‘Met effluent hebben
waterschappen een
vergeten waterbron in
handen’
tiefnemers van de Waterfabriek, een samenwerkingsverband van waterschappen. In
navolging van de eerdere succesvolle initiatieven als de Energie- en Grondstoffenfabriek zien zij effluent niet alleen als een
bron voor energie (biogas) en grondstoffen
(zoals cellulose) maar ook als een bron voor
water. Zij willen het rioolwater nog verder
opwerken. Afnemers binnen een straal van
tien kilometer van een rioolwaterzuivering
kunnen het gezuiverde effluent voor een
paar dubbeltjes gebruiken voor bijvoorbeeld landbouwirrigatie. Voor nog wat meer
geld is er koelwater van te maken, of zelfs
proceswater voor de industrie of gietwater
voor de glastuinbouw.

Verschillende lozingstarieven
Toch komen soms verbluffend voor de hand
liggende hergebruiksdoelen, zelfs in het
droogtegevoelige Zeeland, niet zomaar van
de grond. Bij conservenfabriek Coroos in

Kapelle, Zuid-Beveland bijvoorbeeld. Het
hoog kwalitatieve spoelwater van de sperziebonen, worteltjes en bruine bonen wordt
gezuiverd en geloosd op de Westerschelde,
vertelt Wouter de Buck van REWIN, een
West-Brabantse en Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij. “Vanaf vorig jaar proberen
wij deze 600 duizend kubieke meter per jaar
vast te houden en beschikbaar te maken
voor tien boeren in de omgeving”, aldus De
Buck. Daartoe is door adviesbureau Sweco
een plan gemaakt om een al bestaande sloot
geschikt te maken met een stuw en laadvoorzieningen voor tankwagens. Tot nog
toe wordt de casus niet rond gemaakt. Het
is voor het bedrijf twee keer zo goedkoop
om te lozen op de Westerschelde dan in de
sloot. Hoe dat kan? De lozingstarieven van
Rijkswaterstaat voor de Westerschelde zijn
twee keer zo goedkoop dan die van het
waterschap voor de sloot.
Iets soortgelijks meldt een medewerker van
waterschap Zuiderzeeland. “Voor het ontwateren van ons rwzi-slib gebruiken we
polymeren. Die moeten we aanlengen met
water. Dat doen we niet met ons eigen effluent, want daarvoor moet een filter worden
geplaatst en dat is duurder dan het drinkwater van Vitens.”

Dow Benelux
De casus van Coroos zou eens door Dow
Benelux moeten worden bekeken. Want er
zijn ook succesverhalen. Dow Benelux,
voorheen Dow Chemical, behoort met de
grootste chemische fabriek van WestEuropa in Terneuzen met 20 miljoen
kubieke meter tot de grootste waterverbruikers van Nederland. Dow is net als alle
inwoners en bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen afhankelijk van de aanvoer via een pijpleiding uit een spaarbekken bij de Biesbosch.
De kraan zoveel mogelijk dichtdraaien en
water hergebruiken, is daarom bij Dow al
lang gemeengoed. Intussen weet het bedrijf

in een derde van de proceswatervraag te
voorzien door hergebruik van eigen afvalwater. Dow koelt daartoe de stoom uit de
productieprocessen en condenseert het tot
water. Voor koelwater wordt zeewater uit de
Westerschelde al sinds vijftig jaar via warmtewisseling ingezet. Ook vangt Dow op het
eigen terrein een paar honderdduizend
kuub regenwater per jaar op en gebruikt dit
onder meer als bluswater. Ten slotte produceert het chemieconcern koelwater uit
eigen afvalwater.
De rioolwaterzuivering van waterschap
Scheldestromen in Terneuzen is eveneens
een nieuwe waterbron. Nu gaat het om een
derde en straks om de helft van het gezuiverd afvalwater van de huishoudens uit Terneuzen en omgeving. Dit wordt niet langer
in de zoute Westerschelde geloosd, maar
door drinkwaterbedrijf Evides opgewerkt
tot proceswater voor Dow.

Business-case
Zo ver is het met Blue Water in Westland nog
niet gekomen, meldt Guus Meis van LTO
Glastuinbouw. “Tuinders hebben vooral in
de zomer een tekort aan gietwater”, zegt
Meis. “En dat is in het Westland, wegens een

‘Recreanten
zwemmen over een
paar jaar in hun
eigen plas’
hoog zoutgehalte (natrium) in de bodem niet
voorhanden.” Al in 2012 werd in de proef
Delft Blue Water aangetoond dat in een kas
met gezuiverd effluent van de rwzi Harnaspolder tot 95 procent van de medicijnresten
en gewasbeschermingsmiddelen konden
worden verwijderd. “In de kas kreeg de ene
helft van de tomaten regenwater en de
andere helft het gezuiverde effluent. De
proef toonde geen verschil tussen de grootte,
rijpheid en rijpingstijd van de tomaten”,
aldus Meis. Maar de aanleg van een distributienet dat slechts een paar (zomer)maanden
per jaar nodig is, maakt de businesscase niet
rond. “Daarnaast kampen we met de maatschappelijke acceptatie”, zegt Meis. “Het
imago dat je groente als spinazie met efflu-

ent begiet, doet de casus ook geen goed. Ook
hier moeten we nog beter en breder samenwerken met waterschap om het effluent verder te zuiveren tot gietwater.”

Waterharmonica
Maar er is ook goed nieuws. Hoogheemraadschap van Delfland bouwt naast de
waterzuiveringsinstallatie Groote Lucht een
heuse ‘zoetwaterfabriek’, de eerste in Nederland. In 2024 wordt daar 25 miljoen kuub
verregaand gezuiverd afvalwater zigzaggend door een rietveld (waterharmonica)
geleid en verrijkt met zuurstof en waterleven. Daarmee vrijwaart het de nabij gelegen
recreatiegebied Krabbeplas van blauwalg.
De recreanten aan de strandjes zwemmen
daar over een paar jaar dus in hun ‘eigen
plas’. Maar dat is niet alles. Het gezuiverde
effluent stroomt daarna door het sloten- en
vaartenstelsel en helpt om het opborrelend
zoute water uit de bodem de kop in drukken. In een andere rioolwaterinstallatie bij
Hoek van Holland overweegt Delfland om
gezuiverd rioolwater geschikt te maken als
gietwater voor het kassengebied. Telers
moeten dan wel zelf hun bestrijdingsmiddelen beter verwijderen. lll
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Perslucht,

betaalbare en schaalbare
energie-opslag
Energie-opslag in lege gasvelden en zoutcavernes kan de
energietransitie een boost gegeven. Waterstof en perslucht zijn
kandidaat. Groningers zien nieuwe activiteit in de bodem met
angst en beven tegemoet. Milieu Magazine onderzoekt de
kansen voor opslag in de pijplijn en de achtertuin.
HARRY VAN DOOREN

F

luctuaties in de opbrengst van
duurzame energieopwekking
vormen de achilleshiel van de
groene revolutie. De ontbrekende
schakel is betaalbare en opschaalbare energieopslag. Daardoor gaat opgewekte energie niet verloren, maar wordt op het net
gezet als de vraag – en dus de prijs – hoog is.
Waterstof is de meest besproken optie,
maar terug van nooit weggeweest is compressed air energy storage (CAES).
CAES is een techniek waarbij overtollige
energie wordt gebruikt om lucht samen te
persen die vervolgens wordt opgeslagen in
een (zout)caverne of (bovengrondse) tank.
Als de vraag naar energie stijgt, wordt met
de perslucht een turbine aangedreven die
elektriciteit aan het net levert.

Oude CAES
Perslucht werd al in het begin van de vorige
eeuw gebruikt om voertuigen in ondergrondse mijnen aan te drijven. Veilig omdat
het werkt zonder ontsteking. Het is ook de
techniek achter pneumatisch gereedschap.
Al langer wordt perslucht toegepast als
energieopslag. Dit gebeurde voor het eerst
in 1978 in het Duitse Huntorf, waar een
290MW-installatie staat. In Alabama in de
VS heeft de Power South Energie Cooperative een opslagcapaciteit van 110 MW. Ter
vergelijking de grootste batterij die we nu
14 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

‘Perslucht goedkoop alternatief voor
chemische batterijen’
kennen (Rhino) telt 16 MW.
Beide installaties gebruiken ondergrondse zoutcavernes als opslag. Dat is relatief goedkoop en wordt veilig geacht. Voordeel van CAES is dat het met een druk van
zo’n 70 bar bovengronds kan worden
getransporteerd, een factor 10 minder dan
waterstof. Toch is CAES nooit echt van de
grond gekomen. Met een rendement van
rond de 30% is de efficiency van de
bestaande installaties laag en de kosten aanzienlijk. Ook draaien de genoemde installaties op fossiele brandstof, waardoor er nog
steeds uitstoot is.
Op papier kan het rendement omhoog
naar 70%. De input moet dan komen van
hernieuwbare energie, terwijl de warmte
die bij de compressie vrijkomt wordt hergebruikt in de installatie. In China draait sinds
oktober zo’n adiabatische installatie die 40
MWh per dag kan leveren. Goed voor zo’n
3.000 huishoudens. Wat verder opvalt aan
de Chinese oplossing is dat die bovengronds
is. Twee forse silo’s vormen het reservoir.
Dat maakt opschaling relatief eenvoudig.

Het Canadese Hydrostore bouwt in Californië aan ’s werelds grootste (500 MW)

Figuur 1. Relatieve grootte en tijdsduur van technieken om tegemoet te
komen aan energiebuffering.
BRON: WHITEPAPER ENERGIEOPSLAG TNO EN ENB
OKTOBER 2021

De ‘persluchtmotor’ van een trein die begin vorige
eeuw in kolenmijnen werd gebruikt

A-CAES bovengrondse installatie. Daarbij
staat de ‘A’ voor advanced, omdat er geen
fossiele energie meer voor nodig is.

