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Noodzaak energie-eilanden urgenter dan ooit
Windenergie op zee is de grote motor achter de energietransitie in Nederland. De aanleg van energie-eilanden vormt
hiervoor de volgende noodzakelijke stap.
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sector wil mondiaal
voorop lopen
De betonketen gaat ambitieus en versneld verduurzamen. Dat is de aanpak die na
drie jaar voorbereiding nu
breed in de sector wordt uitgerold. De lat ligt hoog.
Wat houden die ambities
in en hoe wil de sector deze
realiseren?

over duurzaamheid
landt slecht
De helft van de consumenten vindt duurzaamheidsbeloftes van producten ongeloofwaardig. Eén op de
vijf stopt zelfs met het kopen van producten die negatief in het nieuws komen.
Gelukkig is het niet alleen
maar kommer en kwel.

van de Toekomst:
De luchtfiets
In 1885 introduceerde een
Britse uitvinder een fiets
met kettingaandrijving. In
1903 volgde ‘s werelds eerste
gemotoriseerde vliegtuig.
Aan het begin van de twintigste eeuw lag een combinatie van de twee nog voor
de hand.

bedrijven zoeken
nieuwe bronnen
Er is lange tijd niet geïnvesteerd in de drinkwaterinfrastructuur. De bevolkingsgroei in een periode
van klimaatverandering
dwingt de drinkwaterbedrijven nu tot maatregelen.
Dat levert, naast successen,
de nodige hoofdbrekens op.
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COLUMN
12 Weg met de wegwerpmaatschappij
De herziene Ecodesign-richtlijn verplicht
fabrikanten een product zo te ontwerpen
dat het eenvoudig uit elkaar te halen is.
MAURITS GROEN
HOOFDREDACTEUR

18 Geld verdienen aan
negatieve stroomprijzen
Het tijdig stilleggen van zonnepanelen
en windparken is lucratief.

25 Bliksem maakt landbouw
schoner en effectiever
Met een elektrische ontlading plasmawater activeren. Het klinkt hocus pocus,
maar niets is minder waar.

26 Zet reststoffen in als booster
voor circulaire economie
Afval is grondstof luidt al decennia lang
een veel gehoord mantra in milieuland.
Eindelijk gloort er licht aan de horizon.
28 Elektrische boiler noviteit in
energietransitie
Warmtebedrijf Vattenfall heeft het plan
opgevat om in Diemen een elektrische
boiler te bouwen.
30 Nieuwe zwarte goud maakt
aarde weer gezond
Biochar behoort tot een veelbelovende
natuurlijke klimaatoplossing.
32 Groene waterstof? Stop met
praten en begin met bouwen
Nederland heeft goede kaarten om
marktleider en distributeur van groene
waterstof in Europa te worden. Het wachten is op een concrete marsroute van de
overheid.

En verder
10 Korte berichten
11 Column
Oorlog en Vrede
Jaap Jelle Feenstra
17 Korte berichten
29 Column
Haagse ramp
Vera Dalm
34 Korte berichten

Funeste
combinatie
H
et milieubewustzijn is afgelopen decennia in golven
opgekomen en telkens ook
weer weggezakt. Maar toch drong dat
besef toch steeds wel wat dieper
door. Na ‘Silent Spring’ (Rachel
Carson, 1964), het Rapport aan de
Club van Rome (1971) en ‘Our Common Future’ (Gro Harlem Brundtland, 1987) kwam ‘An Inconvenient
Truth’ van Al Gore in 2006.

‘Silent Spring’ was een wake-up call
na de ongebreidelde en ondoordachte wederopbouw van de Tweede
Wereldoorlog die gepaard ging met
een ongekende chemische revolutie.
De Club van Rome zorgde niet alleen
voor een structurele bezinning, maar
gaf over de hele wereld ook de aanzet
tot milieuministeries, het Milieubureau van de VN én tal van milieuactiegroepen (die dit jaar allemaal
hun 50-jarig bestaan vieren!). ‘Our
Common Future’ leidde in 1992 tot de
Rio-conferentie waaraan – uniek – 150
staatshoofden deelnamen en waaruit
onder meer ’s werelds eerste klimaatverdrag voortkwam. Desalniettemin
zorgde Al Gore’s ‘An Inconvenient
Truth’ in 2006 alsnog voor de schok
dat klimaatontwrichting echt serious
shit is. Na de mislukte aanloop van de
klimaatconferentie in Kopenhagen in
2009, leidde dat besef in 2015 tot de
Paris Agreement waaraan – op Syrië
en Nicaragua na – de hele wereld zich
committeerde. Het serieuze mondiale bedrijfsleven concludeerde
daarop dat er nu toch wel blijvende
beleidsveranderingen nodig zouden
komen. Wat overigens dan toch nog
met veel traagheid en mee-stribbelen

gepaard gaat. Steeds vaker moet de
rechterlijke macht er aan te pas
komen om bedrijven en zelfs overheden te dwingen tot actie.

‘En toen begon
Vladimir Putin
de oorlog tegen
Oekraïne’
En toen begon Vladimir Putin de
oorlog tegen Oekraïne. Nu pas lijkt
daadwerkelijk het besef door te dringen dat de combinatie van het via de
aanschaf van aardgas en -olie financieren van een nietsontziende despoot wel bijzonder ongelukkig is.
Laten we hopen dat deze funeste
combinatie zowel tot een blijvend
bewustzijn alsook tot consequente
en drastische maatregelen richting
een structurele energietransitie leidt.
Niet dat de nog altijd wagenwijd
open winkeldeuren en de uitbundig
brandende terrasverwarming echt
getuigen van een diep bewustzijn
van dit inzicht. Evenmin als de ongekende drukte op Schiphol bij de eerste gelegenheid om na de coronabeperkingen weer voor een habbekrats – geen belasting op kerosine,
nul BTW op tickets, gratis CO2uitstoot, miljardensubsidies voor
luchthaven en vliegmaatschappijen
– een zuidelijk zonnetje te gaan
halen. Maar wie weet…
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Betonsector

wil mondiaal voorop lopen
De betonketen gaat ambitieus en versneld verduurzamen. Dat is de aanpak
die na drie jaar voorbereiding nu breed in de sector wordt uitgerold. Wat
houden die ambities in en hoe wil de sector deze realiseren?
JACQUELINE CRAMER, VOORZITTER UITVOERING BETONAKKOORD

“W

ij willen vooroplopen”, zegt
Marcel Bettonvil, bestuurslid
bij Betonhuis. “Als sector hadden we in eerste instantie de nodige kanttekeningen bij
de ambities. We maken in Nederland al het
meest duurzame beton ter wereld. Is het
realistisch om dan zulke grote stappen na te
streven? Daarop antwoorden we nu gezamenlijk met een volmondig ‘ja’.” Dorien
Staal, voorzitter Betonvereniging, vult hem
enthousiast aan: “Wij willen het meest
duurzame beton ter wereld blijven maken
én de wereldwijde proeftuin zijn voor duurzame betoninnovaties. Er ligt nu een aanpak waarmee we denken onze ambities te
kunnen realiseren.”
De ambitieuze aanpak van het Betonakkoord wordt ook onderschreven door het
Betonhuis en de Betonvereniging, die het
merendeel van de betonketen vertegenwoordigen. De partijen streven naar een CO2-neutrale en circulaire betonketen in 2030. Door
deze proactieve aanpak kan Nederland mondiaal dé proeftuin worden voor duurzame
vernieuwing in de betonketen en de daaruit
voorkomende producten en diensten naar
het buitenland vermarkten.

Maatregelen
De eerste maatregelen zullen al in 2023 leiden tot een reductie van 15%-20% CO2-uitstoot ten opzichte van 2021 en tot scherpere
eisen ten aanzien van circulariteit. Ook ligt
een pakket aan maatregelen klaar om
daarna verder te versnellen. Hierin zitten
bijvoorbeeld maatregelen om CO2-arm
beton en -wapening grootschalig op de
markt te krijgen. Andere initiatieven rich4
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ten zich op zowel het versnellen van hergebruik van betonelementen als op het slim,
modulair en circulair bouwen.
De geformuleerde ambities liggen hoger
dan de doelen die oorspronkelijk in 2018
overeengekomen waren, met name op het
gebied van CO2 reductie. Toen ging het om
een minimale CO2 reductie van 30% in 2030
ten opzichte van 1990 waarbij gestreefd
werd naar een reductie van 49-55% in de
gehele betonketen. Nu is het streven om
CO2 neutraal te zijn in 2030. Wat betreft
circulariteit was destijds al 100% hoogwaardig hergebruik van het vrijkomende beton
(grondstoffen, elementen, componenten)
afgesproken; alleen wordt dit doel mogelijk
eerder bereikt en met meer nadruk op hergebruik van betonelementen en componenten. De doelstelling om een netto positieve
waarde van natuurlijk kapitaal te creëren in
het kader van behoud van biodiversiteit is
ongewijzigd gebleven.

Redenen
Er zijn diverse redenen om de ambities te
verhogen. Allereerst heeft - ook in de betonsector - de urgentie van klimaatverandering
een hoge prioriteit gekregen. De betonsector hoeft niet meer overtuigd te worden van
de noodzaak CO2 te verminderen, maar worstelt vooral met de vraag hoe. Nu in de uitvoering van het akkoord - samen met
marktpartijen en opdrachtgevers - een overtuigende aanpak is ontwikkeld, gaat de sector daarin mee. Vergeleken met het buitenland presteert de Nederlandse betonsector
veel beter: wereldwijd veroorzaakt beton
door de grote volumes en hoge CO2 uitstoot
van cementproductie gemiddeld 7% van de
totale CO2 emissies, terwijl dit in Nederland

gemiddeld 3.5% is. Dit komt door de toepassing van hoogovenslakken en vliegas, wat
leidt tot minder cement gebruik. Sluiting
van kolencentrales en vernieuwing in de
staalproductie zetten deze toepassingen
onder druk. Daardoor is er een noodzaak
om naar alternatieve bindmiddelen met een
lage CO2-uitstoot te zoeken. Te denken valt
aan toepassing van gecalcineerde klei en
vulkanische as. De beprijzing van de CO2uitstoot bij cementproductie vergroot die
urgentie alleen nog maar meer.
Gelukkig bleek uit de gemaakte analyses
dat er veel meer mogelijkheden zijn om CO2
te reduceren dan oorspronkelijk gedacht.
Niet alleen vernieuwing van het materiaal
beton is essentieel om de gestelde ambities
te behalen, ook zijn innovaties in de betonketen nodig. Daardoor kan het ontwerpen
en bouwen met beton op slimme, modulaire en circulaire wijze gebeuren. De uitgewerkte routekaarten laten zien dat al veel
maatregelen breed toepasbaar zijn. De
tweede stap is opschaling van de betoninnovaties die koplopers ontwikkeld hebben.
Daarmee is het mogelijk om in 2025 een nog
grotere sprong te maken. Tenslotte kan in
2030 als derde stap CO2-neutraal beton op
de markt komen, wanneer de nieuwe innovatiemogelijkheden breed toepasbaar blijken. De drie innovatiestappen vormen de
basis van de wijze waarop de betonketen wil
innoveren.

Sturing
Om de ambities te realiseren, moet de sturing komen van de private en publieke
opdrachtgevers. Zij kunnen ervoor zorgen
dat via de aanbesteding steeds scherpere
eisen worden gesteld aan de markt. Het

Betonakkoord heeft een aanpak ontwikkeld
waarbij vanaf 2021 elke twee jaar de aanbestedingseisen omhooggaan. Deze eisen worden uitgedrukt in een Milieu Kosten Indicator (MKI), circulariteitseisen en eisen ten
aanzien van het modulair, circulair en slim
ontwerpen en bouwen. De eisen voor 2025
– 2030 zijn nog indicatief, maar worden
uiterlijk een half jaar voor invoering definitief geformuleerd. Dit hangt af van het
tempo waarmee koplopers in de betonsector op grote schaal hun nieuwe product
weten te produceren.
Alles staat of valt bij harmonisering van
de voorbereide aanbestedingseisen. Dan pas
wordt een gelijk speelveld gecreëerd, zekerheid geboden aan innovatieve bedrijven,
opschaling van innovatieve oplossingen
mogelijk en de markt aangespoord om te
anticiperen op scherpere eisen. Op dit
moment is de wijze van aanbesteding te
diffuus vanwege de decentrale aanpak
ervan. Ondernemers hechten grote waarde
aan een eenduidige uitvraag, omdat zij
daarop hun investeringen kunnen afstemmen. Het Betonakkoord is in overleg met de
Rijksoverheid om harmonisering van de
aanbestedingseisen wettelijk mogelijk te
maken. Als dit probleem opgelost is, zijn er
weinig obstakels meer om de ambities te
realiseren.

Cultuurverandering
De lat is zo hoog gelegd, dat bij alle betrokken partijen een cultuuromslag nodig is om
de hoge duurzaamheidsambities waar te
maken. En wel om verschillende redenen.
Traditioneel is de betonketen sterk operationeel gericht. Het ontbreekt bij veel bedrijven in de keten en bij opdrachtgevers aan

‘Vermindering van de CO2-emissie met
15-20% in 2023 is de eerste stap’
kennis over zowel het materiaal zelf als het
slim, modulair en circulair ontwerpen en
bouwen met beton. De R&D-capaciteit is
beperkt, terwijl de benodigde innovatietrajecten complex en tijdrovend zijn. Innovatieve inspanningen zijn versnipperd en
ervaringen worden weinig met derden
gedeeld. Onzekerheid over de vraag wie bij
innovaties het risico draagt, maakt de
marktpartijen in de betonketen terughoudend om te innoveren. De vraag naar innovatieve betonproducten en diensten is vanuit de opdrachtgevers beperkt. En tenslotte
werkt de bestaande wet- en regelgeving en
normstelling remmend op de introductie
van innovaties in de markt.

Zekerheid en vertrouwen
Het is dus een complex van zaken die moeten veranderen om gezamenlijk tot de
gewenste, ambitieuze resultaten te komen.
Naast de betonindustrie zelf, moeten alle

andere partijen in de keten hieraan meewerken: constructeurs en ontwerpers, recycling- en sloopbedrijven, zand- en grindwinning, vertegenwoordigers van
normstellingcommissies en certificerende
instanties, de publieke en private opdrachtgevers en de Rijksoverheid. Als een schakel
in het geheel niet verandert, werkt dat remmend op het behalen van de ambities.
Daarom heeft het ook drie jaar gekost om
iedereen in het veranderingsproces mee te
nemen en alle obstakels weg te halen.
De opschaling van de vernieuwing in de
betonketen is begonnen. De opdrachtgevers
zijn nu aan zet om via hun aanbestedingseisen de markt te verduurzamen. Als dit eenduidig en standvastig gebeurt, geeft dat de
markt richting en vertrouwen in de ingeslagen weg. lll

l Kijk voor meer informatie op
www.betonakkoord.nl
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Communicatie
over duurzaamheid
landt slecht
De helft van de consumenten vindt duurzaamheidsbeloftes van producten
ongeloofwaardig. Dat blijkt uit onderzoek van reputatiebureau IVRM met
MarketResponse en b-open onder 1.001 Nederlanders. Eén op de vijf stopt
zelfs met het kopen van producten en merken die negatief in het nieuws
komen. Zorgelijk, te meer daar de behoefte aan eerlijke communicatie over
duurzaamheid al jarenlang toeneemt. Gelukkig is het niet alleen maar
kommer en kwel.
JAN DE GRAAF

D

e waardering voor de duurzaamheidscommunicatie is
matig. Minstens twee op de
drie van de consumenten
vindt dat bedrijven hun producten vaak
duurzamer laten lijken dan ze werkelijk
zijn. Berlinda Harkink, directeur reputatie
& strategie bij IVRM Reputatie, noemt de
communicatie over duurzaamheid een
ondergeschoven kindje. “Bedrijven schatten
de betekenis ervan voor consumenten te
laag in en slagen er niet in om te overtuigen.
Daar komt bij dat de consument wantrouwig is geworden doordat veel bedrijven te
mooie plaatjes voorschotelen.”

