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CO2 biedt potentie als product!
AVR is als eerste afvalenergiebedrijf in Europa in staat om op grote schaal CO2 af te vangen en te leveren.
“Het broeikasgas kan zich ontwikkelen tot een belangrijke grondstof voor de verduurzaming van de
glastuinbouwsector”, vertelt directeur Michiel Timmerije enthousiast.
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klimaatoplossing
nummer 1
Verdamping van water in
combinatie met luchtverplaatsing. Dát is het
principe van Dry to Cool,
een innovatief en superzuinig koelsysteem.

en panelen met het
landschap
Windmolens en zonneparken laten meer en meer
hun sporen na in het landschap. Een pleidooi voor
meer aandacht voor de
landelijke inpassing.

oogsten gezondheid

schoner produceren

“Zeewier is de snelst
groeiende biomassa ter
wereld”, vertelt Joost
Wouters van The Seaweed
Company enthousiast.
De marktpotentie ziet hij
zonnig in.

Via financiële instellingen
komen vele honderden
miljarden beschikbaar om
schoner produceren te
stimuleren. Tegelijkertijd
maakt deze stap het vervuilers lastig.
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Beslissend
decennium
O
nheilsprofeten en
Cassandra’s zijn van alle
tijden. Maar nog niet
eerder beschikten die over
de fabelachtige hoeveelheid kennis en
analysecapaciteit die de huidige
wetenschap ten dienst staan.
‘Vluchten kan niet meer’ schreef
Annie M.G. Schmidt al in 1971 voor de
musical ‘Heerlijk duurt het langst’.
De conclusie aan het eind van het
onlangs afgesloten decennium
luidde: ‘Ontkennen kan niet meer’.

Al in de zeventiger jaren werd ronduit
geschreven over de consequenties van
klimaatontwrichting bij voortgaande
fossielstokerij en de onhoudbaarheid
van NL als tweede agrarische exportland ter wereld. Anderzijds wees men
destijds al op de mogelijkheden van
duurzame energie en werden er zelfs
hele energieneutrale woonwijken
ontwikkeld. Zo zijn er nog talloze
voorbeelden te noemen. Helaas werden die creatieve ideeën slechts
mondjesmaat opgepakt. Met als
gevolg dat de jonge ‘klimaat’-generatie nu massaal op is gestaan in een
bijna wanhopige schreeuw om een
toekomst. En wees de NL-rechter ten
derde male (en nu in definitieve cassatie) in de Urgenda-klimaatzaak de
Staat terecht wegens opzichtig
beleidsfalen.
Ontkennen kan echt niet meer. De
mondiale duurzaamheidsproblemen
vliegen ons om de oren, van massaal
uitsterven van soorten, erosie, grondstofuitputting tot aan plasticvervuiling. Maar de moeder van al die problemen is klimaatontwrichting. De
uitstoot van CO2 en ander broeikas-

gassen moet snel tot nul gereduceerd
worden. Zo niet dan denderen we
door naar meer dan 3 graden gemiddeld mondiale temperatuurstijging.
Onderzoekers slaan bijna wekelijks de
ontkenners met nieuwe feiten om de
oren. De wetenschap heeft tegenwoordig zoveel technologische middelen en ‘rekenkracht’ ter beschikking, dat zij steeds meer harde
uitspraken durft te doen over de verontrustende gevolgen van de klimaatverandering. Dit gebeurt met een
grote mate van waarschijnlijkheid
waarvan men vroeger slechts kon
dromen. Natuurlijk is angst een
slechte raadgever en is haastige spoed
zelden goed, maar gezien alle wetenschappelijke feiten is paniek nu feitelijk realistisch en is spoed domweg
geboden.

‘Ontkennen
in dit decennium
kan niet meer’
We zijn dus als mensheid begonnen
aan een beslissend decennium.
En gelukkig begint dat besef nu
verrassend snel in te dalen. Het boek
‘Drawdown’ en de documentaire
‘2040’ (NL-première: eind maart in
Tuschinski, Amsterdam) geven aan
dat de mogelijkheden voor oplossingen er wel degelijk zijn. Laat u ook
inspireren door de eerste MilieuMagazine van dit beslissende decennium. En dan rap aan de slag!
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Innovatief koelsysteem

klimaatoplossing
nummer 1
Verdamping van water in combinatie met luchtverplaatsing. Dát is
het principe van Dry to Cool. Het systeem is 80% energiezuiniger dan
reguliere koelsystemen. Dit levert veel klimaatwinst op, want juist
door de opwarming van de aarde groeit de vraag naar airco’s explosief. Uit het baanbrekende boek Drawdown blijkt zelfs dat juist innovaties op dit gebied de meeste zoden aan de dijk zetten als het gaat
om de klimaatcrisis te beteugelen.

D

FOTO: DCS

utch Climate Systems
(DCS) is de motor
achter de revolutionaire koelingsmethode, waarbij koude lucht wordt
gecreëerd door verdamping van
water. Met dit ei van Columbus is in
feite helemaal niets nieuws onder
de zon, vertelt DCS-directeur
Arthur van der Lee. “Het is gewoon
een natuurkundig principe wat al
door de Egyptenaren werd gebruikt
om bijvoorbeeld een fles te koelen.
Je wikkelt de fles in een natte doek
en dan verdampt het vocht waardoor de inhoud koud wordt.” De
innovatie van zijn bedrijf zit in het
combineren van dit principe met
een luchtwisselaar. “Daardoor levert
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de verdamping van water, net als
een airco, koude lucht op.”