CAES uit het vuistje
Opschaling is mooi, maar CAES heeft de
potentie om juist op kleine schaal een interessant alternatief te vormen voor dure batterijen die worden gemaakt van steeds
schaarsere grondstoffen en een beperkte
levensduur hebben. In de basis is CAES low
tech met weinig kwetsbare noch kostbare

‘Californië bouwt een installatie van
500 MW, ’s werelds grootste’
onderdelen die simpel te onderhouden en
eenvoudig te vervangen zijn. Een CAES-systeem gaat minimaal 50 jaar mee. In die periode zul je een batterij meerder malen moeten vervangen.

Bij een eenvoudig micro-CAES is het
basisrendement laag vanwege de warmteen koudeverliezen bij (de)compressie onder
hoge druk. Maar dat nadeel verdwijnt in een
huishoudelijke omgeving, waar je de ‘verliezen’ kan inzetten voor verwarming en koeling. Koelkasten, airco’s, luchtverwarming
en boilers kunnen in een goed ontworpen
systeem ‘off grid’. In zo’n semi-circulaire
opstelling stijgt het rendement naar zo’n
70%. Dit gebeurt tegen veel lagere kosten
dan een batterij.
Veelbelovend is een studie aan de universiteit van Sharjah in de Arabische Emiraten
die twee belangrijke nadelen van microCAES tackelden. Niet alleen slaagden de
onderzoekers erin de druk te verlagen naar 8
bar, ook splitsten zij het systeem op in
meerdere kleine cilinders in plaats van een
enorm opslagvat dat in hogedruksystemen
nodig is. In zo’n modulair systeem wordt de
hitte effectiever gedistribueerd en is de
gewenste ontlading beter te controleren,
waardoor de energiedichtheid en het rendement toeneemt.
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Centrale van Huntorf

Om een etmaal in de energiebehoefte van
een gemiddeld huishouden te voorzien (360
Wh) heb je vijf 24V-batterijen nodig of een
hogedruk micro-CAES met een opslagvat van
18m3. De Emiratische uitvinding gebruikt
voor een zelfde output 55 gekoppelde cilinders van 10 liter wat 97% minder opslagruimte vraagt dan de hogedrukoplossing.
Qua duurzaamheid en kosten zijn beide
CAES-oplossingen superieur aan chemische
batterijen.

Hollandse CAES
In de energietransitie is een sleutelrol toebedacht aan ondergrondse opslag. In Noordoost Nederland is inmiddels een dans ontstaan om lege gasvelden en zoutcavernes (nu
nog in gebruik voor aardgasopslag). Zuidwending, ten oosten van Veendam krijgt de
Europese primeur voor grootschalige (300
MW) persluchtopslag. Het Brits-Nederlandse
Corre Energy kreeg een Europese subsidie
van € 100 miljoen voor dit ‘project van
gemeenschappelijk belang’. Ook de overige
financiering voor de begroting van € 320 miljoen lijkt rond. Corre Energy zegt in 2023 te
kunnen beginnen de bouw die ongeveer twee
jaar zal duren, maar had buiten de omwonende gerekend: die voelen zich overvallen en
dwarsbomen nu de planning van Corre
Energy.
‘Ondergrondse energieopslag noodzakelijk
voor toekomstig energiesysteem’, is de titel
van een TNO/BNR-whitepaper dat in oktober
verscheen (zie figuur 1). De nu geschikt
geachte bestaande cavernes zijn bij lange niet
toereikend, stellen de rapporteurs en nieuwe
locaties creëren is technisch en maatschappelijk geen eenvoudige opgave. Wat nu?
Het gouden ei is wellicht al uitgebroed in
de VS waar het bedrijf Breeze perslucht via
ongebruikte gasleidingen transporteert naar
turbines op locaties waar de energie gewenst
16 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

‘Afschakelverliezen bedroegen vorig
jaar al 120 miljoen euro’
is. Daarom vormen de reeds gesloten en te
sluiten gasvelden in Noord Nederland een
aantrekkelijk perspectief: een tweede leven
scheelt in de eerste plaats een kostbare ontmantelingsoperatie van leidingen en installaties. Tegelijkertijd wordt hiermee een parallel
stelsel gecreëerd met een enorme buffercapaciteit. Dit kan het hoofdnet ontlasten en voe-

den op momenten dat vraag hoog is.
Wellicht is de dag niet zo ver weg dat de
turbines in een gascentrale kunnen worden
aangezwengeld met perslucht. Groener dan
groen.
De ‘persluchtmotor’ van een trein die
begin vorige eeuw in kolenmijnen werd
gebruikt. lll

Afschakelverliezen
Met het toenemend aanbod van hernieuwbare energie en de geringe mogelijkheden
om die op te slaan, nemen ook de afschakelverliezen toe. Dit gebeurt als de energieopbrengst hoger is dan de vraag of het netwerk overbelast dreigt te raken. De opwekkers worden stilgelegd zodat er niks aan het net wordt geleverd.
In Nederland bedroegen de afschakelverliezen afgelopen jaar zo’n 2% van het aanbod. Dat is een verlies van waarde van € 120 miljoen. Die niet benutte 2% zou bovendien goed zijn voor een CO2-reductie van 500.000 ton. Handelswaarde € 25 miljoen!
In landen die voor een groter deel afhankelijk zijn van duurzame bronnen lopen de
afschakelverliezen op. Hoewel dit een slang lijkt die twee keer in zijn eigen staart bijt,
maakt het de business case voor opslag aantrekkelijker. Juist omdat de markt hier
zijn werk kan doen. Het ‘waardeloze’ overschot kan via de opslag voor de hoogste
prijs in de markt worden gezet bij pieken.

COLUMN AUTEUR

Verbouwing
N
ederland staat voor een ingrijpende
verbouwing. Daarvoor hebben de
beoogde coalitiepartijen in de formatie
het nationale bouwdepot fors opgehoogd. Voor het versnellen van de economische
groei was al 20 miljard euro in het Groeifonds klaar
gezet. Naar verluidt biedt het nieuwe Regeerakkoord aanvullend 50 miljard euro voor de energietransitie en 30 miljard euro voor de stikstofcrisis.
De noodzaak is duidelijk: met incrementeel beleid
halen we de doelen niet. Doelen die Nederland zelf
in Europa heeft besproken en geaccordeerd. Bij de
implementatie in nationale regels zijn pijnlijke
maatregelen voor de veroorzakende sectoren om
veelal electorale redenen vermeden. Niet verrassend levert deze strategie van pappen en nathouden
vervolgens onvoldoende resultaten op. Dit zet een
onwelkome beleidscyclus in gang, waarbij een nietleverende overheid gezag verspeelt, het vertrouwen
in politieke bestuurders en instituties afneemt, het
debat zich on-Hollands verscherpt en rechters in
toenemende mate beleidscorrigerende uitspraken
doen, die passen bij een volwaardig parlementair
debat.
In mijn vorige column heb ik bepleit deze cyclische verzuring van het maatschappelijk klimaat te
doorbreken. De vrijblijvendheid van eindeloos
debatteren brengt ons niet verder. Alleen vertrouwen op vrijwillige maatregelen en de eigen verantwoordelijkheid van sectoren is niet toereikend. Uitvoerbare opties kunnen niet langer worden
tegengehouden met “liever niet”, zonder gelijktijdig een kwantitatief vergelijkbaar alternatief te
presenteren. We moeten de moed hebben om commitment uit te spreken voor het stapelen van noodzakelijke maatregelen, ook als ze niet geheel onze
eerste voorkeur weergeven.
Wie over nieuwe beleidsvoorstellen aarzelt of
onwillig is, kon altijd ieder initiatief onderuit halen
met het argument dat er -helaas, helaas- geen geld
beschikbaar is. Met een bouwdepot van 100 miljard
euro vervalt deze laatste barrière. Echter, een ruim
budget maakt beleid nog niet succesvol. Bepalend
is tevens een juiste keuze van maatregelen en
instrumenten. Beleid moet effectief, efficiënt en
eerlijk zijn. Over Groeifonds en Klimaatbeleid is
reeds veel gezegd, laten we daarom nu deze trits
eens voor het stikstofbeleid invullen.
Allereerst de stikstofemissies veroorzaakt door
verkeer en industrie. Deze leiden over grote afstan-

den tot deposities op gevoelige gebieden. Hier is
een landsbrede aanpak geboden. De industrie reikt
hiervoor een belangwekkende ervaring aan, die
bovendien effectief, efficiënt en eerlijk is. Een aanpak die inmiddels al indrukwekkende resultaten
oplevert: de stikstofemissies van de industrie zijn
sinds 1990 met 70% afgenomen. Dit resultaat is
bereikt doordat de industrie gebonden is aan het
moeten toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze vergunningen worden geactualiseerd zodra er nieuwe BBT-inzichten zijn. Andere
stikstof- en ammoniakrelevante sectoren zijn niet
gebonden aan deze vaste systematiek van periodieke actualisatie. Dat is enerzijds niet fair richting
de industrie en laat anderzijds maatschappelijk een
grote reductie in andere sectoren onbenut. Het
breed toepassen van de periodieke BBT-verplichting in alle relevante sectoren maakt het beleid pas
echt effectief, efficiënt en eerlijk. Het versnelt en
vergroot de voor natuurherstel benodigde reductie
en biedt eerder meer ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

JAAP JELLE
FEENSTRA
JAAP JELLE FEENSTRA
IS VOORMALIG LID
TWEEDE KAMER,
VOORMALIG
VOORZITTER VVM
EN PUBLIC AFFAIRS
OFFICER VAN
HAVENBEDRIJF
ROTTERDAM.

