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

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

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

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

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

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

ISBN 9789078171324 | Euro 25,- (incl. BTW) Verschenen bij mauritsgroen•mgmc (webshop.mgmc.nl)
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Vreemd, maar mijn hart ging er toch sneller van klop-

pen, wanneer in de jaren tachtig de analyses, uitge-

voerd in ons onderzoeksschip MS Reinwater, leerden 

dat we zojuist de grootste cadmiumlozing ever had-

den bemonsterd. Of als meetsignalen uit onze ‘meet-

vis’ vertelden dat dit instrument diep onder de boot 

dwars door een lozingspluim van een Duitse chemie-

reus ploegde. Ons team van jonge onderzoekers ju-

belde dat de meetvis nu vast en zeker het meest pure 

afvalwater naar ons boordlab aan het pompen was. 

Wat een nogal merkwaardige vreugde was, daar dit 

water naar verwachting vol dioxines en furanen zou 

zitten, stoffen die een normaal mens liever niet aan 

boord neemt. Maar we mochten blij zijn: rivieren wa-

ren zo goor dat elke ontmaskerde lozer een feestje 

waard was. Vreugde als bij liefde in tijden van cholera.

Nieuw werk dat daarna op mijn pad kwam was minder 

activistisch, maar gaf niet minder voldoening. Zo was 

het mooi om, inmiddels op verzoek van overheden en 

bedrijven - milieuadviezen te kunnen geven en te hel-

pen bij milieucommunicatie. En opwindend om - wat 

later - boodschappers als Al Gore, Jeremy Legett en 

Lester Brown in ons land aan een mooi podium te hel-

pen. Zij legden een mondiale milieuproblematiek 

bloot, waarbij de waterverontreiniging waartegen ik 

ooit had gevochten verbleekte tot een milieuhygië-

nisch ‘ongelukje’ dat in z’n hevigheid slechts een paar 

decennia geduurd had.  

Hoe zinvol ik mijn werk ook heb ervaren; wie bijna 

een leven lang milieudampen inademt, krijgt het on-

vermijdelijk ook echt benauwd. En zo je betrap je je-

zelf vervolgens steeds vaker op ‘die manier van kij-

ken’, waarbij de meest alledaagse dingen onwerkelijk 

lichtzinnig schijnen in het licht van een ondergaande 

planeet.

In dat lage licht heb ik diverse van de columns op 

deze plek geschreven. Waar ze wat te zwaar van toon 

uitvielen, was dat de hand van de even onvermijdelij-

ke als onmisbare vriend Melancholie, die op gezette 

tijden langskwam. Fluisterde me bijvoorbeeld in het 

oor wat Flaubert had geschreven: dat het leven van 

zoveel mensen zo oppervlakkig is, dat we ons geluk-

kig mogen prijzen met ons ongeluk als dat ons meer 

waardigheid verschaft. Daarmee kende onze vriend-

schap zeker ook vreugde: een mens kan, zo ontdekte 

ik, ook lachen van het huilen.

Misschien had u als lezer die gedachte al wat eerder, 

maar je kunt ook uitgekeken raken op zo’n serene 

somberheid van waaruit je ook zo lekker ‘vanuit de 

hoogte’ naar de wereld kunt kijken. Daarom vind ik 

het - hoe graag ik ook schrijf - niet verkeerd om er 

met een laatste column - deze dus - een punt achter 

te zetten. Ik ga op m’n 63ste alsnog het hoveniers-

vak in, een jeugddroom waar mijn ouders (‘Zonde, 

want je kunt toch zo goed leren’) destijds voor gin-

gen liggen. 

Zet ‘m op voor een leefbare aarde; ik ga nu even met 

de handen in de aarde, en zet daarmee voor mezelf 

een tijdje de allergrootste warmtepomp avant la lettre 

in werking: mijn hart.

Díe Warmtepomp

Wim Verhoog

Scheidend hoofdredacteur

Milieumagazine 

Vattenfall bouwt bij Haringvliet 

op Goeree-Overfl akkee het 

grootste hybride energiepark 

van Europa. Het park bestaat 

uit zonnepanelen, windturbi-

nes en batterijen. Het bedrijf 

investeert zo’n 35 miljoen euro 

in het zonnepark en de batte-

rijen. Voor de windmolens was 

al eerder een besluit genomen 

en is de aanleg al gestart.

Vattenfall wil met dit project 

windmolens combineren met 

zonnepanelen en energieopslag.

Windenergie en zonne-energie 

vullen elkaar goed aan. Dit past 

geheel bij de ambitie om binnen 

één generatie fossielvrij leven 

mogelijk te maken. Margit

Deimel, directeur Zon en batte-

rijen: “Als het stevig waait, 

schijnt er vaak minder zon. 

En als de zon goed schijnt, 

waait het meestal minder hard. 

Een prima combinatie dus. De 

batterijen zijn in eerste instantie 

bedoeld om het netwerk in ba-

lans te kunnen houden. Daar-

naast kunnen ze in de toekomst 

ook dienen als opslag. Als het 

hard waait of als de zon veel 

schijnt, slaan we energie op. 

Wanneer er te weinig wind of 

zon is, leveren we groene 

stroom uit onze batterijen. Op-

wekking, opslag en netaanslui-

ting maken gebruik van dezelfde 

infrastructuur en die kunnen we 

op deze manier dankzij syner-

gie-effecten zuiniger exploiteren.

Energiepark Haringvliet Zuid is 

het eerste energiepark van 

Vattenfall waar we windenergie,

zonne-energie en batterijen 

combineren.”

Het energiepark bestaat uit to-

taal zes windturbines. Deze ko-

men te staan in het noorden van 

het eiland Goeree-Overfl akkee 

tussen Middelharnis en Stad

aan het Haringvliet. Het ver-

wachte opgestelde vermogen

van het windpark ligt rond de 

22 MW. Hiermee kan Vattenfall 

ongeveer 27.000 huishoudens

van groene stroom voorzien. 

De hoogte van de windmolens

is maximaal 150 meter. De voor-

bereidende werkzaamheden zijn 

inmiddels gestart. 

Het zonnepark bestaat uit 

124.000 zonnepanelen van in 

totaal 38 MW; dat is genoeg 

groene stroom voor zo’n 12.000

huishoudens. 

De batterijen komen te staan bij

 

het zonnepark in 12 zeecontai-

ners. De batterijen zijn van BMW 

en hebben een vermogen van 

12 MWh. Voordat Vatttenfall het 

zonnepark gaat bouwen, moe-

ten eerst de windmolens staan. 

De verwachting is dat in sep-

tember 2020 alles operationeel 

zal zijn.

 (Bron: Persbericht Vatttenfall)

Europa’s grootste hybride energiepark

rgieEnerg



NIEUWS

5 NOVEMBER 2019  | NR  8  | MILIEUMAGAZINE

Zestig procent van de mensen is bereid 

om de nachttrein als alternatief voor het 

vliegtuig te gebruiken voor lange afstan-

den binnen Europa. Aldus onderzoek 

dat de TU Delft met Royal Haskoning-

DHV en NS heeft uitgevoerd. 

In totaal werkten 804 mensen mee aan het 

onderzoek, w.o. 666 mensen uit een NS-

panel, het netwerk van de betrokken par-

tijen en 23 respondenten die werden ge-

worven via fl yers op Schiphol. Het NS-

panel bestaat niet alleen uit treinreizigers, 

maar is een algemeen onderzoekspanel 

waarvan de vervoerder gebruikmaakt. 

De respondenten in het onderzoek gaven 

aan met name voor de nachttrein kiezen 

vanwege het comfort. De reistijd blijkt een 

veel kleinere rol te spelen. Meer dan de 

helft gaf aan het vliegtuig voor een nacht-

trein te verruilen voor een reis van twaalf 

tot veertien uur die deels ’s nachts plaats-

vindt. Daarmee is het volgens Martijn 

Heufke Kantelaar, die op dit onderwerp 

aan de TU Delft afstudeerde, een alterna-

tief voor vluchten van Amsterdam naar bij-

voorbeeld Wenen of Milaan.

In het onderzoek komt naar voren dat de 

mate van privacy het comfortniveau van 

een nachttrein bepaalt. Het aantal mensen 

waarmee een coupé  gedeeld moet worden 

speelt een belangrijke rol speelt. Respon-

denten geven de voorkeur aan een ‘basis 

nachttrein’ waarbij ze de coupé  delen met 

slechts é é n andere persoon. Liever dan 

een luxe nachttrein waarbij ze coupés 

met vijf anderen delen maar die douches, 

een restauratiewagen en andere faciliteiten 

heeft.

Het positioneren van de nachttrein als al-

ternatief voor goedkope vluchten is vol-

gens Barth Donners van Royal Hasko-

ningDHV niet gunstig voor de bereidheid 

om met de nachttrein te reizen. “Soms 

wordt gesteld dat de nachttrein moet gaan 

concurreren met ‘low-cost carriers’. De 

nachttrein zit echter in een ander segment, 

een segment waarin mensen dus ook kij-

ken naar het comfortniveau.” Ook het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid pu-

bliceerde onderzoek naar de nachttrein. 

Ook daarin werdt geconcludeerd dat een 

hoger comfortniveau van de trein vaak op-

weegt tegen de prijs van de kaartjes. 

Daarnaast blijkt uit deze studie dat men-

sen die niet houden van vroeg in de och-

tend vliegen ook een belangrijke doel-

groep is. “Dit is waardevolle informatie 

voor onze strategie op het gebied van in-

ternationale treinverbindingen”, vindt Jet 

van de Kar, implementatiemanager bij NS 

International. 

Onderzoek: zie https://tinyurl.com/

slaaptreinen (Bron: Spoor Pro Nieuwsbrief) 

Provincie heeft er de wind weer onder
De provincie Noord-Brabant heeft de 

bevoegdheid van de gemeente Steen-

bergen voor de realisatie van windener-

gie bij het Volkerak ingetrokken. De ge-

meente kwam haar afspraak uit 2011 

niet na voor het tijdig werken aan vol-

doende windenergie. Gedeputeerde 

Staten hebben tegelijk aan Provinciale 

Staten gevraagd om een verklaring van 

geen bedenkingen af te geven voor het 

plan van innogy voor vier windturbines 

bij het Volkerak. 

In 2011 heeft de regio West-Brabant een 

regionaal bod vastgesteld voor de ontwik-

keling van windenergie, waar de opscha-

ling van het Windpark Karolinadijk onder-

deel van uitmaakte. In 2013 is deze 

afspraak opgenomen in de afspraken 

Wind op Land 2020 tussen IPO en het rijk. 

Tussen 2013 en 2018 heeft de provincie 

meermaals het college van B&W aange-

sproken op een gebrek aan initiatief. 

Nadat het college van B&W van Steenber-

gen eind 2017 besloten heeft om daad-

werkelijk medewerking te verlenen aan de 

opschaling van Windpark Karolinadijk, 

heeft de provincie de bevoegdheid voor 

het realiseren van de opgave voor wind 

op land overgedragen aan de gemeente 

Steenbergen. Een belangrijke afspraak 

hierbij was dat de besluitvorming door de 

gemeente sneller, of minstens even snel, 

zou verlopen. De gemeente had daarbij 

aangegeven de procedure voor de omge-

vingsvergunning uiterlijk 2 oktober 2018 

afgerond te hebben. Na diverse termijn-

overschrijdingen, een nieuwe coalitie en 

een knellend raadsakkoord heeft de ge-

meenteraad duidelijk gemaakt de verkla-

ring van geen bedenkingen te gaan weige-

ren, zonder zicht op een reëel alternatief.

Gedeputeerde Staten hebben waardering 

voor de inzet van de portefeuillehouder in 

het college van B&W, maar constateren 

dat de politiek in Steenbergen met het 

sluiten van het raadsakkoord geen ruimte 

heeft gelaten voor reële alternatieven.

De provincie wil de besluitvorming over 

het windproject in Steenbergen op korte 

termijn afronden. Het Windpark Karolina-

polder past zowel binnen de provinciale 

Verordening ruimte als de gemeentelijke 

structuurvisie. Er zijn al goede afspraken 

rond sociale participatie gemaakt. Deze 

bevatten onder andere gerichte maatrege-

len om hinder van slagschaduw en moge-

lijke geluidsoverlast te beperken. Ook geld 

voor de lokale gemeenschap in de vorm 

van een fonds voor de energietransitie is 

hier onderdeel van. De volgende SDE-ron-

de (in 2020) zal 20% lager zijn waardoor er 

minder ruimte is voor de sociale participa-

tie. Daarnaast is tempo van belang gege-

ven de afspraken uit 2013 over de windop-

gave met het Rijk.

 (Bron: Provincie Noord-Brabant)

rgieEnerg

Mobiiliteit

Slaaptrein i.p.v. vliegen?
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Ruim acht maanden na het overboord 

slaan van 342 zeecontainers van contai-

nerschip MSC Zoe lag er nog steeds 

800.000 kg afval in de zee boven de 

Waddeneilanden. 

Een negendaagse duikexpeditie op de 

Noordzee van Stichting Duik de Noordzee 

Schoon dit najaar bracht weer bergen af-

val van het schip naar boven. De stichting 

roept samen met Stichting De Noordzee 

en het Wereld Natuur Fonds dan ook de 

rederij MSC op om haar volledige verant-

woordelijkheid te nemen bij het opruimen 

van nog veel meer afval, want nog slechts 

een fractie van de beloftes is nagekomen.

Geen eind aan zooi van MSC Zoe
Tijdens de duikexpeditie werd nog veelvul-

dig afgevallen lading aangetroffen, zoals 

pannen, reiskoffers, kinderdonsjacks en 

automateriaal. Deze items zijn op verschil-

lende locaties geborgen. Het toont weder-

om de urgentie om werk te blijven maken 

van het goed opruimen van dit afval. 

Daarnaast is professioneel onderzoek no-

dig naar de ecologische impact van een 

dergelijk voorval, net als structurele be-

leidsaanpassingen om dit soort rampen 

in de toekomst te voorkomen.

Afgelopen zomer werd nog ruim 5.000 kilo 

aan klein bodemafval opgevist. Er blijft 

echter veel afval achter dat vrijwel niet op 

te ruimen valt, zoals kleine plastic korrels 

en piepschuim. Daarnaast zijn veel spullen 

door de sterke stromingen weggedreven 

of onder het zand verdwenen.

“Ons doel is een schone en gezonde 

Noordzee”, aldus expeditieleider Ben 

Stiefelhagen van Duik de Noordzee 

Schoon. “In de voorgaande dertien ex-

pedities hebben wij 60.000 kg aan afval 

uit de Noordzee opgeruimd. Tijdens de 

ramp met de MSC Zoe is in één keer 

53 maal deze hoeveelheid overboord 

geslagen,”

https://www.duikdenoordzeeschoon.nl

 (Bron: Nieuwsbericht WWF)

Londen is al sinds medio dit jaar offi -

cieel een nationaal park. Met die bij-

zondere status hoopt deze stad groe-

ner, gezonder en wilder te worden. 

Door de maatregel kunnen groene ruim-

tes ook in een drukke metropool be-

schermd worden. Inmiddels is ook 

Amsterdam bezig met het behoud 

van de stadsnatuur.

Met de lancering van de Urban Nature 

Stadsnatuur op de kaart
kaart werken de Gemeente Amsterdam, 

Recreatie Noord-Holland, Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbe-

heer samen om het stedelijke groen en 

blauw te promoten: de parken, (binnen)

tuinen, plantsoenen, natuurspeeltuinen, 

sportvelden, grachten, meren, polders en 

bossen. 

                     www.urbannature.amsterdam

 (Bron: Vereniging Deltametropool)
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Even uitgeran-
geerd
Het rangeren met gevaarlijke stoffen op 

emplacement Waalhaven werd half sep-

tember per direct stilgelegd. ProRail 

deed dit nadat duidelijk werd dat de 

bluswatervoorzieningen niet voldoen 

aan de veiligheidseisen. Stientje van 

Veldhoven van Infrastructuur meldde dit 

in een brief aan de Tweede Kamer. 

Doordat de blusvoorzieningen niet goed 

functioneren kunnen brandweer en inci-

dentenbestrijding van ProRail het werk 

niet veilig uitvoeren.

ProRail heeft aangegeven dat ze al enige 

tijd werkte aan een oplossing, die o.m. de 

bluscapaciteit op emplacement Waalha-

ven moest verbeteren en die begin 2020 

klaar moet zijn. Voor de tussenliggende 

periode had ze tijdelijke maatregelen ge-

nomen. Bij een test ín september bleken 

die maatregelen echter niet afdoende.

Van Veldhoven meldt in haar brief dat 

naast de Waalhaven Zuid ook op Euro-

poort een spoor vanwege de huidige on-

derhoudssituatie buiten dienst is geweest 

‘waardoor rangeerwerk moest worden ver-

plaatst en een aantal terminals enkele da-

gen niet bereikbaar is geweest’. Het spoor 

op Europoort is in september volledig ver-

nieuwd en opnieuw in gebruik genomen.

De situatie op de emplacementen laat vol-

gens de bewindsvrouw zien ‘hoe belang-

rijk het is dat infrastructuur en veiligheids-

voorzieningen op orde zijn’. 