Ongeloofwaardig
Harkink constateert dat er werk aan de
winkel is om het vertrouwen in bedrijven
en merken te vergroten. “Eerlijk uitdragen waar je voor staat en wat je impact is
op mens en milieu, is allesbepalend voor
je reputatie. Doe je dat niet, dan bereik je
het tegenovergestelde. In plaats van vertrouwen kweek je dan wantrouwen.” Volgens haar stellen consumenten veelal
hogere eisen dan bedrijven inschatten. “Zij
pikken het niet als bedrijven de werkelijkheid mooier voorstellen. Daarmee maken ze
hun duurzaamheidclaims ongeloofwaardig.” Daar komt volgens mede-onderzoeker
6
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‘Voorschotelen van te
mooie plaatjes maakt
consument
wantrouwig’
Bart Brüggenwirth, oprichter b-open en
business consultant bij MarketResponse,
bij dat consumenten steeds meer verlangen
van bedrijven. “Mensen willen eerlijk geïnformeerd worden over datgene wat duurzaam is. Doe je dat als bedrijf goed, dan win
je daarmee hun vertrouwen. Transparantie
is allesbepalend voor het landen van de
boodschap. En maak de relevantie duidelijk. Vaak ontbreekt het daar aan.”

Verkeerde strategie
Veelvuldig zetten bedrijven wel een klein
deel van de bedrijfsvoering dat duurzaam is
in de spotlights, maar niet de rest. De aandacht wordt dan zoveel mogelijk van het
niet groene gedeelte afgeleid. “Een verkeerde strategie”, oordeelt Harkink. Daarmee spant men het paard achter de wagen.
“Zorg ervoor dat de beloftes die je doet in

lijn zijn met je bewijs”, luidt haar advies.
“Neem bijvoorbeeld als je bedrijf achterloopt in duurzaamheidsprestaties dit feit
mee in de uitingen. Dit kan heel goed in
combinatie met informatie over de verbeterstappen die je gaat zetten. Wat ook
veel gebeurt is dat belofte, relevantie en
bewijs niet met elkaar in overeenstemming
zijn. Of dat één van deze drie basiselementen ontbreekt.”
Ander aandachtspunt is de overzichtelijkheid. “Waak ervoor dat de consument
door de bomen het bos niet meer ziet”,
aldus Brüggenwirth. “Laat vooral concreet
zien wat voor resultaten je hebt geboekt.”
Het helpt om daar bewijsvoering voor aan
te leveren door naar onderzoek te refereren,
maar dat kan ook door middel van keurmerken. “De consument wil het namelijk ook
niet al te ingewikkeld hebben. Houd de
boodschap dus eenvoudig, te meer daar
lang niet iedereen actief op zoek gaat naar
informatie. Een keurmerk kan een soort
short cut voor de consument zijn om
geloofwaardigheid te bereiken.”

Greenwashing
Shell vindt hij een goed voorbeeld van een
bedrijf met ongeloofwaardige reclameuitingen. “Het is een icoon als je het hebt
over greenwashing. De oliereus doet zich

‘Voor landen
boodschap is
transparantie
allesbepalend’

Berlinda Harkink: “De belofte, de relevantie en het bewijs moeten met elkaar in
overeenstemming zijn”

vrijwel structureel duurzamer voor dan in
de praktijk het geval is, bijvoorbeeld met
campagnes, waarin het klanten oproept de
CO2-uitstoot van benzine te compenseren
en zo CO2-neutraal te rijden. Maar de consument beseft echt wel dat Shell nog steeds
een enorme vervuiler is.” Autoverhuurder

Bo-Rent presenteert zich in zijn ogen ook
slecht. “Op hun huurauto’s en busjes prijkt
een grote sticker met de slogan ‘Huren is
milieubewust’. De facto klopt het wel, maar
je moet je afvragen of het huren van een
dieselbusje wel zo milieubewust is. Duurzaamheidsmarketing gaat niet over het
groen maken van normale producten, maar
over groene producten normaal maken.
Bo-Rent beperkt zich tot het hangen van een
groen label aan een dienst die er al lang was.
De verhuurder doet niks extra’s of anders
dan het al deed. Dat is ongeloofwaardig.”
Op haar beurt vindt Harkink dat Ziggo
een misser maakt. “Ziggo belooft 100% klimaatneutraal te werken, maar tegelijkertijd
is pas nog aan de orde gesteld dat het tvkastje dat ze gebruiken een energievreter is.
Het verbruikt maar liefst tienmaal zoveel
energie als het tv-kastje van KPN. Het ver-

Bart Brüggenwirth: “Duurzame marketing
gaat over het normaal maken van groene
producten”

schil tussen de twee kan oplopen tot wel 150
euro per jaar.” Ziggo vindt zij ook een mooi
voorbeeld van hoe de betekenis van duurzaamheidscommunicatie wordt onderschat. “Men adviseert klagers om de ecostand in te stellen. Dat is niet alleen
onvoldoende, het kastje verbruikt dan nog
MEI 2022 | NR 3 | MILIEUMAGAZINE
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De boodschap van Zeeman klopt gewoon.”

steeds veel energie, maar vooral heel klantonvriendelijk. Te meer daar het dan minuten duurt voor je tv aangaat.” Veel kledingmerken maken er ook een potje van. “Door
incompleetheid van de informatie is er al
snel sprake van misleiding. Bijvoorbeeld
producten neerzetten alsof ze gemaakt zijn
van 100% biologisch katoen, terwijl dat een
klein percentage betreft. Of een kledinglijn
neerzetten als duurzaam, terwijl het gros
van het merk dat absoluut niet is.”

Oog voor relevantie
Marketingexpert Brüggenwirth en reputatie-expert Harkink noemen de huidige gang
van zaken een gemiste kans die afbreuk
doet aan het inspireren van consumenten
om hun gedrag te verduurzamen. Harkink:
“Om dat te bereiken, moeten bedrijven
ervoor zorgen dat hun belofte in lijn is met
het bewijs hiervoor. Onderbouw dus je
claims, het liefst ook gecontroleerd door
een onafhankelijke instantie. En maak het
vooral heel concreet met percentages en
cijfers.” “En zorg dat het past in die beleving van de consument”, vult Brüggenwirth
aan. “Let daarbij op de relevantie voor de
consument door ook andere voordelen te
benoemen, dus naast het groene aspect. Dat
helpt niet alleen om het product beter te
verkopen, maar verbetert ook de acceptatie
van de boodschap.”
Sommige bedrijven hebben dit volgens
hem inmiddels goed in de vingers gekregen.
Auping bijvoorbeeld. “Deze fabrikant van
8
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‘Incompleetheid van
informatie neigt naar
misleiding’

matrassen is al jaren actief met campagnes
over de circulariteit van haar producten.
Duurzaamheid past ook goed bij zo’n oerHollandse bedrijf. Auping weet haar groene

bedrijfsvoering geloofwaardig kenbaar te
maken voor de consument.” Harkink’s
favoriete voorbeeld is online supermarkt
Picnic. “Niet alleen omdat ze met elektrische wagentjes rijden, maar ook dat ze meteen weer het retourpakketje van de consument meenemen. Picnic slaagt erin om over
hun bedrijfsvoering op een heel consumentvriendelijke manier te communiceren
en daarin een goede balans te houden. Pluspunt is ook de humor in de communicatie.
Hierin geven ze bijvoorbeeld niet alleen aan
hoeveel CO2 er is bespaard, maar ook het
aantal regenbuien dat je als consument hebt

Shell is een icoon als je het hebt over greenwashing

misgelopen. Echt een prima balans tussen
consumentvriendelijke communicatie zonder borstklopperij, met een verhaal dat
gewoon klopt met hetgeen ze doen.”
“Zorg bovendien voor continuïteit”,
adviseert Brüggenwirth. “Zeeman vind ik
een mooi voorbeeld van een bedrijf dat hier
goed in slaagt. Enkele jaren geleden is de
winkelketen al begonnen met het duurzaamheidsbeleid handen en voeten te
geven. Dit gebeurt niet alleen met aandacht voor de eigen rol in de keten, maar
ook voor de arbeidsomstandigheden in
ontwikkelingslanden. Verstandig is dat
men daar heel geleidelijk over is gaan communiceren. Bijvoorbeeld dat hun rompertjes niet alleen goedkoop maar ook verantwoord gemaakt zijn. Recentelijk hebben ze
ook een campagne gedaan onder de noemer zuinig. Zuinig op je spullen zijn, maar
ook zuinig op de aarde. Die boodschap
klopt gewoon.”

Wereld te winnen
Volgens Harkink is, mits juist opgepakt,
met duurzaamheidscommunicatie een
wereld te winnen. “Maar niet zomaar”, laat
ze waarschuwend weten. “Ik verwacht dat
de consument steeds meer eisen op dit
gebied gaat stellen. Dit betekent dat de
macht meer naar de consument verschuift,
hetgeen het belang van goede duurzaamheidscommunicatie nog groter maakt.”
Brüggenwirth onderschrijft haar woorden
volmondig. “Daar komt bij dat de maatschappelijke uitdagingen op dit gebied
steeds groter worden. Het is de uitdaging
om de gemiddelde consument effectief en
snel voldoende informatie te geven.” Je ziet
daar volgens hem wel degelijk verschuivingen in. “In Engeland wordt om die reden
bijvoorbeeld aangegeven hoe groot de CO2footprint van verschillende producten is.
Dat is een ontwikkeling die ook in Nederland gaat komen. Niet voor niets geven consumenten in ons onderzoek aan dat ze dat

FOTO: JORDYSCHAAP

Ziggo onderschat de betekenis
van duurzaamheidscommunicatie

Picnic slaagt erin om op een heel consumentvriendelijke manier te communiceren

‘Consumenten willen
inzicht in de CO2uitstoot van producten’

holders eromheen. Opmerkelijk in dit verband vind ik ook dat een meerderheid, 60%
van de ondervraagden, aangeeft dat reclame
voor producten die schadelijk zijn voor
mens, dieren, milieu en natuur verboden
moet worden.”

belangrijk vinden. Men wil inzicht hebben
in de CO2-uitstoot van de producten die ze
kopen.”
Harkink wijst er in dit verband op dat
ruim de helft van de consumenten meer
vertrouwen heeft in een merk of product
dat een actieve maatschappelijke bijdrage
levert. “Dan kom je toch weer uit op dat vertrouwen. Dat wordt alleen maar belangrijker. Niet alleen voor de consument, maar
ook voor de reputatie van bedrijven, met
inbegrip van alle toeleveranciers en stake-

Andere stijl
Voor marketingbureaus zien zij een speciale
rol weggelegd. Brüggenwirth: “Reclame
bestaat toch vaak uit iets mooier voorspiegelen dan het is, terwijl dat bij duurzaamheid juist niet het geval moet zijn. Daar
moet het verhaal gewoon kloppen. Dit betekent dat de boodschap veel ingetogener
moet zijn. Het vereist dus een andere stijl.
Lang niet alle bureaus gaan daar nu goed
mee om.” “Ja, dat herken ik”, valt Harkink
hem bij. “Het vraagt zowel van de bureaus
als van de opdrachtgever een kritische houding. Valkuil is dat men de consument
onderschat.” lll

Auping is al jaren goed bezig met campagnes
over de circulariteit van haar producten
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KORT NIEUWS

Energiepark Haringvliet
blauwdruk voor de toekomst
In het innovatieve energiepark Haringvliet worden wind, zon
en batterijen met elkaar gecombineerd. Dit maakt de productie van energie goedkoper, terwijl de beschikbare netcapaciteit beter wordt gebruikt. Ook is er minder impact op de omgeving. Het project vormt een blauwdruk voor toekomstige
projecten.
Het energiepark op Goeree-Overflakkee bestaat uit zes windmolens, 115-duizend zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld
over 12 zeecontainers vol accu’s. Alle drie technieken delen gezamenlijk dezelfde netaansluiting. Verwacht wordt dat het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom gaat produceren, voldoende voor
het verbruik van 40-duizend huishoudens.
Wind en zon vullen elkaar goed aan. Zonnepanelen produceren
overdag energie, terwijl windturbines in ons land ‘s nachts vaak
meer opleveren. Ook in de seizoenen vullen beide elkaar aan:
windturbines leveren in de winter de meeste elektriciteit, terwijl
zonnepanelen dit juist in de zomer doen. Daardoor kunnen ze prima gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Hierdoor hoeft er

minder vermogen gereserveerd te worden in het net, terwijl de aansluiting veel vaker gebruikt wordt door het jaar heen.
De batterij zorgt ervoor dat het net in balans blijft. Afhankelijk van
de situatie leveren ze een beetje extra stroom aan het net of slaan
ze juist elektriciteit op. Een zelf ontwikkeld softwaresysteem zorgt
ervoor dat de verschillende elementen optimaal samenwerken.

Wateropvang via netwerk van blauwgroene daken
In Amsterdam zijn de afgelopen drie
jaar veertien slimme blauwgroene daken aangelegd. Deze zijn samen goed
voor 12.683 vierkante meter, waarop
meer dan 650.000 liter water kan worden opgevangen.
Van de veertien daken liggen er zeven op
complexen van corporatiewoningen, vijf op
particuliere panden en op twee daken zijn
innovatielabs ingericht. Het dak op het Koninklijk Instituut voor de Tropen is met
2.110 vierkante meter het grootst. Op de
daken wordt water onder het groen opgeslagen en vastgehouden of juist geloosd,
gebaseerd op de weersvoorspelling. De
slimme daken zijn in een netwerk verbonden.
Onderzoek heeft aangetoond dat de aanleg kan helpen bij het verminderen van wateroverlast op straat. Ook zorgen de daken
voor koeling: ze blijven in de zomer koeler
dan bitumen of grind. Wethouder Jakob
Wedemeijer (Openbare Ruimte en Groen)
wijst op het belang hiervan met het oog op
de klimaatverandering. “We zien elk jaar
weer periodes van extreme regenval of juist
droogte en hitte. In grote steden hebben we
daar sneller last van, omdat het daar al
gauw een paar graden warmer is dan daarbuiten, en het water moeilijker wegloopt.
Met dit project gebruiken we in één keer
een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken.” Het project is afgerond, maar
10 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

het onderzoek naar de werking van de
daken loopt door.

COLUMN JAAP JELLE FEENSTRA

Oorlog en Vrede

Z

ien milieuprofessionals een fors vraagstuk over het hoofd? Samen met bedrijven en overheden hebben milieuexperts vergaande voorstellen
ontwikkeld voor energie, industrie, transport en
voor onze voedselvoorziening. Allemaal gericht op
het toekomstgericht verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen, dieren en planten. Opmerkelijk is dat er weinig aandacht uitgaat naar het –
helaas – toch ook zeer alledaagse thema van oorlog
en vrede. Terwijl oorlog het tegendeel van milieubeleid bewerkstelligt: het is doelbewust gericht
tegen mensen, tegen andere mensen, wel te verstaan. En hun leefomgeving.