Superefficiënt
De vinding kan overal ter wereld
worden toegepast, dus ook in warme
landen. “Het punt met deze technologie is dat de hoeveelheid vocht in
de lucht bepaalt hoe diep je kan koelen. Hoe droger de lucht, hoe beter
je kunt koelen. Ons apparaat zorgt
ervoor dat lucht zo gedroogd wordt
dat je in alle omstandigheden de
juiste temperatuur en vochtigheidsgraad hebt. Vandaar de naam ‘dry to
cool’. Het gaat om de combinatie
van droging en koeling.”
De verdamping gebeurt superefficiënt: één kuub water levert meer

dan 500 kilowatt uur koude op,
meer dan genoeg voor het koelen
van een gemiddelde woning in
Nederland.” Bijzonder is dat hier
nauwelijks energie voor nodig is.
“Het natuurlijk koudemiddel is
immers water. Je verbruikt alleen
een klein beetje elektriciteit voor de
ventilatoren die de koud geworden
lucht verplaatsen. Het is eigenlijk
net als bij een plas water. Na een
tijdje is die weg omdat het water
verdampt.”

Varianten
Afhankelijk van de wens van de
klant is er een versie met en zonder
droger. “Op alle niveaus is maatwerk
mogelijk, of het nu om een groot of
klein kantoor, een school, een
woning of hotel gaat. Voor een regulier huishouden volstaat het apparaat zonder droging, terwijl voor
kantoren en hotels de combinatie
met de drogingsapplicatie geschikt
is. Daarmee regel je een constante
temperatuur en vochtigheid.” Er is
ook een Multisplit-systeem beschikbaar, waar met name grote gebouwen hun voordeel kunnen doen.
“Per afzonderlijke ruimte is er dan
een koelingsunit, terwijl de luchtdroging centraal plaatsvindt in wat
wij de icecube noemen. Is er al een

FOTO: DCS

centrale luchtbehandelingskast
aanwezig, dan kunnen we onze icecube op dit systeem aansluiten.”
Het enige mogelijk nadeel dat hij
kan bedenken, is de plaatsingsruimte. “Je hebt altijd een bepaald
oppervlak nodig om het water te
verdampen, maar meestal valt daar
vrij gemakkelijk een mouw aan te
passen. In een hotelkamer is een
logische plek boven de deur. En voor
kantoren kan ons apparaat als plafondunit worden geleverd.”

‘Hoe meer we koelen op
de traditionele manier,
hoe meer de aarde
opwarmt’
Geringe investering
Gebruikers zijn volgens Van der Lee
laaiend enthousiast. Te meer daar
het product in de meeste situaties
niet veel duurder is dan een
bestaand systeem. “Voor scholen,
woningen en kantoren zit je ongeveer op hetzelfde prijsniveau als
andere koelingssystemen. Bovendien verdien je de investering snel

terug. Je hebt niet alleen minder
stroom- en vastrechtkosten, maar
ook minder onderhoud en een veel
langere levensduur.” Een geplaatste
unit houdt het zeker twintig jaar
vol. “Nieuwe gebouwen, oude
gebouwen, het maakt niet uit.
Dry to Cool levert een aantrekkelijk
binnenklimaat in alle omstandigheden.”

Milieuwinst
Bij de ontwikkeling is ook aan het
milieu gedacht. “Het apparaat is
samengesteld uit circulaire materialen. Zo maken we het omhulsel van
plasticafval dat aan het eind van de
levensduur van een unit kan worden
hergebruikt.” Maar de milieuwinst
reikt verder. “Reguliere koelinstallaties draaien veelal op synthetische
koudemiddelen, de zogeheten
F-gassen. Die zijn vaak honderden
tot duizenden keren meer schadelijk voor het milieu dan CO2. Onze
vinding stoot hooguit wat waterdamp uit.”
De 80% energiebesparing van
Dry to Cool kan bovendien flink
bijdragen aan het tegengaan van de
mondiale opwarming. Nu al gaat
circa 10% van het elektriciteitsverbruik wereldwijd op aan koeling,
blijkt uit onderzoek van het Inter-

Arthur van der Lee: “Het is
nu mogelijk om te koelen en
ventileren zonder dat je schade
toebrengt aan het milieu!”

national Energy Agency. Volgens dit
rapport ligt het in de verwachting
dat dit percentage de komende dertig jaar gaat verdrievoudigen. Er zijn
nu al 1,6 miljard airco’s en dat aantal
groeit door naar 5,6 miljard. “Het is
dus een exploderend probleem”,
constateert Van der Lee. “Hoe meer
we koelen op de traditionele manier,
hoe meer de aarde opwarmt. Wij
willen met onze techniek die negatieve spiraal doorbreken.”
Opmerkelijk genoeg is in de
onderhandelingen in het kader van
het klimaatakkoord dit aspect vergeten. Dit kwam naar buiten toen het
afgelopen zomer een periode heel
warm was. “Het nieuws meldde toen
dat we het klimaatakkoord niet halen
als iedereen een airco koopt. Een traditionele dan, want de onze draagt
juist bij aan de doelstellingen.” lll
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Verzoen turbines
en panelen met
het landschap
Windmolens en zonneparken op land laten meer en meer hun sporen
na in het landschap. Dit kan een verrijking zijn, maar intussen neemt
het verzet hand over hand toe. Landschapsarchitecten pleiten voor meer
aandacht voor de landelijke inpassing. En voor het maken van combinaties met andere opgaven zoals waterberging.
RENÉ DIDDE

D

Oost-Groningen kunnen door windmolens
meer identiteit krijgen. Bovendien denken
wij dat concentratie van duurzame energie
de voorkeur heeft boven de nieuwe infrastructuur als confetti uitstrooien over heel
Nederland.”