Eerder dit jaar heeft IenW 30 miljoen euro 

beschikbaar gesteld voor het project ‘Infra 

op Orde Havenspoorlijn’. Dit budget zou 

vanaf 2020 beschikbaar worden gesteld, 

maar op verzoek van o.a. belangenorgani-

satie RailGood (die overigens stelt dat er 

minstens 100 miljoen nodig zou zijn) wordt 

dit geld nu eerder besteed. ProRail heeft 

een taskforce ingericht die inventariseert 

welke plekken met voorrang kunnen wor-

den aangepakt. Er is een versneld proces 

ingericht om noodzakelijke vervangingen 

te kunnen doen. ‘De meest urgente ver-

vangingswerkzaamheden worden nog dit 

jaar uitgevoerd en afgerond. Daarnaast 

werkt ProRail nu aan een voorstel voor de 

aanpak van de resterende locaties’, aldus 

Van Veldhoven in haar brief.

 (Bron: ProRail Nieuwsbrief)

Overheid 
onderneem niet
Ooit mocht ik het vak leren van een zeer ervaren consultant. 

Hij had er veel vlieguren opzitten binnen de overheid. Met zijn 

gevleugelde uitspraak: Goed bedoelde initiatieven, uitwerking 

naadje! Gaf hij weer hoe hij aankeek naar de ondernemende 

initiatieven in het openbaar bestuur. Naar zijn idee moest de

overheid zich vooral niet bezighouden met innovatie en ontwik-

keling. 

Ik was destijds nog van de leerschool dat een overheid on-

dernemend kon zijn. Ik zag de overheid als een afspiegeling 

van de samenleving. Die best in staat was te anticiperen op 

die veranderende wereld. Helemaal als het om dienstverle-

ning ging. Zo was er een eerste gemeente waar je digitaal 

afspraken kon maken voor je paspoort en rijbewijs, een mel-

ding door kon geven met een appje, zodat groenbeheer een 

paaltje of een wipkip kon maken, de parkeerwacht via een 

rijdende auto digitaal kon afl ezen of je wel/niet betaald had 

voor je parkeerplaats. 

Best innovatief allemaal. 

Nu jaren later, wijzer en veel vlieguren rijker, onderschrijf ik 

deze gevleugelde uitspraak. Overheid - onderneem niet. 

Het is gemeenschapsgeld, laat de markt ondernemen, voer 

gewoon je taken en doelstellingen uit en blijf weg van moties 

waar raadsleden ideeën hebben voor het inrichten van eigen 

bedrijven en ondernemingen. 

Zo ook in mijn eigen gemeente hebben raadsleden het idee 

omarmd voor het inrichten van een eigen energiebedrijf. 

De oplossing voor jarenlang opgelopen achterstand om 

klimaatdoelstellingen te behalen. Het jaar in jaar uit niet be-

halen van de klimaatdoelstelling heeft klaarblijkelijk een 

schrik-effect veroorzaakt. Want Ojee als straks de landelijke 

overheid ons aanwijst en verplicht om met rasse schreden 

opgelopen achterstanden in te lopen? Terwijl geen woning 

van het eigen woningbedrijf zonnepanelen op het dak heeft, 

en geenszins een beter label draagt dan D. De publieke voor-

zieningen die nu gebouwd worden slechts aan de BENG norm 

hoeven te voldoen (bijna energieneutraal) en er bijna geen

laadpaal in de gemeente te vinden is.

Zo wil de raad de opgelopen achterstand zo snel mogelijk 

inlopen zodat de lang uitgestelde initiatieven snel verbleken 

en onzichtbaar worden. Daarbij vergetend dat de kosten 

voor de baten uitgaan, er risico’s zitten aan het ondernemer-

schap, velen zich op de markt begeven die echt al veel meer

ervaring hebben. Waardoor alles afl eidt van het daadwerke-

lijk verantwoordelijkheid nemen om nu eens concreet te wor-

den en te handelen en het overheidsgeld in te zetten waar 

het voor bedoeld is, namelijk: gewoon de taken uitvoeren 

die van een overheid worden verwacht.  

Saskia Borgers 

http://saskiaborgers.nl

voer, gevaarlijke stoffenVervo
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KLIMAAT BLIKSEM BIJ DE NOORDPOOL
 Het Arctisch gebied was het afgelopen jaar weer het to-

neel van vele uitzonderlijke gebeurtenissen. Zo zagen 

meteorologen van de Amerikaanse National Weather 

Service in Fairbanks afgelopen zomer een reeks blikseminslagen  

binnen een straal van 480 kilometer van de Noordpool. De insla-

gen vonden plaats in een gedeeltelijk met ijs bedekt gebied van 

de Noordelijke IJszee. Omdat dit gebeurde op 85 graden noorder-

breedte, is dit het tot nu toe meest noordelijk geregistreerde blik-

semfenomeen. Bliksem is überhaupt uiterst zeldzaam in poolge-

bieden, omdat de omstandigheden die ervoor nodig zijn zich bijna 

nooit voordoen - vooral boven zeeijs. Maar dat verandert nu het 

Noordpoolgebied, dat sneller opwarmt dan (gemiddeld) de pla-

neet, warmer en natter wordt. De bliksem is niet de grootste zorg 

in het snel opwarmende Noordpoolgebied. Deze zomer was er 

een record ijsverlies in een dag op Groenland, smolt het zeeijs 

(weer) met enorme snelheid, waren er wijdverspreide bosbranden 

in de circumpolaire noorden, en was er veel sterfte onder dieren 

in de Beringzee van Alaska. 

 (Bron: Arctic Today)

KLIMAAT ‘VERGEET DE MICROBEN NIET’
 Een internationale groep van ruim 30 vooraanstaande 

microbiologen, waarschuwt in Nature Reviews Microbio-

logy voor de invloed van klimaatverandering op micro-

organismen. De wereld moet stoppen met het negeren van deze 

‘onzichtbare meerderheid’ van de biodiversiteit op aarde. Trekker 

van de publicatie, hoogleraar Rick Cavicchioli (University of New 

South Wales): ‘Micro-organismen, w.o. bacteriën en virussen, zijn 

zelden tot nooit een onderwerp op natuurbeschermingswebsites, 

in klimaatveranderingsstudies en beleidsontwikkeling. Toch on-

dersteunen ze het bestaan van alle hogere levensvormen en zijn 

ze van cruciaal belang bij het reguleren van klimaatverandering. 

Jef Huisman, hoogleraar Aquatische Microbiële Ecologie aan het 

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van 

de UvA, droeg bij aan de publicatie met zijn expertise op het ge-

bied van fytoplankton en cyanobacteriën (blauwalgen). ‘Door de 

voortdurende opwarming van de aarde zullen warme waterlagen 

zich als een deken over grote delen van het oceaanoppervlak ver-

spreiden. Dit zal naar verwachting de fytoplanktongroei onder-

drukken, wat resulteert in minder opname van koolstofdioxide en 

een verminderde biologische productiviteit van de oceanen.’ Veel 

cyanobacteriën gedijen echter juist goed bij hogere temperaturen 

(zie ook het artikel in het vorige Milieumagazine) en daar zijn dus 

juist meer problemen mee te verwachten. Microben zijn ook nog 

eens op alelerlei manieren van cruciaal belang voor de terrestri-

sche ecosystemen. In hun publicatie roepen de wetenschappers 

instellingen, onderzoekers en regeringen op om de rol van micro-

ben in de klimaataanpak meer te erkennen, het gebruik van inno-

vatieve technologieën te vergroten en het onderwijs op scholen 

over dit onderwerp te verbeteren. Ze benadrukken de noodzaak 

om microbiële reacties op klimaatverandering te onderzoeken en 

microbieel onderzoek mee te nemen bij het maken van beleids- 

en managementbeslissingen. Daarnaast moet er volgens hen bin-

nen het klimaatonderzoek meer aandacht komen voor microbiële 

processen, met name in de koppeling tussen biologische proces-

sen en mondiale geofysische en klimaatprocessen. ‘Als de rol van 

micro-organismen in klimaatverandering niet voldoende wordt be-

licht, dan betekent dit dat er onjuiste modellen worden gemaakt 

en dat voorspellingen niet kunnen kloppen’, zegt Cavicchioli. 

(Bron: persbericht UvA; publicatie: Nature Reviews Microbiology, 

DOI: 10.1038/s41579-019-0222-5)

KLIMAAT RENDIEREN GAAN ONZEKERE WINTER IN
Rendieren zijn ongeloofl ijk winterharde wezens - ze heb-

ben de laatste IJstijd overleefd en leven tegenwoordig in 

enkele van de meest onherbergzame landschappen ter 

wereld. Ondanks hun verfi jnde aanpassingen aan het leven in het 

Noordpoolgebied en de meer dan 600.000 jaar ‘levenservaring’ 

van de soort, worstelen rendieren nu met de snelle veranderingen 

in het gebied. In de winter van 2013-14 verhongerden 61.000 ren-

dieren op het Yamal-schiereiland van Rusland. De populatie stort-

te ineen en dit verwoestte het bestaan van de Yamal Nenets - een 

inheems volk dat voor de voedselvoorziening kuddes rendieren 

houdt. Een recentere telling leerde dat ook relatief veel rendieren 

in Svalbard, Noorwegen, de winter van 2018-19 niet overleefden. 

De hongersnoden zijn grotendeels te wijten aan klimaatverande-

ring, die ongewone pieken van warm winterweer in het Noord-

poolgebied veroorzaakt. De hogere wintertemperaturen maken 

dat steeds veel sneeuw smelt en weer bevriest, of valt als regen 

die vervolgens ook bevriest. Het ijzige deken dat zo ontstaat sluit 

de toegang tot korstmossen af - de belangrijkste wintervoedsel-

voorraad van de rendieren. Ze kunnen dit voedsel niet opgraven, 

en vaak beslaat de ijsvorming zo’n groot gebied dat ze verhonge-

ren in een poging elders nog mossen te bereiken. 

De recente problemen van rendieren zijn echter, vooral in Noord- 

Europa, niet volledig te wijten aan klimaatverandering. Sapmi - 

een regio in Noord-Zweden, Noorwegen, Finland en een deel van 

Noordwest-Rusland - is de thuisbasis van de inheemse Saami, 

die ook rendierherders zijn. Jarenlang hebben ze geprobeerd de 

traditie te handhaven maar ze zijn nu in confl ict met industrieën 

en regeringen over landgebruik. De mijnbouw daar laat door af-

gravingen en opslag van mijnafval steeds minder graasgebied 

over. En de houtindustrie verstoort de structuur van oude bossen 

waar een gevarieerde boombedekking vroeger voor plekken met 

meer en - voor de dieren belangrijk- k minder sneeuw zorgde. Een 

studie in Noorwegen wees uit dat in de vorige eeuw het onge-

stoorde leefgebied van rendieren met 70 procent is gekrompen, 

daarin meegenomen de gebieden die zijn ondergelopen voor hy-

dro-elektrische dammen. En hun migratieroutes worden doorsne-

den door wegen, hekken en spoorlijnen. Voor de fl ora betekent 

het wegvallen van dieren en dus de begrazing op veel plekken 

een verlies aan biodiversiteit. En het gebrek aan begrazing kan 

zelf ook weer een effect op het klimaat hebben. Meer grotere 

planten en struiken kunnen bij wegvallende begrazing de voor-

heen open vlakten veroveren, wat bij sneeuwbedekking minder 

terugkaatsing van zonlicht van die vlakten veroorzaakt.  

 (Bron: Arctic Today)
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PV IS AAN VOL-PV IS AAN VOL-
GENDE FASE TOEGENDE FASE TO
Nederlandse zonnestroom komt nog bijna uitsluitend van zonnepanelen die op daken 
van gebouwen zijn geschroefd en in zonneparken zijn verwerkt. Voor de energietransitie 
zijn fraai geïntegreerde en vorm- en kleurvrije PV-toepassingen nodig, niet alleen in ge-
bouwen maar ook op het water en in auto’s, stelt solar-expert Arthur Weeber.

PIETER VAN DEN BRAND

NIn 2050 wil Nederland van het gas af en 

moet de warmte- en elektriciteitsvoorzie-

ning in de gebouwde omgeving CO2-vrij 

zijn. Arthur Weeber is ervan overtuigd dat een volledig 

duurzame energiehuishouding niet mogelijk is zonder 

een grootschalige bijdrage van zonne-energie. Weeber 

is programmamanager pv-technologieën, onderdeel 

van het innovatieprogramma voor zonne-energie van 

ECN part of TNO, en hoogleraar PV-materialen en 

-apparaten aan de TU Delft. Zonne-energie is aan een 

volgende fase toe, stelt de solar-expert, jarenlang werk-

zaam in het onderzoek naar steeds krachtigere zonne-

cellen en -modules. Bij TNO noemen ze het 

‘PV 2.0’. “Het merendeel van de zonnestroom wordt 

vandaag de dag opgewekt door zonnepanelen die er-

gens op liggen of tegenaan gemonteerd zijn. Ze zijn 

rechthoekig, van glas en uitsluitend bedoeld om elek-

triciteit op te wekken. Voor een hoge vlucht van zonne-

energie zijn geïntegreerde toepassingen nodig, die uit-

eenlopende functies hebben en een zo hoog mogelijke 

maatschappelijke waarde.” 

Denk dan niet meteen aan de kledingontwerper die 

zijn nieuwe outfi ts van mini-zonnecellen voorziet, bij-

voorbeeld om de smartphone op te laden. Allemaal 

leuk en aardig, vindt Weeber, “maar voor een substan-

tiële bijdrage aan de energietransitie is het wezenlijk 

dat zonne-energie breed wordt toegepast. In algemene 

zin is de energietransitie een ruimtevraagstuk. Ruimte 

is in Nederland een schaars goed. Het aantal locaties 

waar je probleemloos zonneparken kunt bouwen is be-

perkt. Daarom is een aantrekkelijke integratie van PV-

systemen in gebouwen en infrastructuur en eventueel 

op sommige plaatsen in het landschap geboden, om 

serieus stappen te zetten met grootschalige zonne-

energie. En met behoud van zoveel mogelijk maat-

Maatschappelijke waarde zonne-energie 
moet omhoog

schappelijk enthousiasme. Maar er is gelukkig heel 

veel mogelijk.”

Binnen het innovatieprogramma voor zonne-energie 

zijn vijf toepassingsgebieden gedefi nieerd: zon op 

land, zon op water, zon op infra (bijvoorbeeld geluids-

wallen), zon op gebouw en zon in mobiliteit. Denk 

bij dat laatste concreet aan zonnecellen geïntegreerd 

in auto’s of schepen. Een van de pioniers in ‘zonne-

mobiliteit’ is het Nederlandse Lightyear, dat in juni 

een strakke bolide volgens Italiaans design onthulde 

met zonnecellen in het dak en in de motorkap. Met 

zonne-innovaties op deze vijf thema’s kan het NIMBY-

gevaar (Not In My Back Yard) worden afgeweerd, het 

maatschappelijke verzet waar windenergie mee te 

kampen heeft. “Daarom werken we binnen het innova-

Gekleurde PV-modules van Kameleon Solar
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tieprogramma aan technologie om zonne-cellen en 

-modules esthetisch verantwoord toe te passen in wat 

we dedicated producten noemen, zoals elektriciteit 

genererende bouw- en infrastructuurelementen, maar 

tegen vergelijkbare kosten van die van traditionele toe-

passingen. De maatschappelijke waarde van deze 

nieuwe producten zal veel hoger zijn. In de toekomst 

zal er een verscheidenheid van elementen en objecten 

zijn, die zonne-energie opwekken in de vijf toepas-

singsgebieden van ons innovatieprogramma. Voor vol-

ledige integratie is echt nieuwe technologie nodig.”

Start-ups

Er zijn al voorbeelden van Nederlandse start-ups die 

met de nieuwe technologie aan de weg timmeren. 

Bedrijven als Solinso, Exasun, Kameleon Solar, Dutch 

Solar Design en Physee maken zonnemodules die 

beter geïntegreerd zijn in daken, gevels en ramen. 

“Sommige van deze bedrijven produceren gekleurde 

zonnepanelen die niet meer opvallen in een gebouw. 

De maatschappelijke waarde is enorm gestegen, want 

de modules zijn volmaakt in hun omgeving opgeno-

men.” Een beperking, weet Weeber, is nog het rende-

ment van gekleurde zonnecellen, dat lager is dan bij 

standaard-zonnecellen, maar door de ontwikkelingen 

op het vlak van nano-imprinting-technieken kunnen 

rendementen snel worden verbeterd, weet hij. “Zonne-

cellen kunnen dan veel meer licht invangen. Het ren-

dement blijft belangrijk, Traditioneel was dit eerste 

aandachtspunt en het rendement blijft essentieel. Hoe 

hoger het rendement, des te minder vierkante meters 

er nodig zijn.”

De prijs van zonne-energie gooit in elk geval nimmer 

meer roet in het eten, constateert Weeber. “We zitten 

nu al tegen opwekkosten van rond de 10 cent per kilo-

wattuur aan. Over een jaar of tien zullen de opwekkos-

ten naar verwachting zijn gedaald tot 5 eurocent per 

kilowattuur. In 2050 zal dat nog maar 2 tot 3 eurocent 

zijn. In Nederland, welteverstaan. Zonnestroom is dan 

extreem goedkoop te noemen. Daar kan geen fossiele 

energiebron tegenop. Kostendaling is, naast goede in-

passing in de omgeving, een essentiële voorwaarde 

voor grootschalige toepassing van zonne-energie. 

Die horde gaan we dus zeker nemen.”

Zonnefolie

Voordat geïntegreerde PV-toepassingen mainstream 

zijn geworden, is er nog wel wat onderzoek nodig. 

Nu worden vooral zonnecellen van kristallijn silicium 

gebruikt. Dat is de dominante technologie in de zonne-

energiemarkt en dat zal de komende jaren zo blijven. 