‘Stikstofemissies industrie
zijn sinds 1990 met
70% afgenomen’
De ammoniak uit de landbouw, met name uit de
veehouderij, slaat op korte afstand neer. Hiervoor
is een landsdelige aanpak noodzakelijk. Zet niet al
het geld in voor opkopen, saneren alleen leidt tot
weerstand en haalt alle motivatie en snelheid uit
het proces. Pas in plaats daarvan sector-breed al
succesvol gebleken beleidsinstrumenten toe, zoals
het verplichtend voorschrijven van de BBT. Biedt
daar bovenop de ondernemer zicht op een bereikbaar verdienmodel. Dat maakt investeren in een
innovatieve evolutie mogelijk. Verbreed de technocratische oriëntatie op ammoniak tot een ontwikkelingsplan voor de agrarische sector en het platteland. In de ene regio kan dat meer algemeen van
aard zijn en bij piekbelasters rond gevoelige
natuurgebieden juist meer ingrijpend . Het forse
bouwdepot maakt ook voor het stikstof- en ammoniakbeleid een verbrede agenda mogelijk en betaalbaar. lll

Reacties naar
jj.feenstra@hotmail.com
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Nieuwe Bosatlas
Deze prachtige illustratie staat
in de ‘Bosatlas van weer en
klimaat’. Dit indrukwekkende
boekwerk laat zien hoe ons
weer de afgelopen decennia is
veranderd.
Zie het bericht over de
atlas op pag. 25.

Streamer

BRONNEN: JAN BUISMAN / KNMI
© NOORDHOFF UITGEVERS BV
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Fabriek in Noord-Holland

CO2, weg ermee!
Het is niet de eerste in Nederland, wel de eerste in Noord-Holland:
een fabriek die door middel van een innovatieve techniek het problematische boeikasgas CO2 op snelle, natuurlijke wijze mineraliseert,
waarna het kan dienen als vulstof voor cement, papier en polymeren.
De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN) is maar wat verguld met dit initiatief op haar grondgebied. “Het zijn deze werkzaamheden die ons vakgebied zo interessant maken”, zegt verantwoordelijk
vergunningverlener Peter Hendriks.
EVELIEN THÖNE

S

inds jaar en dag buigen wetenschappers, politici en milieuorganisaties zich over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot drastisch
te doen dalen en de reeds aanwezige CO2 in
de lucht af te vangen. Dat is broodnodig om
verdere opwarming van de aarde en klimatologische rampen te voorkomen.

Schijnoplossing
Helaas staat het ‘wegmoffelen’ van het probleem nog altijd bovenaan de ‘to-do-list’.
Dat wil zeggen dat beleidsmakers zich
momenteel vooral focussen op het afvangen
van het broeikasgas uit de lucht om het vervolgens op te slaan in voormalige gasvelden.
“Maar dat is een peperdure methode waarvan bovendien niet is bewezen dat deze
waterdicht en zonder gevaar is. Want wat
gebeurt er met het gas als er – zoals in Groningen – lichte aardbevingen plaatsvinden?
Komt het dan in z’n geheel alsnog in de
atmosfeer?”, zo vraagt ook Hendriks zich af.
“Opslag in voormalige gasvelden is een
schijnoplossing”, stelt de vergunningverlener op persoonlijke titel. Hij is dan ook veel
meer gecharmeerd van het initiatief van het
bedrijf SCW Systems, dat organische reststromen, met name rioolslib, agrarische
biomassa, GFT en reststoffen uit de industrie, omzet in groene grondstoffen voor de
20 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

‘Aarde ruimde eeuwenlang volgens volstrekt
natuurlijk proces overtollige CO2 op’
chemische industrie en groene brandstoffen voor de energie-industrie. Dit bedrijf
ontwikkelde daarvoor een prachtige techniek: de superkritische watervergassing.
Helaas wel een techniek waarbij CO2 vrijkomt. Die uitstoot was het ‘groene’ bedrijf
een doorn in het oog en het zette daarom
het eigen researchteam opnieuw aan het
werk om hiervoor een oplossing te vinden.
Liefst een die ook buiten het eigen bedrijf
toepasbaar is.

Overkill
SCW Systems beschikt over een eigen laboratorium waar continu onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s lopen. Het
researchteam nam twee jaar lang plaats in
tentjes op het bedrijfsterrein om verder te
experimenteren met de uitkomsten van een
IJslands onderzoek. Daaruit bleek dat je
door CO2 met water in basaltrotsen te injecteren, het broeikasgas kunt mineraliseren.
Gesteenten als basalt en olivijn sluiten tij-

dens het verweringsproces de CO2 als het
ware in, waarna het uit de atmosfeer verdwijnt. Volgens dit volstrekt natuurlijke
proces ruimde de aarde eeuwenlang zelf de
overtollige CO2 op. Uiteraard in combinatie
met de fotosynthese van bomen en planten.
Het drastisch toegenomen auto-, scheep- en
vliegverkeer en de (zware) industrie zorgden echter voor een overkill aan broeikasgas
waarop de natuur geen antwoord meer had.

Mineralisatie
SCW Systems borduurde verder op het
natuurlijke proces van mineralisatie van
CO2 en vond de oplossing in het verpulveren van olivijn. Daardoor wordt het oppervlak vergroot, wat het verweringsproces en
de inkapseling van CO2 aanzienlijk versnelt.
An sich geen nieuwe vinding, maar door het
vermarkten van de reststoffen wel levensvatbaar! De gevormde poeders in de vorm
van carbonaten en silicaten kunnen immers
bijzonder goed dienen als vulstof voor

milieutaak uit aan de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. “Ik vond dit een té
leuk project om direct ‘weg te geven’, vandaar dat ik een escape heb gezocht om het
voorlopig onder de vlag van OD NHN te
houden. Dat is gelukt. Samen met twee
junior vergunningsverleners pluizen we nu
alles uit om dit project op een voor alles en
iedereen veilige wijze van de grond te krijgen. Ik heb er zelfs mijn oude studieboeken
over anorganische chemie nog eens op
nageslagen.”

Peter Hendriks:
“Voor initiatieven als dit mag
niemand blind of doof zijn”

‘Het vermarkten van de reststoffen
maakt vinding levensvatbaar’
papier, cement en polymeren. Ook de bandenindustrie profiteert straks van deze reststof, want er kunnen slijtvastere banden
van geproduceerd worden.

CO2 Clean up
Vanwege deze nieuwe afzetmarkten besloot
SCW Systems tot de bouw van een nieuwe
fabriek in de gemeente Alkmaar: CO2 Clean
up. De installatie in de fabriek zal modulair
worden opgebouwd. In eerste instantie
wordt gestart met het afvangen van 10.000
ton CO2 per jaar en deze hoeveelheid zal
gefaseerd worden uitgebouwd tot 50.000
ton CO2 op jaarbasis. Op dit moment wordt
gezocht naar een geschikte locatie. Peter
Hendriks: “Dat is nog een hele puzzel, want
Alkmaar begint, zeker wat geluidsruimte
betreft, al aardig vol te raken. We doen er
samen met het gemeentebestuur alles aan
om dit ontiegelijk interessante en belangrijke project van de grond te krijgen. Maar
alleen als dit een zo gering mogelijke

impact op de omgeving heeft. We mogen
onze handen dichtknijpen met een nieuwe
methode voor een schoner milieu, maar dat
mag natuurlijk nooit andere ellende voor
omwonenden met zich meebrengen.”

Krenten
Een vergunning wordt vanzelfsprekend
alleen verstrekt als aan alle voorwaarden
kan worden voldaan. Externe veiligheid,
lucht, water, bodem, geluid, alles dient op
orde te zijn. “Een uitdagende klus”, noemt
Hendriks het. “Het zijn dit soort projecten,
met een nieuw proces en een nieuw product, die ons werk als vergunningverlener
zo interessant maken. Voor ons zijn dit de
krenten in de pap.”
Hendriks heeft zich dan ook sterk
gemaakt om het project onder de hoede van
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
te houden. Normaal gesproken vallen dit
soort activiteiten onder provinciaal gezag;
de provincie Noord-Holland besteedt de

Energy Innovation Park
De gemeente Alkmaar heeft reeds een locatie voor de nieuwe fabriek op het oog:
Bedrijventerrein de Boekelermeer, op een
terrein dat is omgedoopt tot Energy Innovation Park en plaats biedt aan innovatieve
energiebedrijven. “Maar voordat de vergunning kan worden verstrekt, moeten er nog
talloze vragen worden beantwoord. Want de
onttrekking van broeikasgas aan de lucht,
het mijnen van het gesteente olivijn, het
transport en het verpulveren kost allemaal
veel energie. Dus brengt dat ook weer
nieuwe CO2-uitstoot met zich mee. Hoe
gaat het bedrijf dat oplossen? Is een zonnepark voor de eigen energiebehoefte een
mogelijkheid? En hoe denkt CO2 Clean up
het geluidsniveau binnen de perken te houden? Er zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Wij denken graag mee. Als alles voorspoedig verloopt kan de eerste CO2 in het derde
kwartaal van 2022 via dit innovatieve proces
worden onttrokken aan de buitenlucht en
worden omgezet in nuttige producten. Dit
is een geweldig alternatief voor de kostbare
opslag van CO2 in voormalige gasvelden
waarvan men de gevolgen (nog) niet overziet. Voor initiatieven als dit mag niemand
blind of doof zijn.” lll
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Milieubeurs Pollutec 2021 in teken innovatie

Kennisuitwisseling met
deskundigen uit 128 landen
Ruim veertig jaar geleden vond de Pollutec-beurs in Frankrijk voor
het eerst plaats. Inmiddels biedt de tweejaarlijkse beurs ruimte
aan ruim 2.000 exposanten uit 128 landen en komen er meer dan
70.000 bezoekers op af. Een evenement van mondiale allure met
MilieuMagazine als mediapartner. Een impressie van wat de
milieubeurs afgelopen oktober te bieden had.
RIJKERT KNOPPERS

E

en lekkage
ergens binnen het
waternetwerk, het moet een
kleine ramp zijn voor
elk waterleidingsbedrijf. Niet alleen dreigen grote hoeveelheden drinkwater verloren te gaan, ook is het
niet ondenkbaar dat het wegsijpelend water
bodemverzakkingen veroorzaakt. Maar
waar zou het lek zich precies kunnen bevinden? “Met onze akoestische dataloggers
kunnen we grote leidingtrajecten onderzoeken”, vertelt Quentin Brunel van het Zwitserse bedrijf vonRoll. “Door een lek ontstaan er trillingen, die we met behulp van
een ruislogger kunnen meten. Hoe meer
geluid we aantreffen, hoe dichter we bij het
lek zitten. Bij ijzeren buizen is overigens het
geluid beter meetbaar dan bij PVC-buizen.
Daardoor is het moeilijker om bij kunststofbuizen de plaats van de lekkage te detecteren.”
VonRoll was met een grote stand prominent aanwezig op de Pollutecbeurs, die van
12 tot 15 oktober in de Eurexpo te Lyon
plaats vond. Naast de ruislogger presenteerde het bedrijf onder meer een A3DV
meetinstrument, waarmee de dikte en de
kwaliteit van metalen buizen in kaart te
brengen valt.

vatieve oplossingen op
het gebied van de
watercyclus, vanaf het
opvangen van drinkwater tot aan de behandeling van afvalwater.
Eén van de exposanten
op watergebied was Chemdoc Water Technologies, gevestigd in het Franse Clermont
l’Hérault. Het 23 jaar oude bedrijf produceert apparatuur voor de filtratie, zuivering
en demineralisatie van industrieel water.
“Met de door ons gehanteerde membraantechnologieën richten we ons op het verduurzamen van de industriële water- en
drinkwatercyclus”, vertelt directeur Salvador Perez. “Het gaat hierbij om onder meer
grondwater, rivierwater, water afkomstig
van openbare distributiesystemen en hergebruik van afvalwater uit zuiveringsinstallaties. Daarnaast houden we ons bezig met de
ontzilting van zeewater en brak water.”