Weerstand groeit
Samen met de groei neemt het verzet toe:
steeds meer burgers vinden dan hun woonomgeving aan kwaliteit inboet. Panklare
antwoorden op de vraag hoe de zorgen van
omwonenden te keren, heeft PBL-onderzoeker Frank van Dam niet. “De energietransitie is onontkoombaar. De gevolgen
voor het landschap zijn evenmin te vermijden.” Hij verwacht dan ook eerder meer
dan minder burgerprotesten, zij het wellicht wat minder in industriële landschappen. Maar hij ziet ook kansen. “De Tweede
Maasvlakte bij Rotterdam en Eemshaven in

Combineren
Ook landschapsarchitect Sven Stremke van
Wageningen University & Research (WUR)
denkt dat in bepaalde regio’s nieuwe landschappen kunnen worden gevormd met
ruimte voor hernieuwbare bronnen. “De
soms tot werelderfgoed verklaarde historische windmolens zoals in Kinderdijk zijn in
feite ook een energielandschap. En nu vinden we het mooi.”
Stremke denkt dat hernieuwbare energiebronnen vooral in krimpgebieden een
boost kunnen geven aan de regionale economie. Protesten zijn daar mogelijk minder. Bovendien benadrukt hij dat de combinatie van hernieuwbare energie met andere
opgaven een must is. “Zonne-energie kan
samengaan met bijvoorbeeld waterberging.” Op dezelfde manier zou voedselproductie kunnen samengaan met zonneenergie. Met verbeelding spreekt Stremke
van zonnepanelen op vijf meter hoogte.
“Tractoren kunnen er dan onderdoor rijden. Op sterke verzilte landbouwgronden
zouden agrariërs zich ook kunnen omvor-

e energietransitie verandert
het landschap. Het meest
zichtbaar zijn de grote witte
windmolens met hun zwiepende rotorbladen, maar de laatste jaren
doen ook steeds meer zonneakkers met hun
blauwzwarte panelen op metalen staketsels
hun intree. ‘Burgers maken zich zorgen over
het verdwijnen van openheid en vergezichten’, constateert het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Zorg
voor Landschap’, dat in november 2019 verscheen. Het aantal windturbines op land is
gestegen van 300 in 1990 tot ruim 2000 in
2019. De groei van zonneparken van meer
dan 1 MegaWatt is recenter, van 22 in 2017
tot 80 in 2019, aldus het rapport.
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men tot zonne-boeren.” In zijn ogen moet
zonne-energie bovendien nog veel meer
‘landen’ op vrijkomende locaties van fossiele energieproductie – bijvoorbeeld gaswinlocaties in Groningen – en op gesloten
stortplaatsen. “Het recent gestarte ‘Energietuinen’-project biedt de ruimte om ontwerpend onderzoek naar slimme functiecombinaties te doen.”
Het plaatsen van zonnecellen op het
enorme oppervlak aan platte bedrijfsdaken
en als geluidsscherm langs snelwegen lijkt
eveneens een aantrekkelijke optie. Alleen in
Noord-Holland liggen al meer dan 14.000
grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4 procent
wordt daar nu van gebruikt. De provincie
gaat bedrijven daarbij helpen. Ook het kabinet vindt dat de aanleg van zonnepanelen
op daken prioriteit heeft boven zonnepanelen op landbouwgrond en natuur. Frank van
Dam ziet wel wat in combinaties en meervoudig gebruik van de ruimte. “Energie,
niet alleen in de vorm van biomassa, maar
ook zonnepanelen en windmolens, kunnen
boeren van een nieuwe bron van inkomsten
voorzien. Energie is nu al vaak meer waard
dan suikerbieten of aardappelen.”

Natuurherstel en recreatie
Zowel Van Dam als Stremke menen wel
dat de ruimtelijke kwaliteit van energie-

landschappen veel aandacht verdient.
In de uitwerking van het Klimaatakkoord
in de zogeheten Regionale Energiestrategie
(RES) moeten ook landschapsarchitecten
een rol krijgen, vinden ze. Voor RES is
Nederland in dertig regio’s verdeeld waarin
gemeenten, provincie en waterschappen
samen met stakeholders werken aan duurzame elektriciteit en warmte. Het College
van Rijksadviseurs breekt in een recent
advies eveneens een lans voor de koppeling
van de energietransitie met opgaven als
waterberging en landbouw.
Landschapsarchitect Frank Stroeken van
bureau Wing ziet zelfs kansen om in zo’n
RES een verloren beekdal te herstellen en
tegelijk zonne-energie te realiseren. “Een
rechtgetrokken beek weer ouderwets laten
meanderen, leidt tot herstel van de natuur
en biedt kansen voor recreatie zoals wandelen fietsroutes. Maar je kunt daarmee tegelijkertijd op geschikte plaatsen zonnepanelen
wegzetten. Door in het ontwerp zowel de

cultuurhistorie als de energiedoelen samen
te nemen kan een verrassend landschap ontstaan met zonne-energie als imposant
ingrediënt.”
“Eigenlijk zou in elke RES bij wijze van
icoonproject een dergelijke grootse opgave
voor een nieuw landschap moeten worden
onderzocht”, vindt Stroeken, die eerder
onder meer de beeldkwaliteitsplannen voor
windmolens in Flevoland maakte en zich
ook in Atelier Overijssel om de ruimtelijke
kwaliteit bekommert. Net als Van Dam en
Stremke pleit Stroeken voor het zoveel
mogelijk concentreren van de duurzame
energieproductie. “Bij verspreiding ontstaat
meer verstoring”, rekent hij voor. “Veertig
zonneparken van 1,4 hectare hebben samen
een omtrek van twintig kilometer. Dat heeft
dus alleen al twintig kilometer hekwerk
nodig. Samengebracht in één groot park
volstaat slechts drie kilometer hekwerk.”
Voor concentratie van duurzame energie
is het noodzakelijk om grote en relatief lege