De verwachting is dat het marktaandeel van zogeheten 

dunnefi lmzonnecellen (nu 5 procent) zal stijgen. 

Zo zijn er al dunnefi lmzonnepanelen commercieel 

beschikbaar op basis van ‘CIGS’. Deze letters staan voor 

copper (koper) indium, gallium en selenium. “Het ren-

dement van CIGS-zonnecellen nadert dat van traditio-

nele siliciumcellen, maar ze zijn honderd keer dunner.” 

Flexibiliteit in de vorm van folies met behoud van ren-

dement is daarbij een belangrijk onderzoeksthema. 

“Folies van zonnecellen zijn eenvoudiger te verwerken 

en bieden om die reden meer vormvrijheid bij onder 

meer gekromde oppervlakken.” Voor kristallijn silicium 

zonnecellen zijn eveneens gekromde oppervlakken te 

maken, deze zijn echter niet fl exibel maar stijf. Daar-

naast doet ECN/TNO onderzoek naar zonnecellen op 

basis van perovskiet-materiaal. In het lab zijn voor 

kleine cellen al rendementen van boven 25 procent 

gehaald. “We werken aan technieken om dit type zon-

nemodules te industrialiseren.” Om zeer hoge rende-

menten te bereiken, doet ECN/TNO onderzoek naar 

‘tandemzonnecellen’. Hierbij worden verschillende 

typen zonnecellen op elkaar gestapeld voor rendemen-

ten boven de 30 procent en op termijn boven de 40 

procent, het dubbele van de huidige kristallijn silicium 

PV-modules.

Op de vijf aandachtsgebieden binnen ECN/TNO’s in-

novatieprogramma liggen veel onderzoeksvraagstuk-

ken. Weeber noemt onder meer betrouwbaarheid en 

veiligheid. “Hoe zit het bijvoorbeeld met de trillings-

gevoeligheid in geluidsschermen? Iemand mag niet 

geëlektrocuteerd worden als hij zo’n scherm aanraakt.” 

Maar als Weeber in een glazen bol moet kijken, is hij 

optimistisch. “In 2025 zijn er al veel PV-toepassingen 

die mooi geïntegreerd zijn en niet opvallen.” Er is nog 

wel een aandachtspuntje. Subsidieprikkels, zoals de 

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), zijn 

nu gebaseerd op lage opwekkosten en niet op de toe-

gevoegde waarde die toepassingen van zonne-energie 

kunnen bieden. “We zullen de subsidie-spelregels aan 

moeten passen, zoals een hogere opwekvergoeding 

voor geïntegreerde PV-toepassingen.” Weeber ziet het 

zonnig in. Vooruitkijkend naar 2030 verwacht hij nog 

legio baanbrekende innovaties. “Als gevolg van onze 

inspanningen om technologie te ontwikkelen voor de 

integratie van zonnestroom zullen pv-fabrieken terug-

keren naar Europa. Stroomopwekkende bouw- en in-

frastructuurelementen zijn bij uitstek geschikt voor lo-

kale productie en assemblage. Over niet al te lange tijd 

kan ons land zich onderscheiden met een rijk gevari-

eerd aanbod van hoogwaardige dedicated producten 

met een hoge maatschappelijke waarde die tegen lage 

kosten elektriciteit opwekken. Het mooiste is nog wel 

dat zonne-energie straks overal om ons heen is zonder 

dat het opvalt.”

PV panelen van Dutch Solar Design
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GASLOZE WARM-
HOUDERTJES
We moeten van het gas af, maar voor de meeste woningen uit de vorige eeuw is een 
warmtepomp geen optie omdat ze matig geïsoleerd zijn. MilieuMagazine bekijkt vijf 
alternatieven voor – of naast - de cv-ketel op inzetbaarheid, kosten en milieu-impact.

HARRY VAN DOOREN

De elektrische warmtepomp is de gedood-

verfde vervanger van de gasgestookte 

cv-ketel, maar voor het grootste deel van 

de woningen die in de vorige eeuw zijn 

gebouwd (zo’n 7 miljoen) geen optie, omdat de warm-

tepomp alleen rendeert in combinatie met optimale 

isolatie en lage-temperatuurverwarming. Daarnaast 

maken de relatief goedkope lucht-/waterwarmtepom-

pen veel lawaai (zie kader) en zijn de stillere peperdure 

bodemwarmtepompen lang niet overal toepasbaar. 

Wat zijn de gasloze en gasarme alternatieven?

Vijf alternatieven voor - of naast - de cv-ketel bekeken

Elektrische cv-ketel

Een gasgestookte cv-ketel laat zich het makkelijkst ver-

vangen door een elektrische cv-ketel. Minstens zo be-

trouwbaar, effi  ciënt, klein, fl uisterstil, onderhoudsarm 

en met prijzen vanaf €1500 (exclusief installatie) een 

overzichtelijk investering. Maar vergeleken met gas is 

bijna drie keer zoveel energie nodig om het huis warm 

te krijgen. Elektriciteit is vooralsnog duurder dan gas. 

Reken voor een woning van 100 m2 uit de vorige eeuw 

op €2.000 tot €3.000 euro aan verwarmingskosten. Een 

e-ketel die ook water verwarmt, kost minimaal €4000. 

Lucht-water warmtepomp
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Zolang de elektriciteit niet groen is, neemt de milieu-

belasting toe en eigen zonnepanelen kunnen maar een 

klein deel van de energiebehoefte opvangen, omdat je 

meestal stookt als de zon niet schijnt. 

In combinatie een zonneboiler is de e-ketel in een op-

timaal geïsoleerd huis met een minimale warmtevraag 

wel een interessante optie. De verbruikskosten zijn 

weliswaar hoger dan bij een grondwarmtepomp, 

maar de investering voor de warmtepomp is zelfs met 

subsidie algauw een factor tien hoger. De e-ketel kan 

dus een interessante tussenpaus zijn in de energietran-

sitie. Zodra er betaalbare compacte opslag voor zonne-

energie beschikbaar komt, verbetert de business case.

Zonneboiler

Met een zonneboiler naast de cv-ketel kun je het gas-

verbruik voor warm water met 70% verlagen. Boiler en 

zonnecollector zijn verkrijgbaar vanaf €3000 (exclusief 

installatie en subsidie). Een meerpersoonshuishouden 

verdient zo’n systeem in zes tot acht jaar terug. Voor-

waarden: ruimte voor een volumineuze boiler en de 

mogelijkheden om zonnecollectoren op het dak te 

plaatsen.

Hybridewarmtepomp

Een hybridewarmtepomp is een apparaat van redelijk 

bescheiden afmetingen dat een deel van de taken van 

de cv-ketel kan overnemen, zolang het buiten niet te 

koud is. Het apparaat gebruikt warmte uit buiten- of 

ventilatielucht. Goed bruikbaar in matig geïsoleerde 

huizen met een traditionele radiatoropstelling. Prijzen 

vanaf €3000 - veel betaalbaarder dan een solowarmte-

pomp. Een hybridewarmtepomp met een buitenunit 

moet vanaf volgend jaar aan strengere geluidsnormen 

voldoen (zie kader).

Pellet- of houtkachel 

Een pellet of houtkachel kan als ruimte-, bij- of sfeer-

verwarming dienen, waardoor de cv-ketel minder 

hoeft te draaien. Prijs rond de €2000 per kachel. Zo’n 

kachel kan ook als moederhaard in een cv-systeem 

worden geplaatst. Pellets (geperst hout) branden effi  ci-

enter dan houtblokken en snippers en stoten minder 

fi jnstof uit. Toch kan ook een pelletkachel overlast ver-

oorzaken en staat de duurzaamheid van de brandstof 

(pellets) ter discussie. Stoken met pellets is iets goed-

koper dan gas. Wie zelf hout verzamelt, stookt (bijna) 

gratis.

Biomassaketel

Een biomassaketel is een volwaardige vervanger van 

de combi-ketel en met een aanschafprijs vanaf €6000 

(exclusief installatie en subsidie) goedkoper dan een 

solowarmtepomp. De stookkosten met pellets liggen 

10 tot 20% lager dan met gas; met hout(snippers) kan 

dat voordeel groter zijn. 

In een woonwijk is een biomassaketel vanwege de 

uitstoot van fi jnstof geen goede keuze. Daarnaast 

heeft het volumineuze apparaat een eigen ruimte no-

dig en luisteren onderhoud en afstelling nauw. Ook 

moet je ruimte voor de opslag van brandstof hebben. 

Het milieurapport van warmte uit biomassa wordt met 

de dag slechter. Los van het fi jnstofprobleem, lijkt de 

oorspronkelijke gedachte van een CO2-neutrale stook-

methode onhoudbaar. Daarvoor brandt biomassa te 

snel en groeien bomen te langzaam. Daarnaast is er 

een steeds grotere vraag naar biomassa en is er uit 

duurzame gecertifi ceerde bron veel te weinig beschik-

baar. Consumenten verstoken meestal niet gecertifi -

ceerde biomassa. Voor bosbouw, transport en de pro-

ductie is bovendien veel (fossiele) brandstof nodig.

Cv-ketel

Er zijn ondanks de gasvrije horizon genoeg redenen 

om de cv-ketel nog niet de deur uit te doen en zelfs de 

aanschaf van een nieuwe hr-ketel te overwegen. Het is 

uitontwikkelde, betrouwbare en betaalbare techniek 

en zelfs met stijgende gasprijzen nog jaren de goed-

koopste optie (alle kosten meegerekend). Bovendien is 

het niet uitgesloten dat biogas en waterstof een rol zul-

len spelen in de energietransitie, waarbij een aange-

paste ketel de spin in het web zal blijven. 

Als wijken in de nabije toekomst op een warmtenet in 

plaats van een individuele warmtebron worden aange-

sloten, is het investeringsverlies gering. In alle gevallen 

loont het de moeite om het geld dat je uitspaart met 

een cv-ketel te investeren in het verlagen van de ener-

gievraag van de woning: beter isoleren (waardoor lage-

temperatuurverwarming mogelijk wordt), het optimaal 

afstellen van het cv-systeem en het energieverbruik te-

rugdringen met een zonneboiler of zonnepanelen.

bruik te

elen.

Geluidsnorm voor warmtepomp
In het nieuwe bouwbesluit dat in de zomer van 2020 van kracht wordt, is 

voor apparatuur waarmee warmte en koude wordt opgewekt (warmtepom-

pen en airco’s) een strenge geluidsnorm opgenomen: maximaal 40 db op de 

erfgrens. Voor tonaal geluid (wat voor de meeste warmtepompen opgaat) is 

de grenswaarde 35 db. Bij appartementen en andere gebouwen met meer-

dere woningen op hetzelfde perceel, wordt gemeten bij het ‘open raam van 

een ruimte met een woonfunctie’.

Van de huidige generatie warmtepompen met een buitenunit haalt het groot-

ste deel die nieuwe norm niet zonder extra geluidsisolerende maatregelen. 

Veelal produceren ze 53 tot 70 db op vol vermogen. Bij accumulatie van 

meerdere warmtepompen - denk aan rijtjeshuizen - zal de gemeten geluids-

waarde hoger uitvallen.

Het bouwbesluit treft vooral de relatief goedkope (hybride)lucht-/water-

warmtepompen en traditionele airco’s. Apparaten die warmte uit de bodem 

halen hebben zo’n lawaaiige buitenunit niet nodig, maar zijn vele malen 

duurder en in dichtbebouwde stedelijke gebieden zelden een optie.
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STEDELIJK GROEN 
IS POEN
Stedelijk groen kost geld, maar levert nog veel meer geld op, in vermeden arbeids-
verlies en ziektekosten, maar vooral door een hogere vastgoedwaarde. Op zoek 
naar een businessmodel dat de kosten en de baten van groen aan elkaar knoopt..

HARRY PERRÉE

Dat stedelijk groen niet alleen geld kost voor 

aanleg en onderhoud, maar vooral ook 

geld oplevert, is bekend. Sla er Amstedam’s 
Green Infrastructure - Valuing Nature’s 

Contributions to People (2019) van RIVM maar eens 

op na. Dat somt de baten van water en groen in de 

stad op. Die baten behelzen voor Amsterdam een 

meerwaarde van het vastgoed van 11,5 miljard euro 

(peiljaar 2016), het afvangen van 340.000 kilo fi jnstof, 

wat de ziektekosten met 15 miljoen euro drukt, minder 

doden (doordat er meer gefi etst wordt), ter waarde van 

555 miljoen euro, en 31.000 minder huisartsconsulten. 

En oh ja, betere buff ering van hemelwater scheelt 24 

miljoen euro aan rioolwaterzuivering. 

Overigens is het rapport op pagina 32 wel erg optimis-

tisch door de gezondheidswinst op 30,6 miljard euro te 

Op zoek gaat naar nieuwe businessmodellen

schatten. Foutje, leert navraag bij RIVM, het gaat om 

30,6 miljoen euro. Okay, dat scheelt een slok op een 

borrel, maar nog steeds wordt er fl ink verdiend aan 

groen in de stad. Alleen, de baten belanden groten-

deels bij andere partijen dan bij de gemeente die erin 

investeert. Kun je partijen die de vruchten plukken ook 

laten meebetalen?

Ook het Kabinet denkt na over meer groen in de stad. 

Niet alleen omdat de gevolgen van klimaatverandering 

(overtollig water, hetere zomers) te temperen. In een 

reactie op het verzoek van de Kamer om met voorstel-

len te komen voor meer natuur in de steden, schrijft 

minister Carola Schouten van LNV op 5 september jl. 

aan de Kamer dat natuur in de stad voor ecologische, 

sociale, economische en gezondheidsvoordelen zorgt. 

Zo refereert ze onder andere aan de aanpak ‘groen is 
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poen’ die op zoek gaat naar ‘nieuwe businessmodellen 

waarin vastgoed op slimme wijze met natuur gecombi-

neerd wordt’. 

Groene daken

Eenvoudig is dat niet. Dirk van Peijpe is stedenbouw-

kundige bij de adviesbureau Urbanisten en heeft 

samen met RIVM gewerkt aan De waarde van Amster-
dams groen. Dat bevat vier scenario’s om de stad te 

vergroenen met de baten die deze opleveren voor bij-

voorbeeld gezondheid, luchtkwaliteit, verkoeling, 

waterberging en vastgoedwaarde. Eén van de scena-

rio’s is ‘Groen Dichtbij’. Van Peijpe: “Wij geven aan wat 

dat zou betekenen aan extra vierkante meters groene 

daken, groenvakken op straat, bomen et cetera. RIVM 

heeft dat omgerekend naar baten.”

Die baten komen terecht bij onder andere ziektekos-

tenverzekeraars (minder artsenbezoeken), werkgevers 

(minder arbeidsuitval), waterbeheerders (minder wa-

terzuivering) en vastgoedeigenaren (duurdere panden). 

De laatste groep betaalt via een hogere onroerendzaak-

belasting, beaamt Van Peijpe. “Maar men zegt niet:

een deel van die inkomsten investeren we in de groen-

blauwe infrastructuur, omdat die baten daar tegenover 

staan. Die link wordt in het algemeen niet gelegd. In de 

wereld van vastgoed en grondexploitatie kost groen 

geld en levert bebouwing geld op. Je zou ook kunnen 

zeggen”, zo stelt Van Peijpe voor, “daar waar profi jt is 

van meer of beter groen is het redelijk een deel van het 

geld dat binnenkomt te investeren in dat groen.”

Ook de gemeente Den Haag denkt na over een andere 

fi nanciering van stedelijk groen. Beleidsmedewerker 

Jacco Schuurkamp laat weten dat de gemeente in 2016 

onderzoek heeft laten doen naar de waarde die groen 

creëert: voor de woningvoorraad bleek dat 1,9 miljard 

euro te zijn, gemiddeld 7.500 euro per woning. In de 

vastgoedwereld is het normaal, legt Schuurkamp uit, 

om jaarlijks 2 procent uit te geven aan onderhoud. 

2 procent van 1,9 miljard is 38 miljoen, het huidige 

budget is 28 miljoen euro. “Dus je zou kunnen zeggen: 

het groenbudget is te laag”, concludeert Schuurkamp, 

om daaraan toe te voegen: “Het is maar een redene-

ring. Maar bij een kapitaalvorm is het heel normaal om 

te kijken wat het rendement is en welk kostenniveau 

acceptabel is. Bij groen wordt altijd alleen gekeken 

naar wat het kost, niet naar wat het opbrengt.”

Schuurkamp onderzoekt nu hoe andere partijen kun-

nen bijdragen aan groen. “Mijn ervaring is dat men-

sen je eerst moeten vertrouwen en je eerst een goede 

samenwerking moet opbouwen en dat je pas daarna 

over geld kunt gaan praten”, vertelt hij. “Niemand zegt: 

‘Jacco, je hebt een leuk rekenmodel. Daar komt uit dat 

ik een voordeeltje heb. Hoeveel zal ik voor je uitschrij-

ven?’” Heeft hij ook met zorgverzekeraars gepraat? 

“Jazeker, maar dat gesprek komt maar mondjesmaat 

op gang. Iedereen is welwillend en wil graag een keer-

tje praten. Van daden komt het niet zomaar.”

