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Schatkamer vol klimaatoplossingen maakt duidelijk dat er nog steeds een 
hoopvolle en aantrekkelijke weg vooruit is.

Nu de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering in bredere kring begint in te dalen, 
dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem 
dreigt velen te verlammen. In deze context is Drawdown een ronduit uniek, hoopvol stemmend 
boek. Het presenteert 100 realistische en stoutmoedige klimaatoplossingen die door een grote in-
ternationale coalitie van deskundigen zijn geïdentifi ceerd. Naast twintig veelbelovende innovaties 
presenteert het boek tachtig oplossingen die in het project Drawdown al ver zijn doorgerekend: 
Wat schiet het klimaat ermee op? En wat is er - voor zover mogelijk - te zeggen over de benodig-
de investeringen; en het te verwachten fi nanciële rendement? Denk daarbij niet alleen aan 
zonnepanelen en windmolens, maar ook aan klimaatwinst die te vinden is op gebieden als 
voedsel, landgebruik, gebouwen en steden, transport, materialen en … gendergelijkheid. 
Enkele van de opvallende uitkomsten: empowerment van vrouwen en meisjes scoort hoog, 
evenals een reeks aan voedsel gerelateerde oplossingen. Ook oplossingen in de energie-
voorziening blijken uiteraard belangrijk, maar misschien toch minder dan je zou verwachten.
Als we de doorgerekende oplossingen op mondiale schaal toepassen valt zelfs een keerpunt 
(‘drawdown’) te bereiken, waarbij broeikasgasconcentraties in de atmosfeer gaan dalen. 
De kosten van veel oplossingen verbleken bij wat ze opleveren, de bredere maatschappelijke 
winst nog niet meegerekend. 

Drawdown herdefi nieert de uitdaging van klimaatverandering door perspectief te 
bieden op een wereld die we wel willen; waar velen nu vaak het gevoel hebben dat we de 
klimaatontwrichting hooguit nog wat kunnen vertragen en afzwakken.

Het initiatief tot Drawdown kwam van de bekende Amerikaanse milieudeskundige en auteur Paul Hawken. Zijn boek was al een 

New York Times bestseller en verscheen al in 17 talen, sinds 8 november nu ook in deze Nederlandstalige versie:

Drawdown - Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren | 256 pag. 

ISBN 9789078171324 | Euro 25,- (incl. BTW) Verschenen bij mauritsgroen•mgmc (webshop.mgmc.nl)
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Ik heb niks met religie, zeg ik altijd, maar besef drom-

mels goed dat de opdringerige paplepel ook (of juist) 

sporen kan achterlaten op een hardnekkig dichtge-

houden mond. Dus mag ik me best afvragen of mijn 

preoccupatie met de teloorgang van onze wereld niet 

verdacht is als variant op de Bijbelse Jongste Dag, 

met de opwarming als voorportaal van de Hel. 

Nou lukt het me niet - ik behoor nu eenmaal niet tot 

het kamp dat wetenschappelijk inzicht als ‘ook maar 

een mening’ afdoet - om de toekomst rooskleurig in 

te zien, maar misschien wel om minder moraliserend 

en in mineur te zijn. Vanuit die gedachte heb ik het 

maar eens geprobeerd:

Bij de komst van de Formule 1 naar Zandvoort dacht 

ik aan al die als kinderen zo blije toeschouwers. En ik 

verruilde zorgen over verkeersinfarcten voor vreugde 

over het ongelofelijke geluk van een kennis. Ze heeft 

daar net een B&B geopend en zal nu zelfs het hele 

huis lucratief aan raceliefhebbers kunnen verhuren 

- precies op de momenten dat je zelf liever niet meer 

thuis bent. Ik heb me ook afgevraagd of ik niet te zuur 

ben geweest over vliegen, want een recente radio-

commercial van KRAS maakt wel duidelijk welk een 

geest verrijkende ervaringen dat nog kan opleveren. 

In het amfi theater van Verona, zo zegt de reisverkoper, 

klinkt het ‘Gelati’ van de ijsverkopers namelijk zoals je 

het nog nooit gehoord hebt! En ik heb me vrolijk ge-

maakt over de lege lachgasampullen op straat door 

- elke associatie met het broeikaseffect terzijde schui-

vend - te denken aan de roes die ze tieners hebben 

geschonken. Ja, zo gezien had zelfs het bedrijf 

Anqore op industrieterrein Chemelot met z’n lachgas-

uitstoot de omwonenden eigenlijk als anonieme wel-

doener een geweldig cadeau willen doen. Pas nog 

passeerde ik een veewagen met slachtrijpe varkens 

waar de gretig snuivende varkenssnoetjes uitstaken. 

En verdraaid, het lukte me om me te verplaatsen in de 

geweldige geurervaringen die de dieren zo ineens in 

de buitenlucht ten deel moesten vallen. Als bioloog 

valt er sowieso veel levenskunst uit de natuur te pluk-

ken. Want nog nooit een depressieve broodschimmel 

gezien, ook al is de koek onherroepelijk een keer op. 

En onkruid begint enthousiast aan de kolonisatie van 

maakt niet uit welke zandvlakte, ook als die weldra 

onder het asfalt van een snelweg zal verdwijnen. 

Vooralsnog geen signalen uit mijn omgeving dat ik er 

merkbaar losser in ben komen te staan. Veeleer rees 

het vermoeden dat ik me juist aan een nieuwe leer 

had onderworpen, omdat ik werd betrapt op een 

Boeddhabeeldje in mijn auto. Maar dat kon ik geluk-

kig snel uitleggen. Gekregen van een Italiaan die me 

in de Alpen een lift aanbood en die het los op zijn 

dashboard had staan. Als dat beeldje omkukelde - zo 

zei hij - dan wist hij onmiddellijk dat hij niet goed be-

zig was achter het stuur. Kijk, als religie zo praktisch 

kan zijn, vind ik het wel weer kunnen.

Blijven lachen

Wim Verhoog

Hoofdredacteur

wv@mgmc.nl

‘In 2021 zullen er 44 elektri-

sche auto’s op de markt zijn 

onder de 50.000 euro met een 

gemiddelde range van 300 

kilometer. De gemiddelde prijs 

bedraagt minder dan 35.000 

euro.’ Olof van der Gaag, 

directeur NVDE, vertelde de 

Kamerleden tijdens een hoor-

zitting mobiliteit dat het snel 

de goede kant op gaat met de 

kosten en de range van nieu-

we elektrische auto’s.

‘Overstappen op elektrisch 

rijden levert veel CO
2
-reductie 

op, mede doordat in 2030 al 

driekwart van de elektriciteit 

duurzaam zal worden opgewekt. 

De elektriciteitssector staat 

klaar om de benodigde duurza-

me stroom te leveren.’

Door slim laden kunnen schom-

melingen in de opbrengst van 

zon en wind worden opgevan-

gen. Autobatterijen kunnen zo 

bijdragen aan een stabiele ener-

gievoorziening. ‘De batterijcapa-

citeit vertegenwoordigt een toe-

nemende economische waarde, 

waar ook automobilisten van 

mee kunnen profi teren. Wel is 

het belangrijk dat we het natio-

naal programma voor laadinfra-

structuur als de bliksem gaan 

uitvoeren. Er moeten per dag 

300 tot 500 nieuwe laadpalen 

bijkomen. Hiervoor zijn veel 

technisch geschoolde mensen 

nodig. NVDE heeft laten bereke-

nen dat per baan die verdwijnt 

uit de fossiele sector 7 banen 

terugkomen in de energietransi-

tie. Dit is hiervan een mooi voor-

beeld.’

De doorrekening van het PBL 

toont aan dat de nationale kos-

ten niet stijgen door de over-

gang naar elektrisch rijden. 

Er is veel discussie over de kos-

tenverdeling, maar in de kern is 

het kosteneffectief voor de BV 

Nederland om snel het vervoer 

te elektrifi ceren. De doorreke-

ning laat zien dat we een eind 

gekomen zijn met het wegne-

men van fi nanciële barrières en 

dat het nog een tandje slimmer 

zou moeten. Deelauto’s en de 

tweedehands markt moeten 

worden bevorderd. Om de 

drempel van de hogere aan-

schafprijs te verlagen, is private 

lease een oplossing of zouden 

veelrijders meer gestimuleerd 

kunnen worden. Het is een goed 

idee van de regering om naar

 

het bpm te kijken, omdat dit 

aangrijpt op het beslismoment 

van consumenten. 

De NVDE maakte een infograp-

hic over de elektrische auto’s 

die nieuw op de markt komen 

de komende jaren, gerangschikt 

naar prijs en actieradius. 

Infographic : https://tinyurl.com/

aankomende-e-auto-s 

(Bron: Nieuwsbrief Nederlandse 

Vereniging Duurzame Energie) 

Elektrisch rijden met perspectief

biliteitMob
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Het mantra van ‘Nederland Distributie-

land’ staat ter discussie, net als het 

Mainportbeleid en de ‘verdozing’ van 

het landschap. Wat is er precies aan de 

hand, welk ruimtelijk patroon is aan het 

ontstaan door logistieke ontwikkelin-

gen, wat betekent dat voor economie en 

leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen 

om hierop te sturen en hoe zouden we 

dat kunnen? Dat is het onderwerp van 

een gestart promotieonderzoek ´Land-

scapes of Trade´.

Hoewel distributie- en fulfi lmentcentra in 

de huidige economie onvermijdelijk zijn en 

tot banen en andere positieve effecten lei-

den, zijn er goede redenen om te sturen 

op het ruimtelijk patroon dat door logistie-

ke ontwikkelingen, bedoeld of onbedoeld, 

ontstaat. Logistieke ontwikkelingen kun-

nen steden afscheiden van het omliggen-

de landschap, dat een steeds belangrijke-

re rol blijkt te spelen in de leefkwaliteit in 

de stad en daarmee het vermogen talent 

vast te houden en aan te trekken. Er zijn 

indicaties dat kenniswerkers en logistieke 

complexen ruimtelijk slecht samengaan, 

hoewel er ook synergie mogelijk is.

Bij een circulaire economie hoort ook lo-

gistiek. Toch worden er ook vraagtekens 

gesteld bij de duurzaamheid van distribu-

tiecentra met een zeer korte commerciële 

levensduur, die een voetafdruk achterlaten 

die mogelijk niet meer goed te benutten is. 

Sturing op deze ontwikkelingen is echter 

makkelijker gezegd dan gedaan, omdat in 

het huidige planningsbestel - en waar-

schijnlijk ook in het bestel dat momenteel 

ontwikkeld wordt - logistieke vestigingen 

tot stand komen tussen machtige multina-

tionals die geen binding hebben met het 

landschap ter plekke, en gemeenten die 

onder druk staan werkgelegenheid te be-

vorderen.

Het dit jaar gestarte promotieonderzoek 

Landscapes of Trade verkent het maat-

schappelijk debat over ruimte en logistiek, 

koppelt dit aan het ruimtelijke patroon van 

het logistieke complex dat zich momenteel 

ontvouwt, en bespreekt het krachtenveld 

achter deze ontwikkelingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

Merten Nefs en loopt tot ca. eind 2023. 

Het is een samenwerking tussen Techni-

sche Universiteit Delft, Erasmus School of 

Economics en Vereniging Deltametropool. 

De betrokkenen zijn geïnteresseerd in sa-

menwerking met o.a. logistieke bedrijven, 

kennisinstituten, gemeenten en regio’s met 

logistieke hotspots. Neem contact op voor 

meer informatie: 

merten.nefs@deltametropool.nl

(Bron: Vereniging Deltametropool) 

‘Meest lokale 
zonnepark
van Nederland’
In Emmen is het zonnepark Oranjepoort 

offi cieel geopend. Met de claim dat dit 

park - dat voor, door en met de regio is 

ontwikkeld - het meest lokale zonne-

park van Nederland is 

Zonnepark Oranjepoort levert met 88.000 

zonnepanelen genoeg groene stroom voor 

zo’n 8.500 huishoudens. Het is in een vele 

opzichten een uniek zonnepark: gebouwd 

met regionale bedrijven, omwonenden 

profi teren, en voor het lokale onderwijs en 

bedrijfsleven wordt er een Solar Innovation 

and Experience Center gerealiseerd.

De Vereniging Parkmanagement Bedrij-

venterreinen Emmen BV heeft het initiatief 

genomen voor het park en GroenLeven 

ontwikkelde het, samen met regionale 

bedrijven. Lokale ondernemers verzorgden 

tijdens de bouw onder andere de grond-

werkzaamheden, hekwerken, materialen, 

de totale bekabeling van het park, de aan-

sluiting en mankracht. De inwoners van de 

omliggende dorpen Oranjedorp en Nieuw-

Dordrecht profi teren ook mee van het zon-

nepark. Zij hebben gezamenlijk energie-

coöperatie ‘Nieuw-Oranjepoort’ opgericht 

en GroenLeven heeft een halve megawatt 

beschikbaar gesteld tegen een gering 

bedrag. Het zonnepark past bij de visie 

van gemeente Emmen die is aangesloten 

bij het Interreg COBEN project. Met het 

servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen 

ondersteunt de gemeente lokale energie

coöperaties, zodat de opbrengsten zo 

veel mogelijk ten goede komen van de 

omwonenden. 

Met het lokale bedrijfsleven en onderwijs 

wordt een Solar Innovation and Experi-

ence Center gerealiseerd. In dit fi eldlab 

wordt gewerkt aan innovaties, onder an-

dere op het gebied van zonne-energie, 

waterstofproductie, thermietechnieken 

en het gebruik van biobased materialen.  

(Bron: Persbericht GroenLeven)

rgieEnerg

Ruimtelijke ordenening

Landscapes of Trade 
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Maar een klein deel van de kringloop-

boeren weet haar strategie succesvol 

door te voeren. In een studie van het 

Louis Bolk Instituut en Boerenverstand, 

i.o.v. LNV, is onderzocht hoe de praktijk 

van de boeren eruit ziet en wat nodig is 

om ook anderen ertoe te bewegen.

‘Kringlooplandbouw’ is het optimaliseren 

van het bedrijfsrendement in brede zin 

(economisch en sociaal-maatschappelijk), 

zoveel mogelijk gebruikmakend van eigen 

resources in evenwicht en met respect-

voor de natuurlijke omgeving (bodem-, 

lucht-, water- en natuurkwaliteit, land-

schap, klimaat en dierenwelzijn). Uit de 

studie blijkt dat kringloopboeren bewust 

Wat helpt kringloopboeren vooruit?
omgaan met de eigen resources: bodem, 

voer, dieren, biodiversiteit, landschap en 

geld. Ze werken integraal en alles omvat-

tend, zijn eigenzinnig, maken slimme com-

binaties en doen dat ieder op een eigen 

manier. In overgrote meerderheid worden 

ze echter gestimuleerd zich verder te spe-

cialiseren en vooral meer te investeren om 

de productie te verhogen. Dit - gecombi-

neerd met beleid en wet-en regelgeving 

gericht op deelaspecten, zonder het ge-

heel in ogenschouw te nemen - werkt de 

verdere ontwikkeling van kringloopland-

bouw tegen. De studie beveelt aan om het 

peloton van boeren stap voor stap te be-

geleiden naar een verbeterd integraal be-

drijfsrendement met respect voor hun ken-

nis en kunde. Daarvoor moet tegelijkertijd 

de ‘omgeving van de boer’ meeverande-

ren om de benodigde ruimte te creëren; 

banken, de toeleverende industrie, afne-

mers, technologie-leveranciers, etc., maar 

ook LNV zelf. De omgeving zal consistent, 

congruent en op de lange termijn gericht 

moeten sturen en belonen. Met inzet van 

slimme key performance indicators, een 

beloningsysteem daarop geënt, meer sa-

menhang in beleidsdossiers, een sterkere 

koppeling met marktconcepten en een 

heldere set van doelen kan kringloopland-

bouw tot bloei gaan komen. (Volledig rap-

port: www.kringlooplandbouw.nl/rapport)

glooplandbouwKring

Uit een video-animatie die de redactie 

van Solar Magazine maakte, blijkt dat de 

schaarste aan transportcapaciteit zich 

bij netbeheerder Enexis in Noordoost-

Nederland als een olievlek uitbreidt.

Inmiddels ontstaat schaarste in steeds 

grotere delen van drie van de noordelijke 

provincies waar Enexis actief is - Gronin-

gen, Drenthe en Overijssel. Dit i.t.t. de 2 

Schaarste transportcapaciteit
andere provincies - Noord-Brabant en 

Limburg - waar Enexis actief is. Daar is en-

kel in het gebied rond Cuijk, Haps en Gen-

nep sprake van een gebrek aan netcapaci-

teit. Enexis ontvouwde eerder al wel haar 

plannen voor de uitbreidingswerkzaam-

heden van het (hoogspannings)net (zie 

https://tinyurl.com/aanpak-schaarste). 

(Bron: Zonnefl its van Solar Magazine)

rzame energieDuur
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Nieuw boek 
CO2-neutraal 
ondernemen
Voorzitter van het Klimaatberaad, de 

heer Ed Nijpels, ontving een eerste 

exemplaar van het boek ‘CO
2
-neutraal 

ondernemen, zo doe je dat!’ uit handen 

van auteur en Klimaatplein-oprichter 

Rob van der Rijt. 

“De enorme aandacht voor klimaatbeleid, 

de wettelijke verplichtingen en de zoek-

tocht naar concrete oplossingen zijn de 

aanleiding voor dit boek geweest”, aldus 

van der Rijt. “Het boek biedt bedrijven en 

instellingen een vijf-stappenplan dat - met 

veel praktijkvoorbeelden, - beschrijft hoe 

zij gestructureerd de eigen CO
2
-uitstoot 

kunnen verminderen. Energiebesparing en 

duurzame opwekking zijn dan de belang-

rijkste maatregelen die je kunt nemen. 

Maar ook inzicht krijgen in het verbruik van 

energie en wat gedragsverandering daarbij 

kan betekenen wordt belicht.” Nijpels gaf 

tijdens de boekoverhandiging aan hoe 

belangrijk het is dat organisaties concrete 

handvatten wordt geboden om te verduur-

zamen. “Dit boek beschrijft hóe het kan. 