Oog voor visuele perceptie
Stroeken vindt dat er beter moet worden
nagedacht over ontwerpopgaven en de visuele perceptie van voorbijgangers en omwonenden. “Veel mensen vinden de windmolens bij de dijk tussen Lelystad en de
Ketelbrug richting Noordoostpolder mooi.
Dat komt omdat de voeten van molens niet
zichtbaar achter de dijk staan. Ook blijken
in een boog gepositioneerde molens beter
over te komen dan molens op een rij. En als
je op de voorgrond zorgt voor afwisselende
landschapselementen als bosschages, wordt
de impact van de molens op het landschap
als minder intimiderend ervaren. Op deze
manier probeer je harde ingrepen als turbines en panelen te verzoenen met het landschap.”
Een belangrijk punt tenslotte ligt in de
communicatie met bewoners die direct
met een windmolenpark of zonne-akker te
maken krijgen. “Een periode van meedenken, gewenning en een zeker financieel
voordeel kan de acceptatie van een windmolenpark of geavanceerd zonnepark
bevorderen.” lll
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‘Bij verspreiding van de
nieuwe energie-infrastructuur
ontstaat meer verstoring’

gebieden te benutten, zegt hij. “Ook kun je
‘grote structuren’ opzoeken, zoals de rand
van het IJsselmeer of de ‘Betuwebundel’ – de
Betuwelijn en de snelweg A15. Hier sluiten
de grootschalige bedrijventerreinen op aan.”

Pril leven voor
circulaire grafsteen
Waarom granieten grafstenen uit China en India hierheen slepen, als er
op Nederlandse begraafplaatsen honderdduizenden zerken staan
waarvan je weer een nieuw grafmonument kunt maken? Het hergebruik
vermijdt kinderarbeid en vermindert milieubelasting, maar kampt met
het stigma van tweedehandsje.
HARRY PERRÉE

O

p begraafplaats Zuylen in
Breda beent directeur Roel
Stapper naar een grafveld aan
de rand. Dát is ‘m, wijst hij
even later naar een grijsrose granieten grafsteen. Nee, beaamt hij, je kunt aan het grafmonument niet zien dat het al eerder op een
ander graf heeft gestaan. Dat komt omdat
de steen in feite net zo nieuw is als een grafsteen die vers geïmporteerd is uit India of
China. Graniet is miljoenen jaren oud en of
je nu een steen bewerkt die uit een groeve
komt of een steen die daarna twintig jaar op
een begraafplaats heeft gestaan, het blijft
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dezelfde steen. Zo bezien is er een reservoir
van honderdduizenden grafstenen op
Nederlandse begraafplaatsen die, als de
grafrechten zijn vervallen, opnieuw
geplaatst kunnen worden.
En dat is precies het doel waar Circle
Stone van Greenleave, een stichting van dertien uitvaartorganisaties die de uitvaartsector willen verduurzamen, zich sinds voorjaar 2018 op richt. “Het overgrote deel van
grafstenen is van graniet”, legt duurzaamheidsadviseur Eva Froger van Circle Stone
uit. “Dat komt meestal uit China of India en
wordt vaak geproduceerd onder slechte

omstandigheden. Er is sprake van kinderarbeid en gevaarlijke arbeidsomstandigheden.
Ook kost het enorm veel energie en is er het
transport.”

Wegfundering
Eenmaal in Nederland staan de grafstenen
tien of twintig jaar op een graf. Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen. Doen
ze dat niet, dan wordt de grafsteen vroeg of
laat geruimd. En dan? Stapper: “Wat er nu
gebeurt, is dat ze worden vermalen en laagwaardig hergebruikt als wegfundering.” Zo
gaat het althans op bijna alle begraafplaat-

sen. In Zuylen is deze werkwijze sinds 2018
aangepast. “Wij ruimen hier twee keer per
jaar. Voorheen gingen de stenen in een container en werden ze vergruisd. Nu markeren
we de grafmonumenten en vragen we steenhouwers te kijken welke ze opnieuw kunnen
gebruiken. Die kunnen ze er dan uithalen.”
Hergebruik van een grafmonument kan
volgens Froger heel simpel door er een
laagje vanaf te slijpen of er kan een nieuw
ontwerp van worden gemaakt. “Circle Stone
wil dat ‘iedereen binnen een beperkt aantal
kilometers bij een steenhouwer terecht kan
die dit aanbiedt.” Dat is niet zo makkelijk
als het klinkt. “Niet iedere steenhouwer is in
staat dit aan te bieden.” Zo is er speciaal
gereedschap voor nodig, maar veel steenhouwers zijn eigenlijk alleen maar handelaar: ze bestellen hun stenen kant en klaar in
China of India, op maat gezaagd, gepolijst
en soms met de letters erop of erin gegraveerd.

Taboe
Momenteel verkopen dertig ondernemers in
Nederland Circle Stone. Jérome Petit is een
van de dertig, maar de vraag houdt niet
over. Op een Bredaas bedrijventerrein loopt
directeur Karel Mul vanuit de showroom
door de werkplaats naar buiten. Daar, achter
de rekken met voorraden natuursteen, liggen een stuk of vijf granieten grafstenen
tussen woekerend onkruid te wachten op
hergebruik. De stenen liggen er al driekwart
jaar, zo verklaart Mul het onkruid. Afgelopen jaar heeft hij drie of vier stenen van Cir-

‘Hergebruik kan door
er een laagje vanaf te
slijpen of een nieuw
ontwerp te maken’

cle Stone verkocht, schat hij. Eis is dus nog
het nodige missiewerk te volbrengen. “Het
is nu een taboe”, aldus Froger. Ze wil dat
nabestaanden zich bewust zijn van de keuze
die ze hebben. En men moet weten dat er
een alternatief is. “Daarvoor trainen wij de
uitvaartverzorgers die deelnemen aan
Greenleave. Tijdens een gesprek met nabestaanden, als de uitvaart geregeld wordt,
willen we dat dit onderwerp onder de aandacht komt. Dat is lastiger dan de kist, want
die komt hoe dan ook aan bod. Een grafmonument is tien stappen verder.”