Therapie

Consultant Jurgen van der Heijden van AT Osborne 

heeft er weinig vertrouwen in dat zorgverzekeraars 

gaan bijdragen aan groen via bijvoorbeeld groenfond-

sen. Hij wijst op een andere route, waarmee zorgverze-

keraars nu al meebetalen: therapie. ‘Bijvoorbeeld om 

mensen met een burn-out in het groen te laten wer-

ken, in de stad zelf, waardoor ze eerder uitbehandeld 

raken.” Daarmee ziet de verzekeraar volgens de con-

sultant direct de zorgkosten verminderen. Dat kan ook 

nieuw groen opleveren. “Er zijn veel dagbestedingen in 

het groen, waar investeringen in het groen aan vooraf 

moeten gaan. Niet door de verzekeraar zelf, maar door 

instellingen die van die verzekeraar betaald krijgen.”

Voorlopig zal het nog een zoektocht zijn om andere 

fi nancieringsbronnen aan te boren voor stedelijk 

groen, voorspelt onderzoeker Robbert Snep van Wage-

ningen University & Research. “Er zijn allerlei tools en 

maatschappelijke kosten-batenanalyses uitgevoerd om 

het gesprek te voeren, maar de fi nanciering van de stad 

is zo opgebouwd dat er vooral vanuit traditionele pos-

ten geld is voor groen.” Daar komt nu weliswaar geld 

vanuit klimaatbeleid bij, constateert hij, maar geen 

geld van bijvoorbeeld gezondheidsbudgetten. “Er zijn 

betere methoden om inzicht te krijgen (in het gezond-

heidsrendement van groen, HP), maar het verdien-

model is niet opengebroken.” Daar wordt volgens Snep 

wel op allerlei fronten over gesproken, maar het is las-

tig om een na een decennialange praktijk het roer om 

te gooien. “Groen is bij niet-groene professionals voor-

al een leuk decor en wordt niet functioneel bekeken.” 

Een eenvoudige aanpak om de lusten en lasten van 

stedelijk groen eerlijker te verdelen ziet Snep niet: 

“Het is een zaak van starten en systemen bedenken. 

Dan gaat het niet over fi nanciering, maar over regels 

die je afspreekt om tot natuurinclusief bouwen te 

komen. Bijvoorbeeld door aanpassing van aanbeste-

dingen.”

en. Bij

gen.”
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GRECYCLING
APERTTEXTIEL HA

De textielrecycling is aan vernieuwing toe. Ondergronds inzamelen van restafval geeft 
vervuiling in de textielcontainer. Kledingkwaliteit wordt steeds slechter. Ontwikkelingen 
die de berg niet-herdraagbaar textiel fors doen groeien. De oplossing: circulaire verwer-
kingsroutes organiseren en de vraag naar recyclaat stimuleren. Het begin is er.

PIETER VAN DEN BRAND 

Jaarlijks gooien Nederlanders 235 miljoen kilo 

textiel weg, aldus het CBS, 14 kilo per persoon. 

Veel van dat textiel gaat nog altijd bij het rest-

afval, leert een evaluatie van het programma 

‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) door het RIVM. 

Jaarlijks gaat het om ruim 160 duizend ton (5 procent 

van het jaarlijkse restafvalvolume). De 75 duizend ton 

die wel wordt gescheiden, baart bovendien steeds 

meer kopzorgen. Textielcontainers zijn altijd open, 

dus is het verleidelijk daar ander afval in te kieperen. 

Helemaal als de restafvalcontainer afgesloten is met 

een pasjessysteem. Textiel is kwetsbaar en vervuiling 

kan een hele container ongeschikt maken voor her-

gebruik. In ondergrondse textielcontainers die met 

kranen worden gelost, scheuren gedumpte huisvuil-

zakken makkelijk open. Een bijkomend fenomeen is 

‘Fast Fashion’. Goedkope en slechtere kwaliteit kleding 

overspoelt de markt in steeds snellere wisselende col-

lecties. Deze kleding levert de textielinzamelaar niet 

zoveel op en is minder vaak geschikt voor mechani-

sche recycling. Daarmee groeit de berg niet-herdraag-

baar textiel. Charitatieve inzamelaars zien met lede 

ogen toe dat hun markt onder grote druk staat. Opera-

tioneel directeur Simon Smedinga van inzamelbedrijf 

Reshare van het Leger des Heils constateert dat een 

steeds groter deel van het gesorteerde en opgeschoon-

de textiel onverkoopbaar is. “Vroeger was dat vijftien 

procent, inmiddels bijna de helft. Door de slechtere 

kwaliteit kunnen we nog amper tien procent afzetten 

via de tweedehandswinkels, dat was voorheen ruim 

een kwart. Het percentage waar wij onze boterham 

mee verdienen, wordt steeds kleiner. Het is heel hard 

gegaan sinds ik in 2012 met deze baan begon.” 

Gedeelde zorg 

Ook de rijksoverheid zit met een probleem. Nul textiel 

in het restafval blijft een van de voornaamste ambities 

in het beleid naar een circulaire economie in 2050. 

Recyclinghobbels: antwoord ligt in circulaire keten

Een ambitie die verder weg dan ooit lijkt. Reden voor 

het rijk om samen met brancheorganisatie NVRD van 

gemeentelijke afvalbedrijven vanuit het VANG-pro-

gramma een aanvalsplan te lanceren. Naast een kwali-

teitsverbetering bij de inzameling, moeten er betere 

toepassingen komen voor niet-herdraagbaar textiel. 

Gemeenten krijgen adviezen hoe ze in hun aanbeste-

dingen bijvoorbeeld kunnen eisen dat er bij de tex-

tielinzameling op circulariteit wordt gelet. Amsterdam 

doet dat al. De inwoners van de hoofdstad gooien 

jaarlijks 14 miljoen kilo textiel weg, slechts 3,5 miljoen 

kilo krijgt een duurzame bestemming. In de nieuwe 

aan-besteding van het contract voor de inzameling, 

sortering en verwerking van het huishoudelijk textiel, 

legt strategisch adviseur afvalketen Stef le Fèvre uit, 

wil de gemeente marktpartijen uitdagen méér textiel 

in te zamelen met zo min mogelijk vervuiling, bijvoor-

beeld door de inzet van handloscontainers en inzame-
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ling huis-aan-huis, bij scholen en bij retailers. “De 

nadruk ligt niet alleen op inzameling en vervuiling”, 

vertelt Le Fèvre. “De crux is samen met de keten de 

achterkant van de verwerking goed te organiseren en 

een goede bestemming te vinden voor niet-herdraag-

baar textiel. Voorheen gaven we als gemeente een 

concessie af om vervolgens inzamelvergoedingen te 

incasseren. Dat is te passief en draagt niet bij aan 

duurzaamheid. We willen voortaan op het resultaat 

zitten en samen met partijen de instrumenten ontwik-

kelen voor een gezonde businesscase. Samen kunnen 

we bijvoorbeeld calculatiemethodieken ontwikkelen 

die de hele keten overzien om kostendekkend te ope-

reren. Een voorwaarde is wel dat de inzameling van 

textiel transparanter moet worden en er afzetmoge-

lijkheden komen voor gerecycled textiel.” Aan dat laat-

ste draagt Amsterdam zelf volop bij, onder meer door 

de inzet van de eigen inkoopkracht. Zo dragen de 

ambtenaren bij onder meer Stadsbeheer duurzame 

werkkleding. De verwerking van oude uniformen is 

vanaf medio 2021 volledig circulair. Ook is de gemeen-

te in gesprek met de duurzame koplopers onder de 

hotels (goed voor tien procent van de bedden) en 

hieraan gelieerde wasserijen om bed en badlinnen 

circulair te krijgen.

Zaanstad

In Noord-Holland gebeurt nog meer. Reshare en sor-

teerder Wieland Textiles hebben de handen ineen-

geslagen met bedrijven uit de vervezelingsindustrie, 

de spinnerij en de kleding- en textielproductie, om in 

co-creatie circulaire textielproducten te ontwikkelen. 

Eind vorig jaar werd het Dutch Center for Circulair 

Textiles (DCCT) opgericht. Doel van het consortium is 

de schakels van de textielketen met elkaar te verbin-

den: van het inzamelen van gebruikt textiel tot en met 

de productie van nieuw textiel. De ambitie is dat bin-

nen vijf tot tien jaar elk kledingstuk voor minimaal 

20 procent uit gerecyclede grondstoff en bestaat. Ook 

Zaanstad is hierbij betrokken. De gemeente heeft een 

faciliterende rol bij onder meer het vinden van een ge-

schikte locatie voor de recyclingfabriek van het consor-

tium, die eind van het jaar in bedrijf moet zijn. Het 

hart van de fabriek wordt de ‘Fibersort’-machine van 

Wieland, die met Near Infrared kledingstukken op 

materiaal en kleur kan scheiden, en volautomatisch 

knopen en ritsen verwijdert. De verfi jnde sortering 

zorgt ervoor dat het textiel verderop in de keten tot zui-

verdere garens te recyclen is. De grote uitdaging, weet 

directeur-eigenaar Hans Bon van Wieland, blijft het 

vinden van afzetkanalen voor de verschillende materi-

aalstromen. Maar hij is optimistisch. “Er is een enorme 

vraag naar gerecyclede garens, met name in de denim-

industrie. Ik krijg regelmatig orders. Zo’n circulaire 

keten zet je echter niet zomaar even op. Cruciaal is 

dat het gerecyclede textiel niet alleen mooi is, maar 

ook kan concurreren met virgin materiaal. Het moet 

mainstream worden.”

Reshare zamelt in Zaanstad al het textiel in. “Met onze 

kennis van textielrecycling willen we meedenken over 

nieuwe duurzame toepassingen voor niet-herdraag-

baar textiel”, legt Smedinga uit. “In onze visie op een 

betere wereld willen we ervoor zorgen dat deze stroom 

in Nederland wordt verwerkt en niet in landen als 

India en Pakistan, waar dat onder erbarmelijke om-

standigheden gebeurt. Innovatie vergt echter veel in-

vesteringen. Dankzij een Europese subsidie kunnen 

we als consortium gas geven op het Fibersort-project. 

Op termijn is er veel meer nodig. De rijksoverheid zal 

hier haar rol in moeten pakken.”

De Reshare-directeur is te spreken over de nieuwe 

koers van Amsterdam. “Nieuwe modellen zijn nood-

zakelijk. Als Reshare zouden we graag in zo’n samen-

werking willen participeren. Wij gaan stoppen met 

contracten waarin we gemeenten een inzamelvergoe-

ding voor het textiel moeten betalen. Dat is niet meer 

van deze tijd.” Smedinga noemt ook het initiatief van 

Circulus-Berkel. Het inzamelbedrijf van acht gemeen-

ten in de regio Apeldoorn en Deventer heeft de inza-

meling van afgedankt textiel anderhalf jaar geleden 

zelf ter hand genomen en brengt het naar het nieuwe 

Reshare-sorteercentrum in Deventer. “Deze opzet is 

baanbrekend voor ons land, want de hele keten van 

inzameling tot afzet werkt hier samen. Ook deze ge-

meenten willen niet dat het textielafval in het buiten-

land uit het zicht verdwijnt.”

het text

jnt.”
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EN MET DEALE
OOGTEDE DRO

Heel Nederland kende in 2018 een extreme droogte. Ook dit jaar is het droog, al 
bleef de droogte beperkt tot ongeveer een derde van het land, de hoge zandgronden. 
Wat is daaraan te doen? 

RENÉ DIDDE

Na de extreme droogte in 2018 is het voor de 

hoge zandgronden in Nederland ook in 

2019 een droog jaar geweest, concludeert 

Harold van Waveren. De zandgronden 

beslaan ongeveer een derde deel van het grondopper-

vlak van Nederland. De Veluwe, Twente, het Drents 

plateau, de Achterhoek en grote delen van Brabant en 

Limburg vallen eronder. “Deze zandgronden zijn voor 

hun watertoevoer volledig afhankelijk van de regenval”, 

vertelt de voorzitter van Landelijke Coördinatiecom-

missie Waterverdeling (LCW) in Lelystad. “De rest van 

Nederland kan zelfs in tijden van aanhoudende droog-

te door de grote rivieren van voldoende water worden 

voorzien en tegemoetkomen aan de behoefte van de 

landbouw, (drink)watervoorziening en natuur. We 

kunnen een druppel water die via de Rijn bij Lobith 

Nederland binnenkomt via onze fi jnmazige waterin-

frastructuur zelfs tot Zeeland, de kop van Noord-Hol-

land of Oost-Groningen brengen.”

De hoge zandgronden - de naam zegt het al - kunnen 

de waterbeheerders dus niet voorzien van water. Het 

zou enorme pompcapaciteit, energie en kosten vergen. 

Daar komt bij dat Nederland sinds de Tweede Wereld-

oorlog door ruilverkaveling en schaalvergroting in de 

landbouw op sommige plaatsen is “doorgeschoten” 

in de ont- en afwatering, meent de LCW-voorzitter. 

“Het credo is jarenlang ‘liever te droog dan te nat’. 

Sleutelen in de waterhaarvaten, en risicocommunicatie

Tot voor kort gold de vuistregel dat één dag eerder het

land op, één procent meer opbrengst opleverde. De 

droogte bewijst nu dat er ook miljoenen euro’s land-

bouwschade kan optreden door droogte en hittestress. 

Het is kortom zoeken naar de balans tussen het voor-

komen van schade door wateroverlast en door droog-

te”, aldus Van Waveren. In 2018 bedroeg de opbrengst-

derving in de landbouw en de scheepvaart 1 tot 1,5 

miljard euro.

De LCW is onderdeel van het Watermanagement-

centrum Nederland (WCM) in Lelystad en komt in 

actie bij situaties van een dreigend tekort aan water. 

Met zogeheten droogtemonitors verspreidt de LCW 

feitelijke informatie op basis van gegevens over het 

weer en (grond)water in Nederland en de boven-

stroomse landen. Waterschappen, Rijkswaterstaat, 

provincies en gemeenten baseren hierop maatregelen 

als een sproeiverbod voor de landbouw of extra aan-

voeren van water.

Droogtebericht

Eigenlijk kondigde de droogte van 2019 zich al in het 

eerste droogtebericht van de LCW aan. “Al vóór 1 april 

maken we de balans op van de afgelopen winter en 

doen we voorspellingen, mede op basis van de ver-

wachting van het zomerseizoen van drie maanden 

door het KNMI”, zegt Van Waveren. Wat bleek? De dro-
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ge zomer van 2018 werd tot ver in oktober verlengd. 

Er viel amper regen en ook verderop in de winter was 

er minder neerslag dan normaal. Daardoor werd het 

neerslagtekort niet aangevuld en bleef de grondwater-

stand vooral op de hoge zandgronden laag. 

Na twee droge jaren wil de LCW echter niet spreken 

van een trend. “Alles valt binnen de normale verschil-

len tussen de jaren”, zegt Van Waveren. “De echte trend 

is dat het de laatste 120 jaar bijna twee graden warmer 

is geworden. Daardoor treedt meer verdamping door 

de planten en gewassen op en treedt eveneens meer 

neerslag op. Een andere trend is dat de buien inten-

siever en extremer worden, vooral in het westen van 

Nederland.”

De hoge zandgronden zijn de klos in Nederland, zegt 

Van Waveren. “Omdat ze volkomen afhankelijk zijn 

van de neerslag, moeten waterbeheerders, drinkwater-

bedrijven, natuurbeheerders en boeren in de winter 

een zo groot mogelijke watervoorraad opbouwen.” 

Dat betekent concreet dat ze het regenwater ‘s winters 

zo lang mogelijk moeten vasthouden. In onder andere 

Brabant en Limburg zijn sinds eind jaren ‘90 - toen 

‘verdroging’ daar een issue werd - duizenden kleine 

stuwen gemaakt op de hogere delen. “Dat gebeurde 

tot op het niveau van het perceel. Het is nu zaak dat 

verder te verbeteren. Bij waterschap De Dommel heb-

ben boeren die al stuwtjes hebben, een plankje gekre-

gen om het water nog langer vast te houden.” Andere 

terreineigenaren plaatsen houten drempels van dertig 

centimeter op de slootbodem.’

Een innovatieve methode op perceelniveau werd vorig 

najaar voor het eerst in de Achterhoek toegepast. Daar 

kregen tientallen boeren en terreineigenaren een soort 

skippybal met een ventiel uitgereikt. Aangebracht in de 

tientallen duikers in de sloten langs de percelen, kun-

nen de ballonnen in de wintertijd worden opgepompt, 

waardoor het water in de sloot blijft staan en zelfs over-

stroomt. Goed voor de natuur en het grondwaterpeil. 

Moet de boer in het voorjaar het land op om de eerste 

snee gras te maaien, dan laat hij simpelweg lucht uit 

de skippybal ontsnappen. Het land ontwatert, de boer 

doet zijn werk en pompt daarna de ballon weer op.

Van Waveren vindt het een mooie, kleinschalige en 

vooral veel goedkopere maatregel dan de aanleg van 

grootschalige infrastructuur. “Kleinschalige maatrege-

len op grote schaal toepassen, kan deze innovatie op 

een regionaal niveau veel water vasthouden om een 

periode van droogte beter door te komen”, vindt Van 

Waveren.

Risico’s duidelijk maken

Naast dit technisch sleutelen in de haarvaten van de 

waterinfrastructuur, ziet de LCW-voorzitter mogelijk-

heden om de risico’s van watertekorten bij gebruikers 

als boeren duidelijker te maken. “Je kunt je afvragen 

of het kweken van bollen in Drenthe een goed idee is. 

De kans op watertekort is groot en de kans schade 

eveneens. Ik weet niet of bollenboeren deze risico’s 

kennen”, zegt Van Waveren. “Door de zeespiegelstij-

ging en de verminderde zomeraanvoer van de rivieren, 

kruipt ‘s zomers een zouttong de Nieuwe Waterweg bij 

Rotterdam op. En wat komt het zout het eerste tegen? 