In veel bedrijven valt nog veel winst te be-

halen met energiebesparing. Door het on-

dernemers makkelijk te maken moet het 

lukken sneller meer resultaat te boeken. 

Alle hulp die ondernemers daarbij kunnen 

krijgen is welkom. Energie besparen loont 

altijd.”    

Auteur Van der Rijt is oprichter van het 

inmiddels meer dan een miljoen keer ge-

raadpleegde Klimaatplein. Dit online plat-

form biedt organisaties de tips, tools en 

concrete cases om de eigen impact op de 

opwarming van de aarde te verminderen. 

Vanuit inmiddels ruim tien jaar ervaring en 

honderden gesprekken met ondernemers 

schreef Van der Rijt dit boek. Veel van de 

energie-bespaartips die worden genoemd 

komen ook terug in de informatieplicht 

energiebesparing die vanaf 1 juli 2019 

geldt voor zo’n 125.000 bedrijven en in-

stellingen in Nederland.  

Voor een preview: 

https://tinyurl.

com/previewboek 

(Bron:Persbericht 

klimaatplein)

Always change 
a winning team
Fascinerend. Ronduit fascinerend is het. Transitiedenken bestaat 

nu 20 jaar in ons land en het is gaaf om van binnenuit mee te ma-

ken hoe theorieën omslaan naar werkelijkheid. Het duurt blijkbaar 

even, maar dan heb je ook wat. Bij de strategen van ondernemin-

gen klinkt het: ‘Jongens, het is serious business nu’. ‘We móeten 

het bedrijf splitsen anders verliest de groene tak de toegang tot de 

kapitaalmarkt’. ‘Niet te lang stilstaan bij het dieselschandaal, we 

moeten dóór’. 

Groene fi nanciers verleggen hun aandacht van pilots en koplo-

pers naar grow-ups. Overheden krijgen nu oog voor de verliezers 

van de groene omwentelingen. En onvermijdelijk gaan nu ook 

instituties als vergunning, handhaving en toezicht op de schop 

– ‘eigenlijk functioneerde die hoek nooit echt goed.’ 

Waar ze eensgezind in lijken, of het nou klimaat, auto’s of varkens 

betreft, is in hun vertwijfeling. ‘Wíe gaan deze opschaling in 

godsnaam betalen?’.

Na de pilots dus de opschaling. Na de Prius 1 de Kona. Lastig is 

het dat we voorlopig twee systeemvarianten in de lucht houden 

nu. Grijze stroom èn de groene. Petrochemische energie èn de 

duurzame. Dierlijke eiwitvoorziening èn de plantaardige. Top-

down bestuurlijke besluitvoming in de leefomgeving èn decision-

making communities. Het betekent nog een tijdlang dubbel 

grondgebruik. Een tijdlang dubbele werkgelegenheid. Een tijd-

lang dubbele geldstromen en waarheden.

Met de eerstvolgende transitiefase komen ook de eerstvolgende 

karakters aan het stuur. In 2005 publiceerde de Nederlandse psy-

chiater en innovatie-onderzoeker Peter Robertson hierover zijn 

boekje ‘Always Change A Winning Team’. Hij laat daarin zien hoe 

karakters van mensen te verbinden zijn aan de groeicurve, de S. 

Kom je in de volgende fase van de S, dan verandert het karakter 

dat je nodig hebt en daarmee het team. Het is slim daar al vroeg 

rekening mee te houden, net als in een estafette.

Ik maak de change van winning teams van dichtbij mee. Mensen 

die vernieuwende werkwijzen succesvol op de kaart zetten, zoe-

ken nu aarzelend naar een structuur voor de opschaling ervan. 

Dat dat tegen hun natuur is, spreekt vanzelf. Het zet ze vól in de 

stretch. Juist zij besloten immers een jaar of zes geleden om het 

anders te doen. Zij stapten - overeenkomstig hun karakter - uit 

de routines en blauwdrukken waarmee een hele sector in het 

moeras was beland. In weerwil van hun managers en jaarlijkse 

fte-verantwoording gingen ze om de tafel met gewone onderne-

mende mensen die wat willen, om te kijken of er wat te koppelen 

viel, te ondersteunen was en juridisch ruimte gemaakt kon wor-

den. Dat lukte redelijk tot wonderwel, de soms scheve ogen van 

collega’s trotserend of - vaker nog - die zelfs niet begrijpend.

Schaalt in een maatschappelijke taartpunt het fi losoferen en de 

pilots op richting routines en borging, dan moeten álle maat-

schappelijke elementen mee: én de infrastructuur én de product-

service systems én de wetten en standaarden én de samenwer-

kingsallianties én de heldenverhalen en historische interpretatie 

én de fi nancieringsstromen en subsidievoorwaarden. De hele 

maatschappelijke rataplan op de schop. Ook de mensen dus. 

Wie niet mee wil reduceert zichzelf tot niche en wie vooropliep 

moet uitzien naar zijn volgende klus. Daar kunnen de koplopers 

weer een jaar of zeven vooruit. Duurt even, maar dan hebben we 

weer wat. Fascinerend. Ronduit fascinerend vind ik het Neder-

land van nu. 

Harry te Riele 

werkt als zefstandig advi-

seur in Rotterdam met als 

specialisatie De Mens in 

tijden van Transitie

www.transitiefocus.com

maatKlima
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ENERGIE AANPAK GROTE GEBOUWEN IN NEW YORK
Met een ingrijpende nieuwe wet zal New York City de ei-

genaren van bijna elk groot gebouw dwingen om de CO
2
-

uitstoot drastisch te beperken of te betalen voor de CO
2
 

die ze boven de limiet uitstoten: $ 268 per ton CO
2
. De gebouwen 

die onder de wet vallen, zullen hun uitstoot in 2024 met 26% moe-

ten verminderen om boetes te voorkomen. De ambitieuze nieuwe 

wet moet het doel van 80% CO
2
-reductie tegen het jaar 2050 

meer binnen bereik brengen met stevige eisen aan bijna alle ge-

bouwen in New York met meer dan 25.000 square feet (ca. 2300 

m2) aan vloeroppervlak. Als de CO
2
-uitstoot van het Empire State 

Building in 2024 nog hetzelfde zou zijn als nu zou dat een boete 

van $ 1,25 miljoen opleveren. (Dit cijfer is gebaseerd op een kool-

stofemissie - per square foot- van 1,74 kilogram boven de limiet). 

De gebouwen die onder de wet vallen zijn dezelfde als die van 

New York al moeten meedoen aan een energiebenchmark, waar-

bij de energieprestaties van deze gebouwen openbaar beschik-

baar zijn op o.a. Metered.nyc. Limieten zijn toegesneden op tien 

verschillende soorten van gebruik; voor appartementencom-

plexen die in units worden verhuurd gelden geen grenzen, maar 

daar moeten wel voorgeschreven verbeteringen op energiegebied 

worden doorgevoerd. Naast het verminderen van hun energiever-

bruik en het overschakelen op koolstofarme brandstof, hebben 

eigenaren nog een paar andere opties. Ze kunnen investeren in 

hernieuwbare energie die het elektriciteitsnet van New York City 

voedt. Ook kunnen ze in koolstofcompensatie investeren, maar 

die optie is beperkt tot 10% van de emissies van een gebouw. De 

stad heeft ook toegezegd een cap-and-trade-programma te ont-

wikkelen waarbij credits tussen bedrijven verhandelbaar worden. 

 Bron: Construction Climate Challenge

LUCHTVAART PROMOTIE BIOBASED VLIEGEN
Neste en Air BP ondersteunen het Sustainable Alternative 

Jet Fuel (SAJF)-initiatief van de luchtvaartindustrie en sti-

muleren de acceptatie van de brandstof bij exploitanten 

en vliegtuigfabrikanten. Tijdens de European Business Aviation 

Convention & Exhibition te Genève eind mei jl. bijvoorbeeld kon 

de Europese zakenluchtvaart de brandstof tanken op de luchtha-

ven van Caen in Frankrijk. De alternatieve brandstof is door Neste 

geproduceerd uit organisch materiaal (afval en residuen, geen 

materiaal uit palmolieteelt) en wordt door Air BP aan de luchtha-

ven geleverd. De claim is dat de brandstof tot 80% minder emis-

sies oplevert gedurende zijn levenscyclus in vergelijking met con-

ventionele vliegtuigbrandstof. Neste verhoogt de hoeveelheid 

brandstofproductie aanzienlijk in de komende jaren. Momenteel 

breidt het zijn capaciteit uit om in de VS en Europa tot 100.000 

ton per jaar te produceren. Met de geplande uitbreiding van de 

raffi naderij in Singapore is het de ambitie om tegen het jaar 2022 

in staat te zijn jaarlijks tot 1 miljoen ton emissie-arme duurzame 

vliegtuigbrandstof te maken. 

 Bron: Persbericht Neste

ENERGIE RUSSISCH ACTISCH OLIEVELD ‘GEGROEID’
 In de delta van de Yenisey-rivier liggen uitgestrekte olie-

reserves onder permafrost. Volgens de krant Kommer-

sant raamt overheidsinstelling Rosnedra deze Paykha-

velden op zelfs 1,2 miljard ton olie, tegen 600 miljoen ton eerder. 

Dat is een van de grootste schattingen ooit gemaakt voor een 

Russisch olieveld. Volgens de krant hebben experts met scepsis 

gereageerd op de plotselinge grote upgrade van de Payakha, 

zonder uitgebreidere verkenningen, seismische studies en gege-

vens-beoordelingen. De upgrade van de velden komt op het mo-

ment dat de Russische regering worstelt met de invulling van haar 

ambitie om een groter olievolume te verschepen via de Noordelij-

ke Zeeroute. Ook zouden de velden mogelijk op een nieuw ge-

plande arctische pijpleiding kunnen worden aangesloten, en zo 

een welkome component in dat plaatje kunnen vormen. 

 Bron: Arctic Today

EV EN SMART GRID EV-BATTERIJ STELT OOK EISEN!
Het begrijpen van de degradatie van de levensduur van 

de batterij is de sleutel tot succesvolle vehicle to grid 

(V2G) systemen. Elektrische voertuigen (EV’s) kunnen 

een mooie rol spelen in de stroomvoorziening, maar er spelen 

ook aspecten ten aanzien van de levensduur van de batterijen 

in zo’n V2G-systeem. Wat doet het met de batterij van de EV als 

je je richt op het maximaliseren van de winst van een autobezitter 

(dwz. het verkopen van zoveel mogelijk celcapaciteit gedurende 

een piekperiode van een uur), of moet je je vooral richten op 

V2G als hulpmiddel om de rusttoestand van een cel aan te pas-

sen? Uit onderzoek vanuit de 1ste invalshoek kwam de conclusie 

dat V2G schadelijk zou zijn voor de prestaties van de cellen, 

waardoor de levensduur van de batterijen verkort zou kunnen 

worden tot minder dan 5 jaar en hun capaciteitsverlies met 75% 

over een periode van 18 maanden zou toenemen. Onderzoek 

vanuit de tweede invalshoek leerde dat intelligente V2G daad-

werkelijk de capaciteit en kracht van een EV-batterij kon vermin-

deren met respectievelijk 9,1 en 12,1%. De betrokken onderzoe-

kers hebben nu samengewerkt in een studie. Ze bevestigen dat 

de levensvatbaarheid van V2G wordt bepaald door de 

degradatie van de batterij: naarmate lithium-ionbatterijen veroude-

ren en oplaadcycli ondergaan, verliezen ze zowel de laadcapaciteit 

als vermogen, waardoor een voertuig op batterijen minder effi ciënt 

wordt en minder lang kan reizen. Huidige V2G-modelstudies hou-

den geen rekening met die degradatie - een factor met belangrijke 

economische, regelgevende en beleidsimplicaties voor consumen-

ten, fabrikanten en beleidsmakers. Het onderzoek toont aan dat, 

hoewel de huidige V2G-modellen schadelijk zijn voor de levensduur 

van een EV-batterij, ‘geoptimaliseerde’ of ‘slimme’ V2G-systemen 

wel levensvatbaar zijn; systemen die zijn ontworpen om responsie-

ver en effi ciënter te werken, en die rekening kunnen houden met 

voorspellingen uit degredatiemodellen om zonodig een rem te zet-

ten op de hoeveelheid verhandelbare energie. Dergelijke systemen 

kunnen zelfs de levensduur van de batterij verlengen t.o.v. batterij-

en die niet in een V2G-systeem zitten. De onderzoekers benadruk-

ken een aantal zaken op gebied van beleid, regelgeving en onder-

zoek dat nu prioriteit moet krijgen Daaronder: innovatief batterij- 

onderzoek en realtime testen, nieuwe compensatiemodellen voor 

EV-eigenaars, investeringen in relevante infrastructuur en technolo-

gie, het opzetten van een vrije markt voor netwerkdiensten, en de 

ontwikkeling van nauwkeurige, batterijspecifi eke prognostische 

modellen voor hoe cellen degraderen in de tijd.

Publicatie: Uddin et al in Energy Policy 113 (2018) 342–347

                                             Bron: Science for Environmenta Policy
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CO2 DE LUCHT UIT
Naast snelle en vergaande emissiereductie moeten er vele miljarden tonnen CO2 uit de 
atmosfeer worden gehaald, aldus IPCC. Tal van ‘negatieve emissietechnieken’ dienen 
zich aan, maar de inzet ervan vergt een uitgekiende strategie, stelt klimaatwetenschap-
per en econoom Sabine Fuss.

PIETER VAN DEN BRAND

Een boompje planten bij Shell. Automobilisten 

kunnen aan de pomp 1 eurocent extra betalen 

per liter brandstof. Het bedrijf wil van de in-

komsten samen met Staatsbosbeheer in twaalf 

jaar tijd zo’n vijf miljoen bomen planten. Shell krijgt 

steun van een in februari verschenen rapport van 

Easac. De adviesraad van de Europese Academies van 

Wetenschappen noemt bomen planten de meest kos-

teneff ectieve route om CO2 uit de atmosfeer te halen. 

“Bebossen scoort inderdaad goed, niet alleen qua kos-

ten maar ook in de publieke opinie. En het is een stra-

tegie die je onmiddellijk kunt uitvoeren”, beaamt de 

Duitse klimaatwetenschapper en econoom Sabine 

Fuss. Er kleven ook minpunten aan, weet het hoofd 

van de werkgroep Sustainable Resource Management 

and Global Change van onderzoeksinstituut MCC in 

Berlijn. “Er zit een grens aan het beschikbare landop-

pervlak. Dat is het grootste knelpunt. Om verarmde 

grond geschikt te maken zal bovendien de vraag naar 

water en kunstmest toenemen. Maar op de korte ter-

mijn is het aanplanten van bossen een prima begin.”

Fuss was hoofdauteur van het vorig jaar verschenen 

alarmerende rapport van klimaatpanel IPCC. Om de 

opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken (de 

streefwaarde uit het Klimaatakkoord van Parijs) ontko-

men we volgens Fuss niet aan het opruimen van al in 

de atmosfeer aanwezig CO2. “Het doel van anderhalve 

graad is haalbaar, maar het levert de komende jaren 

nog een fi kse uitdaging op. We moeten voor 2030 snel 

en vergaand werk maken van het terugdringen van 

de CO2-uitstoot. Als de huidige emissies van jaarlijks 

42 gigaton niet onmiddellijk worden verminderd, raakt 

het koolstofbudget snel uitgeput. Hoe dan ook moeten 

we in elk scenario CO2 uit de atmosfeer weg gaan van-

gen. En hoe langer we wachten, des te meer CO2 dat 

zal worden.” 

Biomassa

Het weghalen van CO2 uit de lucht kan op tal van ma-

nieren, niet alleen met nieuwe bossen. Onderzoekers 

wereldwijd experimenteren met ‘negatieve emissie-

technieken’. Jaarlijks worden er duizenden weten-

schappelijke artikelen aan gewijd. Maar over de haal-

Aanpak ‘negatieve emissies’ vol bij-effecten

baarheid van technieken is weinig bekend. In een 

recente studie maakten Fuss en haar collega’s een eva-

luatie van een aantal technieken. Allereerst een van de 

meest gangbare opties: biomassa. Ook in zwang in ons 

land. In tal van gemeenten liggen bouwplannen klaar 

voor biomassacentrales om duurzame warmtenetten 

te voeden. Maar het verzet is groot. Omwonenden ma-

ken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Greenpeace 

stelt dat bio-energie leidt tot een enorme ‘koolstof-

schuld’, omdat het decennia zal vergen voordat nieuwe 

aanplant de CO2-uitstoot van gekapt en opgestookt 

hout zal compenseren. Volgens Fuss is het daarom 

essentieel deze emissies af te vangen en op te slaan, 

“anders wordt bio-energie nooit koolstof-negatief. 

Maar opslaginfrastructuur is duur en de maatschappe-

lijke acceptatie gering. Ook zul je de hele keten moeten 

monitoren om de duurzame herkomst te checken.”

Een opkomende technologie om CO2 uit de atmosfeer 

te verwijderen, is ‘Direct Air Capture’ (DAC). Een aan-

tal startups heeft de eerste demo-installaties ontwik-

keld die jaarlijks enkele honderden tonnen CO2 uit de 

lucht fi lteren. De proeff abriek van Carbon Engineering 

blaast lucht door torens met een oplossing van kalium-

hydroxide. Door de chemische reactie ontstaan korrels 

van calciumcarbonaat. Door deze pellets te verwar-

DAC-technologie van Climeworks
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KLIMAAT

men, komt pure CO2 vrij, die het Canadese bedrijf wil 

gebruiken om synthetische brandstoff en te maken. De 

DAC-technologie van het Zwitserse Climeworks scrubt 

de CO2 uit de lucht met een fi lter met amine-verbin-

dingen, die het gas binden in combinatie met het vocht 

dat in de lucht aanwezig is. Door het fi lter te verhitten 

komt de CO2 los in geconcentreerde vorm. In Zwitser-

land staat een installatie die gewonnen CO2 levert aan 

een naastgelegen tuinbouwkas en een frisdrankprodu-

cent die er zijn limonade mee doet bruisen. Nadeel 

vooralsnog is dat de DAC-technologie veel energie ver-

bruikt. Reden waarom de Zwitsers gebruik maken van 

hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie. “Met de 

huidige DAC-installaties”, stelt Fuss, “kost het honder-

den euro’s om een ton CO2 uit de lucht te halen. Die 

prijs zal door technische verbeteringen beslist zakken. 