‘Ontwikkel duurzame
voorstellen voor het thema
Oorlog en Vrede’
Oorlog bruuskeert het leven, de gezondheid en het
levensverloop van mensen. Zelfs van de tegen
elkaar opgestelde militairen, die zijn opgevoed en
opgegroeid met andere verwachtingen dan het
slagveld hen nu biedt. Oorlog vernielt ecosystemen.
Beelden uit Syrië en Oekraïne tonen de vernietigende uitwerking van gewapende conflicten op
huisdieren, vee, op de gehele natuur. Oorlog ontwricht de economie. Stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en voedsel vormen een repeterende
bron voor nieuwe spanningen en conflicten. Oorlog
tast de cultuur aan, ons intermenselijke ecosysteem. Winston Churchill zei het al: het eerste
slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Zelfs cultuurhistorie wordt niet ontzien, zoals bleek uit het
in 2001 opblazen van 6de eeuwse Boeddha-beelden
in de Bamiyan-vallei en het tijdens de Balkan-oorlog in 1993 vernietigen van de 16de eeuwse brug bij
Mostar.
Terug naar het werkterrein van de milieuprofessional: duurzame ontwikkeling vergt een inzet op vele
beleidsterreinen. Daar hoort het gericht verminde-

ren van de kans op gewapende conflicten bij.
Polemoloog Bert Röling wees al op het vredesbevorderende belang van internationale samenwerking
en zei: oorlog is mensenwerk, vrede ook. Filosofen
schetsen veelal hoe de wereld er idealiter uit zou
moeten zien, ik richt me liever op het bestaande.
Als in deze rauwe werkelijkheid een geloofwaardig
defensieapparaat bijdraagt aan het voorkomen van
gewapende conflicten, dan moet de milieuschade
van een defensiemacht geaccepteerd worden.
De Nederlandse Landmacht, Luchtmacht en
Marine gebruiken 30.000 hectare schiet- en oefenterreinen, 7% van de Noordzee en delen van de
Waddenzee. Het noodzakelijkerwijs accepteren van
de krijgsmacht als doel-organisatie ontslaat deze
sector vervolgens niet van het gangbare milieubeleid. Defensie mag dan ook worden uitgedaagd om
milieuschade te voorkomen, met als speerpunten:
- Preventie en voorzorgbeginsel: voorkom toekomstige conflictsituaties door met name in VNkader vroegtijdig en corrigerend in te grijpen bij
riskante staten en ontwikkelingen.
- Mitigatie van milieuschade: generaals bereiden
veelal de vorige oorlog voor, daarom is het zaak
een scherpe analyse van mogelijk toekomstige
conflictsituaties te maken en daar het defensieapparaat op in te richten en de benodigde oefenterreinen op te selecteren. Anders gezegd: als het
toekomstig slagveld in steden en op industrieterreinen ligt, oefen dan daar en niet op de Veluwe
en in het Waddengebied. En vervang een deel van
de oefeningen met een fors simulatieprogramma: vliegers geven aan dat digitaal oefenen
ook leidt tot zweet-in-de-reet (hun woorden, wel
te verstaan!).
- Herstel en compensatie: breng de resterende emissies en de benodigde oefenruimte van het defensieapparaat kwantitatief in beeld en compenseer
de totale milieuschade ruimhartig, zoals voor de
aanleg van de Tweede Maasvlakte het tienvoudige oppervlakte als zeereservaat is aangewezen.

JAAP JELLE
FEENSTRA
JAAP JELLE FEENSTRA
VOORMALIG TWEEDE
KAMERLID,
VVM-VOORZITTER EN
PUBLIC AFFAIRS
OFFICER HAVENBEDRIJF
ROTTERDAM.

De indringende beelden uit Oekraïne onderstrepen
mijn oproep: milieuprofessionals moeten zich niet
alleen op industriële sectoren richten, maar ook
duurzame voorstellen ontwikkelen voor het thema
Oorlog en Vrede. lll
Reactie: jjfeenstra@hotmail.com
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Weg met de
wegwerpmaatschappij
In de strijd tegen de groeiende elektronische afvalberg, broedt Europa op een wet
die het recht op reparatie garandeert. De herziene Ecodesign-richtlijn verplicht
fabrikanten nu een product zo te ontwerpen dat het eenvoudig uit elkaar te halen
is. Frankrijk loopt voor de troepen uit met een indice de réparabilité.
HARRY VAN DOOREN

I

n Frankrijk werd vorig jaar la loi antigaspillage pour une économie circulaire
van kracht. Kortweg: een anti-afvalwet. De aftrap ging vergezeld van een
reparatie-index voor grote huishoudelijke
en mobiele apparaten zoals smartphones.
De smartphone staat model voor de wegwerpmaatschappij. Slechts 1 - 5 % van de
zeldzame metalen die worden gebruikt voor
de productie, zoals wolfraam, kobalt, grafiet en indium, wordt gerecycled. Gemiddeld wordt een mobieltje binnen drie jaar
vervangen. Vaak omdat er weer wat beters
op de markt is, maar ook omdat er regelmatig hard- en software-problemen optreden.
Het vervangen van gsm-onderdelen is voor
een leek haast niet doen in de krappe behuizing met vastgelijmde componenten. Reparatie wordt ook actief ontmoedigd met
tarieven die vaak gelijk staan aan een total
loss verklaring en een beperkte softwareupdate-periode. Gevolg is dat telefoons na
een jaar of drie functionele en veiligheidsproblemen krijgen. Wie met imitatieonderdelen en niet-gecertificeerde bedrijfjes in zee gaat, verspeelt zijn garantie.

De draai van Apple
Apple werd in 2017 beboet voor een update
die er voor zorgde dat oudere iPhones trager
werden. Volgens critici om gebruikers rich12 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

‘Tot voor kort was Apple verklaard
tegenstander van recht-op-reparatie’
ting de aanschaf van een nieuwe telefoon te
duwen, volgens Apple ‘om de batterij te
beschermen tegen piekbelasting’. De Franse
mededingingsautoriteit viel vooral over het
feit dat Apple de gevolgen van de update verzweeg en geen keuze liet de installatie te
weigeren. Boete: 25 miljoen euro.
Apple was tot voor kort verklaard tegenstander van bij wet geregeld recht-op-reparatie: ongeautoriseerd geknutsel zou gevaarlijke situaties opleveren. Nu meer dan de
helft van de Verenigde Staten dergelijke wetgeving in voorbereiding of reeds geïntroduceerd heeft, kiest het bedrijf de vlucht naar
voren met Self Service Repair. Klanten kunnen
sinds kort online handleidingen raadplegen
en reparatiesetjes kopen. Vooralsnog alleen
voor display, batterij en de camera van de
iPhone 12 en 13. Andere onderdelen volgen
later dit jaar.
Doe-het-zelvers en niet-gecertificeerde
reparatiebedrijven krijgen een vergoeding
voor teruggestuurde onderdelen die zijn
vervangen. Niet alleen vanuit de circulaire
gedachte, maar ook omdat daarmee een deel

van het wereldwijde tekort aan onderdelen
met refurbished parts kan worden opgevangen. Self Service Repair betekent ook dat
Apple minder eigen personeel hoeft te werven en op te leiden in een overspannen
arbeidsmarkt.

Er was geen betere
Het gerenommeerde merk Miele bewandelt
een omgekeerde weg. Sinds vorig jaar levert
de Duitse witgoedleverancier geen onderdelen meer aan niet-gecertificeerde reparateurs
en (online) onderdelenwinkels, waar ook doehet-zelvers terecht kunnen. Alleen geselecteerde monteurs mogen Miele-apparaten
repareren. Dit elitecorps rekent voor grote
huishoudelijke apparaten de eerste 25 minuten 139 euro (inclusief voorrijden, exclusief
onderdelen). Duurt de reparatie langer dan
geldt een uurtarief van 108 euro. Toch gauw
50% duurder dan de ongebonden handyman.
Door onderdelen alleen tegen hoge kosten via
een selectief distributienetwerk te leveren, is
de drempel om een apparaat te laten repareren stevig verhoogd. Dit bespoedigt vervroegd

Doe het zelf
iFixit.com is een wiki-site die toont dat je bijna
alles kan repareren. De site bevat ruim 80.000
handleidingen voor zo’n 36.000 producten en
ook nog eens 187.000 oplossingen voor veel
voorkomende problemen. Iedereen kan hier
reparatiehandleidingen plaatsen voor een
toestel, anderen kunnen die handleidingen
ook bewerken en verbeteren. De club heeft
een eigen reparatiescore ontwikkeld op basis
van demontage-analyses, waarbij mobiele
apparaten tot op de laatste schroef uit elkaar
worden gehaald. De tear down video’s zijn te
vinden op YouTube.

afdanken, luidt de kritiek uit diverse hoeken.
Miele claimt wel minimaal 15 jaar onderdelen op voorraad te houden. Dat is langer
dan de nieuwe Europese Ecodesign-richtlijn
van vorig jaar voorschrijft (10 jaar voor wasmachines en -drogers, 7 jaar voor koelkasten; regels voor andere productgroepen zijn
in de maak).

Demontage-ontwerp
De repareerbaarheid van een product wordt
voor een belangrijk deel bepaald door het
ontwerp. Design for disassembly is een langer
bestaande filosofie die een beetje gezicht
kreeg tijdens de Cradle to Cradle hype. Hiervoor gelden de volgende basisprincipes:
• Gebruik zo weinig mogelijk verschillende
materialen en componenten en label ze;
• Ontwerp modulair;
• Vermijd vaste verbindingen;
• Gebruik eenvoudige gestandaardiseerde
constructietechnologieën geschikt voor
‘low-tech’ montage en dagelijks gereedschap.
Door de aangescherpte Europese Ecodesignrichtlijn staat Design for disassembly opnieuw
in de belangstelling. De richtlijn werd in
2009 geïntroduceerd om energiegebruik van
apparaten te verminderen. Vorig jaar volgde
een uitbreiding met eisen omtrent recycle-

‘Miele levert geen onderdelen meer
aan niet-gecertificeerde reparateurs’
baarheid, verplicht LCA-onderzoek om de
levensduur te verlengen en informatieplicht
over gebruik, onderhoud en het beperken
van milieu-impact.
De Ecodesign-richtlijn geldt onder meer
voor vaste ict-apparatuur, wit- en bruingoed, verwarmings- en koelapparatuur en
verlichting. Opvallende afwezige: de smartphone, het apparaat met de hoogste vervangingsfrequentie en relatief korte levensduur.
De verwachting is dat die vanaf 2023 op de
nog uit te breiden EC-apparatenlijst komt.

Afvalberg groeit
De Ecodesign-richtlijn en het reparatierecht
moeten de groei van de afvalberg stoppen.
In Nederland werd in 2020 125,5 miljoen kilo
e-waste ingezameld. Ruim 8% meer dan het
jaar ervoor, maar nog heel ver van de Europese doelstelling van 65% (ten opzichte van
nieuw aangeschafte apparaten).
Volgens coördinator WeCycle verandert
79% van de via winkels en gemeentewerven
afgedankte appraten in nieuwe grondstoffen en wordt de rest verbrand. Dat is een

zonniger beeld dan het Global E-waste Statistics Partnership (GESP) schetst. Wereldwijd werd 53,6 miljoen ton (zet er 8 nullen
achter voor de kiloweergave) aan e-waste
afgedankt. Een stijging van 21% in 5 jaar.
Azië neemt bijna een kwart van de afvalstroom voor zijn rekening, gevolgd door
Amerika (13%) en Europa (12%). Minder dan
20% daarvan wordt gerecycled. GESP waarschuwt dat de afvalberg jaarlijks met zo’n
10% zal groeien als er geen wetgeving komt
die repareerbaarheid en langjarige software-updates verplicht.
Duitsland lanceerde onlangs nieuwe
regels voor dat laatste hete hangijzer. Consumenten hebben vanaf dit jaar recht op
een systeem- en veiligheidsupdate-garantie
voor een ‘redelijke termijn’. Die zou voor de
meeste slimme apparaten (met internetverbinding) minimaal 5 jaar zijn. De wettelijke
garantie die fabrikanten leveren op hardware is uitgebreid naar software en ‘content’. Producenten zijn voortaan twee jaar
lang verantwoordelijk voor een ‘naar verwachting werkend’ apparaat. lll
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Noodzaak
energie-eilanden
urgenter dan ooit
Windenergie op zee is de grote motor achter de energietransitie in
Nederland: hier en nergens anders moet het gebeuren. De aanleg
van energie-eilanden vormt de volgende noodzakelijke stap om deze
ontwikkeling daadwerkelijk handen en voeten te geven.
CHRIS WESTRA

W

indenergie op zee staat niet meer ter discussie.
Dit geldt des te meer met de recente explosieve
stijging van de energieprijzen. Bovendien heeft
de Europese Unie besloten om de afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland drastisch in te perken. Dit betekent
dat de bijdrage van wind op zee de komende jaren enorm zal
groeien.
In een routekaart heeft het kabinet de windenergiegebieden aangewezen waar projecten voor 2030 moeten zijn gerealiseerd, zie
figuur 1. Door de actuele ontwikkelingen, samen met de urgentie
van het klimaatprobleem, zijn onlangs drie nieuwe gebieden voor
windturbineparken op de Noordzee aangewezen, samen goed voor
10,7 gigawatt (GW). Het totale windenergievermogen komt daarmee in 2030 op ongeveer 21 GW. Een en ander betekent dat windturbines op zee over enkele jaren onze grootste elektriciteitsbron zullen zijn. Vervolgens zal de groei blijven doorgaan tot wel ca. 60 à 70
GW in 2050.

Energie-eilanden
Toch is dit nog geen gelopen race. Met stip het grootste knelpunt is
de integratie van de enorme hoeveelheden elektriciteit in het landelijk elektriciteitsnet. Daarnaast kost het onderhouden van die tienduizenden molens de nodige hoofdbrekens, evenals het efficiënt
aan land brengen van alle energie. Hoe is daar een mouw aan te
passen?
Kunstmatige eilanden bieden de oplossing. De eilandgedachte is
niet nieuw. Tussen 2008 en 2011 was de Stichting Haven Eiland
Duurzame Energie Noordzee (HEDEN) al actief met de ontwikkeling van drie Nederlandse ‘haveneilanden’ op de Noordzee: één
boven de Waddeneilanden, één nabij de Doggersbank en één honderd kilometer uit de kust ter hoogte van Den Helder. Ballast
Nedam, van Oord, TenneT, TNO en ECN werkten samen binnen de
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‘Kunstmatig eiland is
noodzakelijk voor de uitrol
van windenergie op zee’
stichting. Het kabinet Balkenende 4 steunde deze ontwikkeling en
er werd zelfs een miljoen euro toegezegd voor een haalbaarheidssubsidie. Door de val van deze regering verdampte niet alleen het
geld, maar ook het draagvlak voor een energie-eiland.
Na enkele jaren stilte kondigde netwerkbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor de aansluitingen van de windturbineparken op
de Noordzee, in 2016 aan een kunstmatig eiland op de Doggerbank
te willen bouwen. Het eiland, de North Sea Wind Power Hub, zou
een oppervlakte krijgen van zes vierkante kilometer. Het plan werd
met wisselende reacties ontvangen mede doordat de Doggersbank
in datzelfde jaar als beschermd natuurgebied werd aangewezen.
Verder was de inrichting van het eiland niet efficiënt en duurzaam
te noemen.
TenneT veranderde van gedachte en kwam erachter dat het beter
is om meerdere kleine eilanden te ontwerpen voor het aansluiten
van 10 tot 15 GW windvermogen. Volgens de netwerkbeheerder dé
oplossing om de duizenden Noordzeeturbines onderling en met de
verschillende landen met gelijkstroomverbindingen te verbinden.

Multifunctioneel eiland
Een jaar later, in 2017, volgde een privaat initiatief van Offshore
Service Facilities (OSF) voor een multifunctioneel energie-eiland.
OSF wil ook andere gebruiksfuncties op een eiland faciliteren die

Figuur 2. Een ontwerp voor een multifunctioneel haveneiland
op de Noordzee van de Stichting HEDEN uit 2009

Figuur 1. Nieuw aangewezen windenergiegebieden op de
Noordzee met inbegrip van de verhoogde doelstellingen

van belang zijn voor de energietransitie. Dat biedt een groot voordeel, aangezien TenneT alleen activiteiten mag ontplooien die
direct gerelateerd zijn aan haar wettelijke mandaat, te weten het
bouwen en onderhouden van het Nederlandse elektriciteitsnet.
Door het toevoegen van de extra functionaliteiten wordt de kostprijs per m2 van het eiland bovendien beduidend lager.
Met meerdere functies is een gezonde business-case mogelijk. De
bedrijven Van Oord, Boskalis en Royal HaskoningDHV hebben,
samen met de kennisorganisaties TNO, Marin, Deltares, voor OSF

een ontwerp gemaakt van een multifunctioneel energie-eiland.
Inmiddels zijn de volgende gebruiksfuncties in beeld:
• Locatie voor elektrische infrastructuur: ruimte voor HVDC-station (transport en interconnectie);
• Accommodatie: (hotel) voor onderhoudstechnici;
• Productie van waterstofgas;
• Werkplaatsen en opslagplaats voor reserveonderdelen;
• (Vlucht-) haven voor serviceschepen en elektrische veerboot;
• Een basiskamp voor de marine en kustwacht;
• Helihaven;
• Faciliteiten voor aquacultuur (zeewier, mosselen, algen …);
• Datacentrum;
• Faciliteiten voor marien onderzoek, ecologie en energieproductie;
• Tankstation voor schepen (elektriciteit en waterstof).
Er is onderzoek gedaan naar de technische uitvoerbaarheid, de
mogelijkheid van de productie van waterstof op zee en het transport van het waterstofgas naar land via de bestaande pijpleidingen.
De eilanden kunnen zo worden aangelegd dat ze het natuurlijke
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»

‘Infrastructuur is nodig zowel voor
energietransport als voor
waterstofproductie’
milieu zo min mogelijk verstoren en waar mogelijk zelfs de natuur
versterken door de aanleg van oesterbanken en een natuur-inclusief
ontwerp.