Tweedehandsje
Er is nog een drempel die hergebruik in de
weg staat, vervolgt Froger. “Als je het ziet als
tweedehandsje, heeft dat voor veel mensen
een stempel: ‘dat wil ik niet’ of ‘het zal wel
heel goedkoop zijn’. Ik denk dat de steenhouwer kan uitleggen welke werkzaamheden er bij komen kijken. Zo moet hij met de
takelwagen de steen ophalen en betaal je bij
stenen uit China en India niet voor de daad-

werkelijke kosten vanwege gedwongen
arbeid, slechte arbeidsomstandigheden en
impact op het milieu.”
Steenhouwer Mul ziet het net wat
anders. “Tachtig procent van de mensen die
hier binnenkomt, weet wat ze willen.” En
dan gaat hij niet beginnen over een circle
stone. Toch zou hij wel wat meer kunnen
doen, geeft hij eerlijk toe. “Twintig procent
van mijn handel is grafstenen. Ik ben er
minder mee bezig dan iemand die alleen
maar grafstenen doet. Misschien moeten we
er meer actie op ondernemen. Dan moet ik
die stenen die ik van de begraafplaats haal
netjes en schoon maken.” Zodat hij in zijn
showroom ook een circle stone kan laten
zien.

Wereld te winnen
Hoe dan ook, er valt nog een wereld te winnen. In 2018 werden volgens Froger 19.444
grafstenen in Nederland geïmporteerd. Het
hergebruik ligt op dit moment op enkele
tientallen per jaar. “De impact is klein, maar
we zijn nog maar anderhalf jaar bezig.” Op
begraafplaats Zuylen loopt directeur Roel
Stapper terug naar zijn kantoor. Onderweg
wijst hij naar een platte, zwarte grafsteen,
slim geplaatst tussen crematorium en parkeerplaats, waar jaarlijks tienduizend mensen langslopen. ‘Circle Stone’ staat in grote
letters op de steen. Daarbij een bordje met
tekst en uitleg, zodat passanten zien dat,
eenmaal op de begraafplaats, een hergebruikte steen in niks afwijkt van een
‘nieuwe’ steen. lll
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Zeewierboeren
oogsten gezondheid

J

oost Wouters afficheert zichzelf als klimaatondernemer. Waarom? “Ons bedrijf is in het zeewier gedoken
en het werk is goed vergelijkbaar met dat van een boer.
Alleen verbouwen we ons gewas in zeewater. Ik word
om die reden wel zeewierboer benoemd. Begrijpelijk en voor
mij is het een soort geuzennaam die in eerste instantie weerspiegelt waar we mee bezig zijn. Mensen weten immers wat
boeren op land doen. Alleen doen wij veel meer. We kijken
niet alleen naar de cultivering van zeewier, maar ook naar het
opzetten van de markt eromheen. Dat proberen we hand in
hand te laten gaan. Verder hebben ook de toepassingsmogelijkheden impact op het verminderen van de CO2-belasting.
Vandaar dat ik me vooral klimaatondernemer voel.”

ik het wist was ik alleen nog maar hiermee bezig.” In 2018
richtte hij samen met twee partners The Seawoord Company
op. Aan ambities ontbreekt het de klimaatondernemer niet.
“Ons doel is om een wereldspeler te worden op het vlak van
zeewiercultivatie.”

Wereldspeler
Wouters heeft zelf geen boerenachtergrond. Na een studie
werktuigbouwkunde is hij direct de commercie ingedoken bij
een shampoobedrijf en een frisdrankgigant. Op een gegeven
moment begon het bij hem te knagen. “Ik was marketingplannen aan het maken om schoolkinderen meer cola te laten drinken op het moment dat wij zwanger waren van onze eerste
zoon. Mij bekroop het gevoel dat in dat soort werk niet mijn
passie lag.” Hij besloot het roer om te gooien en zette een
eigen adviesbureau op om organisaties duurzamer te maken.
“Op een gegeven moment kwam zeewier op mijn pad en voor

Eerste oogst
Zover is het voorlopig nog niet. Aftrap, na de nodige voorbereidende werkzaamheden, vormde begin 2019 de ontwikkeling van een testlocatie in Ierland van 1 hectare groot. “Daar
hebben we in mei de eerste oogst binnengehaald. Hieruit
bleek dat het concept klopt. Dit jaar verviervoudigen we al de
productie op deze locatie en starten we met een andere zeewierboerderij in Marokko. Verder zijn we volop bezig met de
start van een demonstratieproject voor de kust van Scheveningen. Ons initiatief begint dus al aardig in een stroomversnelling te komen.”
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‘Zeewier heeft geen land nodig
om te groeien, evenmin als vers
water en kunstmest’

“Zeewier is de snelst groeiende biomassa ter wereld zonder dat
er een kruimel kunstmest voor nodig is”, vertelt Joost Wouters van
The Seaweed Company enthousiast. De marktpotentie ziet hij
zonnig in. “Het gewas is voor mens en dier een waardevolle
voedselbron, terwijl je er ook plastic, kunstmest en cosmetica van
kunt maken.” Minstens zo interessant is dat zeewier CO2
absorbeert en de verzuring vermindert. “Het vormt dus een
oplossing bij uitstek voor de klimaatproblematiek.”