Zonnepanelen en windturbines waren ook ooit vele 

malen duurder dan nu.”

Biochar

Een totaal andere technologie is de productie van 

Biochar, volgens Fuss een veelbelovende toepassing. 

Via pyrolyse zijn gewasresten, mest en organisch afval-

slibben om te zetten naar een product dat koolstof 

vasthoudt. Australië, dat hard door de klimaatverande-

ring en steeds heftiger droogtes getroff en wordt, past 

dit Biochar op grote schaal toe in landbouwbodems. 

De overheid stimuleert dit. Het bemesten van oceanen 

– ‘s werelds grootste carbon sinks – behoort ook tot de 

technische opties, maar is omstreden. De gedachte er-

achter is ijzer (denk aan poedervormig ijzersulfaat uit 

de mijnbouw) of andere voedingsstoff en als stikstofrijk 

mest te storten in oceaandelen met een lage biologi-

sche productiviteit om de groei van fytoplankton te 

stimuleren. In theorie haalt plankton atmosferisch CO2 

naar beneden en sterft vervolgens, waarbij het naar de 

bodem valt en het koolstof daarin wordt opslagen. In 

de praktijk vormt plankton echter voedsel voor vissen 

en kan een overvloedige algengroei leiden tot massale 

vissterfte door zuurstofgebrek, zeggen critici, die spre-

ken van een waanzinnige oplossing, waar bovendien 

de infrastructuur van een enorme vloot vrachtschepen 

voor nodig is. Volgens Fuss is het nog niet mogelijk een 

goed oordeel over oceaanfertilisatie te vellen. “De hui-

dige schaal waarop wordt geëxperimenteerd, is nog te 

klein. Zuurstofgebrek in het water is zeker een mogelijk 

risico.” 

Een vergelijkbare techniek is Enhanced Weathering 

(vrij vertaald: ‘verbeterde verwering’). Hierbij wordt 

vermalen ijzerrijk natuursteen in de grond of de oce-

aanbodem gestort, dat atmosferisch CO2 absorbeert. 

Dit natuurlijke proces van verwering (‘rock decompo-

sition’) werkt ook op kunstmatige wijze. “Het nadeel”, 

zegt Fuss, “is dat je hiervoor enorme hoeveelheden 

mineralen moet gaan delven.” Een eerder onderzoek 

stelt dat de benodigde hoeveelheid mineralen zo’n 

8 gigaton bedraagt, wat in schril contrast staat met de 

huidige jaarlijks wereldwijd gewonnen 3 gigaton.

De lessen van deze eerste evaluatie van negatieve 

emissietechnieken zijn evident, aldus Fuss, dat ze 

allemaal slechts een deel van de klimaatpuzzel op 

kunnen lossen. “Naast vergaand decarboniseren van 

de huidige energie-systemen zal het de kunst zijn een 

uitgekiend portfolio van negatieve emissietechnieken 

samen te stellen, waarmee we genoeg CO2 kunnen 

onttrekken om onder de anderhalve graad opwarming 

te blijven, terwijl ongewenste bijwerkingen worden ge-

minimaliseerd. Maar het is niet aan de wetenschap om 

te bepalen welke weg we hiertoe moeten bewandelen. 

Dat zijn politieke keuzes.”
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MILIEU-IMPACT
IN EURO’S
Appels met peren vergelijken, in milieuland een bekend euvel. Een methode van CE Delft 
maakt het mogelijk door meerdere milieueffecten te wegen naar één enkele score: die in 
geld. Ideaal voor (milieu)jaarverslagen, benchmarken, levenscyclusanalyses en kosten-
batenanalyses. Vorig jaar verscheen een update.

ADDO VAN DER EIJK

In totaal 7,5 miljard euro. Zoveel bedroeg in 2018 de 

milieu-impact van Philips. Voor het tweede jaar op 

rij – een toename van 0,3 miljard ten opzichte van 

2017 – rekent de multinational haar totale wereld-

wijde milieu-impact uit, inclusief de gebruiksfase van 

de producten. Dat laatste blijkt de bulk. “We berekenen 

de milieu-impact van de hele levensketen van onze 

producten. Gebruikers nemen met 6,5 miljard euro 

circa 85 procent voor hun rekening”, vertelt Leendert 

Jan de Olde, director sustainability van Philips Interna-

tional BV. Het resterende miljard bestaat voor 792 mil-

joen euro uit materialen en componenten, en voor 125 

miljoen euro uit logistiek. Wat opvalt aan de milieu-

prestatie is de eenheid. Niet een lijst getallen in ton-

nen, liters of kilowattuur, maar een bedrag in euro’s. 

“Wij presenteren onze milieu-impact als een economi-

sche waardering”, zegt De Olde. 

De milieu-impact uitgedrukt in één eenheid: geld

Het voordeel van één eenheid: de resultaten zijn verge-

lijkbaar. De methode scheert alle milieu-aspecten over 

één kam. “De methode helpt ons bij het nemen van 

beslissingen en het stellen van prioriteiten. We weten 

nu exact waar de hotspots en de grootste winstkansen 

liggen.” Achter de totalen gaat binnen Philips een enor-

me datastroom schuil. “Al onze productgroepen heb-

ben we in kaart gebracht. Materialen, kilowattuur, wa-

terconsumptie: onze fabrieken monitoren we in detail. 

Met een druk op de knop zien we nu welke product-

groepen de grootste milieu-impact veroorzaken.”

Kostenposten

Voor het berekenen van de milieu-impact koppelt 

Philips twee methoden, namelijk de levenscyclusana-

lyse (LCA) van productgroepen en de bedragen uit het 

Handboek Milieuprijzen van CE Delft. Sander de 
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MILIEUBEPRIJZING

Bruyn, hoofdeconoom van CE Delft: “De milieuprijs 

in ons handboek staat voor alle schadekosten die een 

kilogram van een stof veroorzaken.” Drie schadeposten 

neemt hij mee. Eerste, en vaak grootste kostenpost, is 

de menselijke gezondheid. Enerzijds de medische kos-

ten, anderzijds de waardering die mensen zelf geven 

aan een gezond levensjaar. Anderen posten: de schade 

aan ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit en land-

bouwgewassen, en de schade aan gebouwen en mate-

rialen. “Door luchtvervuiling moeten gebouwen bij-

voorbeeld vaker worden schoongemaakt.” 

Het handboek geeft een schadebedrag voor maar liefst 

2.500 stoff en. Van CO2 tot NOx, van PCB tot benzeen, 

onderverdeeld in lucht, bodem en water. Ook aan de 

impact van geluid hangt CE Delft een prijskaartje. 

Twintig jaar terug, in 1997, verscheen het eerste over-

zicht, destijds van twaalf stoff en. Vorig was de vijfde 

update gereed. De Bruyn: “Wetenschappelijke inzich-

ten over de schadelijkheid van stoff en en de waarde-

ring ervan zijn aan verandering onderhevig. Zo had-

den we een gewonnen levensjaar in de 2010-versie 

vrij laag gewaardeerd. Een extra jaar kost nu gemiddeld 

zeventigduizend euro tegenover vijftigduizend in 2010. 

Ook zijn nieuwe 2014-richtlijnen van wereldgezond- 

heidsorganisatie WHO voor de schadelijkheid van 

milieuvervuilende stoff en verwerkt. Het bedrag voor 

NOx is bijvoorbeeld verhoogd, terwijl andere kosten 

zijn verlaagd. Zo overlijden nu minder mensen aan 

kanker door luchtvervuiling.” 

Maatschappelijke baten

Milieuprijzen helpen om het milieubelang voor het 

voetlicht te brengen. “In de politiek en het bedrijfs-

leven bestaat de neiging om te focussen op de uitgaven 

van milieumaatregelen. De maatschappelijke baten 

van de maatregelen, zoals een schonere lucht, spelen 

geen rol. Het kwantifi ceren van milieuprijzen maakt 

het mogelijk om de baten uit te drukken in fi nanciële 

termen. Dat kan sturend werken bij het nemen van 

politieke besluiten en bedrijfsinvesteringen.” De Bruyn 

noemt tal van toepassingen, zoals het opstellen van 

kosten-batenanalyses, LCA’s en (milieu)jaarverslagen. 

“Naast Philips gebruiken ook Vodafone en de NS onze 

milieuprijzen in hun jaarverslag. Het Planbureau voor 

de Leefomgeving kwam vorig jaar met de prijzen tot 

een totaal van 31 miljard schade door emissies in 

Nederland.” De methode biedt niet altijd soelaas. 

Voor specifi eke situaties op het gebied van toxiciteit, 

zoals bij bodemvervuiling met lood, raadt De Bruyn 

het gebruik van milieuprijzen af. Aan het louter bekij-

ken van de milieu-impact door een economische bril 

kleven manco’s, erkent hij. “Milieuschade heeft ook 

morele en ethische componenten. Bijvoorbeeld het 

doorschuiven van problemen naar een volgende gene-

ratie. Dat kunnen wij niet in geld uitdrukken.” 

Transparant

De prijzen van CE Delft zijn voor iedereen gratis ver-

krijgbaar. “Ze staan op onze website, open source en 

transparant. Iedereen kan onze berekeningen natrek-

ken”, zegt De Bruyn. Juist dat was voor Philips reden 

om ervoor te kiezen. De Olde: “Transparantie vinden 

wij cruciaal. De cijfers moeten helder, uit te leggen en 

robuust zijn. Bij andere methodes verdwijnt je data in 

een black box en rolt er een getal uit.” De uitkomsten 

van Philips zijn aan de hoge kant, vermoedt De Olde. 

“Het is een Nederlandse methode, terwijl Philips 

wereldwijd opereert. Emissies leiden in Nederland 

tot meer schade, omdat het hier dichtbevolkt is. Het 

zou goed zijn als er uiteindelijk één uniforme stan-

daard komt, gediff erentieerd naar werelddelen, waar-

mee bedrijven kunnen benchmarken. Nu hanteren 

bureaus en regio’s nog uiteenlopende CO2-bedragen.” 

Een wereldwijde diff erentiatie staat hoog op de wen-

senlijst van De Bruyn. “Dat zou ik graag willen oppak-

ken.” 

Milieubarometer

De Milieubarometer van Stichting Stimular maakt al 

twintig jaar gebruik van de CE-milieuprijzen. “Onze 

Milieubarometer, een monitoringsinstrument voor 

bedrijven om de milieubelasting zichtbaar te maken, 

was destijds één van de eerste toepassingen”, vertelt 

Adriaan van Engelen, directeur van Stichting Stimular. 

De barometer presenteert meerdere milieuparameters 

-  zoals elektriciteit, zakelijk verkeer en bedrijfsafval - 

in één taartdiagram. Het omrekenen naar euro’s maakt 

dat mogelijk. “Ruim tweeduizend bedrijven werken 

ermee. Bedrijven kunnen zo benchmarken en de juis-

te prioriteiten in het bedrijf leggen. Afval ontbrak als 

milieuprijs in het Handboek Milieuprijzen. Voor ons 

heeft CE Delft vorig jaar prijzen ontwikkeld voor de 

recycling van bedrijfsafval, totaal afval en toxisch afval. 

De afvalprijzen zijn berekend op basis van de uitge-

spaarde kosten van recyclingmaatregelen.” De kracht 

van de aanpak is dat het de milieuprestatie beeldend 

maakt, stelt Van Engelen. “Een tabel met energie- en 

afvalcijfers spreekt niet aan. Maak je het visueel, zoals 

een taartdiagram, dan zien mensen direct waar milieu-

winst valt te boeken. Tot nu toe focust de barometer 

zich op de achterkant van bedrijven, op de emissies. Als 

volgende stap willen we de voorzijde meenemen. Ook 

aan de inkopen willen we milieuprijzen koppelen.” 

Handboek Milieuprijzen: 

https://www.ce.nl/milieuprijzen

Eerste, en vaak grootste kostenpost,is de menselijke gezondheid
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HOE VAN KNOP 
NAAR BIOBLOEM?NA
Biologische sierteelt ruikt nieuwe kansen om eindelijk te gaan groeien. Gaat  wat 
decennialang voorbarig werd voorspeld dit keer wel lukken?

MICHEL ROBLES

Middelgrote stad met drie EKO-supers, 

één natuurwarenhuis en een ‘duurza-

me bloemist’ op het station. Oogst aan 

biologisch gecertifi ceerde bloemen 

en bollen: nul. Vier lokaal gekweekte tuiltjes zonder 

formeel label van de offi  ciële EKO-certifi ceerder SKAL 

Biocontrole, that’s it. 

Milieuvriendelijker landbouw is aan een opmars bezig. 

Waarom komt de biologische bloemen- en bloembol-

lenteelt maar niet verder dan pakweg 60 hectare, ofte-

wel: 0,07 procent van het totale sierteeltareaal in bloe-

mengrootmacht Nederland?

Flashback naar midden jaren negentig. Het destijds 

smaakmakende milieucentrum De Kleine Aarde in 

Boxtel attendeert milieubewuste tuineigenaren hoop-

vol op de eerste biologische telers en hun Kollektief 

van Heemplantkwekers. Zowaar, anno 2019 doen som-

mige van die kwekers van traditioneel-Hollandse sier-

planten nog immer zaken: De Beemd in Warff um, De 

Heliant in Appelscha, De Kleine Plantage in Eenrum. 

Maar grosso modo staat de biologische bloemenvei-

lingklok welhaast stil. In 2017 telde Nederland 58 

gecertifi ceerde siertelers, nu slechts negen méér.

Aan optimistische voorspellingen en stimuleringspro-

jecten heeft het niet gelegen, verzucht Maaike Raaij-

makers van ketenorganisatie Bionext: “Er is van alles 

geprobeerd. Bedrijfsnetwerken, biobloemen-groot-

handel, ketenmanager. Maar het aantal betrokken han-

delaren groeide niet, dus het aantal telers of het totale 

areaal ook nauwelijks.”

Hoe dat komt? Iedereen heeft wel een waslijst aan 

redenen. Neem John Huiberts in Sint Maartensbrug 

(Noord-Holland), die in 2013 als enige grote bollente-

ler volledig naar bio omgeschakeld is. Aanvankelijk 

wilde hij half-om-half werken, maar dat was ondoen-

lijk vertelt hij. “Het was onduidelijk voor afnemers en 

je moet twee boekhoudingen bijhouden. Maar het re-

sultaat is wel dat ik nu niet meer op 70 hectare bollen 

kweek, maar slechts op de helft. En de afzet blijft ach-

Nog veel hobbels voor biologische bloemen

ter, terwijl fi nanciële lasten hetzelfde blijven. Zelfde 

hypothecaire voorwaarden, zelfde waterschapsbijdra-

gen en qua subsidies niets extra’s ten opzichte van 

gangbare telers. Onze milieuvoordelen worden niet 

beloond, dus willen collega’s niet omschakelen. Ik kan 

het ook niemand aanraden. De fi nanciële buff ers, die 

je nodig hebt! Een niet-agrarische ondernemer zou er 

geen oog meer van dicht doen!” 

Waar het allemaal op neerkomt, denkt Huiberts, is: 

“consumenten en grote afnemers laten het afweten. 

Gemeenteraden nemen moties aan dat ze alleen nog 

biologische sierplanten en bollen willen. Maar in 

plaats van ruim van tevoren te bestellen, zodat wij 

vooruit kunnen plannen, doen hun inkopers dat pas 

vlak voordat de bollen de grond in moeten, want dat is 

goedkoper. Tja, zo kan het voor ons dus niet uit.”

Snijbloemenspektakel

Voor snijbloementelers ligt het nog lastiger, zegt 

Maaike Raaijmakers: “Bloemen zijn kwetsbaar, terwijl 

afnemers het hele jaar door een breed assortiment 

verwachten aan dagverse producten”. Die verwende 

marktvraag naar bloemenspektakel vergt enorme 
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investeringen, bijvoorbeeld in soms heel specifi eke 

ziektepreventie en plaagbestrijding. Daarbij komt dat 

onderzoek naar zulke soort- en rasspecifi eke biologi-

sche teeltmaatregelen ver achterblijft. Het bedrijf 

Koppert Biological Systems, dat mondiaal gespeciali-

seerd is in niet-chemische plaagpreventie en -bestrij-

ding, stelt weliswaar dat diverse sierteeltprojecten 

lopen met succesvolle “geïntegreerde biologische 

bestrijding”. Maar een compleet pakket op bloemen- 

en bollenteelt toegesneden methoden is nog niet voor-

handen. Doordat zo weinig bloemen- en bollentelers 

biologisch werken, is voor omschakelaars bovendien 

amper gifvrij biologisch zaad en ander uitgangsmateri-

aaal te vinden. Kort en goed: voor wie de nationale of 

wereldmarkt op wil, is omschakelen vrijwel onhaal-

baar, door tijdelijke omzetdalingen, koudwatervrees 

bij afnemers en bijkomende kosten.

Zo komt het dat in slechts een handvol bio-gecertifi -

ceerde snijbloemen- en orchideeën-telers hun produc-

ten verkoopt via de centrale veilingen. In onze buur-

landen is het niet anders, blijkt onder meer uit een 

rapport van het Duitse landbouwonderzoeks-instituut 

FiBL uit 2003. Biotelers blijven kleinschalig en houden 

het op een beperkt palet van vaak minder fl amboyante, 

maar wel insectvriendelijke inheemse soorten en oude 

rassen. Ze mijden de tussenhandel waar winstmarges 

blijven hangen, en leveren direct aan een vaste cliëntè-

le in hun nabije omgeving.