Congestie op stroomnet
Toch blijft er ook met een dergelijk multifunctioneel eiland een
groot probleem onopgelost. Alle door de Noordzeemolens opgewekte elektriciteit kan niet zomaar in het energiesysteem worden
geïntegreerd. Het elektriciteitsnet dreigt nu immers al overvol te
raken. Voor het transport van de elektriciteit van de windturbineparken op de locatie IJmuiden-Ver naar de Maasvlakte is voorzien in
de aanleg van drie elektriciteitskabels van elk 2 GW. Daarmee wordt
de congestie op het landelijk hoogspanningsnet, dat niet snel uit te
breiden is, flink groter.
Waterstoffabriek
Het antwoord op dit probleem ligt deels in industriële elektrificatie
van onder meer warmtepompen op hoge temperatuur, ovens en
fornuizen. Dit betekent dat waar mogelijk gas moet worden vervangen door elektriciteit. Maar dan blijft er het probleem van leveringszekerheid tijdens langere periodes met weinig wind en zon. Dit kan
worden opgelost door een flink deel van de windstroom om te zetten in groene waterstof. Hiervoor is inmiddels de Maasvlakte in
beeld. Niet alleen voor direct gebruik in de regio, maar ook om verder te transporteren en als opslaglocatie. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft al een ontwerp gemaakt van
een waterstoffabriek van 1 GW dat 10 hectare aan ruimte nodig
heeft. Dit is gedaan in samenwerking met industriële partners Dow
Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara; ook de kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit
Utrecht zijn hierbij betrokken.
Maar is die ruimte voor zo’n fabriek wel te vinden op de Maasvlakte? Dat zal niet makkelijk zijn. Daarom is ook voor dit knelpunt
waterstofproductie op een eiland een noodzakelijke oplossing om
grote hoeveelheden energie van zee naar land te krijgen. Op een
eiland kan voldoende ruimte gecreëerd worden voor de waterstoffabrieken die de terrawatturen elektriciteit omzetten in waterstofgas.
Dit gas kan via de bestaande gasinfrastructuur naar de vaste wal
worden gepompt. In het Nederlandse deel ligt maar liefst 3.000
kilometer aan pijpleiding. De gastoevoer is sinds 2007 bijna gehalveerd. Als die pijpleidingen straks niet worden gebruikt, moeten ze
volgens de waterwet worden opgeruimd. Niet alleen zonde, maar
ook een zeer kostbare operatie.
Uit onderzoek is al bekend dat het transporteren van energie
middels waterstofmoleculen via pijpleidingen, zelfs als die nieuw
moeten worden aangelegd, aanmerkelijk goedkoper en efficiënter
is dan transport met elektronen via kabels. Alleen al een bestaande
pijpleiding op de Noordzee, met een capaciteit van 10 GW voor het
transport van waterstof, kan vijf elektriciteitskabels overbodig
maken. Het is dan ook de verwachting dat op niet al te lange termijn een belangrijk deel van de waterstofproductie naar zee wordt
verplaatst. Dit heeft ook milieuvoordelen, omdat er geen nieuwe
elektriciteitskabels hoeven te worden aangelegd.
Ook bij deze oplossing is het van belang ervoor te zorgen dat
waterstof continue in voldoende mate beschikbaar is. Hierin kan
worden voorzien via opslag in zoutcavernes op zee. Er zijn zoutca16 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

Figuur 3. Het ontwerp van een waterstoffabriek van 1 GW
met een oppervlakte van 10 hectare

vernes om maar liefst 250 GWh energie in de vorm van waterstof op
te slaan. Daar komt bij dat voor opslag van waterstof in zoutcavernes op land zeer moeilijk draagvlak te vinden zal zijn.

Haalbaar en financierbaar
Een multifunctioneel eiland is technisch haalbaar en privaat financierbaar, zo blijkt uit een haalbaarheidsstudie naar de technische
uitvoerbaarheid en kosten. De studie toont aan dat de aanleg van
een eiland voor 8 GW aan windvermogen 1,4 miljard euro kost. Zo’n
eiland is privaat financierbaar wanneer TenneT zijn elektrische
infrastructuur daarop bouwt, er een waterstoffabriek op komt en er
andere genoemde functies plaatsvinden.
Hollands Glorie
Kortom, het aanleggen van een groot kunstmatig eiland is haalbaar
en absoluut noodzakelijk om de groei van windenergie op de
Noordzee mogelijk te maken. Een dergelijk eiland kan ook bijdragen aan de voedseltransitie (aquacultuur) en veiligheid op zee door
minder scheepsbewegingen en kruisingen van drukke vaarroutes
voor serviceschepen. Het eiland kan bovendien op een ecologische
wijze worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd. Kennis opgedaan bij de Marker Wadden kan worden toegepast. Met het bebouwen volgens ecodesign-richtlijnen, van energie-efficiëntie tot herbruikbaarheid, kan een dergelijk multifunctioneel eiland
uitgroeien tot een icoon van Nederlandse kennis, kunde en innovatiekracht. Gelet op de urgentie en lange voorbereidingstijden is het
zaak zo snel mogelijk met de voorbereidende studies en met de ontwikkeling van een eiland te beginnen. lll

Denemarken neemt voortouw
Denemarken heeft besloten om voor twee grote windmolenprojecten een kunstmatig eiland te bouwen om een maximaal vermogen van 10 GW te accommoderen. Dat is goedkoper dan met een platform zoals bij de olie- en gaswinning
wordt toegepast. De bedoeling is dat het Deense eiland verbonden wordt met andere knooppunten zoals een Nederlands energie-eiland. Op het eiland komt ook accommodatie
voor het onderhoudspersoneel van de windturbines en installaties. De Deense staat wil, naast deelname door een
private partij, voor 51% eigenaar zijn van het eiland.

KORT NIEUWS

Prikken
Nieuw in Milieu Magazine zijn Prikken.
Een Prik danst om een actueel onderwerp,
geeft te denken, schuurt en leidt hopelijk tot
een (wrange) glimlach. De Prikken worden
uitgedeeld door Johan Sliggers voormalig
Themacoördinator Verzuring bij het
ministerie van Milieu.

Prik

Installatie tovert
vliegas om in basalt
Jaarlijks zit Nederland opgescheept met tonnen vliegas en
slib. Deze afvalstoffen worden
op dit moment gedumpt. Een
bijzondere oven, ontwikkeld
door studenten, biedt zicht op
functioneel hergebruik.
Studenten van het Team CORE
van de TU Eindhoven zijn er in geslaagd een nuttige bestemming te
ontwikkelen voor afvalstoffen die
nu veelal worden gedumpt. De
door hen ontwikkelde installatie
verwarmt afvalstromen zoals slib
en vliegas tot ze smelten. Vervolgens worden ze op hoge temperaturen, tot wel 1400 graden Celsius, omgezet in basalt. De
installatie kan ongeveer 70 liter
verwerken. De volgende stap is
het opschalen naar een installatie
waarmee 100.000 ton afval in basalt om kan worden omgezet naar
50.000 ton basalt. Daarmee vormt
het procedé een goed alternatief
voor het dumpen van afvalstoffen.
Productie van basalt in Nederland biedt grote kansen voor
CO2-reductie en minder geopolitieke afhankelijkheid. Zo wordt
basalt binnen Nederland veel gebruikt als ballast in treinsporen.
Jaarlijks belandt hierdoor 300 ki-

loton op de stort. Naast spoorballast wordt basalt toegepast in
tuintegels. Het basalt wordt in
China gedolven, waarna de steen
wordt gebroken en bewerkt tot
tegels.
De financiering van de installatie kwam voor een groot deel vanuit ProRail en de Technische Universiteit Eindhoven. De rest van
de financiering kwam vanuit twee
alumni van de TU/e. Jan van Gemert (voormalig CEO Gemco Casting) en Hans Fischer (voormalig
CEO TATA Steel). Dit soort projecten zijn een voorbeeld van hoe
verschillende generaties TU/e studenten samenwerken om de wereld te verbeteren.
Inmiddels is CORE in Moerdijk,
samen met industriepartners, bezig met het ontwikkelen van een
smelterinstallatie om 100.000 ton
afval van lokale partijen om te zetten naar een basaltproduct voor
de tuin- en railindustrie. Dat gebeurt in grote smelters die worden
verwarmd met energie uit plastic
afvalstromen. Medio 2023/2024 is
de installatie voldoende operationeel voor het jaarlijks omzetten
van de eerste 30.000 ton afval. In
de jaren daarop vindt doorgroei
plaats naar 100% productie.

TATA Steel gaat de stofuitstoot met
daarin onder meer kankerverwekkende
PAKs (Polycyclische Koolwaterstoffen)
beperken. PAKs ontstaan wanneer
voedsel (aan)brandt zoals bij het roosteren van brood. Mark Rutte vindt dat
we lekker moeten kunnen blijven barbecueën. Voer voor complotdenkers.

Prik
Geen enkel land voldoet aan de WHOrichtlijnen voor schone lucht. Fijnstof
alleen is verantwoordelijk voor 7 miljoen
voortijdige doden per jaar. Dat is ruim
tweemaal het aantal slachtoffers veroorzaakt door Corona.

Prik
Plantaardige alternatieven voor dierlijke
producten zijn vaak al goedkoper.
En dan te bekenken dat supermarkten
een marge hanteren van rond de 8%
voor vleesproducten tegen 35-50% voor
plantaardige producten. Hebben supers
zich niet ook gecommitteerd aan de
eiwittransitie?

“Sting like a bee,…
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Geld verdienen aan
negatieve stroomprijzen
Het tijdig stilleggen van zonnepanelen en windparken is lucratief. Landelijk
netbeheerder TenneT betaalt voor de niet geleverde stroom een vergoeding
uit die flink kan oplopen. Hoe zit dit precies?
LOUISE VAN DEN BROEK

D

e uitrol van zonne- en windparken verloopt voorspoedig.
Misschien wel té. Op zonnige
of windrijke dagen wordt
zoveel groene stroom geproduceerd, dat ons
stroomnet overbelast kan raken. Op het
moment dat er overschotten zijn, schakelt
energie-en dataspecialist Edmij de parken af.
Op het elektriciteitsnet moeten vraag en aanbod namelijk op élk moment met elkaar in
balans zijn. Bij grote onevenwichtigheden is
er kans op een black-out.
De handel in elektriciteit vindt plaats op
een aantal groothandelsmarkten, waarvan
EPEX een heel belangrijke is (zie kader). Distributeurs, producenten, handelaren en
industriële eindgebruikers kopen en verkopen hier de elektriciteit. Dit gebeurt een dag
voor de daadwerkelijke levering. Op het
moment van levering echter, kan méér zon of
wind leiden tot een overaanbod. Als er geen
extra vraag is, dan leidt dat tot negatieve prijzen. Dit betekent dat de opwekkers van
groene stroom moeten betalen voor de levering ervan. Dit gaat dus ten koste van het
rendement van de parken. De sleutel om
hierop te anticiperen ligt in het slim schakelen van zonnepanelen, windparken en bioagasinstallaties, meldt Edmij.

Inzicht in verbruik en productie
Het goed voorspellen van de daadwerkelijke
opbrengst betaalt zich dus uit in klinkende
munt. “Dat is precies wat wij doen”, legt
Edmij’s directeur Jeffrey Bartels uit. “Onze
data bieden al een dag eerder inzicht in zowel
het energieverbruik als de energieproductie.
Hierdoor zijn wij in staat om elektriciteit
slim te verhandelen.” Als voorbeeld noemt
hij de situatie op zondag 27 februari 2022.
Door het overaanbod op die dag bedroeg de
negatieve prijs maar liefst € 251 per opge18 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

‘Het slim afschakelen
van zonnepanelen
betaalt zich uit in
klinkede munt’

wekte MW. “Voor duurzame opwekkers zijn
dat soort prijzen interessant”, legt Bartels uit.
“Wij verkopen hun stroom een dag eerder
tegen EPEX-prijzen. Verwachten we negatieve onbalansprijzen, dan komen we de leveringsverplichting bewust niet na. Onze klanten krijgen daardoor geld voor stroom die ze
juist níet leveren.” Dit komt omdat TenneT
met eigenaren van zonne- en windparken
vooraf afspraken maakt over de hoeveelheid
te leveren stroom. De netbeheerder vergoedt
de niet-geproduceerde elektriciteit als gevolg
van het stilleggen.

Tienduizenden euro’s
Wat het slimme schakelen precies oplevert,
hangt af van de grootte van het zonnepark.
Neem het zonnepark Ureterp. Dit bestaat uit
12.000 zonnepanelen en produceert jaarlijks
4,3 MW, voldoende voor circa 1.100 huishoudens. “Dit leverde alleen al in de ‘koude’
maand februari 3.500 euro netto extra op,
bovenop de ‘normale’ stroomopbrengsten.”
Edmij optimaliseert al meer dan een jaar de
financiële opbrengst van dit park. “Wij zien
dat deze kansen groter worden, ondanks de
hoge prijzen, omdat er in Nederland steeds
meer weersafhankelijke duurzame opwek
komt.” Overigens is de genoemde opbrengst
inclusief de geschatte gederfde inkomsten

uit de SDE-subsidie. “Voor elke MWh die je
niet produceert, krijg je natuurlijk geen subsidie.” Het grootste park dat Edmij slim schakelt (94.000 panelen, 37 MWp) heeft in februari zelfs tienduizenden euro’s verdiend met
het slim afschakelen van zonnepanelen. “Dit
is wat we realiseerden aan opbrengsten in de
maand februari met huidige, torenhoge prijzen. Dus reken maar uit wat je kunt verdienen in een zonnige zomermaand.”