Marktkanalen aanboren
Zon en water
Naast de drie partners is er inmidDe potentie van zeewier is volgens
dels een aantal mensen in vaste
Wouters enorm, vooral omdat het
dienst en zijn anderen op afroep in
gewas geen land nodig heeft om te
te schakelen. Maar financieel zijn
groeien, evenmin als vers water en
er nog wel zorgen. “De eerlijkheid
kunstmest. “Het groeit in zee en
gebiedt te zeggen dat we op dit
heeft genoeg aan zonlicht en nutrimoment nog steeds van geleend
enten die in zeewater zitten. Het
geld leven. We hebben een finanaardoppervlak bestaat voor 70% uit
ciering binnengehaald om onze
water, je hebt dus een enorm gebied
operatie op te zetten, maar de
waar zeewier kan groeien zonder
inkomsten zijn nog gering.” In de
dat je daar last van hebt. Als je je
nabije toekomst kan dit volgens
dan bedenkt dat geen enkel gewas
Wouters snel veranderen. “We
sneller groeit en zeewier in korte
gaan steeds meer inkomsten genetijd heel veel CO2 opneemt, dan kan
onze inzet op dit gebied bij uitstek
reren en het ziet ernaar uit dat we
Joost Wouters: “Alles wat we met zeewier
bijdragen aan het verminderen van
binnen een, twee jaar in een positie doen, heeft een positief effect op het klimaat”
de klimaatproblematiek.”
komen dat we onszelf kunnen
bedruipen. De komende jaren verUitdagingen
wacht ik een flinke toename van het aantal zeewierfarms.
Aangezien zeewier niet wortelt in aarde, moet hiervoor een
Daarmee komen we in een positie om marktkanalen aan te
andere kweekwijze worden gevonden. “De zeewierzaadjes
boren met zeewierproducten.” Een eerste begin is hier al mee
zetten we uit op structuren en daar zijn verschillende vormen
gemaakt. “Via ons bedrijf Aquaceuticals Ltd verkopen we
voor. Inmiddels weten we dat met name touwen en netten
onder meer zeewieringrediënten die de menselijke gezondzich hier goed voor lenen. Daarop bevestig je het zeewierzaad
heid bevorderen en toepasbaar zijn in sportvoeding.”
FEBRUARI 2020 | NR 01 | MILIEUMAGAZINE 11
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Toekomstperspectief
De klimaatondernemer kijkt nu
vooral reikhalzend uit naar de
maand mei. “We verwachten dan
voor de eerste keer een aantal ton
zeewier te gaan oogsten. Dat kan
de opmaat vormen voor het opzetten van het afzetsysteem. Vervolgens zullen we met de jaren steeds
meer zeewier oogsten. Niet alleen
bij windparken, maar ook door het
starten van farms in andere landen
met een zeekust zoals Ierland,
Schotland, Engeland, Marokko en
wellicht nog verder weg. Er gloort
een gezonde toekomst van zeewier
als klimaatproduct, daar ben ik
van overtuigd.” lll

l Website:
the-seaweed-company.webflow.io
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en vervolgens zet je het uit in zee
om te groeien. Na vier maanden
kan het dan geoogst worden.” Dit
klinkt wellicht gemakkelijker dan
het is, want de zeewierkweek is
nog lang geen gelopen race. “We
hebben zeker nog de nodige hobbels te overwinnen, vooral omdat
op dit moment nog niet op grote
schaal zeewier wordt verbouwd.
Dat betekent dat er nog allerlei
technologische uitdagingen liggen. Verder liggen onze eerste
farms in kustgebieden, maar ligt
de uitdaging in de kweek bij windparken. Dit betekent dat we offshore moeten leren werken en dat
is voor de zeewierbranche nog
onbekend terrein.”
Wouters wijst erop dat ook het
financieren van dit soort projecten, anders dan bij zon en wind,
nog onontgonnen terrein is. Het
Rijk ziet voor zichzelf tot dusver
alleen een rol aan de zijlijn. Wel
ontvangen we steun van lokale
overheden en enkele instanties.”
Interessante partners kunnen volgens hem energieproducenten
zijn. “Dat zou direct de uitrol naar
windparken bespoedigen en het
verdienmodel hiervan verbeteren.”
Een win-win ligt ook in het vermarkten van de verschillende
ingrediënten van zeewier (zie
kader). “De toepassingsmogelijkheden zijn immers velerlei. Interessant kan zijn om er eerst de
eiwitten uit te halen om vervolgens met het restant biogas te produceren.”

Kansrijke toepassingen
Gezond gewas
Zeewier smaakt niet alleen goed, het is een ideale bron van organische eiwitten, suikers en vezels. Het bevat specifieke gezonde vitamines, mineralen en bioactieve ingrediënten die relevant zijn voor meerdere voedseltoepassingen. Dieren die worden gevoed met supplementen op basis van zeewier ervaren een verbetering van het welzijn.

Biobrandstoffen
Het is mogelijk om met zeewier CO2-neutrale biobrandstoffen te maken. De omzetting
kan plaatsvinden via verschillende technologieën, variërend van vergisting tot hydrothermische vloeibare fractie.

Meststof
Zeewier biedt een afbreekbaar en milieuvriendelijk alternatief voor meststoffen op basis van fossiele brandstoffen. Het kan direct maar ook als extract of als residu uit het
verteringsproces voor dit doel worden toegepast. Zeewiermeststof stimuleert de plantengroei. Ook zorgt het voor sterkere wortels en vermindering van de kwetsbaarheid
voor infecties.

Bioplastics
Het meeste plastic wordt gemaakt van aardolie en de gevolgen hiervan zijn juist in zeewater goed merkbaar in de vorm van plastic soep. Bijzonder in dit verband is dat juist
zeewier kan worden benut als grondstof voor de productie van afbreekbare, recyclebare verpakkingsmaterialen.

KORT NIEUWS

Warmteventilator
bespaart substantieel
Speed Comfort is de naam van een slimme ventilator die de warmte van een radiator snel over een ruimte verdeelt. Dit
levert tot wel 30 procent besparing van
het energiegebruik op.