Eline Houtkamp runt eigenhandig sinds 2017 op voor-

alsnog 700 vierkante meter in Wapserveen meter de 

bloemenkwekerij Bloem En Oogst. “Gecertifi ceerd ‘bio-

logisch’ ben ik nog niet, maar ik werk er naartoe”, zegt 

zij. “Ik lever aan abonnementhouders en enkele lokale 

verkooppunten. Daarnaast kunnen mensen bij mij be-

stellen en komen plukken en doe ik thuisbezorging in 

de regio. Doordat ik klein ben en in een rijke natuurlijke 

omgeving zit, kan ik goed uit de voeten 

met het ideaal van natuurlijke ziekte- en plaagpreventie 

in plaats van bestrijding. Behalve ui- en knofl ookgier 

gebruik ik geen middelen. Maar voor levering aan 

groothandels en veilingen zijn meer consistentie en as-

sortimentsbreedte nodig. Daarom onderzoeken we met 

een groep collega’s in de regio de mogelijkheden van 

een coöperatie, samen met de Hanzeschool Groningen. 

Ook in onderhandelingen heb je zo een sterkere stem. 

Want het is toch zonde wanneer biologische bloemen 

bij de groothandel ongelabeld tussen de gangbare bloe-

men worden gestopt, zoals ik heb gezien.”

Afzet eerst 

Hoe kan de patstelling doorbroken worden? Eerst de 

afzet vergroten, stelt John Huiberts: “Bloemisten moe-

ten enthousiast gemaakt worden. Groothandels en vei-

lingen, moeten óm. Gemeenten moeten hun milieu-

moties gaan waarmaken en hun plantenmateriaal 

eerder bestellen. Tegelijkertijd moet voorlichting con-

sumenten helpen. En allerlei ‘bijna-biologisch’ claims 

en verwarrende labeltjes moeten de wereld uit! Daar-

naast dienen de milieuvoordelen van biologische teelt 

verdisconteerd te worden via lastenverlichting voor 

bio-telers. Ook certifi cering moet trouwens goedkoper. 

Vergeet niet: voordat een bloem of bol als ‘biologisch’ 

verkocht mag worden, moet de hele leveringsketen 

gecertifi ceerd zijn. Dat kost iedere schakel geld, dat 

ergens wordt doorberekend. En hoe duurder het 

wordt, des te minder mensen krijg je enthousiast.”

Maaike Raaijmakers van Bionext ziet nieuwe kansen in 

de aanzwellende discussies over bestrijdingsmiddelen 

als oorzaak van het wereldwijde insectensterven en 

doordat Intratuin, na een recente inventarisatie onder 

klanten, hard werkt aan een assortiment van biologi-

sche bollen en eetbare tuinbloemen. “De vraag trekt 

aan, ook internationaal. Landbouworganisatie LTO 

streeft nu naar residu-vrije teelten in 2030. Stap één is 

nu: de ketensamenwerking verbeteren. Zo moeten ge-

meenten als Amsterdam, Amersfoort met hun moties 

over biologisch plantmateriaal, boter bij de vis gaan 

doen. Liefst willen we telers voor langjarige overeen-

komsten koppelen aan gemeenten, of bijvoorbeeld aan 

‘groene’ projectontwikkelaars als DonkerGroen. Dat is 

essentieel, wil je de afzet vergroten. Daarnaast werken 

we aan betere informatievoorziening. Over keurmer-

ken en de daarvoor geldende eisen, over verkooppun-

ten en over subsidiemogelijkheden, zoals de Europese 

innovatieregeling POP-3. Onder meer informatiepun-

ten als MilieuCentraal kunnen daarvan profi teren.” 

Actief onderzoeksgelden werven voor biologische 

bloem(boll)enprojecten ligt nog lastig, meent Raaijma-

kers: “Om de voor toekenning vereiste eigen bijdragen 

te kunnen ophoesten, moet de bedrijfstak eerst een 

zekere omvang hebben. Afzet eerst”, zegt ook zij, “dan 

doorgroeien: daar gaat het nu om.”
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BIONANO-
TECHNOLOGIE
Door nanostructuren te bouwen met organische moleculen kun je geneesmiddelen op 
de juiste plek in het lichaam afl everen. Op vergelijkbare wijze kan bionanotechnologie 
de precisielandbouw naar een hoger niveau tillen, bijvoorbeeld door meststoffen zeer 
gedoseerd af te geven. Wat zijn de risico’s van deze grote belofte?

HARRY VAN DOOREN

Bionanotechnologie (of nanobiotechnologie) 

is een niet-vastomlijnd begrip voor in het 

laboratorium ontworpen organische nano-

structuren die bijvoorbeeld een rol kunnen 

vervullen bij medicijntransport in het menselijk

 lichaam of gedoseerde voedingstoff enafgifte in land-

bouwgewassen. De meeste zichtbare en hoopvolle ont-

wikkelingen in dit vakgebied draaien om het aanpas-

sen van DNA en RNA (‘origami’) en de ontwikkeling 

van nieuwe eiwitten.

Vooral in de medische wereld wordt reikhalzend uitge-

keken naar de mogelijkheid om bestaande (kanker)

geneesmiddelen in DNA-origami structuren te verpak-

ken en op de juiste plek in het lichaam af te geven. 

“Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat 

ons lichaam niet-eigen DNA in principe wil afweren 

en een immuunreactie op gang kunnen brengen”, 

zegt Agnes Oomen, nano-onderzoeker bij het RIVM. 

“Hetzelfde geldt voor lichaamsvreemde eiwitten. 

Daarnaast moeten we onderzoeken of eiwitten kunnen 

samenklonteren op plekken waar ze juist niet gewenst 

zijn en wat daarvan de gevolgen zijn. Een andere 

breinbreker is dat het ingebrachte DNA-origami stabiel 

genoeg moet zijn om op de plek van bestemming aan 

te komen, maar ook weer snel genoeg wordt afgebro-

ken om stapeling te voorkomen.”

Wetgeving

Jaco Westra is hoofd van de afdeling gentechnologie en 

biologische veiligheid bij het RIVM en net als Oomen 

medeauteur van het in maart gepubliceerde briefrap-

port waarin de veiligheid van bionanotechnologie te-

gen het licht wordt gehouden. Westra: “Er lijkt in deze 

fase van groeiende technische mogelijkheden in de 

ontwikkeling van bionanostructuren weinig oog te zijn 

voor veiligheidsaspecten, terwijl er wel degelijk reden 

tot zorg is. Meer onderzoek is nodig voor je naar groot-

schalige toepassing gaat. Safe innovation en safe by 

Nog weinig bekend over de milieu-bijwerkingen

design zou het uitgangspunt moeten zijn.”

“Bionanomaterialen vallen in principe onder de che-

mische-stoff enwetgeving REACH, maar verplicht on-

derzoek naar en informatie over eventuele eff ecten is 

in de huidige wetgeving gerelateerd aan productie-

omvang en die zal juist bij de specifi eke technologie 

zeer klein zijn. Als er kleine hoeveelheden van een 

bionanostructuur op de markt worden gebracht, is 

er volgens de wet minder informatieplicht.”

“Voor alle soorten wetgeving geldt dat de bestaande 

informatievereisten waarschijnlijk niet voldoende zijn 

om een uitspraak te kunnen doen over de te verwach-

ten risico’s van bionanotechnologie. Informatie over 

immunologische eff ecten wordt bijvoorbeeld slechts 

zeer zelden gevraagd. De huidige methoden om stof-

fen op schadelijkheid te testen, schieten voor nano-

technologie vaak te kort, al wordt hieraan gewerkt. 

Misschien moeten we voor bionanostructuren ook 

kijken naar de risicobeoordeling van genetisch gemo-

difi ceerd organismes (ggo).”

Nanomilieu

Nanodeeltjes zijn er in soorten en maten, elk met hun 

eigen set van eigenschappen. Bionanomaterialen vor-

men de jongste tak van de nanofamilie. 

Het RIVM pleitte eerder al met succes voor een aan-

passing van de risicobeoordeling voor nanodeeltjes die 

vrijkomen uit producten waarin ze worden verwerkt. 

Die deeltjes hebben in het milieu vaak niet meer de-

zelfde eigenschappen als in de toepassing waarvoor ze 

zijn ontworpen. Zo kunnen nanodeeltjes samenklonte-

ren tot grotere deeltjes die sneller naar de bodem van 

een rivier zakken of uit de lucht op de grond belanden. 

Ook kunnen deeltjes oplossen en daarna weer andere 

deeltjes vormen. Deze processen zorgen ervoor dat de 

verspreiding van nanodeeltjes in het milieu anders is 

dan van gangbare chemicaliën. 

Recent onderzoek suggereert dat er voor de meeste 
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nanodeeltjes op de korte termijn geen of weinig 

milieu-eff ecten zijn. Over de lange termijn valt weinig 

te zeggen. Organismen kunnen nanodeeltjes opnemen 

via het water, de lucht en de bodem waardoor ze in 

complexe ecosystemen worden opgenomen. Onder-

zoek met regenwormen, planten, vissen en algen moe-

ten onthullen wat de langetermijneff ecten zijn. 

Westra: “Over het gedrag en de stabiliteit van de bio-

nanostructuren is zo mogelijk nog minder bekend. 

Dus moeten we in een zo vroeg mogelijk stadium actief 

op zoek naar informatie over mogelijk nadelige gevol-

gen zo dat je ontwikkeling van technologieën en toe-

passing tijdig kan bijsturen.”

Levend Lab

Ecotoxicoloog Martina Vijver waarschuwde tijdens 

haar oratie voor de Universiteit van Leiden eind vorig 

jaar dat voorspellingen over milieu-eff ecten van ge-

synthetiseerde stoff en zoals (bio)nanodeeltjes per 

defi nitie onbetrouwbaar zijn, omdat je in een labora-

torium geen complexe ecosystemen kan nabootsen. 

Ze pleit voor realistischer onderzoek naar nanodeel-

tjes, landbouwgif, antibiotica, weekmakers en stoff en 

als GenX. Vijver is een van de initiatiefnemers van het 

Levend Lab waarvoor op het Leiden Bio Science Park 

38 natuurgetrouwe slootjes zijn aangelegd. De slootjes 

staan in direct contact met open water waardoor getest 

kan worden wat de werkelijke eff ecten zijn van land-

bouwgif en andere potentieel giftige stoff en. In zo’n le-

vend-lab-studie toonde Vijver aan dat het landbouwgif 

thiacloprid tot 2500 keer schadelijker is voor water-

vlooien dan de klinische labtests suggereerden”

Promotieonderzoek van Herrik Barmentlo in de groep 

van Vijver liet ook zien dat nanodeeltjes groter dan 50 

nanometer zich vooral nestelen in het darmstelsel van 

blootgestelde organismen. Kleinere deeltjes werden in 

het hele lichaam teruggevonden, tot in de ogen van de 

zebravissen die werden onderzocht. 

Nanogeneeskunst
Nanogeneesmiddelen worden gemaakt van stoffen die op nanometerschaal 

worden gebruikt. Het werkzame bestanddeel of het materiaal waarin dat 

verpakt zit, kan uit nanodeeltjes bestaan. Ook kan een verpakking ‘poriën’ 

hebben op nanometerschaal van waaruit het werkzame bestanddeel gecon-

troleerd wordt afgegeven. De grote kracht van nanogeneesmiddelen is dat 

ze nauwkeuriger en gerichter op de juiste plaats in het lichaam terecht ko-

men, waardoor bijwerkingen verminderen. Hun eigenschappen kunnen zo 

worden ontworpen dat ze makkelijker oplossen of moeilijk toegankelijke 

plaatsen kunnen bereiken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld de bloed-hersenbar-

rière passeren om hersenaandoeningen te behandelen. De meeste nano-ge-

neesmiddelen worden ingezet om kanker of infectieziekten te behandelen.

Ook medische hulpmiddelen met nanotechnologie zijn beschikbaar. Een van 

de meest voorkomende toepassingen van nanotechnologie in medische 

hulpmiddelen betreft het aanbrengen van nanocoatings op implantaten, 

bijvoorbeeld stents of heupimplantaten. Het doel hiervan is een betere inte-

gratie met het omliggende weefsel en de kans op afstoting te verkleinen. 

Een andere groep van nano-toepassingen is gericht op het nabootsen van 

structuren zoals ze in het menselijk lichaam ook voorkomen. Daardoor zijn 

bijvoorbeeld bot- of tandvulmaterialen met optimale eigenschappen ontwik-

keld. Vrije nanodeeltjes die na toediening kunnen worden opgewarmd, wor-

den ontwikkeld om tumoren te bestrijden. Bij in vitro-diagnostische 

medische hulpmiddelen wordt nanotechnologie gecombineerd met ‘lab-

on-a-chip’-technieken om bijvoorbeeld nauwkeurig kenmerken van ziektes 

in bloed te kunnen meten.

De slootjes waarin getest kan worden wat de werkelijke effecten van stoffen zijn



18 MILIEUMAGAZINE | NR  5  |  JULI 2019 

D3-PRINTEN 
EN MILIEU
Een 3D-printer kan - al heb je met maar over een oplage van 1 - op effi ciënte wijze pro-
ducten produceren. Lag ooit de nadruk op kleinschaligheid, met de huidige techniek zijn 
zelfs gebouwen of bruggen te fabriceren. De productiemethode kan in principe een be-
hoorlijke milieuwinst opleveren, al is dit wel afhankelijk van het gebruikte printmateriaal.

RIJKERT KNOPPERS

Ruim driekwart van de mkb’ers verwacht in het 

jaar 2020 gebruik te maken van 3D-printers.  

Dat blijkt uit een Europees onderzoek, dat 

eind 2018 is uitgevoerd in opdracht van elek-

tronicabedrijf Ricoh. Bijna 80 procent van de Neder-

landse ondervraagden wil met deze technologie nieu-

we productiestrategieën en -technieken ontdekken en 

57 procent geeft aan de technologie in te zetten om op-

slag-, transport- en materiaalkosten te verminderen 

door on-demand producten te printen. 

Dit is een van de vele recente berichten, die erop wij-

zen dat 3D-printen sterk in de lift zit. Niet alleen neemt 

de belangstelling voor deze techniek snel toe, ook het 

aantal toepassingen breidt zich steeds verder uit. 

Beter, maar de milieuscore kan nog omhoog

Eind oktober 2017 vond bijvoorbeeld in het Brabantse 

Gemert de oplevering van de eerste 3D-geprinte brug 

ter wereld plaats. De brug, van acht meter lang en vier 

meter breed is bestemd voor fi etsverkeer, maar vol-

gens het betrokken bouwbedrijf BAM is de brug stevig 

genoeg om er ook vrachtauto’s over te laten rijden. 

Andere recente producten betreff en een door de Fran-

se Naval Group gefabriceerde scheepsschroef, mense-

lijke organen zoals een geprint longzakje door de Rice 

universiteit, en vijf 3D-geprinte betonnen woningen in 

de nieuwbouwwijk Meerhoven te Eindhoven. Wat dit 

laatste betreft: er zijn onder meer in China al eerder 3D 

-geprinte woningen gebouwd, maar de woningen in 

Eindhoven, die binnenkort in gebruik gaan, zijn we-

Artist impression van een betonnen 3D-geprinte voetgangersbrug voor Nijmegen



19 JULI 2019  | NR  5  | MILIEUMAGAZINE

BOUW

reldwijd uniek, omdat ze aan de eisen van het Bouw-

besluit voldoen. 

Alles is te printen

Sinds Charles W. Hull van de 3D Systems Corp 25 jaar 

geleden de eerste 3D-printer ontwierp, is de ontwik-

keling in een sneltreinvaart geraakt. Het gebruik van 

additive manufacturing, zoals de techniek ook bekend 

staat, blijft hierbij niet beperkt tot industriële toepas-

singen, maar er zijn inmiddels ook veel doe-het-zelf 

winkels waar particulieren hun creativiteit kunnen

botvieren. 

“De voordelen van 3D-printen zijn de grote ontwerp-

vrijheid, de snelle productontwikkeling en de lage 

startup productiekosten”, vertelt Ad van Wijk, hoogle-

raar Future Energy Systems aan de TU Delft. “Daar-

naast belooft 3D-printen een effi  ciënt en goedkoop 

productieproces, zonder dat er massaproductie in 

fabrieken noodzakelijk is.” Volgens Van Wijk is het 

mogelijk om allerlei materialen te gebruiken voor het 

printproces, zoals metalen, keramiek, zand, voedsel, 

plastics en zelfs levende organismen. 

Uit het boek, dat Van Wijk samen met zijn dochter Iris 

(Hogeschool van Amsterdam) over 3D-printen publi-

ceerde, komt naar voren dat deze productiemethode 

uit milieuoogpunt goed scoort, omdat er geen of nau-

welijks afval vrijkomt. Ook gaat de techniek zuinig met 

energie om. Toch zou de milieuwinst van deze tech-

niek nog groter kunnen uitvallen, wanneer de printers 

als printmateriaal geen kunststof zouden gebruiken. 

“Kunststof is in de meeste gevallen geproduceerd uit 

fossiele brandstoff en, met alle milieugevolgen van 

dien”, stelt Van Wijk. “Maar er is ook een alternatief 

voorhanden, want in plaats van fossiele brandstoff en 

kan je ook duurzame grondstoff en gebruiken voor het 

maken van plastic, zoals biomaterialen.”  Van Wijk 

doelt hierbij vooral op PLA, Polylactic Acid ofwel melk-

zuur, een soort suiker dat bijvoorbeeld uit suikerbieten 

te halen is. Daarbij valt onderscheid te maken tussen 

links- en rechtsdraaiend melkzuur, het materiaal is 

goed te manipuleren, bijvoorbeeld door de smelt-

temperatuur te verhogen, zodat bijvoorbeeld de 

brandwerendheid toeneemt. “PLA is als printmateriaal 

erg in trek, kijk maar naar de doe-het-zelf zaken waar 

je telefoonhoesjes kunt printen, dat gebeurt voorna-

melijk met melkzuur. Tegelijkertijd zie je tegenwoordig 

ook andere biomaterialen voor het printproces, zoals  

bamboe en hout.” Ook uit een levenscyclusanalyse 

blijkt dat PLA goed scoort op milieugebied. Door dit 

materiaal in te zetten vindt er bijvoorbeeld 60 procent 

minder CO2 uitstoot plaats ten opzichte van kunststof, 

gemaakt van aardolie. Voorwaarde is dat de gebruikte 

elektriciteit uit duurzame bronnen afkomstig is. 