‘Ontzilten van brak water is vergeleken
met zeewater vaak complex’

Drinkwaterverlies
Hoe ernstig de situatie rond lekkende
waterleidingen is, verschilt overigens per
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land. In Engeland gaat bijvoorbeeld 25 procent van het drinkwater door lekkage verloren, in Vlaanderen verdwijnt 20 procent van
water de bodem in, terwijl in Nederland
dankzij de lagere druk in de waterleidingen
over het algemeen slechts 6 procent verloren gaat. Dat neemt niet weg dat er in ons
land extra kwetsbare situaties zijn. Neem
een waterleiding die in een dijk is aangebracht en daardoor een relatief hoge druk
moet kunnen weerstaan. Ruim een jaar
geleden kregen bijvoorbeeld negentig
woningen in Krimpen aan den IJssel een tijd
lang geen drinkwater meer, doordat de
waterleiding in de IJsseldijk lek ging.
Bovendien spoelde een gedeelte van de dijk
weg waarin de lekkende leiding zich
bevond.

Water Hub
De behandeling van water is altijd een
belangrijk thema geweest bij Pollutec, wat
blijkt uit de vaak terugkerende onderwerpen als: de vervuiling van de zee, waterbesparing, hydrocentrales en maritieme energietechnieken. Dit jaar presenteerde de
beurs bovendien voor het eerst de ‘Water
Hub’. Op een ruimte van 215 m vond een
demonstratieprogramma plaats met inno-

Van brak naar zoet
Perez wijst erop dat 95 procent van het
water op aarde veel zout bevat. “Door dit
water te ontzilten maken we het water
drinkbaar. We hebben inmiddels 20 jaar
ervaring met dit waterproces. Onze installaties zijn in staat om tussen 10 en 5.000
kubieke meter water per dag te ontzilten.”
Het ontzilten gebeurt met een omgekeerd
osmoseproces. Door water onder hoge druk
door een zeer fijn membraan te persen,
scheiden de opgeloste vaste stoffen, waaronder zouten, zich af van het water. De

installaties van Chemdoc werken met een
energieverbruik van
minder dan 3 kWh per
kubieke meter water,
uitgaande van een
zoutgehalte van maximaal 35 tot 45 gram per liter.
Veel regio’s in Frankrijk hebben een
tekort aan zoet water, waardoor er geen
andere keuze is dan het gebruik van brak
water. “Het ontzilten van dergelijk water is
vaak complexer dan het ontzilten van zeewater”, aldus Perez. “Brak water smaakt
zout, maar heeft een lager zoutgehalte dan
zeewater. We hebben speciale technieken
ontwikkeld om brak water met een zoutgehalte tussen 5 en 15 gram zout per liter
water te reinigen.”

‘In Engeland gaat een kwart van het
drinkwater door lekkage verloren’

UV Straling
De Bio-UV Group, gevestigd in Lunel, aan
de Franse zuidkust vlakbij Montpellier,
gebruikt geen membraantechnologie om

water te zuiveren maar ultraviolette (UV)
straling. Met deze techniek is bijvoorbeeld
volledig automatisch een privézwembad te
behandelen, zonder het gebruik van chloor.
Bij de stand van het bedrijf wijst export
sales manager Estelle Martens Wörmanseder erop dat de UV-C-technologie van BIOUV ook een effectieve oplossing is om water
uit putten of boorgaten drinkbaar te maken.
Een ander product van het bedrijf is een
desinfectiesysteem voor verplegend personeel binnen ziekenhuizen. Het draagbare
apparaat, met een lengte van een halve
meter, gebruikt een UV-straal over een
mogelijk besmet oppervlak om dit binnen
enkele seconden te reinigen. De scanner is
onder meer te gebruiken om het coronavi-

rus te doden van ziekenboeg-/ziekenhuisbedden, tafels,
computertoetsenborden, meubels en alle
andere oppervlakken.

Recycling
Het spreekt voor zich dat het onderwerp
recycling op deze milieubeurs veel aandacht
kreeg. Dat blijkt wel uit het feit dat ruim 270
van de aanwezige bedrijven zich op dit
onderwerp richten. Op dit gebied zijn er
voortdurend nieuwe technieken in ontwikkeling. Dit liet bijvoorbeeld het Franse bedrijf
Cycl-add zien, dat zich in de regio AuvergneRhône-Alpes gevestigd heeft. Het jonge startup bedrijf, opgericht in 2016, richt zich
voornamelijk op het terugwinnen van polyurethaanafval uit verschillende industrieën.
Om van dit afval weer een bruikbare kunststof te maken, heeft het bedrijf een nieuw
chemisch proces ontwikkeld, waarbij geselecteerd afvalmateriaal het te recyclen afvalDECEMBER 2021 | NR 8 | MILIEUMAGAZINE 23

»

materiaal moet versterken. Dit gebeurt onder
meer met restanten van
verfpoeders en toners
voor printercartridges.
Volgens het bedrijf ontstaat er op deze manier een volledig hergebruikt materiaal met een zeer lage ecologische impact en met aantrekkelijke
eigenschappen. “In traditionele kunststofrecyclingprocessen voegen fabrikanten additieven toe om nieuwe kunststoffen een hoge
mechanische weerstand te geven”, verduidelijkt Hervé Guerry, oprichter van het bedrijf.
“De verkregen kunststoffen zijn dus niet
gemaakt van 100 procent gerecyclede materialen. Wij willen met name polyurethaanafval
recyclen door 100 procent gerecyclede additieven toe te voegen die de eigenschappen
van het materiaal sterk verbeteren.”
Eén van de concrete initiatieven van het
bedrijf is het RE’FLY-project, dat bedoeld is
om het materiaal van afgedankte paragliders
en parachutes te recyclen. Het daarbij vrijkomende polyamide is in principe opnieuw te

De naam van het bedrijf,
met vestigingen in Engeland, Australië en de Verenigde Staten, is
genoemd naar het
mythisch wezen Phoenix. ‘Aan het einde van zijn leven, wanneer
alleen de as overblijft, gebeurt er iets
magisch,’ zo geeft de website als toelichting.
‘Nieuw leven ontstaat uit iets dat levenloos
lijkt. Wat wij als het einde beschouwen, verandert plotseling in een nieuw begin. De Phoenix
staat voor hoop en opstanding. Het is de inspiratie voor ons bedrijf, omdat we as een nieuw
leven geven in de echte wereld.’

‘Membraantechnologie maakt gebruik
chloor in zwembad overbodig’
gebruiken voor het produceren van parachutes, deltavliegers, heteluchtballonnen en bijvoorbeeld spinnakers.

Nieuw leven
Ook het in Rotterdam gevestigde Blue Phoenix Group legt zich toe op het recyclen en
extraheren van materiaal, in dit geval van
ferro- en non-ferrometalen. “Bij centrales die
uit afval elektriciteit opwekken, blijft as als
laatste residu achter. Dat belandt meestal
ongebruikt op de stortplaats”, vertelt business development manager Jozefien De Praetere. “In dat as zit ongeveer nog 1 procent aan
mineralen en 10 procent aan metalen. Met
name die metalen zijn heel waardevol, want
die zijn opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld auto’s, computers en mobiele telefoons.”