Er zijn dus minder temperatuurschommelingen. De prijs van een Speed Comfort
bedraagt € 50,- per stuk. De investering
bedraagt dus maximaal 300 euro en dat
bedrag is binnen twee stookseizoenen al
terugverdiend.

De Speed Comfort is in 2015 ontwikkeld en
werd nog hetzelfde jaar verkozen tot groenste idee van Nederland. Een jaar later volgde
de marktintroductie. Met name de laatste
tijd is de bekendheid snel gegroeid, ook omdat de vinding nu gewoon verkrijgbaar is bij
de Gamma en de Praxis. Naast andere online partners die ze verkopen, is er een eigen
webshop. Verder is het apparaat recent in
Duitsland en Engeland geïntroduceerd.

l Informatie: www.speedcomfort.nl
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Het apparaatje heeft de vorm van een
langwerpige stekkerdoos. Met magneten
plaats je het in een handomdraai vrijwel
onzichtbaar aan de onderkant van een
radiator of convector. Vervolgens ‘blazen’
drie mini-ventilators de warmte geluidloos omhoog. Een thermostaatschakelaar zet de Speed Comfort automatisch
aan en uit als de radiator opwarmt c.q.
afkoelt. Dit gebeurt met behulp van een
verliesvrije adapter van 12 volt. Het totale
stroomverbruik van de innovatie komt uit
op slechts 16 cent per jaar en vier tot zes
stuks volstaan voor een gemiddelde
woonkamer. Het resultaat? De ruimte is
in de helft van de tijd die men gewend is
al op temperatuur, terwijl warmte ook nog
eens beter wordt verdeeld in de kamer.

Bedrijven slaan
handen ineen
In 2030 geen grammetje CO2
meer uitstoten: dat is het doel
van 500 duurzame bedrijven uit
verschillende sectoren. Er doen
ook tientallen Nederlandse bedrijven mee aan het initiatief,
waaronder Tony Chocolonely en
Dopper.
De 500 bedrijven zijn lid van de Bcorporations, een groep van uitblinkers op
het gebied van duurzaamheid. Onder de
deelnemers zijn bekende namen als cosmeticabedrijf The Body Shop en Danone,
maar ook kleinere bedrijfjes. De weg naar
nul CO2-uitstoot verschilt per bedrijf. Het
Nederlandse reisbureau Better Places compenseert bijvoorbeeld nu al de CO2 van alle
reizigers en legt zichzelf een extra CO2belasting op. Die belasting gebruiken ze
dan weer om duurzame energieprojecten
over de hele wereld te sponsoren. Binnenkort komt Better Places met een concreet
plan om nóg meer CO2 te compenseren en

te reduceren om tien jaar later klimaatneutraal te zijn.
Als het de bedrijven lukt om klimaatneutraal 2030 in te gaan, dan lopen ze ver voor
op de rest van de wereld. Dat heeft ook
voor de bedrijven een voordeel: er zal de
komende jaren waarschijnlijk een CO2-tax
ingevoerd worden, waarbij bedrijven (en
burgers) elke ton CO2 die ze uitstoten moeten betalen. Die plannen staan ook in de
Green Deal van de EU. Duurzame initiatieven worden in dit systeem beloond. Hoe
eerder een bedrijf klimaatneutraal is, hoe
meer profijt het van de nieuwe regeling kan
hebben.

Integratie
helpdesks
omgevingsrecht
Het Informatiepunt Omgevingswet breidt uit en krijgt een nieuwe
naam. De vier huidige helpdesks
op het gebied van omgevingsrecht vormen de pijlers van het
Informatiepunt Omgevingswet en
integreren tot één centraal punt
waar decentrale overheden,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties terechtkunnen met
hun vragen over de Omgevingswet. Vanaf 1 juli 2020 is de vernieuwde helpdeks bereikbaar op
1 website, 1 telefoonnummer en
1 e-mailadres. De invoering van
het nieuwe Informatiepunt Omgevingswet wordt ondersteund met
een communicatiecampagne.
Daarin wordt de nieuwe naam
bekendgemaakt van onder meer
de helpdesk en de website.
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Zoeken naar een
sluitende isolatiejas
Bestaande isolatietechnieken zijn kostbaar en niet energie-efficiënt
genoeg. Reden voor drie Utrechtse woningcorporaties de markt uit te
dagen met nieuwe oplossingen te komen. De prijsvraag ‘De Isolatie
Uitdaging’ leverde frisse en veelbelovende ideeën op. Nu de gang naar
de praktijk nog.
PIETER VAN DEN BRAND

Hoogwaardiger en betaalbaarder
Voor de energietransitie is isolatie
onmisbaar. De verduurzaming van
sociale huurwoningen begint dan ook
met ‘een nieuwe jas’: het isoleren van
binnenmuren, buitenmuren en spouwmuren. De huidige isolatietechnieken
zijn echter aan vernieuwing toe, zegt
Van Doorn’s collega en productontwikkelaar Johan Damsteeg. “Sinds de jaren
tachtig doen we in Nederland al aan
spouwmuurisolatie, maar de prestaties
in energiereductie zijn al die jaren niet
enorm verbeterd.” De ideale oplossing
is volgens hem een nieuwe buitengevel.
“Maar dat is een dure ingreep. Het is
14 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

ook niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als
het om een monument gaat. De isolatietechnieken die nu op de markt zijn, voldoen niet aan onze eisen. Er moeten
hoogwaardigere en betaalbaardere
oplossingen komen.”