De zeer zoutgevoelige teelt van heesters en bomenteelt 

in Boskoop. Dat is voor telers een groot risico.” 

Van Waveren geeft ook aan dat het creëren van buff er-

zones tussen landbouw en droogtegevoelige natuur 

goed kan werken, zoals in De Groote Peel. “Boeren 

worden uitgekocht of krijgen een vergoeding voor na-

tuurinclusieve landbouw.”

In elk geval moet de communicatie over de risico’s van 

de droogte helder verlopen, vindt Van Waveren. “Rijks-

waterstaat en de waterschappen kunnen Boskoopse 

telers vertellen dat ze één keer per vijf jaar een groot 

risico lopen op schade door verzilting die kan oplopen 

tot één miljoen euro. Dat kan een overweging zijn om 

zoetwaterbassins aan te leggen of deels over te stappen 

op de teelt van andere gewassen.”

Ook met de individuele consument moet professioneel 

worden gecommuniceerd. De LCW is blij dat als gevolg 

van de droogte in 2018 drinkwaterbedrijven al vroeg in 

2019 een campagne zijn gestart over spaarzaam water-

gebruik. “De kraan dicht bij het tandenpoetsen, korter 

douchen. Het lijkt kleinschalig, maar als we het alle-

maal doen, helpt het. Net zoals gemeenten kunnen 

nadenken om anders te bouwen, met minder verhard 

oppervlak. Dat biedt niet alleen soelaas tegen droogte 

en hittestress maar is ook eff ectief bij de keerzijde van 

de medaille: extreme buien worden opgevangen in de 

bodem.” 

Op de internationale Ministersconferentie over de Rijn 

in februari volgend jaar in Nederland komen internati-

onale maatregelen tegen onder meer de droogte aan 

de orde, zoals bovenstroomse opvangmogelijkheden. 

“Zonder meer zorgelijk is dat de gletsjers in de Alpen 

steeds meer smelten. De Rijn dreigt daardoor een re-

genrivier te worden, en daarmee gevoeliger voor lang-

durige droge perioden. Opvang van water in natuurlij-

ke waterbassins zou het leed kunnen verzachten.”

natuurli

ten.”

Het plaatsen van een ‘duikerafsluiter’
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DIERVRIENDELIJK 
VLEES
‘Echt vlees’ eten zónder bijbehorend dierenleed en een diep in de boerengrond weg-
zinkende ecologische voetafdruk: dat zou toch prachtig zijn? Nog een paar jaar, dan 
ligt er kweekvlees in de schappen, klinkt het al sinds 2013. De voorspellingen nu? 
Over een paar jaar…

ANNELIES ROON

De allereerste uit stamcellen opgekweek-

te hamburger werd in augustus 2013 ge-

presenteerd in de Riverside Studios in 

Londen, door de Nederlander Mark Post. 

Post, tegenwoordig ook wel bekend als ‘de vlees-

professor’ is een heleboel: farmacoloog, hoogleraar 

vasculaire fysiologie aan de Universiteit Maastricht, 

hoogleraar angiogenese bij weefselkweek aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, en mede-oprich-

ter en chief scientifi c offi  cer van Mosa Meat, een be-

drijf dat kweekvlees ‘in 3 tot 4 jaar’ geschikt wil ma-

ken voor de consumentenmarkt. ‘We hebben de prijs 

van ons kweekvlees de afgelopen jaren aanzienlijk 

kunnen verlagen’, valt te lezen op de homepage van 

de website. En dat is maar goed ook: de allereerste 

IVM-hamburger (waarbij IVM staat voor In Vitro 
Meat) kostte een slordige 250.000 euro, gefi nancierd 

door Sergey Brin, mede-oprichter van Google. Op-

schaling van de productie is een voorwaarde om van 

kweekvlees een gangbaar en betaalbaar levensmiddel 

te kunnen maken. Opschaling en doorontwikkeling. 

Want de basiscellen mogen dan van dierlijke afkomst 

zijn; smaak en structuur van kweekvlees zijn volgens 

de enkeling die tot dusverre een kostbaar hapje 

mocht nemen, nog niet concurrerend met een ‘echte’ 

burger. En misschien ook wel niet met een vleesver-

vanger op plantaardige basis. 

De zegeningen van kweekvlees

Toch geloven wereldwijd een handvol spelers in de 

zegeningen van kweekvlees: de milieubelasting zou 

vele malen lager zijn (minder water- en energiever-

bruik, minder uitstoot van broeikasgassen, minder 

veevoerproductie,) en intensieve veehouderij (lees: 

dierenleed) en antibioticagebruik zouden tot het verle-

den gaan behoren. Prachtig. Net als bij de vervanging 

van vlees door plantaardige producten, zou je kunnen 

zeggen, maar kweekvleespioniers denken daar anders 

Kweekvlees in het schap: nog een paar jaar wachten

over. Directeur Bruce Friedrich van het Good Food 

Institute (GFI) in Washington, een Amerikaanse ngo 

die het zoeken naar duurzame alternatieven voor vlees 

stimuleert, denkt dat overstappen op een plantaardig 

dieet ‘een lastige boodschap is’. “Mensen willen nou 

eenmaal vlees eten”, luidt zijn eenvoudige verklaring in 

een Skype interview met de Volkskrant (2018). Daarbij 

denkt Friedrich zelfs dat kweekvlees op den duur ‘ge-

woon vlees’ zal gaan vervangen, ‘zoals de auto de paar-

denkoets naar het museum heeft verbannen’. Anderen 

zien eerder een tweedeling voor zich: kweekvlees als 

betaalbaar massaproduct en kleinschalige veehouderij 

als leverancier van luxe nostalgie voor de welgestelde 

consument. 

Met één cel de wereld veranderen

Zo ver is het voorlopig nog lang niet. Zoals gezegd: 

opschaling van het productieproces is de volgende 

grote uitdaging. Hoe ziet dat productieproces er on-
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VOEDSELVERDUURZAMING

geveer uit? Wie het introductiefi mpje op de website 

van het Amerikaanse kweekvleesbedrijf Just bekijkt, 

ziet een kippenboer die een ‘very special chicken’ 

liefdevol tegen de borst houdt en vervolgens in een 

ruime ren in de middle of nowhere zet. Waarom is niet 

helemaal duidelijk: de kip blijkt slechts de leverancier 

van een veer, waarmee Just de wereld van vlees kan 

voorzien. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Een 

vergelijkbare claim doet de Nederlandse startup 

Meatable: ‘One cell to change the world’. Kweekvlees 

wordt inderdaad opgekweekt uit cellen, maar wel 

wat meer dan één. 

Prikje in de bil

‘Vleesprofessor’ Post legt uit hoe dat ongeveer in zijn 

werk gaat. ‘Door een prikje in de bil van een koe, ont-

trekken we een kleine hoeveelheid cellen: ongeveer 

een centimeter bij een millimeter. Daarin zitten dui-

zenden stamcellen, die we in een laboratorium expo-

nentieel laten vermenigvuldigen. Uit één cel kan in 

theorie 10.000 kilo vlees worden gekweekt. Maar dan 

moet je er wel voor zorgen dat er een weefsel ontstaat. 

Het mooie van gespecialiseerde stamcellen uit spier-

weefsel, is dat deze zichzelf organiseren, wanneer je de 

juiste condities aanbrengt. Spiercellen willen samen-

trekken, dat zit erin ingebakken. Door deze cellen in 

kleine donutvormige bakjes te plaatsen, bijten ze el-

kaar als het ware in de staart en gaan ze spanning 

opbouwen: de belangrijkste stimulus om eiwit te ma-

ken. Zo ontstaan vezels.’ Je hebt vijftig- tot zestigdui-

zend vezels nodig voor één hamburger. Voor die eerste 

peperdure hamburger uit 2013 werden deze vezels 

handmatig tot een hamburger gevormd. Dat proces 

moet, om binnen de marges van het bruikbare te ko-

men, aanzienlijk minder arbeidsintensief worden. 

In juli 2018 ontving Mosa Meat een kapitaalinjectie van 

7,5 miljoen euro van het Duitse biotechbedrijf Merck 

om hieraan te werken.

Kalfsserum

Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook losse cellen 

hebben voeding nodig om te kunnen groeien in een 

kunstmatige omgeving. Daarvoor werd aanvankelijk 

vaak foetaal kalfserum gebruikt, dat wordt verkregen 

door het ‘verbloeden’ van ongeboren, vaak nog leven-

de kalveren die ontdekt worden tijdens de slacht van 

zwangere koeien. Medisch bioloog Jan van der Valk 

schreef hierover een opiniestuk op de website van 

Universiteit Utrecht: ‘Hoewel deze kalveren, en het 

verkregen bloed, worden gezien als bijproduct van de 

slacht, dat anders voor andere doeleinden zou worden 

gebruikt, kleven er nadelen aan de productie en het 

gebruik van foetaal kalfsserum. De kans is groot dat 

het kalf lijdt aan pijn en stress tijdens de bloedafname, 

en de samenstelling van serum is niet altijd even 

constant.’ 

Plantaardig vleesvoer

Meatable en Just weten dit rouwrandje aan het 

‘diervriendelijke’ kweekvlees te voorkomen door uit-

sluitend plantaardig kweekmateriaal te gebruiken, 

claimen ze op hun websites. Inmiddels ontwikkelt ook 

Mosa Meat celvoeding op basis van algen en bacteriën. 

De industrie voor deze celvoeding moet nog worden 

opgezet. Het valt te verwachten dat deze nieuwe ‘vlees-

voerfabrieken’ aanzienlijk minder beslag zullen leggen 

op de landbouwgrond dan de conventionele veevoer-

productie. Een koe is namelijk een zeer ineffi  ciënte 

vleesproducent: de schattingen voor de hoeveelheid 

veevoer die nodig is voor één kilo vlees lopen uiteen 

van zo’n zeven kilo tot ruim twaalf. Maar nog niemand 

kan precies becijferen hoeveel lager de milieu-impact 

van de productie van kweekvlees zal uitpakken na 

opschaling. Oxford University deed in 2011 een bere-

deneerde schatting: tot 45 procent minder energie-

verbruik, 96 procent minder water en 99 procent min-

der landbouwgrond. De aspirant-producenten zelf 

noemen vergelijkbare percentages. Indrukwekkende 

cijfers, waarvan iedereen hoopt dat ze kunnen klop-

pen, behalve misschien veehouders en vleesindustrie. 

Er zijn echter nog te veel onzekerheden in de manier 

waarop de productiewijze van zowel het kweekvlees 

zelf, als van de voedingsbodem voor de cellen, zich 

verder zal ontwikkelen, om hier een zinnige uitspraak 

over te kunnen doen.

Verboden te proeven

Vooralsnog wil de Nederlandse Voedsel- en Waren-

autoriteit (NVWA) geen risico’s  nemen met deze voed-

selinnovatie. In mei 2018 verzegelde de autoriteit de 

eerste pakketten kweekvlees die bedoeld waren om er 

in een restaurant van te proeven. Als het product nog 

niet klaar is voor de markt, mag het niet geproefd wor-

den, oordeelde de NVWA. Om kweekvlees op de markt 

te kunnen brengen, moet het aan een uitgebreid veilig-

heidsonderzoek worden onderwerpen, waarna de 

resultaten eerst moeten worden beoordeeld door de 

Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). Vervol-

gens stemmen de lidstaten dan over een eventuele toe-

lating voor de gehele EU-markt. Alles bij elkaar kan 

het dus nog wel even duren voordat we zelf de eerste 

kweekvleesburger in de pan kunnen laten glijden. 

Laten we zeggen: nog een paar jaar.

nen la

jaar.
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VEELZIJDIG
ZEEGRAS 
Als sleutelsoort kan zeegras zorgen voor o.a. meer biodiversiteit, kust- en oeverbescher-
ming, koolstofopslag, helderder water en een betere waterkwaliteit. Vroeger groeide de 
wonderplant overal, nu slechts sporadisch. In de Waddenzee en het Zeeuwse Grevelin-
genmeer wordt gesleuteld aan zeegrasherstel. Eenvoudig blijkt dat niet. 

ADDO VAN DER EIJK

Eens stond de Nederlandse delta vol met zee-

grasvelden. Forse arealen in Zeeland en de 

Waddenzee kleurden onder water groen. In de 

westelijke Waddenzee lagen zelfs uitgestrekte 

velden van acht- tot vijftienduizend hectare. “Al dat 

zeegras stierf in de jaren dertig massaal af, vermoede-

lijk mede door een wierziekte”, vertelt Laura Govers, 

onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen en het 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der 

Zee (NIOZ). Elders in de Waddenzee, in Duitsland en 

Denemarken, keerde zeegras rond de eeuwwisseling 

terug. In Nederland niet. Bij ons resteren slechts enkele 

kleine plekken, in minimale dichtheden, en ook die 

nemen volgens Govers af. 

Biobouwer

Nederland ambieert een heropleving van zeegras. Het 

streven komt terug in menig overheidsnota. Zo wil de 

Derde Nota Waddenzee het areaal vergroten, net als 

de Kaderrichtlijn mariene strategie. Een beleidsnotitie 

spreekt zelfs over tienduizend hectare zeegras in 2028, 

volgens Govers een “uit de lucht gegrepen getal”. 

De voorkeur voor zeegras is niet voor niets. Volgens 

Govers is deze plant een zogeheten biobouwer. “Bio-

bouwers zoals zeegrasvelden en mosselbanken creë-

ren betere omstandigheden voor zichzelf en anderen. 

Zeegrasvelden zijn biodiversiteit-hotspots. Talloze 

soorten, zoals alikruiken, jonge vissen en zeepaardjes, 

zijn ervan afhankelijk. Zeegras biedt voedsel, een 

schuilplaats en zorgt door het invangen van zand en 

slib voor helderder water.” Herstel van zeegras dient 

volgens haar meerdere maatschappelijke doelen. De 

link met het klimaat is evident, omdat zeegrasvelden 

enorme hoeveelheden CO2 vastleggen, dertig keer 

meer dan tropische bossen. “Ze zorgen ook dat de zee-

bodem meegroeit met de zeespiegelstijging en dragen 

door golven te dempen bij aan kustbescherming.”

Er wordt gewerkt aan herstel, maar het is een klus

Uitbundig mini-zeegrasveld

Herstel van zeegras kent een lange historie en blijkt ui-

termate complex. Al in de jaren vijftig vonden proeven 

plaats. Het herstelproject waar Govers aan werkt, start-

te vijf jaar terug. Wetenschappers van universiteiten, 

Natuurmonumenten, the Fieldwork Company en 

Rijkswaterstaat werken samen. Inmiddels lijkt sprake 

van een doorbraak. “We krijgen het herstel onder de 

knie. Ik denk dat we nu weten hoe we een nieuw veld 

van droogvallend groot zeegras kunnen realiseren”, 

aldus Govers. Bij het vogeleiland Griend in de Wad-

denzee groeiden afgelopen zomer uitbundige mini-

zeegrasvelden. Zo’n vijftig planten per vierkante meter 

telde Govers in een aantal proefvlakken, in totaal 25 

duizend zeegrasplanten. Herstel van zeegras vergt een 

gecompliceerde route. “Het zaad halen we in Duits-

land, op plekken waar nog volop zeegras groeit. In de 

natuur overwintert zeegraszaad in de wadbodem. Wij 

bootsen dat proces in een loods na. Met bakken met 

bruisend zeewater en een koeling waarin het zaad 
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NATUUR EN KUSTBESCHERMING

overwintert. In het voorjaar injecteren we de zaden, 

vermengd met zeeklei, met verbouwde kitspuiten in 

de wadbodem.” 

Opschaling

Het herstelprocedé is ontwikkeld na jaren van vallen 

en opstaan. Talloze zaaimethoden, zoals het zaad in 

zakken aan palen hangen, brachten niet het gewenste 

resultaat. Probleem was ook een schimmelinfectie, 

waarmee nagenoeg alle zaden waren besmet. “We 

behandelen de zaden nu met een lage concentratie 

kopersulfaat. Dat werkt.” Volgend jaar vindt bij Griend 

een opschaling plaats. Hopelijk lukt het dan om een 

zeegrasveld een duurzame kickstart te geven. Het pro-

ject richt zich op herstel van droogvallend groot zee-

gras, maar er bestaan meer varianten en soorten. 

“Droogvallend groot zeegras valt bij laagwater droog. 

De plant is eenjarig. Je hebt ook droogvallend meerja-

rig klein zeegras en meerjarig groot zeegras dat altijd 

onder water leeft. Binnenkort starten proeven met her-

stel van ondergedoken groot zeegras. We vermoeden 

dat klein en groot zeegras elkaar helpen. Daarom zaai-

en we beide soorten volgens jaar samen in.”

Grevelingenmeer 

Ook in het Zeeuwse Grevelingenmeer wordt gewerkt 

aan zeegrasherstel. Daar is Rijkswaterstaat aan de 

slag met de in de Waddenzee opgedane kennis. Th ijs 

Poortvliet, adviseur waterbeheer van Rijkswaterstaat, 

ziet zeegras als een ecologische sleutelsoort. “Rijks-

waterstaat heeft als taak om de Zeeuwse wateren ge-

zond te krijgen. Herintroductie van groot zeegras kan 

daarbij helpen. De planten stabiliseren de bodem, 

waardoor het slib minder opwervelt en het water hel-

derder wordt.” 

Een betere waterkwaliteit staat voor het Grevelingen-

meer hoog op de agenda. De bodem van het meer 

bestaat nu grotendeels uit een kale uitgestorven vlakte, 

waarbij het water onderin soms bijna zuurstofl oos is. 