Pollutec Innovation Award 2021
Dit jaar werden maar liefst 180 innovatieve oplossingen door de exposanten aangemeld bij de beurs. Terwijl de helft daarvan zich in de water- en afvalsector bevindt, registreren de lucht- en energiesectoren een toenemend aantal oplossingen. Daarnaast
hebben de sectoren milieurisico’s en duurzame steden en gebouwen veel innovatieve
oplossingen gepresenteerd. Na de pitchsessie van de twintig genomineerden, gaf de
eindjury van de Pollutec Innovations Awards 2021 onderscheidingen aan Weeecycling, Cycl-Add en Circular Materials Srl.
Weeecycling heeft een proces ontwikkeld om zeer zuiver koper te produceren die
voor 100% afkomstig is van het afval van een fabriek. Het aldus geproduceerde koper
is direct opnieuw te gebruiken, waardoor sprake is van een gesloten circuit. Cycl-Add
produceert nieuwe gerecyclede kunststof materialen door hun eigenschappen en stabilisatie te versterken. Deze innovatie speelt in op het probleem van de recycleerbaarheid van gebruikte kunststoffen. Circular Materials Srl heeft op haar beurt een proces
ontwikkeld om zware metalen in water terug te winnen. Dit gebeurt door continue hydrothermale synthese (CHFS) en superkritisch water te koppelen. Deze technologie
kan worden uitgebreid tot hydro-metallurgische processen zoals batterijrecycling.
Een speciale juryprijs werd tevens toegekend aan Sakowin Green Energy voor zijn innovatieve oplossing om waterstof op locatie, naar behoefte, zonder C02-uitstoot en
tegen concurrerende kosten te produceren. Het systeem produceert waterstofgas en
vaste koolstof die kunnen worden teruggewonnen uit methaan.
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Holland Paviljoen
De Blue Phoenix Group was één van de twaalf
in Nederland gevestigde bedrijven die zich
verenigd hadden op het Holland Paviljoen.
Daar bevond zich ook het bedrijf Healix uit
Maastricht, dat zich eveneens bezig houdt
met recycling, maar dan voornamelijk van het
hergebruik van kunststofvezels afkomstig uit
de agrarische en maritieme sector. “We verzamelen gebruikte balenpersen, touwen, netten
en ander plastic afval”, vertelt Marcel Alberts,
oprichter van het bedrijf. “Vervolgens sorteren we het materiaal, dat we daarna wassen en
verwerken tot hoogwaardige circulaire polymeren voor de wereldwijde productieketen.”
Het idee om Healix op te richten ontstond,
toen Alberts algemeen directeur van FibrXL
was, een bedrijf in industriële en hoogwaardige vezels. Na het organiseren van een hackathon, waarbij teams van deelnemers 24-uur
non-stop bezig waren om uitdagingen op het
gebied van duurzaamheid in de textiel- en
vezelindustrie aan te pakken, kreeg Alberts de
inspiratie om zijn nieuwe startup op te richten. Healix richt zich aan de ene kant op
closed loop recycling, ofwel van een oud product een nieuw product maken, maar het ontwikkelt ook open loop recycling toepassingen. Op de lange termijn wil Healix
recyclingfabrieken gaan opzetten in de mondingen van ‘s werelds meest vervuilde rivieren
om te voorkomen dat afvalplastic in de oceanen terechtkomt. lll

KORT NIEUWS

De Bosatlas van
weer en klimaat
De Bosatlas van weer en klimaat is
uit. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door Helga van
Leur, meteoroloog en ambassadeur voor klimaat, duurzaamheid
en gedrag.
“Een prachtig boek waar je doorheen
blijft bladeren. Het geeft inzicht hoe
het weer werkt, wat er allemaal bij
komt kijken en hoe dat zich vertaalt
naar het veranderende klimaat: lokaal
en mondiaal, in het verleden, heden
én toekomst!”, aldus Helga van Leur.
De nieuwe Bosatlas laat zien hoe
ons weer de afgelopen decennia is
veranderd. Maar ook hoe het weer
invloed heeft op de samenleving en
alledaagse bezigheden, op feestdagen en op sportevenementen. Zo is

de kans op een kerst met temperaturen boven de 10 graden groter dan
een witte kerst. Verder gaat de atlas
in op de basis: hoe wordt het dagelijkse weer verwacht, hoe was het
weer een paar eeuwen terug, wat is
een hogedrukgebied en welke wolken
betekenen wat? Daarnaast is er ruime
aandacht voor klimaatverandering en
de rol van mens en natuur hierbij. Inclusief de actuele effecten ervan en
de gevolgen op de langere termijn als
het tij niet keert. Of juist wel. In het
hart van dit blad een voorproefje. Dit
alles is weergegeven in de kenmerkende Bosatlaskaarten, aangevuld
met infographics, spreads en foto’s.

l Kijk voor meer informatie op

Plantaardige kip
De snelgroeiende Singaporese food-tech startup Next Gen Foods maakt dit jaar zijn Europese debuut. Sinds kort heeft de onderneming in
Nederland een ultramoderne productiefaciliteit. Hier wordt plantaardige kip gemaakt.
Het product, TiNDLE, bootst de exacte geur, smaak
en textuur van kip na en kent eindeloze bereidingsmogelijkheden, net als echte kip. Het product wordt
kneedbaar aangeleverd, maar krijgt een stevige
structuur wanneer ermee wordt gekookt. Hierdoor
kan een grote variatie aan gerechten met het product worden gemaakt, van dumplings tot kebab of
burgers.
TiNDLE is al met succes gelanceerd in Azië en
het Midden-Oosten en onlangs vond ook een sneak
preview plaats tijdens The New York City Wine &
Food Festival, waar het product op lovende kritieken kon rekenen. Inmiddels is TiNDLE verkrijgbaar
in zo'n 150 restaurants.

debosatlasvanweerenklimaat.nl

Première BEYOND ZERO
De opzienbarende film ‘BEYOND ZERO’
is in Nederland gepresenteerd. De film
toont de zeer opmerkelijke milieugeschiedenis van het beursgenoteerde
Amerikaanse miljardenbedrijf Interface.
In 1994 las oprichter en CEO Ray Anderson
het boek ‘The ecology of commerce’ van
Paul Hawken, ook de auteur van het recente ‘Drawdown’. Dat boek veranderde op
slag Anderson’s kijk op zijn eigen bedrijf en
handelen: hij koos radicaal voor een duurzame koers.
Zijn aandeelhouders keerden hem vervolgens massaal de rug toe. De beurskoers
van Interface kelderde, maar Anderson gaf
niet op, wist zijn medewerkers te overtuigen en zette voortvarend koers richting
duurzaamheid.

Een kwart eeuw later is het bedrijf
niet alleen opnieuw financieel zeer
succesvol, maar inmiddels zelfs
‘Beyond Zero’: Interface levert netto
zelfs een positieve bijdrage aan milieu en klimaat. Gaat dat zien! Om te
illustreren dat niet alleen in de USA,
maar zeker wel degelijk ook in Nederland veel bedrijven al volop die duurzame koers varen, presenteerden
zich daarna on stage de jonge, veelbelovende bedrijven Kipster, WholyGreens, Toontibo, Vibers, Ignite,
Solarge en Dutch Climate Systems.
En waarom juist zij? Check hun
websites maar eens.

l De film is te bestellen via:
100monthstochange.com
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Geschiedenis van de Toekomst
Ik moet het pijnlijke feit benadrukken dat een dergelijke snelle groei ons kolenverbruik, tegelijk met de totale
voorraad, weldra zal doen inkrimpen. Met de toenemende diepte waarop en moeite waarmee de kolen moeten
worden gewonnen, zullen we stuiten op een vage, maar onontkoombare grens, die onze vooruitgang tot
stilstand zal brengen.
ECONOOM WILLIAM STANLEY JEVONS IN ZIJN BOEK THE COAL QUESTION

(1865)

De kolenkwestie
Zorgen om het opraken van fossiele brandstoffen zijn niets nieuws.
Al eeuwen geleden dachten ‘angstvallige geesten’ dat de kolen zouden
opraken. Daarmee rekenden ze buiten nieuwe voorraden en allerlei
innovaties – maar helemaal ongelijk hadden ze niet.
FANTA VOOGD

H

et rapport Grenzen aan de
Groei van de Club van Rome
veroorzaakte in 1972 een
schok. Het was een brute
verstoring van het heersende optimisme.
Een spaak in het wiel van de vooruitgang en
de doctrine van economische groei. Maar in
werkelijkheid is het besef dat de voorraad
fossiele brandstoffen eens uitgeput raakt zo
oud als de Industriële Revolutie.

Piek
John Williams, een mijnbouwkundige uit
Wales, constateerde in 1789 dat ‘de meerderheid van de inwoners van Groot-Brittannië
gelooft dat onze kolenmijnen onuitputtelijk
zijn’. Ten onrechte vond hij. In zijn boek The
Natural History of the Mineral Kingdom waarschuwde hij dat gedurende de laatste tachtig jaar Groot-Brittannië de helft van zijn
totale kolenvoorraad had verstookt.
Als reactie op ‘angstvallige geesten’ als
John Williams kwam mijnondernemer
Henry Grey Macnab met zijn eigen schatting van de omvang van de Britse steenkoolvoorraad. Ook hij maakte een berekening
uit de losse pols, maar ging toch iets nauwkeuriger te werk dan Williams. Uitkomst:
Groot-Brittannië had nog voor 1200 jaar
steenkolen en pas in het jaar 2300 zou de top
van de kolenproductie worden bereikt.
Gedurende de negentiende eeuw zou het
debat over het opraken van de kolenreserves
telkens oplaaien. Daarin namen de Britse
liberalen een optimistisch laissez-faire26 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

standpunt in, terwijl de conservatieven
bang waren voor een enorme toename van
de vraag naar kolen, stijgende prijzen en
uiteindelijk aantasting van de superieure
Britse concurrentiepositie.
Het getob over de omvang van de steenkoolvoorraad bereikte zijn hoogtepunt met
het boek The Coal Question (1865) van econoom William Stanley Jevons (1835-1882).
Hij voorzag dat met de almaar groeiende
vraag de voorraad kolen amper genoeg was
voor de komende honderd jaar. Met de
steeds hogere kosten voor de winning van
de resterende kolen zou het Verenigd
Koninkrijk zijn gunstige concurrentieposi-

tie al veel eerder verliezen. Jevons voorspelde correct dat het hoogtepunt van de
Britse kolenproductie nabij was. De Britse
kolenwinning zou inderdaad al in 1913 pieken.

Uitgeput
Jevons zag al wel de mogelijkheden van
energiebronnen als aardwarmte, wind-,
getijde- en zonne-energie, maar
beschouwde die – als ze ooit al van belang
zouden worden – vooral als een bedreiging
van de Britse economische hegemonie. Van
bezorgdheid over het milieu was bij Victoriaanse pessimisten als Jevons nog geen

sprake. Die eer komt toe aan Friedrich
Engels en Karl Marx. Zij hadden er al wel
oog voor dat het productieproces schadelijk
kan zijn voor de natuur. In een brief aan
Marx (1882) typeerde Engels de mens als ‘een
verspiller van zonnehitte uit het verleden’.
De twintigste eeuw had haar eigen
onheilsprofeten. De Texaanse geofysicus
Marion King Hubbert (1903-1989) werkte bij
het Shell-onderzoekscentrum in Houston.
Hij ontwikkelde daar de Hubbert peak theory,
waarmee het verloop van de olieproductie
kan worden voorspeld, zowel voor een regio
als mondiaal. In 1956 voorzag Hubbert dat
de olieproductie in de VS eind jaren zestig,
begin zeventig, zijn hoogtepunt zou bereiken om daarna te dalen. Pas nadat inderdaad begin jaren zeventig bleek dat hij
(voorlopig) gelijk had gekregen, werd zijn
theorie serieus genomen. In het rapport
Grenzen aan de Groei voorspelde de Club van
Rome in 1972 dat de bestaande oliereserves
– als er geen nieuwe olievelden zouden worden ontdekt – in 1992 uitgeput zouden zijn.