Netcapaciteit uitbreiden
Het mes van deze bemiddeling snijdt volgens
Bartels aan twee kanten. “TenneT is blij,
omdat we de balans op het stroomnet herstellen. Op hun beurt zijn onze zonnestroomproducenten blij, omdat zij dankzij de negatieve prijzen wat extra verdienen. Bovendien
dragen zij daarmee bij aan de energietransitie. Doordat ze hun productie aanpassen op
de daadwerkelijke vraag, kan er immers veel
meer zon en wind bijgeplaatst worden dan
wanneer alle parken ‘dom’ doorproduceren.
De kans op een overaanbod neemt dan namelijk te veel toe.”
Wel gaan intussen jaarlijks grote overschotten aan duurzaam opgewekte stroom
verloren. Dit is echter verre te prefereren
boven een lockdown van het stroomnet. Om
de capaciteit van zonne- en windparken wel
volledig te gebruiken, is uitbreiding van de
capaciteit van het stroomnet nodig. TenneT
investeert hier honderden miljoenen in. Pas
na voltooiing van deze operatie wordt het
mogelijk om vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af te stemmen.
Vraagrespons
Wat al wel kan helpen, is dat afnemers
groene stroom vooral gebruiken op het
moment dat het ruimschoots beschikbaar is.
“Sterker nog, dat je stroomverbruik ver-

Spin in het web

plaatst naar momenten met een overschot”,
aldus Bartels. “Dat kan natuurlijk niet met de
treinen van de NS, die moeten zich aan de
dienstregeling houden, maar wél met
laadsessies van elektrische auto’s, vries- en
verhittingsprocessen in de industrie en met
poldergemalen die je telkens aan en uit kan
zetten. Zo pompt Edmij samen met Waternet
nu al de polders rond Amsterdam droog op
momenten van een overaanbod. Verschuiven
we de energievraag meer en meer naar de
piekmomenten van opwekking, dan hoef je
de parken steeds minder vaak af te schakelen.
Dit aspect, ik noem het de negatief geprijsde
kwartiertjes, verdient in het beleid veel meer
aandacht.” Onlangs riep TenneT daarom in

‘Verplaats het
stroomverbruik naar
momenten met een
productie-overschot’
De Volkskrant het kabinet op om niet alleen
de opwekking van groene stroom te subsidiëren, maar ook de afname. “We hebben méér
klanten met flexibiliteit nodig om de negatieve prijzen weg te poetsen.” lll

Edmij heeft zich gespecialiseerd in
het voorspellen van de elektriciteitsproductie van windturbines en zonneparken. Dit gebeurt dagelijks per uur
op locatie, waarbij het verschil tussen
de voorspelde productie en de werkelijke productie wordt geanalyseerd.
Voor de in- en verkoop van elektriciteit heeft het bedrijf direct toegang
tot de groothandelsmarkten voor
elektriciteit (EPEX, ETPA en de TenneT onbalansmarkt). Dit vergroot het
rendement van duurzame investeringen en maakt de verdere uitrol ervan
aantrekkelijker. Het bedrijf rekent dezelfde openbare marktprijzen voor
afnemers en probeert op vrijwel dezelfde manier zo voordelig mogelijk
elektriciteit in te kopen.
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Geschiedenis van de Toekomst
“Er zijn ongetwijfeld een heeleboel menschen, die vast en zeker gelooven, dat we nog eenmaal zullen beleven,
dat de een of andere uitvinder de menschheid een rijwiel creëert, dat naar willekeur van den berijder den
beganen grond verlaat en, zonder motor, alleen en uitsluitend door menschelijk arbeidsvermogen gedreven, het
luchtruim in snort. lk help het al dezen goedgeloovigen lieden gaarne wenschen, maar intusschen kan ik niet
helpen, dat er voorshands nog enkele natuurwetten van kracht zijn, die bij deze luchtfiets-illusie niet zoo
gemakkelijk “overtreden” kunnen worden als de rijwielverordeningen voor den beganen grond.”
HOOFDREDACTEUR HENRI MEYER IN ANWB-BLAD DE KAMPIOEN (VOORJAAR

1912)

De luchtfiets
Sommige uitvindingen lijken simpel als één plus één is twee. In 1885
introduceerde de Britse uitvinder John Starley een fiets met
kettingaandrijving, die de wereld stormenderhand veroverde. In 1903
bouwden de Amerikaanse fietsenmakers Orville en Wilbur Wright ‘s
werelds eerste werkende, gemotoriseerde vliegtuig. Het ene
vervoersmiddel zou uitgroeien tot symbool van duurzaamheid, het
andere tot het absolute tegendeel. Maar aan het begin van de twintigste
eeuw lag een combinatie van de twee nog voor de hand. Een
milieuvriendelijk sprookje, maar dan waargebeurd.
FANTA VOOGD

W

ie het krantenarchief
van de Koninklijke
Bibliotheek doorzoekt
op de termen ‘luchtrijwiel’ of ‘vliegrijwiel’ ziet dat er in de jaren
negentig van de negentiende eeuw al werd
gewerkt aan met trappers aangedreven
vliegtoestellen. Zoals een met waterstof
gevulde ballon met pedaalaandrijving of
een constructie waarbij de fietspiloot met
klapperende vleugels het luchtruim zou
kiezen. Een bemand vliegtuig met klapperende vleugels, een ornithopter, werd door
Leonardo da Vinci al aan het einde van de
vijftiende eeuw geschetst.

Stroophappen
Een half jaar voor de geslaagde vlucht van
de gebroeders Wright verschijnt het woord
‘luchtfiets’ voor het eerst in een Nederlandse krant. ‘Een Amerikaan zegt thans op
weg te zijn, een luchtfiets uit te vinden,’
schrijft het Nieuwsblad van Friesland op 13
juni 1903. Voortaan maken dagbladen met
de regelmaat van de klok melding van weer
een nieuwe lucht- of vliegfiets. Het snelle
succes van de gemotoriseerde luchtvaart in
20 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

Beelden van het ‘Concours de l’Aviette’ (1912) uit de collectie van fotograaf Jules Beau.
(Publiek domein)

‘Britse studenten legden een
afstand van 64 meter af’
combinatie met het wonderlijke gevoel van
autonomie dat het aanzwellende legioen
wielrijders ervoer, voedde de verwachting
dat zo’n vliegfiets niet lang op zich kon
laten wachten.
In februari 1912 looft de Franse fiets-,
motor- en autofabrikant Robert Peugeot een
geldprijs van 10.000 francs uit voor degene
die erin slaagt om meer dan tien meter te

vliegen met een op spierkracht aangedreven
toestel (een aviette). Voorafgaand aan de
wedstrijd veegt het ANWB-blad De Kampioen de vloer aan met het initiatief. ‘Laten wij
dus een potloodje en een stukje papier
nemen en de nuchtere cijferkunst laten
beslissen,’ aldus hoofdredacteur Henri
Meyer. Om uit zijn berekening te concluderen: ‘We zijn er dan ook van overtuigd, dat

FOTO: PUBLIEK DOMEIN

De Gossamer Albatross was in 1979 de
eerste luchtfiets die, in navolging van Louis
Blériot zeventig jaar eerder, over Het Kanaal vloog. Hier tijdens een testvlucht bij
het onderzoekscentrum van de NASA in
Californië (1980).

het ‘Concours de l’Aviette’ uit een wetenschappelijk oogpunt op hetzelfde niveau zal
staan als een volksvermakelijkheid, waarbij
stroophappen en mastklimmen den hoofdschotel vormen.’

Onmogelijkheid
Meyer kreeg in eerste instantie gelijk. Niemand slaagde er ook maar in de verste verte
in het gestelde doel te halen. Men besloot de
wedstrijd een maand later voort te zetten en
het prijzengeld én de lat naar beneden bij te
stellen. De wielrenner Gabriel Poulain
slaagde erin met zijn toestel over een
afstand van welgeteld 3,6 meter los van de
grond te komen.
De bewegende beelden van deze vroege
luchtfietsexperimenten zijn grappig (zoek
op YouTube met ‘Les Aviettes’). Ze laten
zich bekijken als een oer-aflevering van Te
Land, ter Zee en in de Lucht. De breed grijnzende toeschouwers en deelnemers lijken
het zelf ook niet al te serieus te nemen. Op
een filmpje uit 1934 begint het erop te lijken, maar wie beter kijkt, ziet dat de tweedekker de lucht wordt ingetrokken met een
kabel.
Het typisch Nederlandse zinnebeeld van
een ‘luchtfietser’ of ‘luchtfietserij’ voor een
fantast of onrealistische plannenmakerij
duikt in 1960 voor het eerst op in een Nederlandse krant. Het toeval wil dat Britse studenten in datzelfde jaar de voorbereidingen
troffen voor wat algemeen wordt

beschouwd als de eerste succesvolle humanpowered aircraft. De
initiatiefnemers van de
Southampton University
Man Powered Aircraft
(SUMPAC) bouwden
een toestel van balsahout, multiplex en aluminium, overtrokken met nylon en voortgedreven door een duwpropeller. Op 9
november 1961 legden zij, vliegend op
manshoogte, een afstand van 64 meter af.
Bij een latere vliegpoging werd 594 meter
overbrugd. De studenten bewezen niet
alleen het ongelijk van de hoofdredacteur
van De Kampioen, die een halve eeuw eerder
de luchtfiets had bestempeld als ‘een
mechanische onmogelijkheid’, maar ook
van de Italiaanse geleerde Giovanni Borelli,
die in 1680 al had berekend dat de menselijke spieren niet genoeg kracht hebben om
te kunnen vliegen.

Uitdaging
Wat klopte er niet aan het rekenwerk of de
aannames van De Kampioen? Laten we de
technische details van de eerste succesvolle
luchtfietsvlucht over Het Kanaal op 12 juni
1979 (met de Gossamer Albatross) eens vergelijken met die in De Kampioen. Het ANWBblad ging in 1912 uit van een snelheid van 30
kilometer per uur, terwijl de Gossamer
Albatross slechts 22 kilometer per uur

vloog. De kracht die je nodig hebt om luchtweerstand te overwinnen, neemt toe naarmate je sneller gaat. Het kost dus veel extra
kracht om een beetje harder te gaan. De
Kampioen concludeerde dat de mens kracht
te kort zou komen. Maar als men een lagere
snelheid als uitgangspunt had genomen,
had men tot een andere conclusie kunnen
komen. Daar komt bij dat De Kampioen de
kracht van een gemiddelde fietser als uitgangspunt nam en die inschatte op 0,125
pk. Terwijl de piloot van de Gossamer Albatross, een geoefende wielrenner, over 0,3 pk
bleek te beschikken. Daar zit misschien wel
hét verschil tussen het perspectief van 1912
en dat van 1979.
Hoofredacteur Henri Meyer vroeg zich, in
die jaren van razendsnelle aeronautische
ontwikkelingen, serieus af of de luchtfiets
ooit een functioneel vervoersmiddel zou
kunnen worden. Op dit punt heeft hij wel
gelijk gekregen. Iedereen was er in 1979 al
lang van doordrongen dat luchtfietserij
nooit meer dan een interessante technische
en sportieve uitdaging zou zijn. lll
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Drinkwaterbedrijven

zoeken nieuwe bronnen
Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende uitbreiding van de
drinkwaterinfrastructuur. Waterbesparende technieken voor toilet,
wasmachine en douche compenseerden de groeiende vraag. De
bevolkingsgroei in een periode van klimaatverandering dwingt de
drinkwaterbedrijven nu echter tot maatregelen. Dat levert, naast
successen, ook de nodige hoofdbrekens op.
RENÉ DIDDE

I

n het schitterende Natura 2000gebied Meijendel bij Scheveningen
steken sinds dit voorjaar een aantal
groen gekleurde pilaartjes hun kopje
op uit de zandgrond van de duinen. In de
verte wappert de vlag op het Kurhaus en
draait het drukke reuzenrad zijn rondjes,
maar hier werkt drinkwaterbedrijf Dunea
rustig al vier jaar aan een proef om in de
groeiende behoefte aan drinkwater te voorzien. “We gaan de komende drie jaar brak
water uit de diepe ondergrond oppompen,
ontzilten en zuiveren tot drinkwater”, vertelt adviseur bronnen Gertjan Zwolsman.
De pilaartjes zijn de uiteinden van zeventig tot honderd meter diepe waarnemingsputten waarmee de effecten van de brakwaterwinning op de omgeving kan worden
gevolgd. Het gaat Dunea niet alleen om vergroting van de drinkwatervoorraad met het
ontzilte water. Door in de diepte brak water
weg te halen, wil het bedrijf vooral meer
ruimte scheppen voor de bovenliggende
zoetwaterbel. Dunea wil daartoe meer voorgezuiverd rivierwater uit de afgedamde
Maas bij Brakel infiltreren in de Scheveningse duinen. Dat water wordt na zes
weken verblijftijd in het duinlichaam van
een diepte van twintig tot dertig meter
opgepompt, nogmaals gezuiverd en
belucht. Daarna gaat het naar de ruim 1,3
miljoen klanten in Den Haag en omgeving.
Alle inwoners van het westelijk deel van
Zuid-Holland drinken dit water, samen met
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‘Stijgende zeespiegel
duwt zouttongen
verder de rivieren in’

het water uit nog twee andere infiltratiegebieden in de duinen bij Katwijk en bij Monster.

Vraag groeit
De bijzondere proef is niet zomaar een vernuftig hoogstandje van watertechnologen.
Het is één van de oplossingen voor een actueel en dreigend probleem. Alle waterbedrijven in Nederland breken zich het hoofd over
hoe ze in de toekomst de groeiende bevolking, vooral in steden, van voldoende drinkwater kunnen voorzien. Dunea denkt op
basis van CBS-cijfers dat de hoeveelheid
drinkwater van 85 miljoen kubieke meter in
2020 groeit tot circa 95 miljoen kuub in
2030 en ruim 100 miljoen kuub in 2040. Die
groeiende vraag naar water komt in een
periode dat de klimaatverandering zich
steeds nadrukkelijker manifesteert. Droge
zomers maken de laatste jaren dat drinkwaterbedrijven alsmaar moeilijker kunnen
voorzien in voldoende water, zeker niet op
piekmomenten dat iedereen wil douchen,

de tuin sproeien of het zwembadje vullen.
Daar komt bij dat het westelijk en noordelijk deel van Nederland steeds meer met
verzilting van het water te kampen krijgt.
De stijgende zeespiegel duwt bovendien
zouttongen verder de rivieren in, zeker bij
zware noordwesten wind. Ook kwelt zout
water onder duinen en dijken door in het
achterland om vervolgens in diepe polders
en droogmakerijen aan de oppervlakte te
komen.

Calamiteiten
De drinkwaterbedrijven hebben bovendien
te maken met nóg een geniepig probleem.
Dunea is door calamiteiten op de Maas
regelmatig gedwongen de inname van
Maaswater te staken. In 2012 en 2016 vonden
er illegale lozingen plaats door de glastuinbouw in de Bommelerwaard. In 2015 zorgden lozingen van de chemische grondstof
pyrazol bij het chemieterrein Chemelot in
Geleen voor problemen, in 2019 was het raak
met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb bij
Luik. Dat had grote gevolgen. “We waren
gedwongen de inname één tot zelfs drie
maanden te staken”, vertelt Zwolsman. “We
zijn dan gedwongen om het grondwater in
de duinen van dieper – tot wel zeventig
meter – in de zoetwaterbel naar boven te
pompen.” Dunea kan het dan circa vijf
weken uitzingen. “De brakwaterproef bij
Scheveningen dient er mede voor om deze
overbruggingsperiode te verlengen tot drie

maanden.” In België werken twee Vlaamse
waterbedrijven eveneens aan een soortgelijke proef om brak grondwater te verzoeten
in een kreekrug nabij de kust. Beide proeven
zijn onderdeel van het Freshman-project
dat voor het grootste deel wordt betaald
door het Europese LIFE-Climate Action programma.

Bouwopgave
Waternet in Amsterdam staat voor soortgelijke opgaven. ‘We moeten van 95 miljoen
kuub per jaar naar 120 miljoen kubieke
meter in 2050’, schrijft Waternet in een in
november ‘21 door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie. “Dat komt vooral door
de bouwopgave van 40 tot 70 duizend huishoudens in de nieuwe wijk Haven-Stad in
het Westelijk Havengebied”, zegt afdelingsmanager Arno Sierkstra. Waternet geldt als
een watercyclusbedrijf dat alle taken uitvoert, zowel voor de gemeente Amsterdam
(drinkwater, riool) als het waterschap
Amstel Gooi en Vecht.
Zeventig procent van het Amsterdamse
drinkwater komt uit Leiduin nabij de
beroemde Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort. Daar ontdekten de schrijver Jacob van Lennep en zijn vrouw rond
1850 hoe smakelijk het water uit de duinen
was en hoeveel beter dan het per trekschuit
aangevoerde water voor de hoofdstad. Net
als Dunea infiltreert Waternet sinds de jaren
vijftig van de vorige eeuw voorgezuiverd

‘Bevolking nam sinds
1950 met 70 % toe, de
watervraag met 400 %’

rivierwater uit het Lekkanaal bij Nieuwegein. Waternet gebruikt daarnaast water uit
de Bethunepolder. Het bedrijf is bovendien
op zoek naar extra bronnen. Want niet
alleen groeit de vraag door de bouwopgave,
maar ook door de snelle toename van econo-

mische activiteiten in de Amsterdamse
regio. “We zien al een aantal jaren dat technische maatregelen als waterbesparende
toiletten, douchekoppen en vaat- en wasmachines aan de grens van hun bereik zitten.
Jarenlang hebben technische vernieuwingen
de stijgende consumptie kunnen compenseren, maar ze werpen geen vruchten meer
af”, zegt Sierkstra.
Ook Waternet werkt daarom aan een ontziltingsproef. In de Horstermeerpolder, een
diepe droogmakerij in het Vechtplassengebied, kwelt brak water op uit de diepe ondergrond. “Daar hebben landbouw en natuur
last van. In plaats van dit zout met veel zoet
oppervlaktewater door te spoelen, gaan we
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het met membraantechniek zuiveren tot
drinkwater”, vertelt Sierkstra. Volgens de
prognoses zou dat drie tot zes miljoen
kubieke meter per jaar kunnen opleveren.
Dat is te weinig voor de beoogde 25 miljoen
kuub, maar Waternet hoopt de techniek op
meer plekken in te kunnen zetten.