Hergebruikt plastic

Een andere mogelijkheid om het 3D-printen zo duur-

zaam mogelijk te laten verlopen is door hergebruikt 

plastic als bronmateriaal te kiezen. In het verleden is 

hiermee al eens op kleine schaal geëxperimenteerd 

op het popfestival Lowlands, door van gebruikte plastic 

bekers sieraden te maken. Maar naast deze incidente-

le actie is sinds twee jaar in Amsterdam het bedrijf 

VanPlestik structureel bezig om oud kunststof in te 

zamelen, dat als grondstof dient voor 3D-producten.  

“We hebben met verschillende bedrijven die veel met 

kunststof werken afspraken gemaakt”, vertelt Nout 

Kooij. “Inmiddels zamelen wij van een zestal bedrijven 

hun afvalplastic in, en maken daarvan weer producten. 

Die leveren we vervolgens weer aan die betreff ende 

bedrijven, die zij op hun beurt weer kunnen verkopen, 

een vrij unieke aanpak.” Voor dit doel bouwde Kooij 

samen met medeoprichter Sam van Til een eigen ont-

worpen grote printer van 2,5 meter hoog. Dat zelf bou-

wen van de printer gebeurde onder meer om mengsels 

van verschillende soorten plastics beter te kunnen ver-

werken. “Binnen het huishoudelijke afval moet je al 

onderscheid maken tussen 7 hoofdgroepen, waaron-

der een restgroep, waarin ook nog eens meerdere soor-

ten plastic zitten. Niet al deze plastics kunnen we ver-

werken, uit het huishoudelijk afval zijn maar twee 

soorten geschikt voor hergebruik”, stelt Kooij. “Er zijn 

steeds meer gemeenten die kunststof gescheiden in-

zamelen, recyclebedrijven sorteren de verschillende 

materialen vaak op gewicht, maar ook met behulp van 

infrarood. Een lopende band  transporteert dan plastic 

afval langs een infrarood sensor, die de eigenschappen 

van het materiaal analyseert. Met een luchtstraal blaast 

een blower vervolgens de geselecteerde materiaalsoor-

ten van de band af.”

Een punt van aandacht is de snelheid van het printpro-

ces. “Het is een langzame techniek, zeker als je het ver-

gelijkt met spuitgieten”, aldus Kooij. “Maar wij doen 

vooral veel maatwerk in kleine oplages. Als je dan onze 

aanpak vergelijkt met spuitgieten, waarbij je eerst een 

mal moet maken, dan scoren wij wat snelheid betreft 

toch niet zo slecht.”

Sneller printen

Ten aanzien van het kritiekpunt dat 3D-printen nogal 

langzaam verloopt valt er goed nieuws te melden. Het 

Duitse Fraunhofer onderzoeksinstituut heeft namelijk 

recent een nieuwe 3D-printer ontwikkeld, die in een 

uur tijd zeven kilo kunststof door een heet spuitstuk 

van slechts een millimeter doorsnee kan persen. De 

tot nu toe gangbare 3D-printmachines beperken zich 

gewoonlijk tot het gebruik van slechts 50 gram materi-

aal per uur. De zogeheten Screw Extrusion Additive 

Manufacturing (SEAM) printer was begin april op de 

Hannover Messe te bewonderen.  Het is niet nog 

bekend wanneer deze printer in de handel verkrijg-

baar zal zijn.
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POLYMEER GAAT 
CIRCULAIR
De berg vuil en gemengd kunststofafval groeit. Niet alleen door de importstop in China 
maar ook de scheidingsdrift van de Nederlandse huishoudens. Mechanisch recyclen is 
lastig, maar ‘chemisch regenereren’ lijkt een prima alternatief. Nu nog een goed plekje 
in het afvalbeleid.

 PIETER VAN DEN BRAND

Europa kampt met gigantische overschotten af-

valplastic. In China is het gemengde en ver-

vuilde kunststof niet meer welkom. De Chine-

zen weigeren nog langer het afvalputje van de 

wereld te zijn. In eigen land groeit de berg bij huishou-

dens ingezameld verpakkingsplastic. Mechanisch is 

het vuile plastic lastig te recyclen, want het bestaat uit 

gelaagde materialen, zoals de PET-schaaltjes, om voed-

sel tegen licht, zuurstof en vocht te beschermen zodat 

smaak en product langer houdbaar zijn. Grote hoe-

veelheden kunststof eindigen in de afvaloven. Een 

oplossing is in de maak: chemisch recyclen, ook wel 

‘chemisch regenereren’ genoemd. Doel is kunststof-

afval naar zijn oorspronkelijke materiaal (polymeer, 

monomeer of zelfs atoom) terug te brengen, om daar 

nieuw kunststof van te maken. Kunststof dat als voed-

selverpakking geschikt is. Een vooruitzicht dat bedrij-

ven als Unilever en Coca-Cola zeer aanspreekt vanwe-

ge hun grote ambities om verpakkingen herbruikbaar 

en recyclebaar te maken. Nu krijgt alleen gerecycled 

schoon PET uit statiegeldsystemen een foodapproval.

De gevestigde orde ziet een kansrijk verdienmodel in 

chemische recycling. Nouryon (voorheen AkzoNobel 

Chemie) wil samen met Shell bij afvalbedrijf AVR in 

Rozenburg een fabriek bouwen, die met de vergas-

singstechnologie van het Canadese Enerkem kunst-

stofafval omzet naar methanol, een chemiebasisstof 

maar ook een prima transportbrandstof. Op het Zuid-

Limburgse industriecomplex Chemelot heeft SABIC 

de eerste ‘circulaire polymeren’ gemaakt. Het chemie-

bedrijf koos voor de pyrolyse-techniek van het Spaanse 

Plastic Energy, om samen een installatie bij stoomkra-

ker Olefi ns-4 neer te zetten. Ook startups zitten niet 

stil, zoals Ioniqa dat een depolymerisatietechniek 

heeft ontwikkeld die uit PET-afval zuivere monomeren 

terugwint. Het bedrijf kreeg steun van Unilever om in 

het R&D-lab in Vlaardingen de eerste kilo’s geregene-

reerd PET te maken, geschikt voor nieuwe voedselver-

Chemisch recyclen pakt vuile kunststof aan

pakkingen. Na de zomer opent Ioniqa een fabriek voor 

jaarlijks 10 kiloton, eveneens op Chemelot om daar te 

profi teren van de restwarmte van de industrie. Unile-

ver wil het PET van Ioniqa volgend jaar toepassen in 

de knijpfl essen Calvé en Hellman’s mayonaise.

Verkenningstudie

Het Regeerakkoord van kabinet Rutte-III noemt che-

misch recyclen een belangrijke oplossing voor ver-

duurzaming van de kunststofketen. De verwerkings-

optie kwam in september 2017 als extra trede op de 

Stoomkraker-Olefi ns-4 van SABIC op industriecomplex Chemelot
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RECYCLING

vernieuwde Ladder van Lansink in het Landelijk Afval-

beheerplan-3 (LAP3). Om een vinger te krijgen achter 

de kansen van de nieuwe recyclingroute, deed CE Delft 

een verkenningsstudie in opdracht van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. Het onderzoeks-

bureau hield de range van chemische recyclingtech-

nieken tegen het licht, van vergassing en pyrolyse tot 

depolymerisatie en het oplossen van kunststof (solvo-

lyse). Voor al deze technieken is energie nodig, legt 

manager Ketenanalyse Geert Bergsma uit. “Depolyme-

risatie en solvolyse scoren in energiegebruik ongeveer 

even goed als mechanisch recyclen. Pyrolyse en ver-

gassing breken plasticafval verder af, waardoor extra 

processtappen nodig zijn om er nieuw materiaal van te 

maken. Het milieuvoordeel is nog maar circa de helft 

van dat van mechanisch recyclen. Maar nog altijd zijn 

al deze technieken energetisch en qua klimaatemissies 

beter dan verbranding in een afvalenergiecentrale. Het 

voordeel van pyrolyse en vergassing is dat je met een 

vervuilde kunststofmix uit de voeten kunt. Voor solvo-

lyse en depolymerisatie zijn relatief schone en homo-

gene stromen gewenst.” Toch verdienen de laatste twee 

de voorkeur volgens de analyse van CE Delft. “Per kilo 

materiaal leveren ze het meeste milieuvoordeel op. 

Qua waarde van het eindproduct scoren ze beter. Pyro-

lyse en vergassing zijn als second best voor sommige 

afvalstromen ook interessant. Deze technieken worden 

ook ontwikkeld om brandstoff en te maken. Terug naar 

producten heb je dan niet. Sommigen vinden dat jam-

mer, anderen geven aan dat we zowel een energie- als 

een grondstofprobleem hebben. Recycling is het dan 

in elk geval niet.”

CE Delft schat dat er vrij snel jaarlijks zo’n 330 kiloton 

Nederlands kunststofafval (recyclinguitval, PET-trays 

en de vuile mix aan huishoudelijk verpakkingskunst-

stof) chemisch gerecycled kan worden, wat een jaar-

lijkse CO2-reductie van 0,3 Mton oplevert. “Dat is het 

conservatieve scenario”. zegt Bergsma. “In een optimis-

tisch scenario, als we uit onze directe buurlanden ge-

sorteerde stromen kunnen importeren, kunnen we 

jaarlijks anderhalf miljoen ton plastic recyclen.” Dat 

volume is volgens de CE Delft-studie goed voor jaar-

lijks 1,7 Mton CO2-reductie (waarvan 0,8 Mton in 

Nederland zelf).

Rendabel

Volgens een eind vorig jaar verschenen analyse door 

TNO van de productiekosten en brutowinst van het 

palet aan chemische recyclingtechnieken valt er nog 

niet zoveel te zeggen over de economische haalbaar-

heid. De kosten en brutowinst van chemische recy-

clingprocessen zijn sterk afhankelijk van de schaal-

grootte van het proces, de kosten van de feedstock, die 

een stabiele aanvoer en een gegarandeerde kwaliteit 

moet hebben, en de prijs van de producten (in relatie 

met de olieprijs). De in ons land aanwezige infrastruc-

tuur van afvalverwerking en chemie is in elk geval een 

pre voor beginnende chemisch recyclers. Schaalver-

groting is essentieel om rendabel te zijn, stelt Bergsma. 

Als voorbeeld noemt hij Ioniqa, dat het geplande jaar-

lijkse volume van 10 kiloton op termijn naar 50 kiloton 

wil uitbreiden. “Dat komt de milieuwinst ten goede 

vanwege de mogelijkheid om proceswarmte te herge-

bruiken, en daarmee de businesscase.” Voor deze 

schaalgrootte is het volgens hem wel zaak dat de aan-

voer van kunststofafval uit het buitenland goed gere-

geld is. “Ook in andere Europese landen moet de over-

heid chemisch recyclen als een goede vorm van 

recycling erkennen. Die erkenning is er nu nog niet.”

In LAP3 is de erkenning van chemisch recyclen ook 

nog niet fl orissant. In de afvalhiërarchie is de trede 

voor recycling in drieën gesplitst. Bovenaan staat het 

opwerken van grondstoff en naar de oorspronkelijke 

kwaliteit. Daarna komt recycling van stromen naar een 

laagwaardige kwaliteit (‘downcycling’) en als derde is 

(sinds 2017) de trede ‘chemische recycling’ toege-

voegd. Deze cascadering kan innovatie frustreren. 

Recycling naar een laagwaardige toepassing scoort nu 

immers beter dan chemische recycling, terwijl je met 

innovatieve chemische recyclingtechnieken mogelijk 

straks veel hoogwaardigere toepassingen kunt realise-

ren. Ook wil de rijksoverheid de aanpak van vervuilde 

stromen stimuleren waar dat nu niet goed van de 

grond komt, zoals bij de uitdijende hoeveelheid kunst-

stofafval. Onlangs kreeg CE Delft van Rijkswaterstaat 

de opdracht op basis van de verschillende chemische 

recyclingtechnieken te adviseren over een verdere ver-

fi jning van de voorkeursvolgorde in het LAP. Dat on-

derzoek loopt nu, dus Bergsma kan daar nog niet veel 

over zeggen. Wel komt in de eerdere verkenning door 

CE Delft naar voren, dat de huidige positie van chemi-

sche recycling niet logisch is voor depolymerisatie en 

solvolyse. “Gezien de milieuprestaties en de kwaliteit 

van het eindproduct ligt een indeling van deze technie-

ken in de hoogste categorie voor de hand. Voor pyroly-

se en vergassen zoeken we nog naar een goede plek. 

Beleidsmatig is een tweedeling van chemische recy-

cling belangrijk.”

Ioniqa demo-installatie-bijPlantOne
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GROENER 
GRAS
De Green Deal Sportvelden ambieert chemievrije sportvelden in 2020. Dat is vooral op de 
zandgrond noodzakelijk om de grondwatervoorraden te beschermen. In Brabant doen 
veel gemeenten mee. Maar elders koersen gemeenten en sportverenigingen aan op uit-
stel. J́ammer ,́ zegt koploper gemeente Laarbeek, ´want het kan prima zonder chemie .́ 

RENÉ DIDDE

Geroutineerd draait Gerwin te Velde zijn 

grondboor in het hoofdveld van sportpark 

De Hut in Aarle-Rixtel (gemeente Laar-

beek). Ten overstaan van de wethouder, 

enkele gemeente-ambtenaren, bestuursleden van het 

sportpark en een sportveldenaannemer pelt Te Velde 

de aarde onder het gras af. “Kijk, de grond blijft aan 

de wortels plakken, de wortels hebben haartjes en de 

bovenlaag is donker gekleurd, en ondanks de droogte 

redelijk vochtig”, doceert Te Velde van Ecostyle Plant 

Professional, leverancier van onder meer organische 

meststoff en.

De spelers van voetbalvereniging ASV ‘33 in Aarle-

Rixtel spelen en trainen op gras dat al sinds 2016 geen 

druppel aan onkruidbestrijdingsmiddelen heeft ge-

zien. Ook het bemesten met kunstmestkorrels is taboe.

Op het hoofdveld draait maairobot DORA zijn rondjes. 

“We maaien vaak en verticuteren er sleufjes in om het 

mos en onkruid weg te halen. Daardoor groeit het gras 

dichter en krijgt onkruid minder kans”, zegt Jos Smeets 

van de gemeente Laarbeek. “En regelmatig maait een 

zogeheten Amazone het gras ultrakort en haalt onkruid 

als weegbree, paardenbloem en varkensgras weg. Als 

je elke keer die bloemen eraf hakt, raakt het onkruid 

gefrustreerd. Het is een uitputtingsslag die je kunt win-

nen”, zegt Smeets monter. Vooral de puike conditie van 

de bodem, die wordt bemest met louter organische 

meststoff en, maakt het gras weerbaarder tegen on-

kruid en droogte. Maar het is niet overal perfect. “Op 

het trainingsveld dat erg intensief wordt gebruikt, zien 

we meer kale plekken waar de plek van het weggefrees-

de onkruid niet direct wordt opgevuld door gras”, zegt 

Smeets. “De noppen van de spelers belemmeren de 

grasgroei.”

De mechanische onkruidbestrijding en het verbeteren 

van de bodem kost wel meer geld, vooral aan onder-

houdskosten. “Ervaringen bij andere gemeente wijzen 

uit dat het binnen enkele jaren niet langer meer geld 

Sportvelden zonder een druppel chemie

kost”, voorspelt Peter Leendertse van het Centrum voor 

Landbouw en Milieu (CLM). Laarbeek behoort volgens 

hem tot de koplopers van chemievrije gemeentelijke 

sportvelden. Alle 21 sportvelden in de Oost-Brabantse 

fusiegemeente (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout 

en Mariahout) worden milieuvriendelijk behandeld 

tegen onkruid. De kleine gemeente heeft veel impact 

op de toestand van het grondwater. Waterbedrijf 

Brabant Water heeft op Laarbeeks grondgebied diepe 

putten voor de bereiding van drinkwater. Verderop 

onttrekt bierbrouwer Bavaria in Lieshout grondwater. 

Onder leiding van het Centrum voor Landbouw en 

Milieu (CLM) haken steeds meer gemeenten aan bij 

het project Schoon Water. Dat loopt al meer dan vijf-

tien jaar, zegt projectleider Leendertse. “We zijn be-

gonnen met boeren om hun gebruik van bestrijdings-

middelen te beteugelen, maar burgers en gemeenten 

dragen ook fl ink bij aan de vervuiling. Bestrijdingsmid-

delen als MCPA en fl uroxypyr en hun afbraakproduc-

ten spoelen op een gegeven moment door de bodem 

naar het grondwater.” 
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TERREINBEHEER

Green Deal

Al in 2015 sloot een bont gezelschap de Green Deal 

‘gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport-

terreinen’ af. Onder meer NOC*NSF, de Nederlandse 

Golfalliantie, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 

en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 

(BSNC) beloofden te streven naar een beheer ‘zonder 

of met minimale inzet van gewasbeschermingsmidde-

len’ in 2020. Op de verharde en onverharde onder-

grond zijn bestrijdingsmiddelen al enkele jaren verbo-

den, sportvelden worden tot nog toe uitgezonderd. 

Hoewel een vrijblijvende overeenkomst zonder enige 

sancties werpt de Green Deal wel zijn schaduw vooruit 

op verplichtende EU-wetgeving over dergelijke bestrij-

dingsmiddelengebruik.

Bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie NGF 

noemt agronoom Niels Dokkuma, hoofd afdeling duur-

zaam beheer dan ook trots dat de ‘overgrote meerder-

heid’ van de circa 250, meest particuliere golfbanen in 

Nederland actief meewerkt aan de Green Deal. “De 

meeste zijn terughoudend met bemesten, terughou-

dend met beregenen en streven de nullijn na in het ge-

bruik van herbiciden en fungiciden. Wij willen absoluut 

af van die middelen”, zegt Dokkuma. “Wij pretenderen 

een gezonde sport te zijn en die middelen staan deze 

ambitie, zeker in de publieke perceptie in de weg.” 