Rentmeester
In de negentiende eeuw had niemand kunnen zien aankomen dat aardolie en -gas in
de nieuwe eeuw zouden uitgroeien tot de
belangrijkste brandstoffen. De pessimisten,
zowel in de negentiende als in de twintigste
eeuw, hielden bovendien onvoldoende rekening met de voortdurende ontdekking van
nieuwe voorraden kolen, olie en gas, de
technische verfijning van de exploratie- en

William Stanley Jevons

‘De onheilsprofeten
van gisteren zijn de
vooruitgangsgelovigen
van vandaag’
winningsmethoden, en de gesmeerde werking van de internationale handel in brandstoffen.
Toch is niet zonder meer te stellen dat de
optimisten het historische gelijk aan hun
kant hebben. De negentiende-eeuwse pessimisten waren voorzichtige profeten. De
conservatieve premier Sir Robert Peel liet
zich leiden door deskundigen die verwachtten dat de reserves over vier- à vijfhonderd
jaar zouden zijn uitgeput en dat er eerder al
schaarste zou optreden. Niet bepaald een
overdreven apocalyptisch visioen.
Peel hield in 1834 een vurig pleidooi voor
een verhoogd exporttarief ter bevordering

van een spaarzame omgang met de Britse
koolvoorraden. Uiteindelijk moest hij zijn
voorstel intrekken vanwege het heersende
liberale klimaat. In dat opzicht vertegenwoordigde hij een verstreken tijdperk. Maar
in het licht der eeuwigheid was hij zijn tijd
vooruit. Het was de eerste keer dan een leidende politicus de voorraad minerale
brandstof tot een regeringskwestie maakte.
Je zou het kunnen beschouwen als een eerste aanzet tot energiebeleid. Tot een rentmeesterschap dat bereid was een half millennium vooruit te blikken.

Energietransitie
Een meerderheid van de machthebbers,
ingenieurs en ondernemers is er inmiddels
van doordrongen dat de omgang met fossiele brandstoffen een langetermijnvisie
behoeft. Maar we zitten midden in een nog
veel opmerkelijkere omslag. De onheilsprofeten van gisteren zijn de vooruitgangsgelovigen van vandaag. Ondernemers meenden
meer dan twee eeuwen lang dat het met het
opraken van de fossiele brandstoffen zo’n
vaart niet zal lopen. Hun vertrouwen in fossiele brandstoffen heeft plaatsgemaakt voor
het optimisme van ondernemers die menen
dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk en haalbaar, maar bovendien een aanjager is van economische groei in plaats van
een rem. Het is de vraag of dat optimisme
gerechtvaardigd is, maar het lijdt geen twijfel dat de winning mood de kans op succes
vergroot. lll
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Neem de bus,

dé aanjager van elektrisch OV
Elektrisch busvervoer wint terrein, maar niet snel genoeg. Er is
nog een lange weg te gaan naar volledig emissievrij openbaar
vervoer in 2030. Wat zijn de voordelen en wie is aan zet?
SARADA SANT

T

ransport is verantwoordelijk
voor ongeveer een kwart van
de wereldwijde CO2-uitstoot.
Hoewel het openbaar vervoer
daar een bescheiden bijdrage aan levert, is
het wél een kritiek onderdeel van de elektrificatie van vervoer. “Ik ben er van overtuigd
dat de elektrificatie van het Nederlandse
transport wordt aangedreven door het
openbaar vervoer”, aldus André ten Bloemendal, Vice President Commercial Sales
Europe bij ChargePoint “Bussen zijn hét
transportmiddel bij uitstek om onze steden
op een schone en stille manier met elkaar te
verbinden.” Zijn bedrijf is al flink wat jaren
gespecialiseerd in het leveren van laadinfrastructuur.

Grote verschillen
Nederland is nu al een koploper op het
gebied van elektrische bussen. Zo’n 15% van
de gehele vloot is elektrisch (of hybride).
Wel zijn er flinke verschillen tussen de
regio’s. Waar in Groningen en Drenthe al
bijna de helft van alle bussen elektrisch is,
rijdt er in Zeeland vooralsnog geen enkele.
Deze verschillen zijn volgens Ten Bloemendal deels te verklaren door het Nederlandse
concessiesysteem. “Vervoersbedrijven concurreren met elkaar in aanbestedingen die
vaak voor een decennium gelden. In de tenders worden de eisen uiteengezet voor de
hoeveelheid bussen, maar ook voor het
gewenste materieel. De verduurzaming van
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André ten Bloemendal: “Investeer in
netverzwaring en betere laadmogelijkheden”

een concessieregio hangt dus af van de tenderomschrijving én van de wijze waarop
een vervoersbedrijf hier invulling aan kan
en wil geven.”
Juist in de eisen en duur van een aanbesteding kan het goed of fout gaan. “In de
recente concessie voor Groningen/Drenthe
(GD-2020) was bijvoorbeeld zero emissie
opgenomen. In Noord-Holland is zelfs al
voor 2022 de eerste volledig CO2-neutrale
concessie uitgezet. Dit zijn voorbeelden van
positieve ontwikkelingen. Maar er is nog
veel werk aan de winkel. 85% van de bussen
in Nederland is niet elektrisch, terwijl het
nog steeds de doelstelling is om in 2030 volledig emissievrij openbaar vervoer te realiseren.”

Wereldwijde opmars
De verschuiving naar elektrische bussen zie
je niet alleen in Nederland. In 2018 groeide
het aandeel elektrische bussen in Europa
met 48%, 2019 zag vervolgens een verdrie-

‘Concessiesysteem
blokkeert de
standaardisering van
de laadinfrastructuur’
voudiging van het aantal geregistreerde
elektrische bussen in West-Europa en in
2020 groeide de markt met nog eens 22 procent.

Ook buiten Europa wordt openbaar vervoer volop geëlektrificeerd. In het Chinese
Shenzhen rijdt de eerste volledig elektrische
vloot van bussen ter wereld. De 16.000 elektrische bussen in deze gemeente hebben
geleid tot stillere, schonere straten en lucht:
de uitstoot van koolstofdioxide is in de stad
door deze vloot met ongeveer 48% gedaald.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van de
groeiende populariteit van elektrische bussen. Plus van het feit dat deze populariteit
gegrond is.

Uitdagingen verdere elektrificatie
Maar de volledige elektrificatie van bussen is
geen eenvoudige opgave. Aanbestedingen
zijn maar één aspect van de uitdaging. Elektrische bussen vergen namelijk veel elektriciteit en daarmee aanzienlijke investeringen in
laadinfrastructuur. “Steden moeten bereid
zijn te investeren in technologieën die duurzaam schoon vervoer ondersteunen”, vindt
Ten Bloemendal. “Dit betekent dat zij er ook
voor moeten zorgen dat hun elektriciteitsnetten aan de toegenomen vraag kunnen voldoen.”
Alleen gebeurt dit nog veel en veel te weinig. Met als gevolg dat vervoersbedrijven snel
tegen knelpunten aanlopen als de laadinfrastructuur, het elektriciteitsnet en hun behoeftes niet goed op elkaar aansluiten. “Dat zijn
blokkades op weg naar verdere elektrificatie
van bussen. De verantwoordelijkheid kan niet
alleen bij het vervoersbedrijf liggen.”

‘Helft bussen in
Groningen en Drenthe
rijdt al elektrisch’
De nu geëlektrificeerde netwerken zijn
het laaghangende fruit. “Verdere elektrificatie zal de infrastructuuruitdagingen
alleen maar groter maken. En door het concessiesysteem zijn er meerdere spelers op de
e-busmarkt. Daardoor blijft standaardisering van de laadinfrastructuur een probleem.” Gemeenten, vervoerbedrijven én
infrastructuurspecialisten moeten de handen ineenslaan om de elektrificatie van het
openbaar vervoer te realiseren.
Dit kan wel, zo leert de praktijk. Een succesvol voorbeeld van deze samenwerking is
het werk van de Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) in Californië. De
VTA is een pionier op het gebied van elek-

trische bussen in de VS. Ze gebruikten een
subsidie van $ 3 miljoen van de California
Energy Commission om, in samenwerking
met verschillende marktpartijen, hun voertuigen te integreren in het netwerk.

Vrij baan
Het staat gelukkig vast dat meer steden busvervoer gaan elektrificeren om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en vervuiling tegen te gaan. Dit betekent dan wel dat
de infrastructuur moet worden aangepast,
onder meer door netverzwaring en een beter
aanbod aan laadmogelijkheden. Maar dan
zijn we er nog niet. “Ook de laadinfrastructuur dient gereed te worden gemaakt voor
het bredere publiek”, benadrukt Ten Bloemendal. “Naarmate door dit soort publiek/
private investeringen de barrières voor de
overstap verdwijnen, krijgen miljoenen
nieuwe bestuurders toegang tot de voordelen van elektrische voertuigen. Nevenvoordeel, dus naast de stillere straten en een
schonere wereld, is een vermindering van
de brandstof- en onderhoudskosten. Tel uit
je winst.” lll
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Vliegende molen
heeft wind mee
Stroom opwekken met een reuzevlieger, dat is de corebusiness van
de Delftse startup Kitepower. De vlieger zet mechanische energie
om in elektriciteit. Het geheim van de smid is vooral het mobiele
systeem. Dit maakt energieopwekking overal mogelijk, zelfs op
afgelegen locaties. De eerste ervaringen smaken naar meer.
JAN DE GRAAF

K

itepower werd in 2016 opgericht door CEO Johannes
Peschel en universitair hoofddocent aan de TU Delft Roland
Schmehl. Samen ontwikkelden ze het allereerste mobiele airborne windenergiesysteem (AWES).
Kitepowers AWES wekt elektriciteit op
met een vlieger die achtjes draait in de wind
en daarbij aan een kabel trekt die is verbonden aan de liertrommel van een 100 kW
grondstation. De energieopwekking
gebeurt in twee fasen die in ononderbroken
cycli worden herhaald. De energie die door
het systeem wordt opgewekt bij het uitrollen van de vlieger (eerste fase) is groter dan
de energie die wordt verbruikt bij het inhalen ervan (tweede fase). Deze cyclus resulteert netto in een energieopbrengst.