Voldoen aan piekvraag
Drinkwaterbedrijf Vitens is er al twee jaar
achter dat meer pompen en meer leidingen
de groeiende vraag naar water niet kan bijbenen. “We kunnen de rat-race niet winnen en
moeten echt toe naar waterbesparing en de
inzet van andere bronnen”, zegt Micha van
Aken, business development manager. “We
leveren al 150 jaar veilig drinkwater, maar
water is de laatste decennia een comfortproduct geworden. De bevolking is sinds 1950
met 70 procent gegroeid, maar de watervraag is met 400 procent toegenomen.”
Vrijwel elk jaar moet Vitens, dat Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland en Friesland van water voorziet, in de zomer alle
zeilen bijzetten om voldoende water te leveren om aan de piekvraag te voldoen. Drinkwaterwinning concurreert onmiddellijk
met natuur en landbouw doordat Vitens
vooral grondwater oppompt. “We proberen
iedereen te overtuigen zo min mogelijk
water te gebruiken, regenwater zoveel
mogelijk vast te houden en overgedimensioneerde sloten te verondiepen”, aldus Van
Aken. “We zijn vergeten dat grote delen van
de Achterhoek en Twente vroeger uit veenmoerassen bestond.”
Panorama Waterland
Sinds enkele jaren is op initiatief van Vitens
het mooie concept van ‘Panorama Waterland’ bedacht, dat meerdere gebruikers van
water kan bedienen. Geïnspireerd op de
sterk verdroogde Sallandse Heuvelrug ont24 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

‘Technische
vernieuwingen werpen
geen vruchten meer af’

stond het idee om regenwater vast te houden in grote wadi-achtige natuurlijke bassins. Het regenwater kan daardoor
infiltreren in de ondergrond. “In plaats van
dat het regenwater in de winter meteen in de
IJssel ligt, willen we het water jaarrond vasthouden”, zegt Anky Spanjers, projectmanager drinkwaterwinning. Vitens beoogt hiermee drie vliegen in één klap te slaan:
natuurontwikkeling, beregeningswater voor
boeren en drinkwaterproductie. Dit betekent wel dat het grondgebruik fundamenteel moet veranderen. Denk aan het slim
combineren van de grond voor bijvoorbeeld

natuur, wonen, landbouw of recreatie.
Tot een concreet plan of proefproject is
het nog niet gekomen, al zijn er twee of drie
gebiedjes waar boeren, landgoedeigenaren
en natuurorganisaties in samenwerking
met Vitens mogelijk aan de slag gaan. Ook
de provincies Overijssel en Gelderland zijn
doordrongen van de urgentie voor nieuwe
drinkwaterbronnen. Spanjers: “Het is een
ingewikkeld proces van verschillende belangen, al liggen er ook kansen om meerdere
problemen, denk aan de energietransitie, de
stikstofkwestie en de verdroging van de
natuur, tegelijk aan te pakken.’ lll

Anders kijken naar water
Eind maart publiceerde Vewin, de vereniging van waterbedrijven, het rapport
‘Drinkwaterstatistieken 2022, van bron tot tap’. Het rapport biedt een up-to-date
statistisch overzicht van de Nederlandse drinkwatersector. Er is volgens VEWIN te
weinig zoetwater van voldoende kwaliteit beschikbaar om de groeiende bevolking
en economie van drinkwater te voorzien. Een kwart van de drinkwaterwinning kent
problemen, onder meer door verdroging, verzilting en bodemverontreiniging.
“Water moet het uitgangspunt worden bij beslissingen in de ruimtelijke ordening,
zowel boven als onder de grond”, concludeert Peter van der Velden, voorzitter
Vewin. Hij roept op om radicaal anders naar water te gaan kijken. “We moeten
water beter vasthouden en voldoende reserves voor de toekomstige
drinkwatervoorziening aanwijzen.”

l Het rapport staat op vewin.nl

Bliksem maakt landbouw
schoner en effectiever
Met een elektrische ontlading plasmawater activeren.
Het klinkt hocus pocus, maar niets is minder waar. De
methode heeft meerwaarde voor zowel de zaadbehandeling als de plantgezondheid. Negatieve effecten
voor het milieu zijn er niet. Integendeel, de vinding kan
ook worden benut voor het produceren van schone
kunstmest.

Q
REDACTIE

uizvraag: wat is na vast, vloeibaar en gas de naam van de
vierde toestand van materie?
Dat is plasma, oververhitte
materie dat 99 procent van ons universum
uitmaakt. We kunnen plasma zien gloeien
in de vorm van sterren of nevels, waaronder
de zon. Bliksem is één van de manieren
waarop de natuur op onze aarde plasma
maakt, maar de materie is ook aanwezig in
neonreclames. Niets minder dan een
onweermachine maakt het nu mogelijk om
met plasma zaden te behandelen en te desinfecteren, meldt het bedrijf VitalFluid. Met
een elektrische ontlading wordt plasmageactiveerd water (PAW) gegenereerd. Dit
type water bevat verschillende reactieve
moleculen zoals stikstofoxide en waterstofperoxide die het potentieel hebben om
micro-organismen te inactiveren.

Lightning in a box
Testen hebben aangetoond dat PAW kan
worden gebruikt voor zaadreiniging: de
‘bliksemmethode’ verwijdert namelijk
schimmels, bacteriën en virussen. “Het is
een duurzame oplossing voor veel vraagstukken in de landbouw zonder gebruik te
maken van chemicaliën”, vertelt VitalFluid’s CEO Paul Leenders. “We gebruiken

Paul Leenders. CEO VitalFluid:
“We gebruiken alleen omgevingslucht,
water en groene elektriciteit”

omdat de bliksemmethode overtollige
schimmelsporen van het zaadoppervlak
verwijdert.

‘Stikstofbinding en
desinfecteren kan
straks in één
processtap”
alleen omgevingslucht, water en groene
elektriciteit.” Het bedrijf noemt de vinding
‘Lightning in a box’: het proces vindt namelijk plaats in een metalen box ter grootte
van een hutkoffer.
VitalFluid is onlangs een samenwerking
aangegaan met PETKUS om de ontwikkeling van op de natuur gebaseerde zaadbehandelingsoplossingen te stimuleren. De
technologie maakt het door PETKUS ontwikkelde ontsmettingsproces voor zaad
- HySeed Bio - nog effectiever. Beide technologieën vullen elkaar goed aan, waardoor
een effectievere behandeling voor bloem- en
groentezaden mogelijk is. In specifieke
gevallen worden ziekteverwekkers voor de
volle 100% verwijderd. De kieming wordt
bovendien tot 130% verbeterd vergeleken
met de onbehandelde zaden. Dit komt

Schone kunstmest
Dezelfde methode maakt het mogelijk om
stikstof uit de omgevingslucht te binden
aan water. Dit systeem kan hierdoor op locatie voorzien in stikstof, één van de belangrijkste nutriënten voor gewassen. “Hiervoor
hebben we een vergelijkbaar apparaat ontwikkeld”, laat Leenders weten. “De unit is
een natuurlijk alternatief voor chemische
gewasbeschermingsmiddelen.” Dat het proces kunstmest oplevert, is overigens minder
vreemd dan het lijkt. “Ook onweersbuien
bevatten stikstof. Dit komt omdat bliksem
de moleculen in de lucht afbreekt. Via dit
natuurlijke proces komt zo nitraat via de
regendruppels op akkers en weilanden.”
Volgens Leenders liggen er nog andere
toepassingsmogelijkheden in het verschiet.
“Denk aan het behandelen van huidaandoeningen en brandwonden. We werken voor
toepassingen op dit gebied samen met
enkele universiteiten, waaronder de TU
Delft.”
Concurrerend
De eerste kunstmestmachines zijn inmiddels geleverd. “In de biologische landbouw
is onze vinding nu al concurrerend. De
nutriënten bieden veel voordelen, waaronder een lage zuurgraad en een betere controle, met als resultaat een hogere
opbrengst.” Recent heeft het bedrijf voor de
doorontwikkeling van ‘Lightning in a box’
vanuit Europa een subsidie van 2 miljoen
euro ontvangen. “Deze subsidie zetten we in
voor de ontwikkeling van de combinatie
van stikstofbinding en het desinfecteren
van voedingswater in de glastuinbouw. Dat
kan straks dus in één processtap.” lll
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Zet reststoffen in
als booster voor
circulaire economie
Afval is grondstof luidt al decennia lang een veel gehoord mantra in
milieuland. Eindelijk gloort er licht aan de horizon. De Vereniging
Industriële Bouwstoffen (VIB) kruipt uit haar schulp en ontpopt zich als
aanjager van de circulaire economie. Het momentum is er en
industrieel restmateriaal kan een belangrijke rol spelen bij het
vervangen van traditionele bouwstoffen.
PIETER VAN DEN BRAND

B

ij de productie van ijzer en staal,
elektriciteit, drinkwater en wat
niet al komen allerlei reststoffen
vrij die juist nu hard nodig zijn.
Niet alleen dragen ze bij aan de circulaire
economie, ook spelen ze een belangrijke rol
bij ambities als de energietransitie en de
bouwopgave. Voorzitter Rob Wiegers van
de Vereniging Industriële Bouwstoffen
(VIB): “Nederland is een mineraalarm land
en circulariteit levert vaak een flinke CO2besparing op. Als het kabinet serieus werk
wil maken van de circulaire economie, zijn
er heel veel grondstoffen nodig. Zo vraagt
de energietransitie om schaarse metalen als
cobalt en lithium voor windturbines en
accu’s van elektrische auto’s.” Hetzelfde
geldt voor het versnellen van de woningbouw met jaarlijks zo’n 100 duizend extra
woningen. “In Duitsland is al een tekort aan
bouwzand. Dat is de markt waar wij een
deel van onze bouwgrondstoffen halen. De
verwachting is dat de prijsstijgingen op de
grondstoffenmarkt langere tijd gaat aanhouden. Nederland is een mineraalarm
land. Een deel van de bouwgrondstoffen
kunnen we via secundaire weg winnen.”

Achter de schermen
De VIB vertegenwoordigt de sector sinds
1993, maar opereert tot nu toe vooral achter
de schermen. De leden hebben de beschikking over een breed scala aan secundaire
26 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

‘Laat hergebruik
prevaleren boven
eventuele beperkte
negatieve milieuimpact’

geving op ons land af. Wat ook zijn effect
heeft op secundaire bouwstoffen, weet VIBbestuurslid Erik Onstenk. “Iedereen in
Europa vindt hergebruik mooi, maar de
wet- en regelgeving is daar niet op ingericht.” Hij wijst in dit verband ook op de
Europese Green Deal om Europa tegen 2050
klimaatneutraal te maken, met de circulaire
economie als één van de sleutelelementen.
“Tegenover deze boost staat een nog altijd
uitdijende en steeds complexere afvalwetgeving.”

bouwgrondstoffen: van bodemas en vliegas
tot de kalkkorrels en ijzerhoudend slib uit
de drinkwaterproductie. De reststoffen en
bijproducten die de leden aanbieden dan
wel verwerken zijn een volwaardig alternatief voor traditionele primaire bouwstoffen.
Daarom worden ze al jaren gebruikt in de
weg- en waterbouw, bij de bouw van huizen
en gebouwen en in de industrie zelf.

Gelijk speelveld
Zorgen baart in dit verband ook de nieuwe
bouwproductenverordening die de Europese Commissie momenteel ontwikkelt.
Om de milieu-impact van bouwmaterialen
zichtbaar te maken, zijn voor verschillende
bouwproducten aanvullingen op de standaard voor levenscyclusanalyses (LCA’s) in
de maak. Onstenk: “De huidige standaard
staat erg open voor interpretatie. Afhankelijk van de keuzes geeft de LCA voor hetzelfde bouwproduct verschillende uitkomsten. Daar willen we vanaf. LCA-gegevens
worden gebruikt om bouwproducten te
vergelijken. We willen zodanige spelregels
dat wie de LCA ook uitvoert, dezelfde uitgangspunten hanteert, zodat het resultaat
voor zowel primaire als secundaire bouwmaterialen eenduidig is.”
Onstenk zit in de Europese werkgroep die

Normen en standaarden
De VIB is lid van VNO-NCW en zit namens
het bedrijfsleven in relevante CEN-commissies voor de ontwikkeling van normen en
standaarden. “Ons gaat het daarbij vooral
om de technische inbreng in het overleg
met de overheid”, legt Wiegers uit. “Daar zit
ook de expertise van onze leden. Dat verklaart waarom we beperkt zichtbaar zijn.”
Vanuit Brussel komt eveneens veel regel-

kelijk hand in hand. Wat weegt in die gevallen zwaarder: circulariteit - en daarmee een
optimale inzet van secundaire bouwgrondstoffen - of de milieu-impact?” Kortom, de
systematiek achter het beleid is niet inzichtelijk. “Daarom willen we als VIB naast de
inbreng in het technische overlegcircuit
meer invloed gaan uitoefenen op de beleidsmatige invulling”, vult Wiegers aan.

Combineren
Onvermijdelijk, benadrukt Wiegers tot slot,
is de circulaire economie te koppelen aan de
energietransitie. “We zien het als onze taak
om duurzame alternatieven aan te reiken,
waarbij de verwerking op een hoge standaard gebeurt. Als we als samenleving naar
hergebruik toe willen, dan moet dit in onze
ogen prevaleren boven een eventuele
beperkte negatieve milieu-impact. Dat is
een keuze die de overheid moet maken. Dat
is niet aan de industrie. De overheid moet
vervolgens de juiste randvoorwaarden voor
bedrijven creëren om circulariteit te kunnen realiseren.”

‘Europese wet- en
regelgeving is niet echt
op hergebruik
ingericht’

Rob Wiegers: “Circulariteit levert vaak een
flinke CO2-besparing op”

de aanvulling voor granulaten en toeslagmaterialen uitwerkt. In Nederland heeft hij
onder normalisatieinstituut NEN een vergelijkbare werkgroep opgezet voor de inbreng
van bedrijven en overheidsorganisaties vanuit ons land. “Als we de Europese werkgroep zijn gang laten gaan, komt het naar
ons idee niet goed. Daarom dragen we zelf
voorstellen aan voor een betere standaard,
om zo een gelijk speelveld te creëren. We
maken ons hard voor een evenwichtige normering.”