Uitstel

Door de beste voorbeelden uit de alledaagse praktijk te 

delen, zegt Dokkuma dat de golfbaanbeheerders veel 

van elkaar leren. De golfsector fi nanciert zelfs een leer-

stoel aan Wageningen Universiteit om alternatieven 

voor de onkruidbestrijding te ontwikkelen. Maar on-

danks Dokkuma’s lofzang, koerst de Green Deal aan op 

uitstel. “Het is nu al zeker dat we deadline van 2020 niet 

gaan halen”, zegt Dokkuma. “Golfbanen zijn, anders 

dan voetbalvelden 365 dagen per jaar, vorstperiodes 

daargelaten, in gebruik. Het is ook een zaak van lange 

adem zoals bij elke natuurontwikkeling. We zien een 

echte en brede transitie die tijd kost.” De stakeholders 

zijn met de ministeries in gesprek hoe de verlenging 

eruit moet zien. 

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wijst op de lan-

ge termijn waarop de transitie plaatsvindt. ‘‘Er zijn maar 

weinig alternatieven tegen paardenbloemen. Dan kan 

zo’n Amazone-machine wel helpen in Aarle-Rixtel, 

maar een sportveld in Boskoop is anders dan in Rolde 

in Drenthe en dat is weer anders dan de Brabantse 

zandgronden”, zegt directeur André de Jeu. “We hebben 

naast grasvelden ook te maken met kunstgrasvelden en 

gravelvelden zoals atletiek- en tennisbanen, en daar 

spelen weer andere problemen zoals de aanslag van 

algen.” De Jeu is zich bewust van de zegeningen van 

het integrale management voor sportvelden waarbij de 

eigenschappen van de ondergrond bijdragen aan het 

voorkomen van onkruid. ‘Maar dat is niet een kwestie 

van even omschoff elen, maar een zaak van jaren opti-

maliseren’, aldus De Jeu.

Bij NOC*NSF is manager corporate aff airs Erik Lense-

link dezelfde mening toegedaan. “We proberen het 

bestrijdingsmiddelengebruik zoveel mogelijk terug te 

dringen maar tegen een exoot als de Japanse duizend-

knoop zul je moeten spuiten. Ik zeg op feestje vaak 

‘we willen geen brandnetels in het strafschopgebied’.”

NOC*NSF hanteert het Integrated Pestmanagement 

(IPM), waarbij structureel en langjarig wordt gekeken 

naar het bestrijdingsmiddelengebruik. “Sinds dit jaar 

ligt er het Sportakkoord, waarbij ook de directie Sport 

van het Ministerie van VWS zich actiever met de verant-

woordelijkheid voor sportaccommodaties bemoeit. 

Wij vinden dat de Green Deal daarin een doorstart 

moet krijgen. Er is in het Sportakkoord bijvoorbeeld 

opgeroepen voor innovaties in het terreinonderhoud”, 

aldus Lenselink. “Heel mooi dat er in Brabant goede 

resultaten worden geboekt. Die zullen ongetwijfeld 

worden overgenomen door andere sportclubs, daar 

waar de bodem het toelaat.”

Koudwatervrees

Volgens Peter Leendertse vertonen veel belangenorga-

nisaties van de sporters dezelfde koudwatervrees als de 

boeren. “Ze zeggen ‘het kan niet’, ‘het is niet overal be-

wezen’, ‘het is te duur’. Jammer, want intussen bewijzen 

verschillende golfbanen dat door maatregelen als het 

doorzaaien met een divers grasmengsel waaronder 

Rood zwenkgras en Struisgras dat zich minder onkruid 

en schimmels ontwikkelen op de greens, zeker als ze 

beluchten en bezanden. Deze golfbanen blijken ook 

beter bestand tegen de droogte.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infra-

structuur en Waterstaat) meldt dat ze niet met een uit-

stel akkoord gaat. Onkruidbestrijdingsmiddelen op 

sportvelden worden per 2020 verboden, zei ze begin 

juni in een Kamercommissie. ‘Daarna is nog voor 

maximaal twee jaar een uitzondering mogelijk’, stelt 

ze. Beheerders moeten dan wel met een plan komen 

voor verdere reductie en uitfasering van chemische 

bestrijding.
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KLIMAAT-
DEPRESSIE
Poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt, toendra’s ontdooien waardoor nog meer 
broeikasgassen vrijkomen. Het weer wordt extreem, soorten verdwijnen, hele volken 
slaan op de vlucht omdat het hen te heet, te droog of te nat onder de voeten wordt. 
Je zou er depressief van worden. En dat gebeurt dan ook steeds vaker.

ANNELIES ROON

In 2015 signaleerde Taalbank, een weblog over taal-

verandering, het woord ‘klimaatdepressie’ voor het 

eerst in de media. Met als betekenis: gevoelens van 

angst ten gevolge van het besef dat klimaatverande-

ring onvermijdelijk is. Hoewel klimaatdepressie nog 

niet is opgenomen in het psychologisch diagnose-

handboek DSM, en de websites van brancheorganisa-

ties en kenniscentra in de geestelijke gezondheidszorg 

er nog niet of nauwelijks melding van maken, blijkt 

herhaaldelijk uit onderzoek dat het merendeel van de 

Nederlanders zich zorgen om de opwarming van de 

aarde. Zo’n 65 procent, bleek in maart van dit jaar uit 

onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnen-

lands Bestuur. In 2018 voerde datzelfde instituut een 

onderzoek uit in opdracht van het Klimaatverbond, 

waaruit bleek dat bijna alle Nederlanders (93%) regel-

matig nadenken over klimaatverandering. 

Kortetermijnbrein

Het feit dat gedragsveranderingen en beleidsmaatrege-

len tot dusverre ver achterblijven bij deze hoge cijfers, 

is voer voor een groeiende groep psychologen en com-

municatiedeskundigen. George Marshall schreef er bij-

voorbeeld het pakkende Don’t Even Th ink About It: 

Why Our Brains are Wired to Ignore Climate Change 

over. Het klimaat, zo zegt Marshall, is een non-onder-

werp bij uitstek. We negeren het actief en dat is simpel-

weg een overlevingsmechanisme. Ons brein is van 

oudsher (denk grotten, beren, onweer, overleven) ge-

focust op de korte termijn en ons eigen belang. Het

klimaat is te groot en ongrijpbaar om iets mee te kun-

nen. Het argument ‘iets voor de toekomst’ begint in dit 

verband al fl ink aan kracht te verliezen, maar wordt 

vaak nog wel zo aangevoeld. 

Cognitieve dissonantie

Een vergelijkbare boodschap heeft Per Espen Stoknes, 

Noors psycholoog en econoom. In What We Th ink 

Crisis in het kortetermijnbrein

About When We Try Not To Th ink Of Global Warming 

legt hij uit dat onze psyche slecht overweg kan met 

boodschappen die we ervaren als ver van ons bed. 

We hebben bovendien geen trek in slecht nieuws over 

naderende natuurrampen, torenhoge kosten voor miti-

gatiemaatregelen en dreigende vluchtelingenstromen. 

Wanneer we de waarschuwingen écht niet langer kun-

nen negeren, zijn we er enorm handig in om redenen 

te bedenken om er zelf niks mee te hoeven doen. We 

wijzen naar de overheid, het bedrijfsleven, de buur-

man. Klimaatvriendelijke keuzes vinden we te duur, te 

lastig, of we zijn ervan overtuigd dat ‘de rest’ niet mee-

doet. En we zijn tenslotte Gekke Henkie niet. Eigenlijk, 

zegt ook Stoknes, verkeren we in een permanente staat 

van cognitieve dissonantie: het pijnlijke gevoel dat ver-

oorzaakt wordt door informatie die wringt met onze 

overtuigingen of ons gedrag.

Kanariepietje

Elaine Gerritsen uit Amerongen (60) zag het om zich 

heen en trok het niet langer. Vorig jaar had zij naar eigen 

zeggen een fi kse klimaatdepressie. Niet offi  cieel gediag-

nostiseerd (‘Ze zien je aankomen’) maar hevig en ver-
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KLIMAATVERANDERING

lammend. Ze lag ’s nachts wakker, voelde zich angstig en 

permanent nerveus, kon nergens meer van genieten. 

“Als gemeentemedewerker ondersteun ik het cluster 

Milieu en Duurzaamheid”, vertelt Gerritsen. “Om me te 

verdiepen in dat onderwerp, ben ik een paar jaar gele-

den Twitter gaan volgen: vooral klimaatwetenschappers 

en mensen uit de natuur- en milieuhoek. Daar kwam 

een alarmerend beeld uit naar voren. Culminerende 

eff ecten van smeltende ijskappen en permafrost, tipping 

points die al gepasseerd zijn, klimaatwetenschappers 

die het zelf allemaal heel somber inzien. Maar intussen 

doen we veel te weinig om de opwarming van de aarde 

tegen te gaan. Toen daar vorig jaar die hete zomer over-

heen kwam, heeft me dat heel diep geraakt. Het gaf een 

groot gevoel van onveiligheid, het besef van naderend 

gevaar. Ik voelde me net een kanariepietje in een mijn.”

Verlies en rouw

Geanticipeerd verlies, noemt Rosemary Randall dit, 

Brits psychotherapeut en mede-oprichter van Carbon 

Conversations. Bij verlies dat in het verschiet ligt, horen 

evengoed gevoelens van verdriet en gemis. Randall is 

een van de eersten die zich structureel in de psycholo-

gische gevolgen van klimaatverandering verdiepte en 

zij ziet duidelijke parallellen met ‘regulier’ verlies en 

rouw. Daarbij onderscheidt ze, naast geanticipeerd 

verlies, nog drie types psychologisch verlies, die elk 

verschillende soorten psychisch lijden met zich mee-

brengen. Absoluut verlies is daarvan de meest directe 

en meest pijnlijke vorm: stel je voor dat je moet vluch-

ten vanwege de stijgende zeespiegel, dat je oogst mis-

lukt door aanhoudende droogte, of dat je huis in vlam-

men opgaat door een bosbrand. 

Daarnaast bestaat ook zoiets als gekozen verlies: gemis 

als gevolg van een bewuste beslissing. Stoppen met 

vliegen of vlees eten zijn wellicht de bekendste voor-

beelden. Uiteraard is dit soort verlies beter te verdra-

gen: het is even doorbijten, maar je voelt je er een beter 

mens door. En tenslotte defi nieert Randall transitiever-

lies, het gemis van iets dat overgaat in iets anders: on-

bekommerd winkelen of lekker met het vliegtuig naar 

de zon kunnen eigenlijk niet meer, en zelfs iets knus als 

een vuurkorf staat op lijst van lichte klimaatvergrijpen. 

Erkenning is cruciaal

De Amerikaanse klimaatpsycholoog Renee Lertzman 

pleit ervoor dat we deze gevoelens van verlies en ver-

driet (milieumelancholie, noemt zij het) in de ogen kij-

ken. “Als die pijn onverwerkt blijft, komen mensen vast 

te zitten”, zegt zij in 1996 in een interview met Down to 

Earth Magazine. Het besef dat iedereen bijdraagt aan 

de opwarming van de aarde, met alle desastreuze ge-

volgen van dien, doet pijn, stelt zij. Die pijn stoppen 

we weg, verlamt ons, of we worden er depressief van. 

“Je kunt niet meteen werken aan een oplossing zonder 

eerst de verborgen angsten van mensen te onderken-

nen”, zegt Lertzman. “Dat werkt contraproductief.” 

Die erkenning krijgt de ruimte bij KlimaatGesprekken, 

de Nederlandse versie van de eerder genoemde Car-

bon Conversations. Voor Elaine Gerritsen maakte deel-

name aan deze gespreksgroepen over klimaatgerela-

teerde zaken als wonen, eten, vervoer, spullen en ja, 

ook gevoelens van angst en verlies, een belangrijk ver-

schil. “Het alarmeerde mij dat weldenkende mensen 

om mij heen klimaatverandering als minor problem 

zagen, voor over een jaar of twintig. In de groep van 

KlimaatGesprekken werd ik serieus genomen in mijn 

zorgen. Dat helpt. Erkenning is belangrijk. Maar tege-

lijkertijd zie ik wel dat je je niet in een ‘groene bubbel’ 

kan verschuilen. Bij mij blijft het onderliggende besef 

bestaan dat we in wezen te laat zijn om het tij te keren. 

Het depressieve gevoel stop ik nu weg, in een andere 

kamer, als het ware. Ik heb besloten dat het geen zin 

heeft om nu al te stoppen met leven. We hebben mis-

schien nog tien jaar voor we ook hier de gevolgen ern-

stig gaan voelen. Die tijd wil ik benutten door met an-

deren, vooral met scholierenhet, over dit onderwerp in 

gesprek te gaan.”

Moordend warm
Het effect van hoge temperaturen op de geestesgesteldheid van mensen is 

ook een onderdeel van de klimaatpsychologie. Mark van Vugt, hoogleraar 

evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit vroeg hier vorig najaar bij-

voorbeeld aandacht voor in een opiniestuk in Trouw. Hij verwijst naar een 

recent onderzoek uit de VS, waaruit blijkt dat temperatuurstijging tot boven 

de 30 graden een toename van depressieve klachten oplevert, net als een 

jaarlijkse temperatuurstijging van 1 graad. “Al eerder toonden Taiwanese on-

derzoekers aan dat het aantal zelfmoorden in hun land met bijna 50 procent 

steeg tijdens een hittegolf”, schrijft Van Vugt. “Warmte bleek een belangrij-

ker risicofactor dan economische problemen als werkloosheid. Australisch 

onderzoek liet een relatie zien tussen periodes van droogte en zelfmoord 

onder de boerenbevolking.”
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In bijna 200 gasontvangststations van 

netbeheerder Liander wordt de tempe-

ratuur van het gas de komende maan-

den met twee graden verlaagd. Hierdoor 

wordt een bijdrage geleverd aan de jaar-

lijkse CO
2
-besparing. 

Bij de gasontvangststations komt het 

aardgas via het landelijke netwerk van 

netbeheerder Gasunie aan bij het regio-

nale netwerk van Liander, om vervolgens 

verder gedistribueerd te worden. Op dit 

moment wordt het gas in die stations 

nog verwarmd tot 5 graden Celsius. 

Afgelopen periode hebben Liander en 

Gasunie onderzocht of de temperatuur 

van het te distribueren gas lager kan, 

zodat de verwarmingsketels minder hoe-

ven te stoken.

CO2 besparen door verlaging 
temperatuur aardgas

Energie

Na succesvolle testen bij het gasstation in 

Gorredijk en de eerste toepassing in 

de praktijk op Terschelling is besloten 

om dit op bijna 200 stations door te voe-

ren en de temperatuur van het gas te 

verlagen naar 3 graden. De gasbuizen 

kunnen de verlaging aan en het heeft 

geen effect op klanten. Naar verwachting 

kan met deze aanpassing 3 miljoen kubie-

ke meter gas en 5,4 kiloton CO
2
 per jaar 

worden bespaard.

De verlaging wordt uitgevoerd door mon-

teurs van Gasunie tijdens regulier onder-

houd. Naar verwachting is dit in de zomer 

afgerond. Ook bij de andere netbeheer-

ders wordt gekeken naar een soortgelijke 

aanpassing.

 (Bron: Persbericht Alliander)

Na een succesvolle test op de groente- 

en fruitafdeling in een AH-winkel te 

Hoofddorp gaat het bedrijf dit jaar nog 

meer groente en fruit zonder plastic ver-

pakking aanbieden, in winkels en online. 

Er wordt nu gestart met bananen, rode 

puntpaprika’s, alle soorten paprika’s en 

bospeen. Op termijn wordt nog meer 

groente- en fruitassortiment toegevoegd. 

Ook wordt de testperiode in Hoofddorp 

verlengd om samen met klanten nog meer 

ervaringen op het gebied van kwaliteit en 

houdbaarheid op te doen.

In ruim 150 winkels maakt AH al gebruik 

Steeds meer bloot in het schap
Verpakkingen

van ‘dry misting’: een verfi jnde verneveling 

van water waardoor groente langer vers 

blijft; ook - door het optredende koelings-

effect - als het gaat om in plastic verpak-

te producten. In Hoofddorp bleek de com-

binatie ‘dry misting’ en ´onverpakt´ een 

hele goede te zijn voor de geteste groen-

ten. Andere producten worden nog onder-

zocht op kwaliteit en tegengaan van voed-

selverspilling. AH verlengt de test ook om 

ervaringen op te doen met groente en fruit 

die bij een bepaald seizoen passen. Ook 

worden alternatieve verpakkingsmaterialen 

onderzocht.         (Persbericht Albert Heijn)

Nobina, de grootste busmaatschappij 

van Zweden en Noorwegen, heeft twin-

tig extra elektrische bussen besteld bij 

BYD – de grootste producent van elek-

trische stadsbussen ter wereld. 

De eerste exemplaren van de 18 meter 

lange gelede elektrische bus worden eind 

2019 afgeleverd. De order komt boven-

op een eerdere order waarmee Nobina af-

gelopen najaar al 26 elektrische bussen 

bij BYD bestelde. De nieuwe emissievrije 

elektrische bussen voor Nobina worden 

aangedreven door een nieuwe generatie 

kobaltvrije ijzerfosfaataccu’s. 

Op dit moment verzorgen 36 elektrische 

Vervoer

Order op order voor BYD
bussen van BYD een succesvolle dienst-

regeling in verschillende Zweedse steden, 

waaronder Eskilstuna, Ängelholm, Norrtäl-

je en Landskrona. In Noorwegen en Dene-

marken komen daar binnen afzienbare tijd 

nog eens 70 elektrische bussen van BYD 

bij. Het bedrijf noemt het aanhoudende ver-

koopsucces van de elektrische stadbussen 

een herbevestiging van de groeiende aan-

wezigheid van BYD op de Europese markt, 

met recente nieuwe orders uit onder meer 

Nederland, Frankrijk en Italië. Verspreid 

door Europa rijden inmiddels meer dan 700 

elektrische bussen van BYD rond. 