Boosdoener: de Brouwersdam, die het meer in 1971 

afsloot van de Noordzee. “Vroeger groeide in het 

Grevelingenmeer vierduizend hectare zeegras. Het 

zeegras besloeg een derde van het meer. “

Brouwersdam weer open

Het kabinet besloot afgelopen voorjaar om de Brou-

wersdam op meerdere plekken te openen. Minister 

Cora van Nieuwenhuizen trekt er 75 miljoen euro voor 

uit. De verwachting is dat het zeeleven ervan opbloeit. 

“Dankzij de openingen komt eb en vloed terug en 

wordt het water dagelijks ververst. Dat is positief. 

Aan de andere kant krijgen we met het getij meer golf-

werking en wordt het water door turbulentie mogelijk 

troebeler. De oevers worden blootgesteld aan hogere 

golven. Zeegras kan de oevers beschermen door gol-

ven te dempen.” 

Poortvliet is overtuigd van de heilzame werking van 

zeegras. Dat herstel niet eenvoudig wordt, weet hij uit 

de Waddenzee. Trial en error, noemt hij de aanpak. 

“We hebben diverse methoden, die eerder zijn be-

proefd in de Waddenzee, getest. Zo zijn plots ingezaaid 

met zakken met daarin zeegraszaad, andere zijn met 

kitspuiten ingezaaid. De resultaten zijn wisselend. 

Sommige plots raakten overgroeid met algen, andere 

leverden een te lage dichtheid planten op.” 

Balans opmaken

Nieuwste loot: niet het zaad inzaaien, maar hele zee-

grasplanten uit Denemarken naar het Grevelingen-

meer verhuizen. Vorig jaar vond een eerste test plaats. 

“In een aantal proefvelden doen ze het goed. De kunst 

is om krabben buiten te houden, en alikruiken binnen. 

Krabben eten de planten op, terwijl alikruiken de algen 

opeten.” De experimenten in het Grevelingenmeer 

lopen tot 2021. Dan wordt de balans opgemaakt over 

de haalbaarheid van zeegrasherstel in het Grevelingen-

meer. Poortvliet is positief gestemd. “Uiteindelijk wil-

len we toe naar een groot zeegrasveld dat zichzelf in 

stand houdt, tegen een storm bestand is en uitbreidt 

naar andere locaties. Dan neemt de natuur het over.”

reidt

over.”

Zeegras ‘zaaien’
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CHT EEN ANDER LIC
SOP ONDERWIJS

Voor elke WakaWaka solar lamp die in rijke landen wordt verkocht gaat er ook een als do-
natie naar een van de miljard mensen op de wereld die nog altijd geen toegang hebben 
tot het lichtnet. Afgelopen schooljaar werden de lampen ook gedoneerd vanuit het educa-
tieproject Milieubende, gefi nancierd door de WakaWaka Foundation dankzij een donatie 
van de ASN bank. Wat hebben verlichting, educatie en klimaat met elkaar te maken?

WIM VERHOOG, MET BIJDRAGEN VAN ANNELIES ROON

Met talloze werkende lichtschakelaars 

onder handbereik realiseren we het 

ons hier niet, maar de beschikbaar-

heid van licht heeft een enorme 

impact op sociaaleconomische ontwikkeling. Gezin-

nen die geen stroom hebben, zitten direct in het don-

ker zodra de zon ondergaat. Ze gebruiken dan vaak 

kerosinelampen of kaarsen, met als gevolg dat dage-

lijks duizenden mensen ernstige brandwonden oplo-

pen. De giftige stoff en die vrijkomen door kerosine 

leiden tot ademhalingsproblemen en ziektes als COPD 

en longkanker. Een WakaWaka solar lamp laadt over-

dag op en geeft ’s avonds licht. 

De beschikbaarheid van dergelijk licht is in vele op-

zichten een ongelofelijke vooruitgang in het bestaan 

van mensen, maar maakt het ook voor kinderen mo-

gelijk om hun huiswerk te doen. En vooral dat is ook 

belangrijk voor het klimaat: onderwijs - voor meisjes 

en vrouwen in het bijzonder - blijkt een cruciale rol te 

kunnen spelen bij het terugdringen van de opwar-

ming van de aarde. Die doorwerking is er via meerde-

re sporen, zo valt onder meer in het boek Drawdown 

te lezen. 

Boeren (v)

Gemiddeld is in de armere delen van de wereld 43 pro-

cent van de landarbeiders vrouw. Zij produceren 60 

tot 80 procent van de voedselopbrengsten. Vaak niet 

of slecht betaald, bewerken zij landbouwgronden en 

onderhouden ze boomgaarden, zorgen ze voor de vee-

stapel en werken ze in moestuintjes. Het merendeel 

hoort bij de 475 miljoen families van kleine boeren met 

minder dan 2 hectare land, dat deels ook in hun eigen 

onderhoud voorziet. Tegelijkertijd hebben ze vergele-

ken met hun mannelijke tegenhangers minder toegang 

tot een hele reeks hulpbronnen: van onderwijs tot kre-

Wat verlichting voor de wereld kan betekenen 

dietverlening en technologische hulpmiddelen. Het 

opheff en van de ongelijkheid tussen de seksen kan het 

leven van vrouwen, hun families en de gemeenschap-

pen waarin ze leven verbeteren en tegelijkertijd een 

bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming 

van de aarde. Volgens de FAO zullen de landopbreng-

sten van vrouwelijke, kleine boeren namelijk met 20 
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tot 30 procent verbeteren wanneer zij gelijke toegang 

krijgen tot productiebronnen. De totale landbouw-

opbrengsten zullen in lagelonenlanden met 2,5 tot 4 

procent toenemen en het aantal ondervoede mensen 

wereldwijd zal dalen met 12 tot 17 procent. En wan-

neer landbouwgronden een goede opbrengst hebben, 

is er minder noodzaak om bossen te kappen voor 

nieuw land, waarmee bos als opslagplaats voor kool-

stof behouden blijft. Omdat steeds meer mannen naar 

de stad trekken, op zoek naar alternatieve inkomsten-

bronnen, spelen vrouwen in lagelonenlanden een 

steeds grotere rol in de landbouwcultuur. Tegelijkertijd 

wordt hen verhinderd om beslissingen te nemen over, 

en te investeren in de grond die ze onder hun hoede 

hebben. Hun verantwoordelijkheden nemen toe, maar 

hun mogelijkheden, rechten en middelen vaak niet. 

Uiteraard gaat het bij de obstakels om meer dan onder-

wijs. Culturele patronen stellen vrouwen op diverse 

manieren op achterstand, maar zonder onderwijs dat 

met name meisjes en vrouwen empowert, kennis en 

inzichten aanreikt waarmee ze de patronen kunnen 

zien en mogelijk doorbreken, is verandering über-

haupt moeilijk denkbaar. Drawdown, dat uitgebreider 

op dit onderwerp ingaat, becijfert dat verbetering van 

met name de positie van vrouwelijke boeren op een 

areaal van 40 miljoen hectare door hen beheerde land-

bouwgrond tot 2050 een reductie van 2,1 gigaton CO2 

kan opleveren.

Gezinsplanning

Het IPCC heeft pas in 2014 voor het eerst de beschik-

baarheid van voortplantingsgerelateerde gezondheids-

zorg als factor meegenomen in zijn samenvattend on-

derzoeksverslag. Daarbij werd bevolkingsgroei aan-

gewezen als een belangrijke bepalende factor voor 

broeikasgasconcentraties. Het onderwerp was en blijft 

taboe in veel landen en instituties, ingegeven door de 

overtuiging dat het ter discussie stellen van bevolkings-

groei, of methodes om deze te beperken, impliciet 

draconisch zijn en een aff ront tegen de waarde van het 

menselijk leven. Daartegenover staat dat het erkennen 

van de waardigheid van vrouwen en kinderen door de 

mogelijkheid van gezinsplanning wel iets heel anders 

is dan dwingende geboortepolitiek van bovenaf om de 

geboortecijfers naar beneden (of omhoog) te krijgen. 

Het gaat in de kern vooral om vrijheid en kansen van 

vrouwen en de erkenning van menselijke grondrech-

ten. Uit onderzoek is bekend dat vrouwen die meer 

onderwijs hebben genoten minder en gezondere kin-

deren hebben en goed zorgen goed voor hun repro-

ductieve gezondheid. 

In 2011 publiceerde Science een demografi sche analy-

se van de invloed van onderwijs voor meisjes op de 

bevolkingsgroei. De beschrijving betreft de eff ecten 

van de snelle stijging van het opleidingsniveau die 

plaatsvond in Zuid-Korea. Wanneer alle landen met 

een beperkte educatiegraad in eenzelfde tempo een 

inhaalslag zouden maken tot een niveau waarop alle 

meisjes primair en voortgezet onderwijs volgen, zo 

luidt de projectie, dan zal de wereld in 2050 843 mil-

joen minder mensen tellen. Brookings Institution zegt 

hierover: ‘Het verschil tussen een ongeschoolde vrouw 

en een vrouw met 12 jaar onderwijs is vier tot vijf kin-

deren. En juist in de landen waarin meisjes de minste 

kans hebben op onderwijs, is de bevolkingsgroei het 

grootst.’ 

Drawdown becijfert dat een bredere acceptatie van ge-

zinsregulatie en gezinsplanning het aantal wereldbe-

woners brengt op 9,7 miljard inwoners in 2050, een 

miljard minder dan in een scenario waarin niet of nau-

welijks op dit thema geïnvesteerd wordt. Via zaken als 

energieverbruik, voedsel, afval en vervoer scheelt dat 

tot 2015 maar liefst 119,2 gigaton aan CO2-emissies. 

Daarvan kun je circa de helft op het conto schrijven 

van onderwijs voor meisjes, omdat dat zo’n groot eff ect 

heeft op gezinsplanning. 

Kortom: zoiets ‘eenvoudigs’ als een solar lamp kan de 

wereld verrassend veel goeds brengen. Immers: zon-

der licht geen huiswerk. En individueel huiswerk na 

een halve dag school (het andere dagdeel moeten weer 

andere kinderen van het klaslokaal en de onderwijzer 

gebruik maken) met ook nog eens vele tientallen kin-

deren in de klas is niet bepaald een overbodige luxe... 

kin-

uxe...

Scholieren ‘long distance’ verbonden 
Onlangs nog fi nancierden ASN Bank en de Waka-Waka Foundation (de 

stichting die ook de donatie van lampen verzorgt) in Nederland een ronde 

van de ‘Milieubende’. In zo’n ronde (zie ook MilieuMagazine nr. 1 van dit jaar) 

brengen acteurs een spetterende voorstelling in de bovenbouw van het ba-

sisonderwijs. Lastige waarheden worden op een herkenbare en humoristi-

sche manier gebracht, vermengd met een dosis onbekommerde ongein. Als 

de leerlingen eenmaal stuiteren van enthousiasme, krijgen ze van de acteurs 

te horen dat ze allemaal, zonder het te weten in een wedstrijd zijn beland: 

een milieuheldenwedstrijd. Wie de beste ideeën bedenkt om de wereld 

duurzamer te maken, wint. Geen leerling die daar ‘nee’ tegen zegt. 

In het Milieubende-project, dat de WakaWaka Foundation dankzij een dona-

tie van de ASN Bank kon aanbieden, stonden energie, klimaat en ontwikke-

ling centraal. Tot het project behoorde ook dat een school in Rubengera, 

Rwanda via hun ‘Solar Library‘ aan alle leerlingen een solar lamp beschik-

baar kon stellen. En daar bleef het niet bij. Ook een persoonlijke verbinding 

met die scholieren aan de andere kant van de wereld – zelfs via een live 

Skype-verbinding - was een onderdeel van het project en liet menig leerling 

hier ontdekken hoe een groot goed het eigenlijk is om überhaupt huiswerk te 

kunnen maken. Dat leidde zelfs nog tot een sponsorloop door de leerlingen 

van de Haarlemse Beatrixschool die duizenden euro’s opleverde, waarmee 

vervolgens nog meer Rwandese leerlingen geholpen konden worden. 
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Ingenieurs verbonden aan de University 

of Calgary hebben een manier gevonden 

om relatief eenvoudig en goedkoop wa-

terstof te produceren. 

Door zuurstof in teerzanden te injecte-

ren, blijkt de temperatuur in de grond te 

stijgen. Het gevolg is dat uit de olie wa-

terstofgas vrijkomt, dat door speciale 

membraanfi lters van andere gassen kan 

worden gescheiden. De procedure werkt 

in teerzanden maar ook uitgeputte en af-

gedankte olievelden: overal waar nog olie 

in de grond zit die kan worden verwarmd. 

Zelfs bij olievelden die nog gewoon in ge-

bruik zijn, kan deze techniek worden in-

gezet. In dat geval wordt uit een bestaand 

olieveld niet langer olie gewonnen, maar 

waterstof. Een vervuilende, fossiele bron 

Waterstof uit teerzanden 
en (afgedankte) olievelden

Energie

kan zo een nieuw leven krijgen. 

Door in de productiebronnen waterstof-

fi ltermembranen te plaatsen, wordt enkel 

de waterstof gewonnen en blijven onge-

wenste bijproducten als koolstofdioxiode 

en methaan in de grond achter. 

Het bedrijf Proton Technologies dat de 

techniek mede-ontwikkelde werkt aan de 

commerciële toepassing ervan. De be-

staande infrastructuur en distributiekana-

len rond de olievelden zouden volstaan, 

waardoor de productiekosten laag blij-

ven:. slechts 10 tot 50 dollarcent per kilo 

H
2
 tegen 2 dollar nu. De benodigde zuur-

stof kan ter plaatse worden geproduceerd. 

Daarvoor is niet meer dan 5 procent van 

de gewonnen energie nodig. 

        (Bron: De Ingenieur) 

Online supermarkt Picnic heeft al het 

wegwerpplastic uit de digitale schappen 

gehaald. 

Het bedrijf Picnic is een supermarkt zon-

der fysieke winkels. De klant doet z’n be-

stellingen via een app, waarna deze zon-

der extra kosten worden thuisbezorgd. 

Begin dit jaar bezorgde het snelgroeiende 

bedrijf al in zeventig plaatsen en telde het 

2.500 werknemers. 

In het assortiment vervangt Picnic nu alle 

plastic rietjes, roerstaafjes, bordjes, be-

kers, schaaltjes, kommen en bestek door 

duurzame,biologisch afbreekbare 

Picnic stopt met wegwerpplastic
Afval

alternatieven. Met deze maatregel loopt de 

supermarkt ver vooruit op het besluit van 

het Europees Parlement dat er per 2021 

geen plastic wegwerpproducten meer mo-

gen worden verkocht.

Als altnernatief biedt het bedrijf een volle-

dig assortiment aan bestek en wegwerp-

bordjes van bagasse, papier en (op poly-

melkzuur gebaseerde) CPLA. Bagasse is 

een restmateriaal van suikerriet dat ge-

woon bij het gft-afval kan. De papieren 

rietjes, gekleurde bekers en bordjes kun-

nen bij het oud papier. CPLA is biologisch 

afbreekbaar.        (Bron: Persbericht Picnic) 

De komende jaren gaan er op veel tra-

jecten meer, langere en nieuwe treinen 

rijden. ProRail onderzoekt of dat logis-

tiek mogelijk is, of de infrastructuur dat 

aan kan, en of dat voldoet aan de ge-

luidstrillingen- en veiligheidsnormen. 

Aanpassingen die meer en langere treinen 

mogelijk maken zijn het aanleggen van 

extra spoor en meer opstelterreinen, het 

verlengen en verbreden van perrons, en 

het aanpassen van de energievoorzie-

ning. Op het laatste punt knelt het echter, 

waarschuwt ProRail: door een tekort aan 

stroom is het volgens haar niet mogelijk 

om met meer treinen of met nieuwe of 

Transport

Tekort aan stroom op het spoor 
langere treinen te gaan rijden. De spoor-

beheerder meldt uit een inventarisatie 

dat er meer dan zestig ‘knelpunten’ zijn. 

Op deze trajecten moet vanaf nu kritisch 

gekeken worden naar de energiehuishou-

ding. Om het probleem aan te pakken 

moeten volgens het spoorbedrijf meer of 

grotere transformatoren worden neergezet, 

die meer elektriciteit naar de bovenleidin-

gen voeren. Ook de kabels die langs het 

spoor liggen zouden nu een maatje te klein 

zijn. Een structurele aanpak ligt ook in een 

verhoging van de bovenleidingspanning 

van 1500 naar 3000 Volt.

                     (.Bron: SpoorPro Nieuwsbrief) 
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´Horrorplant´ gewoon te koop
Onderzoek van Vakblad Stad + Groen 

heeft geleerd dat levende stokken van 

de invasieve Japanse duizendknoop nog 

gewoon worden verhandeld via de 

Nederlandse bloemenveilingen van 

Royal Flora Holland en Plantion. Ook 

werden ze volop aangeboden bij bloe-

misterijen, alwaar de stokken bij (onwe-

tende) consumenten een risico vormen 

voor verdere verspreiding. 