Kennispartner
De VIB is een belangrijke kennispartner
voor de overheid om hergebruik te stimule-

ren. “We geven aan waar de mogelijkheden
zitten en hoe je dingen slimmer kunt doen”,
vertelt Wiegers. “Zo hebben we er laatst op
gewezen dat er beslist andere verwerkingsopties voor granuliet zijn in plaats van het
te storten in het oppervlaktewater. Met de
injectie van afvalwater uit Schoonebeek in
Twente zitten we in dezelfde situatie.” Wiegers ziet het als de taak van de VIB om duurzame alternatieven aan te reiken, waarbij de
verwerking op een hoge standaard plaatsvindt die vertrouwen geeft aan eindgebruikers en voor lange tijd geaccepteerd zal blijven. “Standaarden kun je weer bijstellen op
basis van innovaties en nieuwe technieken.”
Onstenk wijst er in dit verband op dat het
overheidsbeleid niet altijd even consistent
is. “Het zwakke punt is dat men vaak geen
keuzes kan maken. Circulariteit en een
minimale milieu-impact gaan niet noodza-

Expertise achterban
Wiegers wijst in dit verband ook op het feit
dat de leden van zijn organisatie allerlei nuttige technieken ontwikkelen. “Bij onze leden
zit veel kennis over de praktische uitvoering
en een hoogwaardige inzet van materialen.
Er komen alsmaar oplossingen bij die niet
alleen beter voor het milieu zijn, maar ook
financieel aantrekkelijker. Laat alle industriesectoren kijken naar hoe ze zoveel mogelijk uit hun reststromen kunnen halen. Door
onze gezamenlijke kennis en ervaring
beschikbaar te stellen voor onze leden, kunnen we een concrete bijdrage leveren aan de
circulaire economie.” Als het aan hem ligt,
wordt daar geen dag mee gewacht. “We zullen enorm moeten versnellen.” lll

Grasbetontegels, gemaakt op basis
van industriële bijproducten die
vrijkomen bij staalproductie, geven
de mogelijkheid om gras te laten
groeien en zorgen tegelijk voor een
stabiele oppervlakte
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granova DRAINMIX is een secundaire
grondstof die uitermate geschikt is
om zand en grind te vervangen in beton, bijvoorbeeld als waterbufferend
pakket voor bestrating

Elektrische boiler

noviteit in energietransitie
Warmtebedrijf Vattenfall heeft het plan opgevat om in
Diemen een elektrische boiler te bouwen. De investering gaat direct bijdragen aan het CO2-vrij verwarmen
van woningen. En passant verbetert de e-boiler de
balans op het elektriciteitsnet.
TON VAN LEEUWEN

Roel Hinz:
“Het goed
inregelen wordt
de belangrijkste
uitdaging”

D

e techniek achter de e-boiler is
op zichzelf niet nieuw, legt
Roel Hinz van Vattenfall uit.
“Je kunt het vergelijken met
een waterkoker: 99,9% van de stroom die erin
gaat wordt omgezet in warmwater.” In de
industrie zijn dergelijke e-boilers al langer in
gebruik. Bijzonder van de e-boiler in Diemen
is dat deze met stroom uit zon en wind straks
duurzame warmte voor woningen produceert. “In Berlijn zijn we hier twee jaar geleden voor het eerst mee gestart. Voor Nederland is de inzet van een e-boiler op deze
schaal een primeur.”

Balans in vraag en aanbod
Het plan is om de e-boiler vooral te laten
draaien op de momenten dat er veel elektriciteit uit wind en zon beschikbaar is. Dit helpt
te voorkomen dat windmolens en zonneparken worden afgeschakeld op momenten dat
er een overschot aan stroom is. Dit gebeurt
nu nog regelmatig, omdat het voor netbeheerder Tennet een uitdaging is om vraag en
aanbod op het elektriciteitsnet in balans te
houden. Die uitdaging wordt nog groter
naarmate er meer stroom duurzaam wordt
opgewekt. Op dit moment wordt het grootste
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‘Thermosfles bij de
waterkoker maakt
e-boiler dubbel flexibel’
deel van het benodigde balanceervermogen
met gascentrales geleverd. De stroomafname
van de e-boiler lijkt bij uitstek geschikt om
een deel van de flexibiliteit over te nemen.
E-boilers kenmerken zich namelijk door een
relatief lage investering. Bovendien kunnen
ze gemakkelijk en snel aan- en uit worden
gezet. “Het goed inregelen wordt bij de e-boiler de belangrijkste uitdaging”, zegt Hinz.
“Onder meer samen met Tennet zoeken we

uit hoe we de grootste bijdrage aan de verduurzamingsopgave kunnen leveren.”

Dubbel flexibel
Een voordeel bij deze ‘puzzel’ is dat Vattenfall
in Diemen sinds 2015 ook een warmtebuffer
heeft staan. In tegenstelling tot stroom kan
warmte wel goed worden opgeslagen. “Deze
buffer gebruiken we nu vooral nog met oog op
leveringszekerheid”, vertelt Hinz. “Warmte
uit bijvoorbeeld datacentra die niet direct
nodig is voor huishoudens, kunnen we voor
later bewaren. Met de e-boiler kan deze buffer
een extra bijdrage leveren aan verduurzaming.
Is er immers duurzame stroom over, bijvoorbeeld bij veel wind of zonnig weer, dan kan de
e-boiler die stroom omzetten in warmte en die
vervolgens in de buffer opslaan voor een later
tijdstip. Deze ‘thermosfles’ bij de waterkoker
maakt de e-boiler dubbel flexibel.”
Beperkt ruimtebeslag
De e-boiler die straks in Diemen komt te staan
is een zogeheten elektroden-boiler. Hierbij
wordt wisselstroom aangesloten op elektroden die ondergedompeld zijn in zout water.
De weerstand van het zoute water genereert
vervolgens warmte. Er is een vergunning afgegeven voor een vermogen van in totaal 150
MW. In de praktijk zal er sprake zijn van 3 boilers, ieder met een vermogen van 50 MW. De
boilers worden geplaatst bij één van de twee
bestaande gascentrales in Diemen. Hinz: “Je
moet met een e-boiler dicht bij een hoogspanningsnet zitten, anders worden de aanvullende investeringen te groot. Een voordeel van
een e-boiler is het beperkte ruimtebeslag,
zeker vergeleken met een warmtecentrale. Het
gebouw zal circa 20 bij 30 meter grondoppervlak beslaan en maximaal 15 meter hoog worden. We verwachten de e-boiler in 2024 in
gebruik te nemen.”
Hinz wijst er tot slot op dat het systeem
niet alleen bijdraagt aan verduurzaming van
warmte, maar ook in andere opzichten vriendelijk is voor mens en milieu. “Er komt geen
fijnstof of stikstof vrij en onderzoek heeft al
aangetoond dat er geen sprake zal zijn van
geluidsoverlast. Met een groeiende hoeveelheid zonne- en windenergie, kan de e-boiler
dan ook een mooie bijdrage leveren aan onze
ambitie om in één generatie fossielvrij te
worden.” lll

COLUMN VERA DALM

Haagse ramp
R

uim een jaar geleden publiceerde de
‘Commissie van Aartsen’ haar
advies om te komen tot een beter
stelsel van vergunningverlening,
toezicht en handhaving. De toenmalige Staatssecretaris reageerde enthousiast en ook
bezorgd over de inhoud. Want ons rapport
toonde de urgentie om het stelsel aan te pakken meer dan voldoende aan. Daarin geholpen
door diverse media, zoals FtM en 1Vandaag. En
door de Algemene Rekenkamer, die met een
onthutsend overzicht kwam van het aantal
overtredingen van milieuregels en de aanpak
van de Omgevingsdiensten daarvan.

het niet… Wat ik wel merk is dat veel goedwillende ambtenaren nog meer hun best gaan
doen. Gehinderd blíjven worden door lullige
regels. Lage boetes. Afwegingen waarin het
economisch belang de doorslag geeft. Zoals de
directeur van de Omgevingsdienst die over
Tata Steel gaat ook ruiterlijk toegeeft: “De overheid kan zeggen dat het helemaal niet meer
mag. Maar dat doet ze niet. Dat is het gekke
met milieuregelgeving, anders dan bij gezondheidsregelgeving is er altijd wel een bepaalde
uitstoot en daarmee effect dat we accepteren.
Er zit dus een economische afweging bij
milieuregelgeving.”

We zijn nu enkele Kamerbrieven en twee
Staatssecretarissen verder. En de Haagse ramp
heeft zich voltrokken: er gaat opnieuw gestudeerd worden. Ik kan het niet beter zeggen dan
mijn geachte voorzitter Jozias van Aartsen:
“Mij slaat de schrik om het hart als ik nu zie
welke governance men heeft gekozen: stuurgroep, programmabureau, programmamanager etcetera. Ik vrees dat de stuurgroep zich
weer verliest in gesprekken om er samen uit te
komen. Dat moet niet. Het moet nú gebeuren.
We kunnen uitstekend polderen, maar daar
moeten we in dezen nu mee stoppen. Nu is leiderschap nodig en harde keuzes. Anders
komen we niet verder!”

Vinden dat onze levensstijl van groter belang is
dan onze leefomgeving mag ook wat mij
betreft. Maar zég het dan ook. Wees dan ook zo
dapper om als overheid tegen de burgers te
zeggen dat hun gezondheid, hun leefomgeving
en welzijn je niet interesseert. Ga dan niet allerlei juridische omwegen bedenken om toch
maar zaken mogelijk te maken. Zoals bij de
stikstofcrisis gebeurt. Het ís een groot probleem voor onze natuur, maar wordt gezien als
een juridisch probleem waar je met wat creatief boekhouden wel een mouw aan kan passen.

‘Zonder leiderschap
en harde keuzes komen
we niet verder’
De oproep van Jozias komt aan bij mensen die
onze leefomgeving een warm hart toedragen.
Waar ik ook u toe reken. U leest immers dit
blad.
Maar gaat u hier nou de straat voor op? Gaat u
hard roepen dat dit toch zo niet kan? Ik merk

Dit is mijn laatste column over het advies van
‘Van Aartsen’. Op LinkedIn suggereerde
iemand me al dat er maar een tweede rapport
moet komen. Mijn antwoord is nee. Want dan
trappen we zelf in de valkuil om nog eens te
gaan praten en polderen. Ieder nieuw rapport
zou verhullen waar het echt om gaat; de wil om
het probleem aan te pakken. Ik doe dus echt
een beroep op u, op uw collega’s en alle anderen die vinden dat onze leefomgeving een
betere bescherming verdient: laat van u horen,
zeg waar het op staat! Dat is vaak ongemakkelijk en kan rekenen op scheve gezichten, want
het past niet bij onze cultuur van ‘er samen
uitkomen’. Maar we gáan hier niet samen uitkomen. Er is gewoon niet altijd een win-win.
Onze gezondheid, onze natuur; beide hebben
een schone leefomgeving nodig.

VERA DALM
SCHRIJFT EEN AANTAL
COLUMNS, VANUIT
HAAR LIDMAATSCHAP
VAN DE COMMISSIE VAN
AARTSEN, OVER VERGUNNINGVERLENING,
TOEZICHT EN HANDHAVING IN HET
MILIEUDOMEIN.

U weet wat u te doen staat. Succes! lll
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Nieuwe zwarte goud
maakt aarde weer gezond
Biochar behoort tot een veelbelovende natuurlijke klimaatoplossing.
De voordelen van dit nieuwe zwarte goud, gemaakt van plantenresten,
spreken tot de verbeelding. Niet alleen gaat biochar verdere klimaatverandering tegen, ook verbetert het de waterbalans op aarde. En er zijn
nog meer voordelen voor mens en milieu.
LINDA VOSJAN EN YASMIN SALVATORE

D

e Netflix-documentaire Kiss
the Ground laat onverbloemd zien hoe ernstig
uitgeput, schraal en verdroogd de aarde door het toedoen van
mensenhanden inmiddels op veel plekken
is. En hoeveel CO2 de aarde hierdoor heeft
losgelaten. Onze land- en veeteelttechnieken zijn vaak zo onvolkomen, dat veel
gebieden misschien nog slechts 60 oogsten te gaan hebben. Daarna gaat het
gewoon niet meer. Niet op de oude manier
tenminste. Maar wel als deze gedegenereerde gebieden nieuw leven ingeblazen
wordt met veel natuur, biodiversiteit,
strokenbebouwing en veel, heel veel planten en bomen. En daarin is een hoofdrol
weggelegd voor biochar.
Het maken van biochar is een oud proces
dat door volkeren in het Amazonegebied
lang geleden al werd gebruikt (zie kader).
Proefondervindelijk waren deze mensen er
achter gekomen dat biochar de opbrengst
van gewassen verhoogt. Allerlei afval, van
bladeren tot botjes, werd in een put in de
grond gedaan, in brand gestoken en vervolgens toegedekt met aarde.

Voordelen
Wat zijn precies de voordelen van biochar?
Ten eerste wordt water beter vastgehouden.
Op een warmere en uitdrogende planeet is
dit natuurlijk van levensbelang. Het meeste
zoete water op aarde is onzichtbaar en zit in
de grond. Het grondwaterpeil is wereldwijd
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‘Onder de grond wekt
het nieuwe zwarte
goud de aarde weer
tot leven’
aan het dalen en daardoor ontstaat verdroging en verzilting. Biochar helpt daar tegen.
Ten tweede gaat biochar de uitspoeling van
meststoffen tegen doordat het de gezondheid van het mycelium (schimmelstructuur) in de aarde verbetert. Gewassen en de
bodem bevatten hierdoor meer voedingsstoffen. Biochar vermindert ook nog eens de
uitstoot van N2O, lachgas, een belangrijk
broeikasgas dat uit de bodem vrij komt.
Tegelijkertijd is het een vervanger van
kunstmest, dat veel CO2-uitstoot bij de pro-

ductie. Dit alles zorgt voor verhoogde
gewasopbrengsten.

Klimaatpositief
Zoals het IPCC recent opnieuw duidelijk
heeft gemaakt, kan klimaatverandering
alleen het hoofd worden geboden als het
overschot aan CO2 in de lucht wordt opgeslagen. Biochar is zo’n opslagmethode. Door
het anaërobe verbrandingsproces (pyrolyse)
verandert de koolstof uit de biomassa dusdanig dat deze duizenden jaren niet meer
loskomt.
Het geheim van goede biochar is de combinatie van hoge temperatuur en de afwezigheid van zuurstof. Dan verandert het
organische materiaal in biokool. Vergassing of pyrolyse op hoge temperatuur (550750 C) optimaliseert de vorming van biochar. Beide processen hebben een
negatieve CO2-balans. Het inzetten van
biochar zorgt dus voor negatieve emissies.
Het effect wordt nog extra vergroot indien

Terra Preta
Biochar wordt ook wel Terra Preta genoemd (Portugees voor zwarte aarde). Het
verwijst naar de donkere grond die in het Amazonegebied wordt aangetroffen. In
het begin werd gedacht dat deze donkere aarde ontstaan was door een natuurlijk
proces. Maar onderzoeker Curt Unkel (1883-1945) legde voor het eerst het verband
met de archeologische objecten die steeds te vinden waren in de buurt van nieuw
ontdekte locaties. Hierdoor kwam men erachter dat deze zwarte aarde door menselijk handelen is ontstaan.

Biocharfabriek in aanbouw in Estland

‘Biochar vermindert
opwarming, vergroent
de planeet en herstelt
de waterbalans’
het volledige verwerkingsproces met hernieuwbare energie verloopt. De verkoop
van carbon credits die individuen, bedrijven en overheden aanschaffen geeft deze
ondernemers vleugels.

Groei productie
De productie van biochar is aan een wereldwijde opmars begonnen. De oeroude techniek wordt momenteel uitgevoerd door vele
kleine machines, maar diverse partijen werken aan opschaling. Zoals Perpetual Next
met een proeffabriek in Derby in Engeland
waar wordt onderzocht wat de meest efficiente manier is om biochar te maken. In Estland heeft dit bedrijf zelfs al een grotere
fabriek neergezet waar binnenkort per jaar
140.000 ton biochar gemaakt kan worden.
In ons land komen in Delfzijl en Geleen
fabrieken van Torrgas. Bij beide bedrijven is
biochar een bijproduct van de productie
van syngas, dat ontstaat bij het vergassen
van steenkool of biomassa en van de productie van pyrolyseolie, een vloeibare olie
gemaakt uit vaste biomassa. Carbofex uit
Finland is de marktleider op dit moment.

De faciliteit kan 700 ton biochar en 600 ton
olie per jaar produceren.