Voordelen op een rij
De voordelen van het systeem spreken tot
de verbeelding. Zo is er circa 90 procent
minder materiaal nodig dan bij conventionele windmolens en produceert de innovatie meer stroom dan vergelijkbare windturbines met hetzelfde vermogen (100 kW). Dit
komt omdat Kitepower de grotere en meer
constante windsnelheden op grote hoogten
benut. Het resultaat is een hogere capaciteitsfactor dan zonnepanelen en windmolens. Op jaarbasis wordt circa 450 MWh
geproduceerd. En anders dan deze twee
duurzame bronnen vraagt het Kitepower30 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

Joep Breuer: “Kitepower kan al concurreren met de elektriciteitsprijzen van diesel”

systeem relatief weinig ruimte. Zelfs de
aanleg van een fundering is niet nodig: het
grondstation is eenvoudigweg met ankers
te fixeren en het systeem is binnen een dag
volledig operationeel. Dit alles resulteert in
een kosteneffectieve vorm van energieopwekking die eenvoudig te vervoeren en te
installeren is.
“Het voordeel is dat Kitepower duurzame
stroom uit de wind kan leveren op plekken
waar dat nu niet haalbaar is, bijvoorbeeld
door de afgelegen ligging, tijdelijk gebruik
of als gevolg van seizoenswinden”, vertelt
Joep Breuer, CTO Kitepower enthousiast.
“Op dit moment kunnen we concurreren met
de elektriciteitsprijzen van diesel, vooral op
afgelegen locaties. Bij het opschalen van de
technologie zullen deze kosten verder dalen
tot onder de huidige prijzen van zowel fossiele als hernieuwbare energie. Dit kan vanwege de lage hoeveelheid materiaal die we

‘Het mobiele systeem
maakt
energieopwekking
mogelijk op afgelegen
locaties’
nodig hebben om elektriciteit te produceren
en onze toegang tot betere en meer aanhoudende wind op grotere hoogten.”

Op eilanden
Airborne windenergiesystemen zijn uitermate geschikt voor gebruik op eilanden en
afgelegen plattelandsdorpen. De veelal
krachtige kustwinden zorgen voor een
sterke en stabiele elektriciteitsopwekking.
Daar komt bij dat andere vormen van energievoorziening op eilanden met grote uitdagingen gepaard gaat. De kosten van de aanleg van elektriciteitskabels is namelijk vaak
een veelvoud van die op het vasteland.
Gevolg is dat elektriciteit meestal wordt
opgewekt met generatoren die werken op
diesel die tegen zeer hoge tarieven wordt
ingevoerd en verre van duurzaam is. Kitepower kan het brandstofverbruik, de kosten en
de milieuvoetafdruk van deze generatoren
aanzienlijk verlagen. Door Kitepower te

combineren met opslag in accu’s is het zelfs
niet langer nodig om dieselgeneratoren te
laten draaien. De oplossing opent de weg
voor exploitanten van micro-elektriciteitsnetten om minder afhankelijk te zijn van
vervuilende en vaak duurdere dieselbrandstoffen.

Investeerders
De innovatie is geen luchtfietserij. Niet voor
niets kreeg het bedrijf eerder dit jaar een
kapitaalinjectie van € 3 miljoen. Het ZuidHollandse energie-investeringsfonds ENERGIIQ, Stichting ifund en Windhandel
Beheer stopten elk € 1 miljoen in Kitepower.
Met de investering kan Kitepower de ontwikkeling en marktintroductie versnellen.
Naast financiële ondersteuning bieden de
investeerders toegang tot een breed netwerk
van experts en contacten die de commerciële uitrol verder opstuwen. CEO Johannes
Peschel: “Deze investering geeft onze organisatie een enorme boost. Dankzij de combinatie van gebruiksgemak en hoger rende-

‘Kitepower verlaagt
brandstofverbruik,
kosten en uitstoot van
generatoren’
ment heeft onze technologie het potentieel
om wereldwijd de markt voor duurzame
energie een impuls te geven.”

Defensie
De Kitepower Falcon 100 kW AWES is al
enige tijd operationeel op de testlocatie van
Kitepower op Goeree-Overflakkee, ZuidHolland. Verder wordt de ‘vlieger’ momenteel in samenwerking met het Ministerie
van Defensie getest tijdens een oefening van
de Nederlandse strijdkrachten op Aruba.
Het is de eerste keer dat Kitepower buiten
Nederland wordt ingezet.

De relatie tussen het ministerie van
Defensie en Kitepower dateert overigens al
van november 2016, toen de startup de
Defensie Innovatie Competitie (DIC) ‘Energie voor operationeel optreden’ won.
Sindsdien zijn de contact en alsmaar versterkt. Dit resulteerde in 2019 in een vervolgproject: het Kitepower System for the
New Defence Technology Program. Dit
project richtte zich op het in kaart brengen
van de voordelen van de inzet van Kitepower bij de veldoperaties van Defensie. De
strijdkrachten willen overal waar ze opereren hun afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen verminderen. Kitepowers
innovatieve windenergietechnologie lijkt
hiervoor dé oplossing.

Uitrol
Momenteel is het bedrijf bezig met het optimaliseren van de twee bestaande systemen.
“Het bouwen van een nieuw systeem duurt
ongeveer zes maanden”, schat Breuer in. “In
de loop van de komende jaren is het de
bedoeling om op te schalen, zodat we zo’n
vijftig stuks per jaar te kunnen leveren.
Hierna zal het mogelijk zijn om nog verder
op te schalen. Dit kan door een speciale
fabriek te bouwen of door licenties te verlenen. Mijn hoop is dat wij als Kitepower
samen met de rest van de Airborne Wind
community over pakwek tien jaar een significante bijdrage kunnen leveren aan de
wereldwijde klimaatdoelen.” lll
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Lessen
uit 50 jaar

milieubeleid
I

n 1971 bestond het Nederlandse arsenaal milieuwetgeving louter uit de
totaal verouderde en amper nageleefde Hinderwet (1875), de Bestrijdingsmiddelenwet (1962) en de kakelverse
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(1971). De urgentie van het aanpakken van
de neveneffecten van de onstuimige wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waren
echter voor iedereen zichtbaar, ruikbaar,
voelbaar. Hoog tijd dus voor een ministerie
dat die taak ter hand zou nemen. De eerste
milieuminister, de gynaecoloog Louis
Stuyt, ging voortvarend te werk en publiceerde in no time een compacte ‘Urgentienota Milieuhygiëne’ (47 getijpte pagina’s).

Vooruitblik
Ter markering van die halve eeuw milieubeleid wilden de milieucoryfeeën Marius
Enthoven en Kees Zoeteman een vooruitblik
formuleren gebaseerd op een terugblik.
Niet alleen schreven zij zelf rijke analyses
op basis van hun eigen ervaring, maar ze
nodigden ook een flink aantal anderen uit
voor een essay van telkens circa 3500 woorden. Dat resulteerde in 25 bijdragen vanuit
heel diverse invalshoeken. Volgens een
ruwe schatting kunnen de auteurs bogen op
een bijna een millennium aan gezamenlijke
ervaring. De kennisbundeling kreeg de titel
32 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

‘Neveneffecten wederopbouw waren voor
iedereen zichtbaar, ruikbaar, voelbaar’
‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en
duurzaamheid’.

Essay-parade
Het voorwoord van prinses Laurentien van
Oranje is meteen al geen obligaat tekstje,
maar een gedegen inleiding. Zij neemt de
angst weg dat het boek is verzand in een
nostalgische terugblik van eerbiedwaardige
‘mammoeten’. Laurentien zet de toon door
aandacht te vragen voor hoe jongeren op een
goede manier bij duurzaamheidsbeleid
betrokken kunnen worden. Ze legt glashelder uit waarom die betrokkenheid een vanzelfsprekendheid moet zijn. Bij systeemverandering is de stem van jongeren
onontbeerlijk, betoogt zij overtuigend.
Na dat startsignaal volgt een indrukwekkende essay-parade.
De pen is opgepakt door een indrukwekkend gezelschap, waaronder Yvo de Boer,
Peter Blom, Jacqueline Cramer, Wouter van
Dieren, Klaas van Egmond, Volkert Engelsman, André Kuipers, Ed Nijpels, Bernice

Notenboom, Rein Willems, Herman Wijffels
en Pieter Winsemius. Niet verwonderlijk dus
dat het boek een rijkgeschakeerd palet aan
invalshoeken hanteert.
Met al die gevarieerde bijdragen vormt
‘Keerpunt in zicht’ een uitstekende introductie voor iedereen die de komende jaren werk
wil maken van het verduurzamen van onze
samenleving. Dit is hard nodig, niet in de
laatste plaats op beleidsniveau. We begonnen zo goed met een DGM, het DirectoraatGeneraal Milieubeleid, dat na het unieke eerste Nationaal Milieubeleidsplan (1989), in de
negentiger jaren uitgroeide tot een organisatie van formaat met meer dan duizend medewerkers. Vervolgens volgde ge continue
afbraak, waardoor het aantal medewerkers
in de loop van deze eeuw alsmaar verschrompelde. Die demotiverende erosie zorgde er
ook voor dat niet de minst getalenteerden
hun heil elders zochten. Naast het beleid
kwam ook de handhaving van eenmaal
geformaliseerd beleid en aangenomen wetgeving ernstig onder druk te staan.