Uit het onderzoek bleken de verse stokken 

bij meer dan de helft van de ondervraag-

de bloemisten te koop of te bestellen. Ze 

worden aangeboden onder de namen als 

‘polygonumstokken’ of ‘Hollandse bam-

boe’. De twee bloemenveilingen bevestig-

den dat de levende stokken via hun veiling 

te koop zijn. Plantion gaf wel aan bezig te 

zijn met een verbod. Ook binnen een re-

gelgevende stuurgroep waaraan de vei-

Exoten

koop van duizendknoop is nergens in de 

EU verboden en geen enkele variant staat  

op de Unielijst van invasieve exoten of is 

bestempeld als invasieve exoot op basis 

van de Wet natuurbescherming. Minister 

Schouten sprak zich begin dit jaar nog ne-

gatief uit over het opnemen van duizend-

knoop in wetgeving. (Vakblad Stad+Groen)

lingen zijn verbonden zou over het onder-

werp worden gesproken.

Een deel van de stokken die in het onder-

zoek werden aangetroffen was al uitgelo-

pen in de verkoopbakken. Bloemisten be-

amen dat de stokken mits gezet op water, 

met een beetje extra geduld, verder kun-

nen groeien. Japanse-duizendknoopon-

derzoeker Chris van Dijk (WUR) noemde 

de groene stengels een risico voor verde-

re verspreiding van de exoot en reageerde 

verbaasd: ‘Ik wist niet dat dit nog op rede-

lijk grote schaal speelde.’

De negatieve impact van deze exoot, 

door landelijke media tot ‘horrorplant’ 

gedoopt, wordt wijdverspreid erkend. De 

bestrijding of beheersing ervan is al een 

miljoenen business; alleen al Amster-

dam trekt de komende jaren 8,2 miljoen 

euro uit om de exoot te bestrijden. De ver-

Uitbreiding New 
Energy Coalition
Stichting New Energy Coalition is ver-

sterkt met nieuwe partners: Wetsus en 

de Nederlandse vestiging van DNV GL.

New Energy Coalition wil de energietransi-

tie helpen versnellen. Het is een brede en 

groeiende coalitie met kennisinstellingen 

zoals Rijksuniversiteit Groningen en Han-

zehogeschool, met de energiesector, over-

heden, bedrijfsleven en industrie. Als kata-

lysator stimuleert de coalitie innovatie en 

educatie door kennis, beleid en onderne-

merschap bij elkaar te brengen.

Nieuwe partner Wetsus creëert doorbraak-

innovaties op het terrein van de watertech-

nologie via een unieke samenwerking tus-

sen meer dan 100 internationale bedrijven 

en 20 Europese universiteiten. Het aan-

dachtsgebied van Wetsus heeft een over-

lap met dat van de energietransitie die kan 

worden gebruikt voor het aanjagen van 

duurzame oplossingen op beide terreinen.

Internationaal adviesbureau DNV GL is be-

kend van wereldwijd erkende testen en le-

vert expertise op gebied van wind- en 

zonne-energie, transmissie en distributie, 

grids, opslag en e-mobiliteit. In een part-

nershap willen de twee slimme oplossin-

gen in de energietransitie aanjagen, bei-

den de mening toegedaan dat de transitie 

alleen dan succesvol zal zijn wanneer een 

mix van energiesoorten gelijktijdig wordt 

ingezet. 

      https://newenergycoalition.org

Dwarsligger als 
faunapassage
Movares heeft een nieuw type faunapassage ontwikkeld, waardoor kleine 

dieren als salamanders en kikkers direct onder het spoor kunnen overste-

ken. Daarmee loopt nu een test bij het Naardermeer.

Het gaat om twee dwarsliggers met een opening waar de dieren doorheen 

kunnen lopen. Deze zijn al geplaatst bij natuurgebied Naardermeer als onder-

deel van een tweejarige proef. De dwarsligger faunapassage is de laatste van 

negen faunapassages die in en rond het natuurgebied zijn aangelegd. De pro-

vincie Noord-Holland heeft hiervoor 17 miljoen euro vrijgemaakt.

“We gaan de komende twee jaar samen met Movares en ProRail monitoren 

welke dieren - en in welke mate - gebruikmaken van deze passage. Als de uit-

komst hiervan positief is, dan wordt dit type faunapassage mogelijk ook op 

andere plekken in Nederland toegepast”, licht woordvoerder Martine van den 

Heuvel van de Provincie Noord-Holland toe.

                                   (Bron: SpoorPro Nieuwsbrief)

Energie Ecologie en transport 
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Hero Balancer maakt tegen geringe kosten bestaande 
verwarmingssystemen slim aanstuurbaar, met als resul-
taat gemiddeld bijna een kwart minder energiekosten.

Stefan Kloosterboer is directeur van Hero Balancer. 

De afgelopen hete zomer - op een moment dat de 

mussen dood van het dak vielen - kwam het bedrijf 

samen met Slim Opgewekt met een opmerkelijke op-

roep aan scholen: ‘Zet vandaag de verwarming uit en 

bespaar CO
2
 en geld!’ Een steekproef onder 27 scholen 

leerde namelijk dat op dat moment - tijdens een hitte-

golf - op de helft van de locaties de verwarming aan-

stond. En dat terwijl het met behulp van de slimme 

technologie van het bedrijf spectaculair beter kan. 

Allereerst: stoken in hartje zomer, hoe kan dat? 

“In grote gebouwen als scholen en kantoren kun je het 

idee hebben dat je de verwarming laag of uitzet door in 

de ruimten aan radiatoren en thermostaten te draaien. 

Maar dan nog kan in het circuit erachter de ketel water 

rondpompen dat constant op een ingestelde tempera-

tuur - bijvoorbeeld 70oC - wordt gehouden. Ook wan-

neer gebruik wordt gemaakt van buitentemperatuur-

sensoren kan het stookpatroon alsnog erg ongunstig 

zijn. In het voor- en najaar, wanneer dag- en nachttem-

peratuur sterk van elkaar verschillen, zullen de buiten-

voelers het stooksysteem ‘s morgens vroeg aan het 

werk zetten alsof het de hele dag maximaal warmte 

moet leveren, terwijl het gebouw vanzelf al een stuk 

zal zijn opgewarmd tegen de tijd dat er mensen in het 

gebouw arriveren. Er is dus geen fl exibiliteit inge-

bouwd. Je ziet bijvoorbeeld ook dat hooguit de vaste 

feestdagen als Kerst en Oud & Nieuw zijn ingevoerd als 

dagen waarop het een tandje lager mag, maar niet de 

variabel vallende Paas- en Pinksterdagen. Wij weten 

uit ervaring dat er bij 80% van de gebouwen wel iets 

mis is en dat de aanpak daarvan gemiddeld 23% op het 

energieverbruik voor klimaatbeheersing zou schelen. 

Zo kun je in de praktijk met een label E pand onder het 

verbruik van een label C pand uitkomen, en je CO
2
- 

uitstoot drastisch verlagen.”

Waarom laat men dat liggen?

“Als mensen het al doorhebben, ziet men op tegen de 

hoge kosten van aanpassingen. Daarom komt Hero 

Balancer met een slim, klein stukje techniek dat we 

aan het bestaande systeem knopen en dat de bestaan-

de besturing overruled. Ons systeem zorgt van afstand 

voor de aansturing door alle opgeslagen gegevens over 

verwarmingssysteem en gebouw te combineren met 

CO2 EN GELD BESPAREN 
MET DE IDEALE 
STOOKLIJN

WIM VERHOOG

gedetailleerde weersvooruitzichten voor de desbetref-

fende locatie. Omdat factoren als zon en wind een rol 

spelen, is het zelfs zo dat iedere vijf minuten een nieu-

we optimale stooklijn naar het systeem wordt ge-

stuurd. Het systeem verbetert zichzelf ondertussen 

nog voortdurend met behulp van Hero Balancer’s zelf-

lerende algoritme. Stel het is ‘s morgens vroeg buiten 

10oC  en binnen 18oC, terwijl de binnentemperatuur 

over een paar uur 21oC moet worden. Wij weten dan 

terugrekenend exact wat daarvoor in dat gebouw no-

dig is, ook nog rekening houdend met een zonnetje 

dat over een uur zal doorbreken. En zo’n slimme aan-

sturing is helemaal niet zo kostbaar: de initiële inves-

tering bedraagt 2 tot 2,5 duizend euro; daarna betaal 

je een abonnement van een paar tientjes tot 100 euro 

per maand. De investering heb je in 4 tot 14 maanden 

terugverdiend.“

In hoeveel panden is de techniek geïnstalleerd 

en hoe kijkt de installatiebranche ernaar?

In het laatste driekwart jaar, waarin we echt op stoom 

zijn gekomen, waren dat er al een kleine 100 stuks. 

Installateurs zien ons weleens als concurrentie en vin-

den het ook niet altijd leuk als we de zwakheden in de 

klimaatbeheersing blootleggen, maar er zijn er geluk-

kig ook genoeg die dit met interesse volgen. Technie-

ken als deze moeten ook snel worden uitgerold, want 

overbodig verwarmen niet aanpakken is een bijna een 

milieumisdrijf. De focus ligt te vaak op energiezuinige 

nieuwbouw, maar er valt in bestaande gebouwen sim-

pel en kosteneffi  ciënt zo’n enorme hoeveelheid ener-

gie te besparen! 

                                                                  www.herobalancer.com
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MONUMENTALE
VERDUURZAMING
20% van de woningen in ons land - 1,5 miljoen stuks - dateert van voor 1945. Voor het 
verduurzamen van deze woningen is een andere aanpak vereist dan voor nieuwere 
woningen. Onlangs zijn er digitale Groene Menukaarten ontwikkeld om eigenaren van 
historische panden te helpen met het nemen van de optimale duurzame maatregelen. 

RIJKERT KNOPPERS

In Amsterdam ligt 12 vierkante kilometer aan plat 

dak, ruim 25 keer het oppervlak van het Vondelpark. 

Nog geen 1 procent van deze daken is nu begroeid. 

Een gemiste kans, vindt de in Amsterdam gevestig-

de organisatie Rooftop Revolution. Want door deze 

daken met planten te bedekken kan niet alleen de 

levensduur van de dakconstructies sterk toenemen, 

bovendien kan de begroeiing voor verkoeling zorgen 

en het groen kan het regenwater vasthouden. Kortom, 

door de platte daken vol te zetten met planten en bloe-

men neemt de kwaliteit van de buurt toe. Dit is een van 

de initiatieven uit de koker van De Groene Grachten, 

een adviesbureau op het gebied van het verduurzamen 

van historische gebouwen en steden. 

Menukaarten 

Om het verduurzamingsproces te vereenvoudigen 

heeft de organisatie onlangs een aantal Groene Menu-

kaarten ontwikkeld, die pandeigenaren helpen met 

het verduurzamen van historische panden. De menu-

kaarten bieden meer dan 50 mogelijkheden om oude 

gebouwen, zoals woonhuizen, kerken, boerderijen, 

molens, buitenplaatsen en forten te verduurzamen. 

De duurzame renovatie gebeurt aan de hand van vijf 

thema’s: quick wins, isolatie & ventilatie, elektriciteit, 

verwarming, water en groen. “De grootste opgave voor 

een historische woning is vaak dat deze is ontworpen 

op basis van een bepaald gebruik, en daarbij allerlei 

prachtige monumentale details heeft”, zegt Jasper Vis, 

technisch expert bij De Groene Grachten. “Als je met 

de kennis van nu een duurzaam verwarmingssysteem 

in de woning wilt gaan toepassen, moet je eerst het één 

en ander uitzoeken, omdat het gebouw niet op die 

nieuwe situatie is voorbereid. Zo is het vaak noodzake-

lijk om het gebouw te isoleren en speelt bij een monu-

mentaal pand de extra moeilijkheid dat je niet zomaar 

overal doorvoeren of kanalen mag maken. Het is dus 

altijd puzzelen hoe je binnen een monumentale con-

Bij monumentale panden gaat het om maatwerk

text een nieuwe techniek kunt toepassen.” 

Een vergelijkbare uitdaging doet zich voor bij het aan-

brengen van dubbel glas. Want oudere panden hebben 

vaak karakteristieke ramen, die na de renovatie dezelf-

de uitstraling moeten hebben. “Het is niet zo dat dub-

bel glas per defi nitie niet mag, maar bijvoorbeeld de 

roedeverdeling moet wel behouden blijven”, aldus Vis. 

“Soms kan je dan met dun glas uit de voeten, of, als het 

heel erg priegelwerk is, kan gelaagd glas uitkomst bie-

den. Als dat zelfs niet mogelijk is, kun je vaak een ach-

terzetraam plaatsen. Elk monumentaal pand vraagt om 

maatwerk, je moet rekening houden met de stijl van de 

woning, welke architect de woning ontworpen heeft en 

bijvoorbeeld hoe de gevel eruitziet.” 

Paradepaardje 

De projecten die De Groene Grachten sinds de oprich-

ting in 2012 onderhanden heeft genomen zijn allemaal 

even divers. Het paradepaardje is volgens Jasper Vis 

wel de opknapbeurt van de studentensociëteit 

L.A.N.X.. De drie 18e-eeuwse Rijksmonumenten in de 

binnenstad van Amsterdam wekken met zonnepane-

len hun eigen energie op en dankzij luchtwarmtepom-

pen is de oude cv-installatie volledig verwijderd en kon 

de gaskraan dicht. De restwarmte van de bierkoeling 

verwarmt de benedenzalen. Het plaatsen van druk-

knoppen op kranen en het aanbrengen van bewegings-

sensoren op de urinoirs levert 840.000 liter waterbe-

sparing per jaar op. Ook is ledverlichting, infrarood-

verwarming en raamisolatie toegepast. “Dat studenten 

van een jaar of twintig jaar oud hun pand aardgasvrij 

hebben gemaakt is erg bijzonder”, aldus Vis. “Overi-

gens wil ik hiermee onze andere projecten niet tekort-

doen, zoals de verduurzaming van stolpboerderijen, 

een Rietveldwoning of ons nieuwste gebiedsproject 

‘Green Light District’. Al onze projecten hebben een 

gedeelde noemer: ‘Als verduurzamen hier kan, kan 

het overal!”’.

ENERGIETRANSITIE

de noem

eral!”’.
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LUCHTKWALITEIT EN
ROOKSIGNALEN
Houtkachels en open haarden zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de fi jnstof-
emissie, zo blijkt uit een recent verschenen rapport. Maar het rapport maakt onvoldoen-
de onderscheid tussen houtkachels en de veel vervuilender open haarden, en de voorge-
stelde maatregelen overtuigen niet. Hoe wil je bijvoorbeeld het stookgedrag van de 
gebruikers gaan aanpakken?

RIJKERT KNOPPERS 

Maatregelen voor houtkachels en open 

haarden zijn het meest eff ectief voor 

vermindering van de fi jnstofblootstel-

ling in 2030.” Wie deze centrale stel-

lingname leest en vervolgens de bijbehorende achter-

grondinformatie uit de onlangs verschenen studie van 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot zich 

neemt, zal toch wel even slikken. Want denk je niet on-

willekeurig dat het vooral de Nederlandse industrie zal 

zijn, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor 

de productie van fi jnstof? Of anders de ruim 8 miljoen 

personenauto’s wel, die dagelijks kriskras door het land 

rijden? Houtkachels en open haarden zullen ongetwij-

feld een belangrijk aandeel hebben, maar houdt de 

studie rekening met het feit dat deze vooral alleen in 

de winter in gebruik zijn? 

Wat betreft de mogelijke vervuiling door de industrie, 

die valt met opzet buiten de context van het rapport,

 zo blijkt overigens pas op pagina 38. ‘Specifi eke lucht-

maatregelen bij de industrie en energievoorziening 

zijn buiten deze studie gehouden, omdat dit niet uit-

voerbaar was binnen de beschikbare middelen en 

budget voor dit onderzoek,’ aldus het PBL-rapport 

“Kosten en eff ecten van opties voor nationaal lucht-

beleid”. ‘Voor de industrie geldt daarnaast dat er weinig 

actuele informatie beschikbaar is over de mogelijkhe-

den voor verdergaande emissiereductie van fi jnstof-

emissies. Fijnstof in de industrie is afkomstig uit veel 

uiteenlopende productieprocessen. Uitgebreid onder-

zoek naar een reeks van bedrijven is nodig om een 

beeld te krijgen van wat er nog aan aanvullende emis-

siereductie haalbaar is en tegen welke kosten.’ Dit bete-

kent dat het onderzoek zich niet richt op de aanpak 

van de totale luchtvervuiling in ons land, maar dat het 

zich concentreert op slechts een deel van de vervui-

ling. Was het geen overbodige luxe geweest om in de 

Een bespreking van het PBL-rapport over aanpak fi jnstof

titel of ondertitel van het rapport deze beperking van 

het onderwerp te benadrukken?

Nu het rapport de emissies door de industrie buiten 

beschouwing laat, blijven als belangrijke vervuilende 

bronnen het wegverkeer, de landbouw en de houtstook 

over, in totaal goed voor circa 62 procent van de ge-

raamde fi jnstofblootstelling in 2030. Hierbij heeft de 
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landbouw en de houtstook in woningen tegen die tijd 

een aandeel van respectievelijk 18 en 17 procent, de 

bijdrage van het wegverkeer is 11 procent, daarnaast 

leveren onder meer de internationale zeescheepvaart, 

de binnenvaart en de luchtvaart ook een aandeel.

Naast de blootstelling aan fi jnstof is er ook nog de 

emissie van roet en stikstofdioxide, die bijdragen aan 

de totale milieuvervuiling: de verwachting is dat in het 

jaar 2030 68 procent van de stikstofdioxide van ver-

keersbronnen afkomstig is, verkeer en houtstook ver-

oorzaken gezamenlijk nagenoeg 100 procent van de 

roetuitstoot. Een van de aanbevelingen rond bijvoor-

beeld de emissie van stikstofdioxide is dan ook het sti-

muleren van elektrische auto’s: ‘Als de kabinetsambitie 

voor 100 procent nieuw verkoop van nulemissieauto’s 

in 2030 wordt gerealiseerd, scoort dit zowel qua eff ecti-

viteit als kosteneff ectiviteit veruit het best.’ Daarnaast 

zou een technische opknapbeurt van een groot deel 

van de zogeheten niet-Stage V-binnenvaartschepen 

een relatief groot resultaat opleveren. 