Biomassaplagen
Om biochar te kunnen maken, is natuurlijk
veel biomassa nodig. Hieraan is geen gebrek,
integendeel. Zo is er al veel biomassa
beschikbaar waar we nu nauwelijks iets mee
doen zoals bermgras en stukjes hout afkomstig van snoeiwerkzaamheden of houtzagerijen. Ook zijn er overal op de wereld
biomassaplagen die zich lenen voor verwerking tot biochar. De Sargassum-zeewierplagen in de golf van Mexico en het Caribisch
gebied bijvoorbeeld. Overdadige plantengroei in Lake Tana in Ethiopië belemmert de
visserij en daarmee het welzijn van de lokale
bevolking.
Het bestrijden van deze plagen door de
‘oogst’ ervan te verwerken tot biochar betekent win-win op meerdere fronten. In de
eerste plaats worden hiermee de negatieve
effecten van de plagen bestreden. Belangrijk,
want rotting van biomassa in de open lucht
zorgt voor nog meer broeikasgassen. Ook

leidt overdadige zeewiergroei tot rotting op
stranden, waardoor mensen giftige dampen
inademen en toeristenstranden onbruikbaar
worden. Daarnaast worden mangrovebossen, die wel tot tien keer meer CO2 opslaan
dan landbossen, in toenemende mate
bedreigd door het zeewier. Om dit probleem
tegen te gaan, worden mangroves op steeds
meer plekken met drijvende barrières en
netten tegen verstikking beschermd. Ook bij
Lake Tana doet de lokale bevolking verwoede
pogingen om de overdaad aan planten te
verwijderen.
Door de opkomst van business modellen
met natuur, zoals bijvoorbeeld met bouwgewassen als bamboe, hennep en vlas waarmee huizen van natuurlijke materialen worden gebouwd, komt ook steeds meer
biomassa beschikbaar voor biochar. Zo gaat
de zeer gewenste vergroening en verduurzaming van de planeet boven de grond hand in
hand met verbetering van de planeet onder
het aardoppervlak. Natuurlijke ecosystemen
en de wereldwijde economie gaan elkaar zo
versterken. Het brengt letterlijk leven: het
maakt de aarde weer gezond. lll
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Groene waterstof?
Stop met praten en
begin met bouwen
Nederland heeft goede kaarten om marktleider en distributeur
van groene waterstof in Europa te worden. De techniek is er en
de markt staat klaar. Het wachten is op een concrete marsroute
van de overheid voor groene waterstof. Dat stelt Maarten
Wessels, specialist waterstof bij Arup.

G

roene waterstof is geen experimentele technologie meer. Ja,
het is duur en, ja, bij de productie ervan verliezen we energiepotentieel. Maar het is de enige schaalbare technologie die voor CO2-intensieve
sectoren, waar elektrificatie niet werkt, een
oplossing biedt. Vliegtuigen of schepen van
enige omvang kun je nou eenmaal niet aan
een stekker hangen. Het benodigde aandeel
groene waterstof in de nieuwe energiemix
wordt geschat op 20-25% en heeft de potentie om de totale emissies in Nederland met
35 tot 40% te verlagen. Daarmee is het de
sleutel naar energie-onafhankelijkheid met
zicht op veel banen en economische groei.

Waterstofland
Nederland is een waterstofland bij uitstek.
Als wereldleider in productie, import en
export van (petro-)chemie en energie hebben we alle benodigde kennis in huis. Onze
industrie is al Europees grootverbruiker van
grijze waterstof. We zijn een wereldspeler
in zwaar transport. We zijn de spil in de
Europese gasdistributie. En we hebben een
giga-potentieel om hernieuwbare energie
die niet aan het netwerk geleverd kan worden in de vorm van waterstof op te slaan in
zoutcavernes. Laten we daarbij de grote
ingenieursuitdagingen niet schuwen: we
zijn het land van de Afsluitdijk, de Flevopolder en de Deltawerken.
De Nederlandse overheid heeft dan ook,
geheel terecht, de ambitie om een spil te
zijn in de Europese waterstofeconomie.
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Groene waterstof kan
onze totale emissie met
35 tot 40% verlagen’
Alleen de concrete uitwerking laat op zich
wachten. De overheid wil dat we drie tot
vier Gigawatt (GW) groene waterstof produceren in 2030. D66 en VVD pleitten in april
voor een verdubbeling van deze capaciteitsdoelstelling naar de productie van acht GW
plus nog vier GW aan import. Veel andere
partijen zijn nog terughoudend of zelfs volledig tegen. De voorgestelde ‘EU Fit for 55’wetgeving schrijft voor dat Nederland meer
dan negen GW aan groene waterstofcapaciteit nodig heeft in 2030 en meer dan 35 GW
in 2040. Dus zelfs de meest ambitieuze
Nederlandse plannen zijn net voldoende om
aan de EU-wetgeving te voldoen. Laat staan
dat ze bijdragen aan onze morele plicht om
klimaatverandering zo snel mogelijk tegen
te gaan.

Praattafels
Beleid komt traag tot stand. Er zijn, op z’n
Hollands, heel veel ‘tafels’ waar over klimaat
en economie gesproken wordt. In zijn brief
aan de Tweede Kamer van 2 maart 2022 over
de voortgang van het Nationaal Waterstof
Programma heeft Minister Jetten het over
maar liefst twee verantwoordelijke minis-

ters (Klimaat en EZK), vijf ‘sectortafels’ uit
het Klimaatakkoord en verbinding met vier
andere overheidsprogramma’s. Daarnaast
wil het ministerie ook met de twintig grootste uitstoters uit het bedrijfsleven aan tafel.
Maar deze soms wat abstracte praattafels
lopen ver achter op de feiten. Net zoals destijds bij de opkomst van elektrische voertuigen en energie uit wind en zon, verandert
de markt sneller van koers dan de overheid
kan bijbenen. Toegegeven, het stemt hoopvol dat D66 en VVD mikken op een verdubbeling van de Nederlandse overheidsambitie. Niettemin blijft het kabinet, zelfs als het
die plannen overneemt, nog ver achter op
de marktambities. Het bedrijfsleven plant al
twaalf GW-productie en vier tot vijf GW aan
import in 2030. De wispelturigheid van de
overheid die de afgelopen jaren duizenden,
soms elkaar tegensprekende pagina’s over
het onderwerp heeft geproduceerd, zorgt er
nu voor dat de markt niet in beweging kan
komen.

Maatregelenpakket
Wat we nodig hebben is regie, subsidies,
concreet beleid en vergunningsruimte. Het
Rijk en lokale overheden hebben de juridische en beleidsmatige instrumenten om
grond- en waterverbruik, vergunningstrajecten en hernieuwbare energiecapaciteit
voor groene waterstof te prioriteren. De
recent aangekondigde verdubbeling van
wind op zee is een goede stap. Maar meer
mag en moet, bijvoorbeeld door het uitvragen van gecombineerde wind- en waterstof-

Artist impression van een 1 GW electrolyser:
10 hectare groot, waarvan er in 2030
twaalf nodig zijn

nog niet meer dan een paar miljoen aan
subsidie voor Nederlandse waterstofprojecten uitgekomen. Ter vergelijking, Duitsland
investeert nu via een eigen IPCEI voor € 8
miljard in de 62 meest efficiënte groene

waterstofprojecten (uit 200 aanmeldingen)
en € 2 miljard in het opbouwen van waterstofimport. Dit Duitse plan is niet tot in
detail uitgewerkt, maar wordt gepresenteerd als een duidelijk startschot voor de
marktontwikkeling. Investeerders reageren
uitermate positief.
In Nederland kunnen wij hetzelfde als in
Duitsland. Daarbij hoeven we echt niet alles
van tevoren perfect op zijn plek te hebben.
Veel effectiever is het om gaandeweg bij te
sturen op basis van wetenschappelijk te
controleren prioriteiten. Hier ligt wellicht
een rol voor de in de Klimaatwet beloofde
‘onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad’.
Als we onze klimaatdoelen willen halen,
maakt het niet uit hoe of waar we gaan
bouwen aan onze waterstofinfrastructuur;
als we maar beginnen, want we hebben alle
capaciteit nodig. En natuurlijk gaan we
daarbij fouten maken. Maar de grootste fout
die we kunnen maken is om niet direct te
beginnen met bouwen. lll

Maarten Wessels, specialist waterstof bij
ingenieursadviesbureau Arup

tenders. De buisleidingenstructuur in
Nederland en naar Europa moet worden
vastgelegd, waarvan de voortgang nu voornamelijk bestuurlijk knelt. Geoormerkte
bedragen en tijdslijnen in fondsen zoals het
Klimaatfonds (€ 35 miljard), SDE++ (€ 13
miljard in 2022) en het Nederlandse aandeel
in de Europese Recovery and Resilience
Facility (€ 6 miljard) kunnen investeerders
over de onzekerheden van de vroege marktontwikkeling heen helpen.
Ook het Europese staatsteunmechanisme
‘Important Project of Common European
Interest’ (IPCEI) biedt uitkomst. Nederland
is al één van de 24 ondertekenaars van een
Europa-brede waterstof IPCEI, maar hier is

Groen versus grijs
Groene waterstof produceer je door elektrolyse van water met behulp van hernieuwbare energie. Deze duurzame energiedrager leent zich bij uitstek voor toepassingen die we niet direct kunnen elektrificeren. Denk alleen al aan zwaar transport, wat goed is voor 16% van onze totale uitstoot. Daarnaast gaan we in de nabije
toekomst ook niet onze acht miljoen huishoudens en twee miljoen bedrijven verwarmen met warmtepompen. Er simpelweg niet genoeg netwerkcapaciteit en er
zijn onvoldoende monteurs om dat te realiseren.
Waterstof is daarnaast een belangrijke grondstof voor veel zware industrieën,
denk aan staal, (petro-)chemie en kunstmest. Daar gebruiken we op dit moment
nog de vervuilende grijze variant, waarbij waterstof uit aardgas wordt ‘gefilterd’ en
er allerlei vervuilende stoffen in de lucht terechtkomen. Met groene waterstof
kunnen we de uitstoot binnen de kunstmest- en staalindustrie – samen goed voor
bijna 10% van onze totale CO2-uitstoot – met 85% tot 90% verminderen.
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KORT NIEUWS

Minister opent duurzaam kenniscentrum
One Planet, het kenniscentrum voor duurzaamheid van Museon-Omniversum, is officieel geopend door klimaatminister Rob Jetten. Met interactieve tentoonstellingen geeft het
nieuwe landelijk impactcenter praktische oplossingen voor
wereldproblemen.
Uitgangspunt van One Planet
zijn de zeventien Sustainable
Development Goals (SDG) van
de Verenigde Naties. “We willen onze bezoekers meenemen
in de uitdagingen waar de wereld voor staat”, zegt Peter de
Haan, algemeen directeur van

Museon-Omniversum. “Niet alleen om te laten zien welke bedreigingen er zijn, maar juist
door concrete oplossingen en
alternatieven te bieden. Ik ben
ervan overtuigd dat we een serieus onderwerp als duurzame
ontwikkeling kunnen combine-

ren met een leuk dagje uit en
het daarmee voor een breed
publiek laagdrempelig maken.”
Minister Rob Jetten is enthousiast over dit initiatief. “Ik vind het
heel goed dat One Planet mensen perspectief geeft om bij te
dragen aan een betere, duurzame wereld.”
Op 1 januari zijn het populairwetenschappelijk museum Museon en filmtheater Omniversum officieel gefuseerd. Met de

One Planet Dome, One Planet
Expo en One Planet NOW! richt
het museum zich op de aarde,
mens en duurzame wereld. “Op
onze verschillende afdelingen
laten we zien dat ook kleine initiatieven de wereld beter maken”, vertelt De Waard. “One
Planet Dome laat op een groot
koepelscherm films over de
schoonheid van de natuur en
de planeet zien. One Planet
Expo is een interactieve tentoonstelling waarin we de zeventien SDG’s in kaart brengen
en bij One Planet NOW! krijgen
onze bezoekers praktische oplossingen waar ze zelf mee aan
de slag kunnen. De nieuwe ambitie is inspireren, leren, en ook
zelf laten ondernemen.” Museon-Omniversum roept iedereen
op om zich aan te sluiten bij
One Planet en om mee te helpen om de planeet en alles wat
erop leeft te beschermen.

Nieuwe standaard voor katoenteelt
Het U.S. Cotton Trust Protocol vormt
sinds vorig jaar een standaard om de
productie van katoen te verduurzamen.
Geen losse flodder, want meer dan 500
merken zijn inmiddels aangesloten. Recent is het protocol opgenomen in de
International Trade Centre Standards
Map, ‘s werelds grootste database voor
duurzaamheidsnormen.
Katoen is, mits duurzaam geteeld, ideaal
voor eindeloos hergebruik. De duurzame
teelt van het gewas wordt nu gewaarborgd
door de opname in het International Trade
Centre Standards Map. Deze biedt toegang
tot uitgebreide, geverifieerde en transparante informatie over meer dan 300 normen
voor milieubescherming, werknemers- en
arbeidsrechten, economische ontwikkeling,
kwaliteit, voedselveiligheid en bedrijfsethiek.
Dankzij het Trust Protocol hebben merken en retailers over de hele wereld meer
keuze als het gaat om het inkopen van
duurzaam geteeld katoen. Ingeschreven
telers verstrekken vrijwillig gegevens op artikelniveau over deze onderwerpen. De verzamelde gegevens zijn met name gericht
op de milieupijler. Opname in de map is
voor bedrijven en consumenten een teken
dat een betrouwbare onafhankelijke organi34 MILIEUMAGAZINE | NR 3 | MEI 2022

satie het Trust Protocol heeft geverifieerd.
Tot de meer dan 500 protocolleden behoren
onder meer Levi Strauss & Co., Calvin
Klein, Tommy Hilfiger, Tesco, Gildan, Gap
en Dockers.
In feite kan katoen op veel verschillende
manieren worden hergebruikt. Een interes-

sant programma is Blue Jeans Go Green
– een initiatief dat ervoor zorgt dat denimproducten van katoen worden gerecycled
en tot nieuwe producten verwerkt. Lever je
een broek in, dan ontvang je 15% korting
op de aankoop van een nieuwe spijkerbroek.

KORT NIEUWS

Forse subsidie voor Botlek Stoomnetwerk
De restwarmte van AVR en Cabot wordt binnenkort via een stoomnetwerk gedeeld
met andere bedrijven op het industrieterrein Botlek. Dit levert een besparing op
van maar liefst 150 miljoen kuub aan aardgas. Voldoende reden voor de provincie
Zuid-Holland (2 miljoen) en de gemeente Rotterdam (0,7 miljoen) om de ontwikkeling van het netwerk te subsidiëren.
Het Botlek Stoomnetwerk maakt uitwisseling van restwarmte - in de vorm van stoom
- tussen industriële bedrijven mogelijk. Bedrijven hoeven daardoor zelf geen of min-

der stoom op te wekken, waardoor aardgas
wordt bespaard en jaarlijks grote hoeveelheden CO2 en stikstof worden gereduceerd.

Mede dankzij de subsidie kan NetVerder,
onderdeel van Stedin Groep, doorgaan met
de aanleg van dit stoomnetwerk. Zelf investeert NetVerder miljoenen in het stoomnetwerk, waarvan het eerste deel sinds 2013 in
gebruik is. Het bestaande netwerk wordt nu
‘overgedimensioneerd’ uitgebreid. Dit betekent dat het netwerk dat nu wordt aangelegd toekomstbestendig is en veel meer
aan kan, dan wat er op dit moment nodig
is. Het is daardoor mogelijk om op termijn
ook andere stoombronnen en afnemers aan
te sluiten op dit netwerk. Denk hierbij aan
duurzame bronnen zoals geothermie. De
warmte die overblijft kan via het netwerk
Warmtelinq worden gebruikt om huizen te
verwarmen.
Naar verwachting is het netwerk in
2024 gereed voor gebruik. De besparing
is vergelijkbaar met het verbruik van
100.000 huishoudens. De Rotterdamse
milieuwethouder Arno Bonte noemt het
stoomnetwerk een essentiële schakel in
het klimaatneutraal maken van de Rotterdamse haven. Hij wijst erop dat het
stoomnetwerk bovenop de 150 miljoen
kuub aan aardgas op termijn nog eens 60
miljoen kuub extra bespaart. “Dat staat
gelijk aan 40.000 woningen van het gas
afhalen.”

Colofon
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