FOTO’S: MICHIEL WIJNBERGH

Het Nederlandse milieubeleid bestaat vijftig jaar. In 1971
creëerde ons land voor het eerst een milieuministerie. In het
boek ’Keerpunt in zicht’ trekken 25 milieuprominenten lessen
uit die vijftig jaar. De hoofdredacteur van MilieuMagazine
vertaalt al die kennis in concrete aanbevelingen.
MAURITS GROEN

‘Bij systeemverandering is de stem van
jongeren onontbeerlijk’
Hoge urgentie
‘Keerpunt in zicht’ richt zich vooral op de
lessen die getrokken kunnen worden uit de
kennis, inzichten en ervaringen van de
auteurs en geïnterviewden. Enthoven en
Zoeteman trekken meerdere conclusies. Zij
constateren dat enkele aspecten van milieuverontreiniging flink verbeterd zijn, maar
de gebruikelijke toepassing van end-of-pipe
oplossingen en technologische innovaties
ontoereikend zijn om de achteruitgang van
milieukwaliteit en duurzaamheid als gevolg
van toegenomen bevolkingsdruk en economische ontwikkeling tegen te gaan. Het
huidige economische systeem is in zijn
diverse varianten ongeschikt voor het evenwichtsherstel en pleegt steeds grootschaliger roofbouw op onze ecosystemen. Economische groei kan niet onbeperkt gedragen
worden, de grenzen van de draagkracht
komen in zicht of worden al overschreden.
Verduurzaming van de samenleving vergt
een reset van alle systemen en verdienmodellen in de economie en zijn sectoren.

Overheden kunnen een dergelijke systeemverandering niet bereiken zonder nauwe
samenwerking met bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast zijn ingrijpende gedragsveranderingen bij de bevolking nodig om daadwerkelijk meters te maken.
De oriëntatie op de korte termijn in de
politiek – beide auteurs spreken uit rijke
ervaring – bemoeilijkt de nodige veranderingen en vergt ongebruikelijke voorzieningen om duurzaamheid in het overheidshandelen te verankeren. Daarvoor is sterke regie
vanuit de centrale overheid nodig. De transitie naar een duurzame samenleving moet
zowel innovatie gedreven als gedragsgedreven zijn. Tot slot, razend actueel, zal het
Nederlandse beleid moeten passen binnen
de door de Europese Green Deal gegeven
kaders en doelstellingen.

Lessen
Het constateren van urgentie is natuurlijk
één ding, vers twee is het aangeven wat er

moet gebeuren om het geschetste schrikbeeld te voorkomen. Uit de rijke oogst van
dit boek komen zeven concrete aanbevelingen voor het nationale duurzaamheidsbeleid naar voren:

1. Maak het urgente probleem van de
onduurzaamheid van de samenleving
zichtbaar en hanteerbaar
Geef duurzaamheid een hoge prioriteit op
de agenda’s. Breng de onduurzaamheid van
de belangrijkste Nederlandse economische
sectoren in kaart met behulp van onafhankelijke wetenschappelijke instellingen en
benut daarbij zoveel mogelijk reeds
beschikbare kennis.
2. Wijs een coördinator aan voor het
Nationale Duurzaamheidsbeleid in
brede zin
Laat onder leiding van een coördinator, een
bewindspersoon, een lange termijn Nationaal Duurzaamheidsplan (NDP) opstellen.
Hierin zijn onder meer Plannen van Aanpak
voor de verduurzaming van de belangrijkste
economische sectoren (industrie, energie,
landbouw, transport en financieel) opgenomen. Stel deze Plannen van Aanpak op in
co-creatie met de voor de sector verantwoordelijke bewindspersoon en in overleg
met de sector en relevante wetenschappeDECEMBER 2021 | NR 8 | MILIEUMAGAZINE 33
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gestemde landen. Allereerst in het kader
van de Green Deal. Neem samen met de
Europese partners ook initiatieven om te
bereiken dat het verduurzamen van de
samenleving bij de VN en andere internationale instellingen hoog op de agenda
blijft.

7. Betrek de andere overheden en
stakeholders intensief bij het milieuen duurzaamheidsbeleid
Ondersteun initiatieven van provincies,
waterschappen, gemeenten, de samenleving en de wetenschap. Zorg voor een
goede voorlichting en informatievoorziening over kansrijke initiatieven, best practices en financieringsmogelijkheden. Faciliteer met name ook jongeren bij hun
activiteiten en voorstellen voor verduurzaming van de samenleving.

‘Verduurzaming vergt een reset van alle
systemen en verdienmodellen’
lijke en maatschappelijke instanties. Doe
dit inclusief de afstemming daarvan met
het nationale klimaatbeleid, het nationale
natuur- en biodiversiteitsbeleid, het ruimtelijke beleid en de VN Sustainable Development Goals.

3. Organiseer in het kader van het
Nationale Duurzaamheidsplan een
breed politiek debat
Insteek van dit debat is de noodzaak, kansen
en gevolgen van het Nationaal Duurzaamheidsplan. Hierin worden alle relevante
maatschappelijke partijen (stakeholders)
betrokken, zodat duurzaamheid hoog op
alle agenda’s komt en blijft. Bouw hierop
voort met aansprekende voorlichting en
educatie op alle niveaus van het onderwijs.
4. Versterk de regie met een ministerie
voor de Leefomgeving
Breng in dit ministerie ruimtelijke ordening, milieubeleid, klimaatbeleid en
natuurbeleid samen. Dit is nodig om een
samenhangende visie te waarborgen en een
voldoende ‘tegenmacht’ te vormen tegen
deelbelangen van andere van andere ministeries. Breng tevens de uitvoerende diensten, de inspecties en andere toezichthouders op die terreinen over naar dit nieuwe
ministerie. Geef dit departement een toerei34 MILIEUMAGAZINE | NR 8 | DECEMBER 2021

kend budget voor het aantrekken van vakbekwame en gemotiveerde mensen die het
beleid, de uitvoering en het toezicht nieuw
elan kunnen geven.

Tegen de tijd dat u dit leest, heeft ons land
hopelijk weer een Kabinet. Dan zal duidelijk zijn of in elk geval de eerste aanbevelingen al zijn overgenomen. Maar naast
een juiste beleidsmatige positionering en
-randvoorwaarden is natuurlijk the proof of
the pudding in the eating. Dat proces zullen
we als samenleving niet alleen van de zijlijn moeten blijven gadeslaan, maar ook
actief blijven stimuleren en beïnvloeden.
Er staat immers veel op het spel. Alles
eigenlijk. lll

5. Stel een commissie van eminente
economische onderzoekers in
Laat deze commissie onderzoeken hoe het
verdienmodel van de belangrijkste economische sectoren meer in overeenstemming
kan worden gebracht met duurzame benuttingsmogelijkheden van de planeet. Betrek
in dit onderzoek ook de inzet van financiële
instrumenten. Geef de commissie vervolgens de opdracht aan te geven welke stappen nodig zijn.
6. Speel een actieve rol in het uitvoeren
van de Europese Green Deal
Laat Nederland internationaal weer tot de
kopgroep van Europa behoren. Werk
daarbij waar mogelijk samen met gelijk-

Bestel het boek
‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’, 2021.
Redactie: Marius Enthoven en Kees Zoeteman.
Uitgeverij MauritsGroen*MGMC. ISBN 97.890.78.171.379.
Verkrijgbaar via de boekhandel.

KORT NIEUWS

Lichtgevende afvalbak
Milieuschade voorkomen en het
netjes weggooien van afval stimuleren. Met dat doel voor ogen is
een zelfvoorzienende lichtgevende afvalbak ontwikkeld, de Lumipole. Dankzij een patroon van
zacht licht is de afvalbak beter
zichtbaar in het donker.
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schreef
Dijksterhuis & van Baaren in 2020 een
adviesrapport over de aanpak van
zwerfafval in de openbare ruimte. Eén
van de aanbevelingen was het vergroten van de zichtbaarheid van afvalbakken in het donker. Daardoor
worden afvalbakken beter vindbaar
op minder verlichte locaties. Inmiddels zijn de eerste prototypes uitvoe-

rig getest. De Lumipole is naar verwachting vanaf het tweede kwartaal
van het komende jaar leverbaar.
De afvalbak is voorzien van zonnepanelen en geeft licht vanaf de schemering. Dit triggert het gewenste gedrag in het onderbewustzijn van
voorbijgangers om afval ín de prullenbak te gooien in plaats van op de
grond. Bovendien geeft de Lumipole
positieve feedback in de vorm van
groen licht wanneer iemand er afval in
gooit. Want positieve feedback stimuleert afval weggooien en helpt daarmee actief zwerfafval te verminderen,
zo blijkt uit onderzoek. De lichtgevende afvalbak helpt daarmee op een
slimme manier hun beleidsdoelstellingen op het gebied van zwerfafvalreductie te behalen.

Circulair BouwLab
in Haarlem
Haarlem krijgt een spiksplinternieuw Circulair BouwLab op het terrein van 3D Makers
Zone. In de nieuwe bouwhub kan de hele
bouwketen straks experimenteren met circulaire en duurzame toepassingen in combinatie
met technologische innovatie.
In het bijzijn van wethouder Robbert Berkhout,
raadslieden en projectpartners is op 1 november
de eerste paal geslagen. Bijzonder is dat Circulaire
BouwLab wordt gebouwd met onderdelen van een
pand uit Almere, samen met andere innovatieve,
duurzame elementen. De initiatiefnemers willen
aantonen dat circulair bouwen echt mogelijk is. De
ervaring met dit praktijkvoorbeeld kan anderen stimuleren om ook stappen te zetten naar duurzaam
bouwen. Verder geeft het project antwoord op vragen zoals: heeft het economisch wel zin om een
pand her te gebruiken? Is het technisch haalbaar?
En hoe ga je om met de tijdelijkheid? Ga voor meer
informatie naar bouwlab.com

Colofon
MilieuMagazine (36 pag. 8x/jr.) is al meer dan 30 jaar hét vakblad
voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is. De praktijk
staat voorop, met de focus op nieuwe ontwikkelingen in het
bedrijfsleven. Innovaties die op milieugebied het verschil kunnen
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