 (Bron: Persbericht BYD)
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Vooral bedrijven gaan in solar 
In 2018 is het opgesteld vermogen aan 

zonnepanelen met ruim de helft ge-

groeid van 1500 megawatt naar 4400 

megawatt. De toename was bij bedrij-

ven (71 procent) groter dan bij woningen 

(37 procent). Dit heeft vooral te maken 

met de aanleg van zonneparken. Dit 

blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal zonneparken groeide van 22 in 

2017 naar 65 parken in 2018, waardoor 

ongeveer 20 procent van het opgesteld 

vermogen bij bedrijven van zonneparken 

kwam. De meeste zonneparken zijn te vin-

den in Noord-Nederland. Het grootste 

vermogen aan zonneparken staat opge-

steld in West-Nederland. Op gemeentelijke 

schaal bekeken springt Borssele eruit 

met 71 megawatt aan vermogen bij bedrij-

ven. De gemeente Emmen en de Noord-

oostpolder volgen met beide 55 mega-

Energie

nelen op woningen: 28 megawatt .

Samen produceerden de huishoudens vo-

rig jaar voor zo’n 3,15 miljard kilowattuur 

groene stroom. Dit is ongeveer net zo veel 

als een miljoen huishoudens jaarlijks ver-

bruiken en ongeveer 2,7 procent van het 

totale stroomverbruik in 2018.

 (Bron: kennisplatform Energie+)

watt. Ten opzichte van een jaar eerder is er 

in 2018 een groei van 71 procent gemeten.

Op de daken van de Nederlandse wonin-

gen lag in 2018 voor 2300 megawatt aan 

zonnevermogen; een jaar eerder was dat 

1680 megawat, en daarmee bedraagt de 

toename 37 procent. In Almere lag eind 

2018 het grootste vermogen aan zonnepa-

Eerste gasfl es-
sen biopropaan
Als eerste propaangasleverancier in 

de Benelux lanceert Primagaz gasfl es-

sen met biopropaan voor de consumen-

tenmarkt. In de hele Benelux kunnen 

consumenten nu kiezen voor milieu-

vriendelijk biopropaan in lichtgewicht 

EasyBlue gasfl essen. 

Biopropaan vermindert de CO
2
-uitstoot 

volgens Primagaz tot wel 80%. Het gas-

wordt geproduceerd uit plantaardige oliën 

en afval- en reststoffen, zoals dierlijk rest-

afval uit de voedings- en visindustrie. 

Uit deze biomassa wordt biopropaan 

gemaakt door Neste op de Maasvlakte 

bij Rotterdam.

Biopropaan is - zowel chemisch en mole-

culair als in prestaties -100% gelijk aan 

gewoon propaan. Er zijn dan ook geen 

aanpassingen nodig van bijvoorbeeld 

de barbecue of kampeerfornuis. 

Primagaz Benelux is de lokale propaan- 

en butaanleverancier met meer dan 60 jaar 

ervaring. Via een netwerk van meer dan 

2.000 verdeelpunten levert het jaarlijks bij-

na 2 miljoen gasfl essen. Het bedrijf ziet 

een belangrijke rol weggelegd voor haar 

biopropaan in de huidige energietransitie. 

Al in 2025 willen het bedrijf 85.000 

ton CO
2
 besparen door klanten te voor-

zien van haar producten, onder andere

van het duurzame biopropaan.

                              https://www.primagaz.nl

                       (Bron: Persbericht Primagaz)

Overname Rotie Organics
Waste-to-productbedrijf Renewi heeft Rotie Organics overgenomen, 

een bedrijf dat over-datum producten inzamelt, uitpakt en verwerkt.

De uitpakinstallatie is gunstig gelegen tegenover de anaerobe vergis-

tingsinstallatie van Renewi in Amsterdam. 

De verwerving betekent een versterking van Renewi’s koppositie op 

de Nederlandse markt voor organische producten en is een uitbreiding van 

de bestaande capaciteit voor het omzetten van over de datum etenswaar in 

waardevolle producten en energie. Het creëert een platform voor continue 

groei in deze groeimarkt en past uitstekend binnen Renewi’s waste-to-pro-

ductvisie en het circulaire businessmodel, aldus het bedrijf. Orgaworld, 

onderdeel van Renewi’s Organische bedrijfsvoering, produceert bijvoor-

beeld groene stroom en compost uit de voedselresten. Het beschikt over 

vijf locaties in Nederland welke zijn gericht op composteren, anaerobe 

vergisting en technologie voor afvalwaterzuivering. Alleen al in de regio 

Amsterdam produceert Orgaworld voldoende groene stroom voor ongeveer 

15.000 huishoudens.

                                                                                   (Bron: Persbericht Renewi)

Energie Afval
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Zovéél zinvols 
te doen

Ditmaal een portret van Saskia Borgers, een van de 

vaste columnisten van MilieuMagazine. Met een CV 

waar je pagina´s mee zou kunnen vullen. Een beknop-

te weergave.

Wat is je achtergrond?

“Ik studeerde Milieukunde aan Nieuw Rollecate en - in 

Wageningen en Amsterdam - Milieuhygiëne, Commu-

nicatiewetenschap, Europees Milieurecht en Vrouwen-

studies. Mijn eerste werkzaamheden daarna waren bij 

Oikos, waar ik onderzoek deed naar de levensomstan-

digheden in Sudan. Vervolgens werd ik coördinator 

van een EcoTeam Meldpunt in MiddenHolland: bege-

leidde ecoteams, burgers die een zo klein mogelijke 

ecologische footprint nastreefden. Daarna de stap - 

voor het eerst werd ik ambtenaar - naar de regio West-

Friesland en gemeente Hoorn in een functie als mede-

werker milieucommunicatie, die later werd uitgebreid 

naar bestuursadviseur op o.m. de onderwerpen duur-

zaam bouwen, bodemsanering en energiebesparing.  

Mooie functie, maar ik zette op een gegeven moment 

toch een nieuwe stap door bestuursondersteuner van 

een GroenLinks-gedeputeerde te worden, mede inge-

geven door het advies van de burgemeester van 

Hoorn, die me zei dat het jammer zou zijn als ik niet 

nog wat verder richting het bestuur zou opschuiven.”  

Waar hield je je in Zuid-Holland mee bezig?

“Ik trad aan bij als manager van de staf van bureau 

Groen Water en Milieu en werd een jaar later gevraagd 

om een bureau ontwikkelingsplanologie op te zetten; 

dat was eigenlijk de ´omgevingswet avant la lettre´. Ik 

haalde in dat werk veel partijen bij elkaar om te komen 

tot omgevingsplannen voor bijvoorbeeld de Zuidplas-

polder en de Hoeksche Waard. Een nieuwe uitdaging 

deed zich voor toen Berenschot me polste voor een 

functie als gemeentesecretaris van Purmerend, waar 

een transitie gaande was richting veel vraaggestuurder 

en integraler werken. Toen die gemeente me nomi-

neerde als overheidsmanager van het jaar, werd ik 

plots benaderd om DG VROM te worden. En zeg dan 

maar eens ‘nee’. Wat me wel snel bleek was dat ik een 

wereld betrad die heel anders was ingericht dan ik ge-

wend was, en dat was niet louter positief; zo voelde 

het best vervreemdend ineens geen contact meer te 

hebben met de burgers waarvoor je het uiteindelijk al-

lemaal doet. Het was een reden om na drie jaar terug 

te keren naar een functie als gemeentesecretaris, dit-

maal voor de gemeente Haarlem.”

Voor hetzelfde kunstje als in Purmerend? 

“Dat dacht ik, ja, maar na een jaar sloeg de economi-

sche crisis toe en werd het meer een route van afbou-

wen en snoeien dan ontwikkelen. Niks voor mij; ik 

voelde me er niet meer op mijn plek en vond het tijd 

om voor mezelf te beginnen. Ik ben sindsdien veel be-

zig geweest met het inrichten van regionale uitvoe-

ringsdiensten. Inmiddels ben ik het ZZP-en voorbij en 

ben ik ondernemer geworden bij Wesselo en Partners. 

Voor de overheid zoek ik bevlogen, inspiratievolle be-

stuurders en managers voor dito functies. Op deze 

manier kan ik mijn ervaring voor veelal complexe be-

stuurlijke opdrachten inzetten, evenals mijn netwerk. 

Dit is uitdagend werk. In z’n diversiteit vergt het van je 

dat je je steeds weer inleeft in je opdrachtgever en 

kunt meedenken. En in dat verband is het natuurlijk fi jn 

om al in veel keukens te hebben gekeken en over een 

relevant netwerk te beschikken.”

 

En over tien jaar: waar sta je dan? 

“Geen idee eigenlijk; nee werkelijk niet. Ik vind heel 

veel leuk. Ben nu bijvoorbeeld tegelijkertijd ook nog 

waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk, dus met 

als invalshoek leefbaarheid en gezondheid, waterkwa-

liteit en natuur. En ik ben voor GroenLinks volksverte-

genwoordiger in de gemeente Koggenland, waar het 

keihard werken is vanuit de oppositie in een behou-

dende plattelandsgemeente; verder commissaris bij 

een SW-bedrijf; en toezichthouder bij Surplus, een 

stichting die verantwoordelijk is voor het openbaar 

(speciaal) basisonderwijs in de kop van Noord-Hol-

land. Ik heb nooit zo geleefd via een vooraf uitgestip-

peld carrièrepad, ben overal ingegaan met een open 

houding: Kan ik er energie van krijgen en er nieuwe 

dingen leren? Als ik een voornemen zou moeten noe-

men dan is dat misschien de wens om nu wat meer te 

gaan focussen en niet een veelheid aan dingen te blij-

ven doen. Kijken op welke plekken de meeste door-

zettingskracht zit, omdat daar mijn inzet het meest be-

loond zal worden met resultaat. Uit de veelheid van 

activiteiten die dingen selecteren waar ik het meest 

betekenisvol kan zijn.”

WIM VERHOOG
Saskia Borgers  

https//:saskiaborgers.nl
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DAN MAAR 
DE LUCHT ININ?
Het Engelse Hybrid Air Vehicles experimenteert al jaren met grote luchtschepen, bedoeld 
voor vervoer van passagiers en goederen.  Tot nu toe hadden deze een fossiele aandrij-
ving. Eind april 2019 kreeg het in Bedford gevestigde bedrijf 1 miljoen Engelse pond om 
een elektrische aandrijving te realiseren. Een goede stap richting duurzaamheid?

RIJKERT KNOPPERS

Het nieuwe luchtschip Airlander 50 is met 

een lengte van maar liefst 119 meter even 

lang als het grootste formaat voetbalveld. 

Daarmee is dit model 27 meter langer dan 

het vorige prototype, de Airlander 10. De met het on-

brandbare helium gevulde Airlander 50 kan in het 

laadruim van 500 kubieke meter ongeveer 60.000 kilo 

aan vracht meenemen, evenveel als de inhoud van zes 

ISO containers. Daarnaast biedt dit grootste luchtvaar-

tuig ter wereld plaats voor 50 passagiers. De actieradius 

ligt op 3.500 km, de topsnelheid op 195 km/uur. Voor 

de aandrijving zorgen momenteel nog vier gasgestook-

te motoren, maar op termijn zullen elektrische moto-

ren deze taak overnemen. Is een dergelijk kolossaal 

luchtschip een veelbelovende ontwikkeling, uit het 

oogpunt van duurzaamheid bezien? Paul Peeters, 

lector Sustainable tourism transport bij de Breda 

University of Applied Sciences is niet bepaald optimis-

tisch. “Een aantal jaren geleden heb ik in opdracht van 

de Nederlandse overheid een studie gedaan naar de 

mogelijkheden van luchtschepen”, aldus Peeters. 

“Daaruit kwam onder meer naar voren dat dergelijke 

vervoermiddelen erg kwetsbaar zijn voor weersom-

standigheden. Ze zijn dermate groot en licht, dat als 

het harder waait dan windkracht zeven, ze eigenlijk 

niet op verantwoorde wijze de lucht in kunnen.” Een 

lastige bijkomstigheid is daarbij dat het laden en ont-

laden bij een luchtschip zorgvuldig moet gebeuren. 

Zodra er bijvoorbeeld passagiers uitstappen, verliest 

het luchtschip gewicht en zal deze de neiging hebben 

om de lucht in te gaan.

Volgens Peeters kunnen luchtschepen zich wel degelijk 

redelijk zuinig verplaatsen, maar ten opzichte van bij-

voorbeeld een trein scoort het luchtschip niet bijzonder 

spectaculair. “Stel dat je een luchtschip wilt bouwen dat 

net zo zuinig is als een elektrische trein; dan is de vol-

gende vraag: hoe hard mag je dan hooguit vliegen om 

dat zuinige verbruik te bereiken? Uit onderzoek blijkt nu 

Grootste luchtschip ter wereld krijgt e-aandrijving

dat voor een heel groot luchtschip met 400 passagiers de 

maximale snelheid rond de 120 km/uur ligt. Wanneer je 

met dat luchtschip 195 km/uur gaat varen, dan zal het 

energiegebruik twee tot drie keer hoger liggen dan dat 

van een trein. Je kunt je vervolgens afvragen wat dan de 

toegevoegde waarde van zo’n luchtschip is ten opzichte 

van een trein, die veel harder kan. Het enige voordeel 

kan zijn dat je je route wat korter kunt maken omdat je 

rechtstreeks op je doel kunt afvliegen.”  Maar volgens 

topman Stephen McGlennan van Hybrid Air Vehicles is 

de Airlander helemaal niet bedoeld voor een snelle ver-

plaatsing. “Bij vliegreizen staat het tegenwoordig vooral 

voorop om zich zo snel mogelijk van A naar B te ver-

plaatsen”, zegt hij. “Wat wij bieden is de mogelijkheid 

om van een reis een pleziertocht te maken.”

Goedkeuring

De ontwikkeling rond de Airlanders is overigens niet 

over rozen gegaan. Het eerdere proefmodel, de Air-

lander 10, kon al bogen op twee incidenten. Zo raakte 

het innovatieve luchtschip na een testvlucht in augus-

tus 2016 bij de landing beschadigd. En in november 

2017 raakte het luchtschip los van de aanmeerpaal en 

stortte op de aarde neer. Ondanks deze ongelukken 

bleef de Britse overheid het project steunen. Zowel 

het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 

luchtvaart (EASA) als de Britse Civil Aviation Authority 

(CAA) hebben inmiddels hun goedkeuring voor de 

productie verleend. Hybrid Air Vehicles (HAV) hoopt 

in 2020 de eerste Airlanders 50 te kunnen leveren. 

Onduidelijk is nog waar de luchtschepen gaan vliegen. 

TRANSPORT 
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NIJMEGEN PUZZELT IJMEGEN PUZ
MET WARMTENETMET WARMTENE
Komende jaren groeit Nijmegen naar een warmtenet voor 14.000 (nieuwbouw)woningen. 
Maar hoe dan verder? De gemeente mikt erop dat uiteindelijk 60 procent van de 84.000 
woningen aangesloten worden op een warmtenet. Welke woningen, wanneer en welk 
warmtenet is nog de vraag. Wethouder Harriët Tiemens licht de zoektocht toe.

HARRY PERRÉE

Moet Nijmegen een gemeentelijk warm-

tebedrijf oprichten? Die vraag heeft de 

gemeente gesteld aan adviesbureau 

Berenschot, dat dit voorjaar met zijn 

rapport kwam. Het antwoord was ‘ja’, aldus wethouder 

Harriët Tiemens, althans “als je wilt dat je inwoners 

warmte krijgen, dat het duurzaam, transparant en 

betaalbaar is, en dat je zelf regie kunt voeren.” De vraag 

of Nijmegen dus een eigen warmtebedrijf gaat starten 

is daarmee nog niet beantwoord. Berenschot gaat nu 

onderzoeken wat zo’n gemeentelijk warmtebedrijf kost 

en hoe je dat organiseert. Het is slechts een van vele 

puzzelstukjes die uiteindelijk in elkaar moeten passen 

wil de Waalstad in 2045 energieneutraal zijn.

Op dit moment zijn 7.000 woningen op het Nijmeegse 

warmtenet aangesloten, allemaal in nieuwbouwwijken 

de Waalsprong en het Waalfront. Komende jaren groeit 

het warmtenet met de nieuwbouwwijken mee naar 

14.000 woningen. Maar dan? “Dat was het makkelijke 

deel. Nu komt het moeilijke deel”, weet Tiemens. De 

stad is een mozaïek van oude en nieuwe woningen, 

van laagbouw en hoogbouw, van uniforme en vooral 

heterogene wijken. “We hebben drie jaar lang onder-

zoek laten doen: hoe zitten die wijken in elkaar? We 

kennen, bijna op straatniveau, het gasverbruik en het 

type woningen.” 

Kapstok voor de Nijmeegse aanpak is de vorig jaar 

vastgestelde Warmtevisie. “In die warmtevisie heb-

ben we met woningcorporaties, netbeheerder en an-

dere stakeholders bekeken in welke wijken we kun-

nen starten, gezien de plannen van de 

woningcorporaties, van de gemeente en van de net-

beheerder. Voor iedere wijk maken we een wijk-

warmteplan. Dat doen we met inwoners en andere 

partijen in de wijk. Daarin wordt bepaald welke 

warmtebronnen we gaan aanbieden”, legt de wethou-

der uit. “We denken dat 60 procent van de bestaande 

De start is er, maar nu het moeilijke deel

bouw uiteindelijk op het warmtenet wordt aangeslo-

ten en dat de rest iets anders gaat doen.”

Alternatief

De Nijmeegse Rekenkamer is blij met die aanpak. Met 

de vorige warmtevisie richtte de gemeente zich te veel 

op het uitrollen van het warmtenet naar de bestaande 

stad, aldus de rekenkamer. Niet het doel, maar het 

middel stond voorop. ‘Positief is dat de gemeente er in 

de Warmtevisie 2018 voor kiest om per wijk te bepalen 

wat het beste alternatief voor gas is; aansluiting op het 

warmtenet is daarbij é é n van de opties’, zo schrijft ze in 

haar rapport De knop om - Lessen voor de energietran-

sitie uit december 2018.