Vragen

Het rapport roept met name veel vragen op rond het 

fenomeen houtstook. Nergens kunnen we bijvoorbeeld 

lezen hoeveel open haarden en houtkachels in ons 

land geïnstalleerd zijn, laat staan dat het duidelijk is 

hoe vaak de betreff ende verwarmingsinstallaties in ge-

bruik zijn. Vervangt de houtkachel in alle gevallen vol-

ledig de centrale verwarming? Gaat de open haard al-

leen in het weekend aan op romantische momenten? 

Het PBL stelt weliswaar dat er is gekeken naar de ge-

middelde blootstelling van de Nederlandse bevolking 

over een heel jaar, maar dat beantwoordt maar een 

deel van de vragen. Is de luchtkwaliteit op het platte-

land te vergelijken van die van in de stad? En om wat 

voor modellen houtkachels gaat het? Het rapport 

maakt weliswaar een onderscheid tussen houtkachels 

met een conventioneel rendement (cr) en kachels met 

Reactie PBL
Milieumagazine stuurde de bevindingen voor reactie naar het PBL dat hierop 

met de volgende uitleg kwam: ‘Het PBL heeft een aantal mogelijke maatre-

gelen die Nederland zou kunnen nemen voor verbetering van de luchtkwali-

teit vergeleken op effectiviteit en kosteneffectiviteit. De doorgerekende 

maatregelen om de uitstoot van fi jnstof te beperken zijn voorbeeldmaatre-

gelen die een beeld geven van de ordegrootte van de haalbare effecten en 

de kosten daarvan. Het is aan de politiek en de maatschappij om te beoor-

delen of zo’n aanpak wenselijk is. De analyse laat zien dat op de korte ter-

mijn beleid gericht op weren van oudere diesels zonder roetfi lter effectief is. 

Voor de langere termijn is er veel winst te behalen als de uitstoot van oudere 

houtkachels en open haarden wordt aangepakt. Oudere houtkachels zorgen 

op jaarbasis voor evenveel uitstoot in Nederland als open haarden. Daarbij 

hebben we het Duitse houtstookbeleid als voorbeeld genomen. Duitsland 

stelt emissie-eisen aan bestaande oudere kachels. Nederland zou ook een 

strenge emissienorm kunnen stellen aan bestaande houtkachels, en deze 

vervolgens handhaven via een periodieke inspectie en keuring van 

houtstookinstallaties. Bij de inspectie krijgen kachelbezitters dan ook advies 

over het drogen van hout en het stookgedrag. Dit alles vergt een aanzienlijke 

inspanning van overheid en burgers. Ook voor open haarden heeft het PBL 

gekeken naar een variant op het Duitse beleid. De doorgerekende beperking 

van de gebruiksduur van open haarden tot 8 dagen per maand kan gety-

peerd worden als minder serieus omdat deze maatregel moeilijk tot niet 

handhaafbaar is, maar deze maatregel zou wel helder maken dat open haar-

den niet alleen maar gezellig zijn. Van de onderzochte maatregel gaat vooral 

een signaalfunctie uit. Het PBL-rapport bevat, naast de in het artikel bespro-

ken houtstookmaatregelen, veel meer voorbeelden van mogelijke maatrege-

len.  Alle maatregelen zijn vergelijkbaar in effectschatting en geven de effec-

ten op fi jnstofblootstelling op jaarbasis gemiddeld over alle Nederlanders.’

Ook gaat het PBL nog in op een aantal in het stuk opgeworpen vragen, on-

der meer op de vraag of niet duidelijker had kunnen worden vermeld dat de 

industrie niet in deze studie was meegenomen.

PBL zegt dat in feite wel te hebben gedaan door in ondertitel en in de sa-

menvatting de afbakening aan te geven (zo staat in de samenvatting: een 

‘afbakening tot een aantal nationale en op rijksniveau te implementeren 

beleidsmaatregelen voor het verkeer, de houtstook in woningen en de land-

bouw.’). Ze vindt het jammer als het daarmee niet duidelijk is. ‘De industrie 

hebben we buiten beeld gehouden omdat hierover weinig actuele informatie 

beschikbaar is. Er is echt onderzoek nodig om iets concreets en betrouw-

baars te kunnen zeggen over effecten en kosten van mogelijke fi jnstofmaat-

regelen in de industrie. We weten niet goed welke technieken 

er precies worden toegepast bij de verschillende bedrijven. Als we dat niet 

weten kunnen we ook niet inschatten hoe het kan verbeteren. Het zijn heel 

veel verschillende productieprocessen in de industrie met verschillende 

technieken.’ 

Over het punt van de haalbaarheid van maatregelen inzake houtstook zegt ze:  

‘De uitfasering vraagt een duidelijke visie op houtstook voor de langere ter-

mijn. Het criterium van de selectie van maatregelen was niet of effecten op 

de korte termijn haalbaar zijn. Effecten van uitfasering van houtkachels zijn 

overigens al haalbaar in 2025 met een uitfasering van de oudste meest ver-

vuilende kachels. De studie richt zich verder juist op de termijn tot 2030 om-

dat dat het zichtjaar is voor Schone Lucht Akkoord waar de staatssecretaris 

momenteel aan werkt.’
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een verbeterd rendement (vr), maar een nadere toe-

lichting ontbreekt. Werkt bijvoorbeeld een tegelkachel 

niet nagenoeg emissieloos, omdat deze het hout vrij-

wel volledig verbrandt, terwijl bij dit soort kachels een 

keer per dag gedurende twee uur stoken meestal vol-

doende is? Zijn de emissies van de tegelkachel wel te 

vergelijken met kachels uit dezelfde vb-categorie? 

Hoe scoren pelletkachels in dit verband? 

Het noemen van concrete getallen is vooral van 

belang, omdat er zoveel verschillende cijfers op dit 

gebied circuleren. Zo stelt de Werkgroep Houtstook-

vrij dat meer dan een kwart van de Nederlandse huis-

houdens een open haard of een houtkachel bezit. 

Gezien het feit dat er 7,9 miljoen huishoudens zijn, 

zou het dus om bijna 2 miljoen open haarden of hout-

kachels gaan. Een andere bron, het Kennisdocument 

Houtstook in Nederland van Ir. J. Koppejan en Ir. F. de 

Bree praat echter over 1 miljoen installaties, evenals 

trouwens als het CBS. Welke hoeveelheden hanteert 

het PBL?

De aanpak

Maar of het nu om totaal 1 miljoen of 2 miljoen 

houtstookinstallaties gaat, de vraag waar het om draait 

is wat de beste manier zou zijn om de emissies van 

deze vervuilende bron aan te pakken. Het PBL kijkt 

hierbij nadrukkelijk naar Duitsland, waar al sinds 1974 

een regelgeving bestaat voor particuliere houtgestook-

te installaties. Zowel nieuwe als bestaande houtkachels 

moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde milieunor-

men, bovendien is het hier verplicht om de kachels re-

gelmatig te laten controleren. 

Als belangrijkste maatregel stelt het PBL de volledige 

uitfasering van de meest vervuilende kachels in 2025, 

en een volledige uitfasering van alle vervuilende 

houtkachels in 2030. Het stoken van open haarden 

moet verder beperkt blijven tot maximaal 8 dagen 

per maand en 5 uur per stookdag. Het probleem is 

echter, zo erkent het Planbureau, dat het moeilijk is 

om dergelijke maatregelen te handhaven omdat het 

om burgers gaat, waarbij de betreff ende installaties 

zich ‘achter de voordeur’ bevinden. En hoe krijg je 

het voor elkaar dat mensen hun houtkachels gaan 

afschaff en? Een lastig punt is bijvoorbeeld dat de 

houtkachels die een gemiddelde levensduur hebben 

van 25 jaar, wat maakt dat  ‘de autonome verscho-

ning’ traag zal verlopen.

Het meest fundamentele probleem van dit rapport 

lijkt dat het voorgestelde beleid zich richt op de 

meest vervuilende bron, terwijl tegelijkertijd duide-

lijk is dat het terugdringen van de betreff ende vervui-

ling heel moeilijk te realiseren is. Zou het beleid zich 

niet beter kunnen richten op het bestrijden van een 

minder vervuilende bron, waarbij per saldo hogere 

resultaten te bereiken zijn? De aanpak van het weg-

verkeer ligt in dit verband meer voor de hand, bij-

voorbeeld door het stimuleren van nulemissieperso-

nenauto’s of het volledig uitbannen van dieselauto’s 

zonder fi lter. Dergelijke verkeersmaatregels zijn 

waarschijnlijk eerder haalbaar dan het streven naar 

de complete uitfasering van houtkachels, om over de 

nauwelijks serieus te nemen maatregel om het sto-

ken van open haarden te beperken tot hooguit 8 da-

gen per maand maar te zwijgen. Dit laatste geeft het 

rapport ook toe: “De handhaafbaarheid van deze 

maatregel is moeilijk tot onmogelijk” (p. 64). Waar-

om dan toch deze maatregel? Omdat de samenleving 

zo “een signaal” krijgt dat het stoken van een open 

haard relatief zeer vervuilend is? Maar door het ge-

ven van signalen zal er waarschijnlijk niets verande-

ren, het PBL had zich beter kunnen concentreren op 

het ontwikkelen van duidelijk haalbare maatregelen. 

Het rapport “Kosten en eff ecten van opties voor natio-
naal luchtbeleid” is hier te vinden: https://tinyurl.
com/optiesvoor-luchtbeleid.
Kennisdocument Houtstook in Nederland: 
https://tinyurl.com/kennisdochoutstook

n op

elen.
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Stel moratorium in op 
stikstofuitstoot door 
olie- en gasbedrijven

‘Stel een moratorium in op stikstofuitstoot 

door olie- en gasbedrijven; ook gaswin-

ners moeten zich aan de wet houden’, zo

luidde onze oproep aan Remkes. Dat dit 

nodig was, was die maand nog gebleken, 

zo stelden we in de open brief:

‘Gaswinner Vermilion kreeg een formele 

waarschuwing van het ministerie van LNV. 

Vermilion moet, op straffe van een dwang-

som, per direct haar activiteiten op gas-

winningslocatie Noordwolde (Fr) tijdelijk 

staken. Reden: het bedrijf had haar na-

tuurvergunning niet op orde. De Canadese 

gasproducent stond op het punt om een 

nieuwe boring te starten. Een ingreep op 

de valreep dus.

Dat Vermilion haar zaken niet goed op 

orde had, werd ontdekt door leden van 

Milieudefensie in het Drentse Westerveld, 

vlakbij Noordwolde. Deze bewoners na-

men de zaken wél grondig door, rekenden 

na, constateerden een ontbrekende ver-

gunning en stikstofdepositie op een Natu-

ra 2000-gebied en trokken aan de bel. 

Het ministerie van LNV gaf hen gelijk. 

“Vermilion heeft geen vergunning op grond 

van de Wet natuurbescherming”, zei een 

woordvoerder in energievakblad Energeia. 

“Die is wel nodig omdat de voorgenomen 

activiteit leidt tot stikstofdepositie op het 

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld. Sinds de uitspraak van de 

Raad van State over het PAS is een derge-

lijke vergunning ook nodig in die gevallen 

waarin er sprake is van kleine stikstofde-

posities, zoals in deze casus het geval is.” 

PAS staat voor het Programma Aanpak 

Stikstof waarmee het Rijk ondanks een 

Europees verbod toch enige uitstoot van 

stikstof in Natura 2000-gebieden mogelijk 

dacht te maken. Inmiddels zegt Vermilion 

in het Friesch Dagblad dat ze al hun aan-

vragen opnieuw nalopen. Het is voorlopig 

nog onduidelijk of en op welke manier 

voor gaswinning de vereiste natuurvergun-

ningen kunnen worden verleend.

Twee punten vallen op:

Ten eerste dat deze overtreding zichtbaar 

wordt door de oplettendheid en inzet van 

burgers. Ten tweede: we zien nu voor het 

eerst dat het risico op stikstofuitstoot in 

Natura 2000-gebieden door gaswinnings-

activiteiten wordt erkend. Het kan geen 

verrassing zijn dat gaswinning gepaard 

kan gaan met stikstofuitstoot. Alleen al

affakkelen, vrachtwagenbewegingen en 

dieselgeneratoren zijn stikstofbronnen. 

Het is betreurenswaardig dat Vermilion, 

maar ook de landelijke overheid daar tot 

nu toe geen oog voor hadden.

Betrokkenen hadden al veel eerder 

kunnen anticiperen op dit dossier. 

In november 2018 gaf het Europese Hof al 

aan dat het Rijksstikstofbeleid niet door de 

beugel kon. Dit werd dit jaar door de Raad 

van State bevestigd. De eerste voorteke-

nen dat dit een probleem zou worden voor 

bedrijven dateren uit 2016. Toen stak het 

Europese hof al een stokje voor specifi eke 

werkzaamheden van de haven van Ant-

werpen. Ook daar was sprake van stik-

stofuitstoot bij een Natura 2000-gebied.

Nu blijkt hoe goed het is dat burgers 

goed opletten en waken over hun 

beschermde natuurgebieden. 

En dat doen ze in alle hoeken van het 

land. Niet in alleen in Friesland. Ook in 

Drenthe, Overijssel, Groningen, Utrecht, 

Brabant en bij de Waddenzee volgen be-

woners en organisaties nauwgezet de 

plannen van gaswinningsbedrijven om 

nog zoveel mogelijk gas uit de bodem te 

halen. Want er zijn in Nederland tientallen 

initiatieven van bedrijven als Vermilion en 

de NAM voor nieuwe, langere of meer gas-

winning uit kleine velden of activiteiten die 

het gevolg zijn van intensivering van gas-

winning. En veel van die velden liggen in 

de buurt van stikstofgevoelige Natura 

2000-gebieden.

Het maatschappelijk verzet tegen deze 

gaswinningsactiviteiten groeit. 

Inwoners en ook steeds meer lokale over-

heden vinden dit niet meer te verkopen 

in een tijd dat iedereen zich vanwege de 

klimaatverandering inspant om over te 

stappen op duurzame energie. Ook niet, 

omdat inmiddels bekend is dat boren naar 

gas met schade gepaard kan gaan, zoals 

bodemdaling, bevingen en chemicaliën in 

bodem en water. Bewoners en lokale over-

heden blijken vaak op te lopen tegen een 

ondoordringbaar front van het Rijk en 

bedrijven. Het is goed dat Vermilion een 

waarschuwing kreeg en dat het bedrijf nu 

pas op de plaats maakt. Maar het kan niet 

zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de 

controle en het naleven van de wet afhan-

kelijk is van inwoners. Inwoners die al hun 

vrije tijd steken in rekenen, brieven schrij-

ven en het opstellen van een handhavings-

verzoek, zoals de mensen van de afdeling 

Milieudefensie Westerveld.

In augustus stuurden Milieudefen-
sie, Waddenvereniging en regio-
nale en lokale belangengroepen 
een open brief aan voorzitter 
Remkes van het adviescollege 
Stikstofproblematiek. Dit keer in 
Forum: de inhoud van de oproep 
en wat daarvan volgens Bram 
van Liere van Milieudefensie is 
terug te zien in het stikstofadvies.

BRAM VAN LIERE
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Er is werk aan de winkel en iemand 

moet de regie nemen. 

Die regie neerleggen bij de olie- en gas-

winners is wat ons betreft geen optie. 

De overheid moet hier haar verantwoorde-

lijkheid nakomen en pro-actief aan de 

slag. Voor haar inwoners en de natuur. 

Daarom roepen wij op tot het instellen van 

een nationaal moratorium. Maak pas op 

de plaats en bevries alle activiteiten van 

olie- en gaswinningsbedrijven die leiden 

tot stikstofuitstoot tot de natuur aantoon-

baar voldoende beschermd is.’ 

Tot zover onze oproep aan het adviescol-

lege Stikstofproblematiek.

Vond bovenstaande oproep gehoor? 

Kijkend naar het advies van de commissie 

Remkes is de commissie er in ieder geval 

duidelijk over dat “het verzinnen van een 

‘juridische list’ [...] onacceptabel” is. 

De stikstofuitstoot moet omlaag en de 

natuur moet worden hersteld. 

Milieudefensie is op hoofdlijnen blij met 

het stevige advies van de commissie, al is 

het jammer dat de commissie niet expliciet 

stelt dat er een moratorium op stikstof-

uitstotende activiteiten van de olie- en 

gaswinning. Impliciet is duidelijk dat de 

minister moet handhaven op ontbrekende 

vergunningen: alleen voor bemesten en 

beweiden adviseert Remkes gedogen. 

Milieudefensie vindt dat het tijd is voor 

een noodwet om de stikstofcrisis aan 

te pakken. 

Daarin moet de warme sanering van de 

veestapel worden geregeld, zodat boeren 

kunnen omschakelen naar een duurzame 

landbouw. En natuurlijk moet de maxi-

mumsnelheid omlaag naar 100 km/u. Er 

moet worden geïnvesteerd in natuur, zodat 

er weer gebouwd kan worden in steden.  

Bram van Liere is campainer klimaatrecht-

vaardigheid en verkeer van Milieudefensie.
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