De onderzoekers wijzen erop dat het gemeentebestuur 

een jaar of tien geleden op ondoorzichtige wijze van 

zijn oorspronkelijke voornemen is afgeweken om een 

(laagtemperatuur) hybride warmtenet aan te leggen. 

Als een duveltje-uit-een-doosje kwam opeens het 

(middentemperatuur) warmtenet van Nuon tevoor-

schijn als enig alternatief. Dat ligt er nu. Het rekenka-

merrapport haalde onlangs Nieuwsuur, waarin een 

bewoner van nieuwbouwwijk de Waalsprong 

klaagt dat hij voor zijn warmte is overgeleverd aan 

monopolist Nuon en dat hij in zijn kleinere, goed 

geïsoleerde nieuwbouwhuis hogere energiekosten 

heeft dan in zijn vorige, oude woning.

Tiemens reactie is dat warmtenetten “per defi nitie in 

handen van monopolisten zijn, of het nu publieke, 

private of publiek-private partijen zijn”. Omdat het 

hybride warmtenet destijds technisch en fi nancieel te 

onzeker was, is gekozen voor Nuon, dat een concessie 

van dertig jaar heeft. “Er worden in het land nog steeds 

concessies uitgegeven zoals we dat toen bij de Nuon 

hebben gedaan. We zijn nog steeds hartstikke blij dat 

we dat hebben gedaan, want het alternatief was op dát 

moment dat we daar een gasleiding zouden aanleggen.” 
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Gasprijs

Verder is Nuon met zijn warmtenet volgens de wethou-

der de goedkoopste aanbieder van het land en krijgt de 

consument door de Warmtewet bescherming tegen 

monopolisten door de prijs te reguleren. “De prijs van 

warmte is gerelateerd aan de gasprijs. Daar heb je wel 

een punt”, zegt ze, “want de gasprijs is heel erg aan het 

stijgen, vanwege de energietransitie. Dus bepleiten we 

op dit moment in Den Haag om de gasprijs los te knip-

pen van de warmteprijs.” 

Het huidige monopolie van Nuon maakt het energie-

bedrijf niet vanzelf de leverancier van het warmte-

bedrijf voor de bestaande stad. De wethouder vertelt 

over een bezoek aan Denemarken. “In Aarhus en 

Kopenhagen is bijna iedereen op het warmtenet aan-

gesloten. Dan zie je dat die warmtenetten verschillen-

de takken hebben: een stukje van een privaat bedrijf, 

een stukje van de gemeente, een stukje van een coö-

peratie van inwoners en een stukje publiek-privaat.” 

Zo’n lappendeken zou in Nijmegen ook zomaar kun-

nen ontstaan. 

Een hobbel voor de aanleg van een warmtenet in de 

bestaande stad is dat iedereen vrij is om mee te doen. 

Op den duur is dat niet houdbaar, meent Tiemens. 

Om de hoge aanlegkosten terug te verdienen, moet je 

nu eenmaal veel aansluitingen hebben. Daarom pleit 

ze, samen met wethouders uit andere steden, voor een 

aanpassing van de wet. Ruil de aansluitplicht voor gas 

voor bestaande woningen in voor een aansluitplicht 

voor warmte. Dan moet het warmtebedrijf alle wonin-

gen aansluiten, ook al liggen ze een kilometer buiten 

de bebouwde kom. “Dat nutskarakter zit er nu niet in. 

En dus is het problematisch als je dat helemaal aan 

de markt overlaat. Dan kun je verwachten dat de 

meest onrendabele plekken niet voorzien worden van 

warmte.’

Warmtepompen

Maar hoeveel hobbels er ook zijn, beginnen moet je 

sowieso. Anders lukt het niet om op tijd van het aard-

gas af te zijn. Elk jaar komen er twee wijken bij. 

Tiemens verwacht dat wijken vijf tot tien jaar nodig 

te hebben voor de omschakeling. “We zijn het verst 

met de voorbereidingen - er is nog geen schop de 

grond in - in Dukenburg. En in Hengstdal, waar een 

actieve club mensen meedenkt.” In Hengstdal, “qua 

warmtevoorziening een heel ingewikkeld wijkje aan 

de rand van de stad”, zullen zeker niet alle woningen 

aansluiting krijgen op het warmtenet. De wethouder 

denkt aan een “collectief systeem van warmtepom-

pen, zodat je elkaars pieken kunt opvangen.” In af-

wachting van aansluiting op het warmtenet, dat aan 

de andere kant van de stad ligt, komt er wellicht eerst 

nog een gasgestookte centrale. “Of een kleine hout-

gestookte centrale.”

Terwijl de eerste wijken zijn gestart, is de vraag wat de 

rest van de stad moet doen. Tiemens: “Met een grote 

campagne zeggen we tegen mensen die niet in wijken 

wonen die aan de slag gaan: isoleer uw huis zo goed 

mogelijk stel installaties zo goed mogelijk af, maar 

doe verder even niets. Wacht op de plannen die gaan 

komen.”
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GiantLeaps heeft een impact calculation tool die op 
basis van LCA helpt om de klimaatimpact van geser-
veerd voedsel te meten en te beheren. 

Laura Heerema (1989) volgde een studie fi scale econo-

mie en deed een traineeship in de off shore business, 

om vervolgens GiantLeaps op te richten. 

Halverwege dat traject gebeurde er dus iets?

“In 2016 kwam ik via documentaires in aanraking met 

de ecologische impact van eten en schrok van de rela-

tief grote bijdrage van voeding aan onze totale impact. 

Ik dacht toen: als ik dit niet weet, dan zullen heel veel 

mensen dit niet op hun netvlies hebben. Tegelijkertijd 

had eten al om gezondheidsredenen mijn focus. Na 

meer gelezen hebben over de impact van eten was het 

voor mij duidelijk dat ik daar iets mee wilde. Ik geloof 

dat je moet doen waar je helemaal achter staat; ook als 

iets (nog) niet je specialisme is. Iedereen kan alles bij-

leren. Ik zegde mijn baan op en startte GiantLeaps, om 

te beginnen met een ‘100-kopjes-koffi  e-project’: 100 

gesprekken met mensen uit de voedingswereld om 

hun kennis, percepties, ambities en behoeften te leren 

kennen. Te vaak kwam ik daarbij kwalitatieve claims 

als ‘lokaal dus duurzaam, of ‘van het seizoen dus duur-

zaam’ tegen. Het was echter onduidelijk wat de impact 

van zo’n keuze werkelijk was. Reden voor mij om diver-

se universitaire cursussen te volgen om me in Life

Cycle Analysis te verdiepen.” 

Waar te beginnen, want ‘voeding’ is breed 

“Gaandeweg de gesprekken kwam ik tot de conclusie 

me te focussen op cateraars en horeca, omdat die be-

drijven zo´n mooie voorbeeldfunctie hebben. Ze inspi-

reren mensen tot andere keuzes in eigen keuken.

Neem bedrijfsrestaurants: mensen eten daar vaak vijf 

keer per week! Daarom hebben we een tool ontwikkeld 

die het mogelijk maakt om de impact die het eten in 

een restaurant op het klimaat heeft te meten. Onze eer-

ste klus daarmee was er een voor cateraar Hutten in 

het bedrijfsrestaurant bij Koppert Cress. We hebben 

de impact van het geserveerde eten over een jaar ge-

meten.” 

Moet een klant jullie daarvoor veel aanleveren?

“We houden de drempel laag door met de inkoopdata 

en eventueel dervingscijfers te werken. Die rekenen we 

Duurzaamheid
op een
presenteerblaadje

WIM VERHOOG

met LCA om naar CO
2
-equivalenten. We hebben ambi-

ties om ook naar zaken als water- en landgebruik te kij-

ken, maar je moet ergens beginnen. Klimaat leeft be-

hoorlijk, en onze impact tool is dan ook helemaal 

ingericht op de communicatie daarover. Je kunt ge-

makkelijk rapportages genereren, en de score op diver-

se manieren laten weergeven, bijvoorbeeld per gerecht 

of per bezoeker, of - in een benchmark - je score ten 

opzichte van anderen.”

Werpt het vruchten af?

“Genoemd bedrijfsrestaurant heeft om te beginnen de 

bestaande CO

-footprint met terugwerkende kracht 

gecompenseerd. De volgende stap is om  te kijken naar 

het verschil dat ingezette acties daar gaan maken, op-

nieuw een resultaat in harde cijfers op basis van onze 

tool. Ondertussen zijn we ook voor restaurants van 

drie nieuwe cateraars aan de slag gegaan.” 

Hoe groot zijn jullie momenteel en waar staan 

jullie over een jaar?

GiantLeaps bestaat nu uit een compacte kern van vier 

mensen, met daaromheen ondersteunende schillen, 

waaronder de softwareontwikkelaar en twee professo-

ren die ons inhoudelijk adviseren. In deze eerste fase 

van het bedrijf zijn we nog verder aan onze tool aan het 

schaven, vanuit de gedachte dat we daarmee straks 

eenvoudig 100 restaurants tegelijk moeten aankunnen. 

Ik verwacht ook zo´n stevige groei, aangezien steeds 

vaker cateraars op duurzaamheid worden geselec-

teerd.”

                 www.giantleaps.nl
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Investeer fors 
in waterstof en 
biogas

De ambities die we in Nederland hebben 

uitgesproken om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan, liegen er niet om: 

in 2030 maar liefst 49 procent minder uit-

stoot dan in het peiljaar 1990. En om dat 

te halen moet er de komende jaren nog 

heel veel gebeuren. Des te opmerkelijker 

is het daarom dat beleidsmakers in Neder-

land zo weinig spreken over de kansen die 

waterstof en biogas te bieden hebben. 

Toen in januari van dit jaar het nieuws naar 

buiten kwam dat Nederland de klimaat-

doelen voor 2020 zeer waarschijnlijk niet 

gaat halen, was ik niet verrast. Ja, er zijn 

positieve ontwikkelingen. Die zie ik ook 

wel. Nieuwe windmolenparken en de 

populariteit van zonnepanelen zorgen voor 

meer schone energie. In de eerste vier 

maanden van dit jaar werden maar liefst 

10.000 elektrische auto’s geregistreerd. 

In 2018 duurde het tot oktober voordat 

dit aantal werd bereikt. 

De energietransitie

Maar het moet allemaal nog een stuk snel-

ler. En daarvoor is het nodig dat we naar 

méér alternatieven kijken dan enkel batte-

rijen en warmtepompen. Daarom pleiten 

wij er als Groen Gas Coalitie voor dat ook 

waterstof en biogas onderwerp van ge-

sprek worden aan de beleidstafels in 

Nederland waar het gaat over de energie-

transitie. Het wordt hoog tijd dat bedrijven 

meer investeren in waterstof en biogas. 

Voor toepassingen in de industrie, bijvoor-

beeld om extreem hoge temperaturen te 

creëren, als manier om woningen mee 

te verwarmen en om energie mee op te 

slaan. Heel belangrijk is ook dat overhe-

den bij het opstellen van nieuwe wet- en 

regelgeving serieus naar biogas en water-

stof gaan kijken. 

Waterstof: geen CO
2
-uitstoot

Maar waar hebben we het eigenlijk over? 

Laten we beginnen met biogas, dat ont-

staat door vergisting van natuurlijk bron-

nen zoals groente- en fruitresten, rioolslib 

en mest. Het is daarmee een duurzame 

vorm van energie. De energiebronnen ra-

ken immers niet op en er wordt ook geen 

CO
2 
uitgestoten. Waterstof is in z’n pure 

vorm een onzichtbaar, reukloos en niet-

giftig gas, nog lichter dan lucht. Om het 

te kunnen gebruiken moeten we het eerst 

winnen. Dat gebeurt door water onder 

stroom te zetten waardoor we zuurstof en 

waterstof kunnen scheiden, een proces 

wat elektrolyse wordt genoemd. Breng je 

het waterstof vervolgens weer in aanraking 

met zuurstof, dan komt er een enorme 

hoeveelheid energie vrij. Genoeg om een 

machine te laten draaien, een huis te ver-

warmen of auto te laten rijden. En dat alle-

maal zonder uitstoot van schadelijke 

broeikasgassen. Waterstof is daarnaast 

een mooie manier om energie op te slaan 

en van A naar B te transporteren. 

Te weinig besproken aan de klimaat-

tafels

Deze alternatieve vormen van energie zijn 

tijdens de klimaattafels onderbelicht ge-

bleven. Een gemiste kans, wat ons betreft. 

Dé manier om toekomstige pieken in ons 

elektriciteitsnet op te vangen, is waterstof. 

Daar zijn veel deskundigen het inmiddels 

wel over eens. Bovendien, en dat is een 

heel groot voordeel, hebben we al een net-

werk. In de Nederlandse bodem ligt voor 

meer dan 20 miljard euro aan gasleidingen 

die met een paar aanpassingen snel klaar-

gemaakt kunnen worden voor dit duurza-

me gas. Ook de aanpassingen aan wonin-

gen en gebouwen zijn gering. Zo maken 

we de energietransitie voor woningbezit-

ters niet alleen snel inzetbaar, maar ook 

betaalbaar. Precies wat nodig is.

Olympische Spelen van de waterstof

In Duitsland wordt al op fl inke schaal ge-

experimenteerd met waterstof. Zo zijn er 

bij onze oosterburen al meer dan zestig 

openbare locaties waar automobilisten 

waterstof in hun tank kunnen doen. Er 

zijn bovendien serieuze plannen voor nog 

eens veertig extra stations. Nóg verder zijn 

ze in Japan. In dat land wordt momenteel 

gewerkt aan het Olympisch dorp voor de 

Spelen van 2020 in Tokio. Er is hier plek 

voor ruim 17.000 atleten en andere gas-

ten. De accommodaties, sportlocaties en 

horeca in het dorp worden via waterstof-

energie voorzien van elektriciteit en warm 

water. Hét bewijs dat het kan. 

Wet- en regelgeving

Natuurlijk is waterstof niet de heilige graal, 

waar de hele energietransitie om zou moe-

ten draaien. Dat besef hebben wij ook. 

Van elektriciteit naar waterstof en weer te-

rug naar elektriciteit is een proces waarbij 

energie verloren gaat. Daar kunnen we niet 

omheen. Maar des te belangrijker is het 

daarom dat we de komende jaren onder-

zoek blijven doen naar de mogelijkheden 

Het is nodig dat we naar méér alter-
natieven kijken dan enkel batterijen 
en warmtepompen. Daarom pleit de 
Groen Gas Coalitie bij monde van 
één van haar initiatiefnemers, Marcel 
Scucces, ervoor dat ook waterstof en 
biogas onderwerp van gesprek wor-
den aan de beleidstafels in Nederland 
waar het gaat over de energietransitie.

MARCEL SCUCCES
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met waterstof en biogas. Dat we naar 

manieren zoeken om de technologie te 

blijven verbeteren. Dat gebeurt momenteel 

al in een proeftuin van The Green Village, 

op de universiteitscampus in Delft. Ook in

de Rotterdamse wijk Rozenburg, in Hoo-

geveen, op Goeree-Overfl akkee en Ame-

land vinden proeven plaats. 

Wel moet er nog fl ink worden gesleuteld 

aan de wet- en regelgeving in ons land. 

Zo mogen netbeheerders nu nog geen 

waterstof transporteren. Dat moet veran-

deren. Daarnaast moet de komende jaren 

meer worden geïnvesteerd in zonnepane-

len en windmolens, vinden wij. Een teveel 

aan windenergie kunnen we nu nog niet 

opslaan en daarom hebben we een ener-

giedrager nodig. Waterstof is daarvoor 

uitermate geschikt. 

Meer voorlichting

We zien het als onze taak om ambtenaren 

en bestuurders de komende jaren te infor-

meren over de mogelijkheden die water-

stof en biogas te bieden hebben. De op-

lossing voor ons energievraagstuk ligt 

namelijk dichterbij dan we denken. We 

hebben hiervoor een online kennisbank 

gelanceerd: gasisgroener.nl. Hier delen we 

informatie over deze vormen van energie. 

Eerlijk en gegarandeerd betrouwbaar. 

Daarmee hopen we een positieve bijdrage 

te leveren aan de energietransitie, mis-

schien wel de grootste uitdaging voor de 

mensheid ooit. Om onze planeet ook in de 

toekomst leefbaar te houden, hebben we 

waterstof en groen gas keihard nodig.

Groen Gas Coalitie
Marcel Scucces is één van de initiatiefne-

mers van de Groen Gas Coalitie. Bedrijven 

uit de gasinfrastructuur hebben zich hierin 

verenigd met als doel om ambtenaren en 

bestuurders te informeren over de moge-

lijkheden die waterstof en biogas te bieden 

hebben. 

24-26 JULI 2019
Parijs, Intern. Conf. on Green Energy and 

Environm. Technology, https:/geet/19.com 

26 JULI 2019
Londen, 2nd International Conference on 

Innovation in Renewable Energy and 

Power, https://www.icirep.org 

26-28 JULI 2019
Praag, International Conference on Green 

Composite Materials (ICGCM 2019), 

http://www.icgcm.org/ 

29-31 JULI 2019
Madrid, Intern. Conf. on Agricultural, 

Environmental, Biological and Medical 

sciences (MAEBM-20), http://drabl.org/

conference/275

7-9 AUGUSTUS 2019
Ottawa, International Conference on 

Water, Informatics, Sustainability, and 

Environment (iWISE2019), 

http://www.iwiseconference.com/

19-20 AUGUSTUS 2019 
Munchen, International Conference on 

Renewable Energy an Environmental 

Engineering, http://www.reee.net

20-22 AUGUSTUS 2019
Edinburg, 4th International Conference on 

Energy, Environment and Economics 

(ICEEE2019), https://www.weentech.

co.uk/fourth-iceee2019/

21 AUGUSTUS 2019
Boedapest, 3rd International Conference 

on Sustainable Tourism Management 

(ICSTM 2019), http://www.icstm.org/

5-6 SEPTEMBER 2019
Athene, 5th International Conference 

WASTES: Solutions, Treatments 

and Opportunities, 

http://www.wastes2019.org/
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