Drie prijswinnaars
Om grip te krijgen op nieuwe en betere
ideeën, schreef Portaal samen met collega-coöperaties Bo-Ex en Mitros in
Utrecht de prijsvraag De Isolatie Uitdaging uit. Marktpartijen zonden zo’n
veertig oplossingen in. Damsteeg zat in
de ‘werkjury’, die dit aantal terugsnoeide
naar de tien kandidaten voor de eindronde met de officiële jurering onder

leiding van oud-politicus Diederik Samsom, de gangmaker achter de New
Green Deal van EU-commissaris Frans
Timmermans. Uit de pitches kwamen
drie winnaars naar voren: een isolerende
verf van Vesta Chemicals, een spouwoplossing van QBuild en een systeem voor
buitenmuurisolatie van bouwbedrijf
VolkerWessels. De prijsvraag leverde dus
voor alle drie typen van gevelisolatie
(binnenmuur, spouwmuur- en buitenmuurisolatie) een winnaar op. Dat alle
toepassingen gedekt worden, is toeval,
verklaart Damsteeg. “De kwaliteit was
leidend. Maatgevend was de beoogde
energiereductie. Het comfort voor
bewoners mag daarbij niet achteruitAanbrengen van isolerende verf op
een binnenmuur
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et betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer
huurders betaalbaar
en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler.
De huidige materialen en technieken
geven overlast voor bewoners, zijn niet
milieuvriendelijk en hebben te hoge
kosten. Met hun prijsvraag willen de
drie corporaties – Bo-Ex, Portaal en
Mitros – een doorbraak forceren. Hun
verduurzamingsopgave liegt er niet om:
samen hebben ze vele tienduizenden
woningen in hun bestanden, ook buiten
Utrecht. “Om CO2-neutraal te zijn in
2050, moeten we gemiddeld per dag
acht woningen aanpakken”, vertelt
Annemieke van Doorn van woningcorporatie Portaal. “Dat halen we nog lang
niet.”
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Isolatie met flexibele zakken in de
spouwmuur die worden gevuld met korrels om vervolgens vacuüm te trekken

‘Aan isolatie in de praktijk
van alledag zitten nog veel
haken en ogen’
gaan en ze moeten zo min mogelijk
overlast hebben tijdens de aanleg.”
De winnaars kregen een cheque van
20 duizend euro om hun oplossingen te
testen en verder te ontwikkelen in
proefwoningen. De drie corporaties
begeleiden elk één van de testwoningen.
Met de prijsvraag hebben de
woningcorporaties een goed beeld van
wat er mogelijk is. “Maar er moet nog
veel gebeuren”, zegt Van Doorn. “Het
idee achter twee van de drie winnende

ideeën, de vacuümtechniek van QBuild
en de coating voor binnenmuren van
Vesta, is nog erg pril. Nu komen de uitdagingen in de bestaande wereld.”

Coatinglagen
Dat aan isolatie in de praktijk van alledag nog veel haken en ogen aan zitten,
weet universitair hoofddocent bouwfysica Martin Tenpierik van de TU Delft,
eveneens lid van de jury. Isolatie van de
binnenmuren kan vochtproblemen

geven, aldus Tenpierik. “Dat kan vervolgens hout in de gevel aantasten en voor
schimmelgroei zorgen.” De binnenmuuroplossing van winnaar Vesta Chemicals kan hier mogelijk uitkomst bieden. “Deze coating kun je makkelijk met
kwast en roller opsmeren. Een hoge isolatiewaarde vereist echter een bepaalde
dikte. Dus je zult verschillende lagen
moeten aanbrengen, afgewerkt met een
pleisterlaag. De vraag is hoeveel tijd dat
uiteindelijk kost voor een goede isolerende werking. Dat wordt nu onderzocht, maar dit is zeker een veelbelovende innovatie.”
Van Doorn ziet in dit verband nog
wel een hobbel. “Wie gaat de isolerende
verf op de muren van woningen aanbrengen? Is dat de onderhoudsdienst
van de woningcorporatie, niet elke corporatie heeft er één, of de bewoners

»
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zelf ? Iedereen kan in principe een muur
schilderen. Maar dat proces moeten we
nog wel organiseren. Arbeidskosten
kunnen dan zwaar gaan wegen. Ook de
coating zelf moet zich nog bewijzen in
de praktijk.”

FOTO: VOLKERWESSELS

Vacuüm trekken
Dan de spouwoplossing van Qbuild.
De isolatie van de spouw geschiedt
door er flexibele zakken met folielagen
in te plaatsen, de zakken met drukvaste korrels te vullen en vervolgens
als een pak gemalen koffie vacuüm te
trekken. “Deze toepassing kent nog

wel wat obstakels”, zegt Tenpierik.
“Spouwmuren zijn aan de binnenzijde
niet recht en strak. Ook zitten er
spouwankers in. Maar ook dit is
beslist een interessante innovatie.”
Qbuild is nu een aanvullende techniek
aan het ontwikkelen, een soort kijkoperatie, om spouwmuren goed voor
te bereiden op de uitrol van de techniek, onder meer met behulp van
robottechnieken. Hij is wel erg te
spreken over prefab-toepassingen.
Het isolatiesysteem wordt dan al in
de fabriek gemaakt en is snel te monteren.

Slimme kozijnaansluiting
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Gevelplaten
In bouwfysisch opzicht is volgens Tenpierik isolatie van de buitenkant van
een huis, de aanpak van bouwbedrijf
VolkerWessels, de meest ideale weg. “De
woning wordt dan volledig afgesloten.
Ook zijn er geen problemen met koudebruggen, zoals een binnenmuur die op
de gevel aansluit.” Met het systeem van
VolkerWessels wordt de bestaande
spouw van een woning volgeblazen met
schuim. Daarna wordt de buitengevel
voorzien van ankers waarop dunne
industrieel vervaardigde prefab gevelpanelen worden geplaatst. “We hebben
als jury ook naar snelle opschaalbaarheid gekeken. Als professioneel bedrijf
scoort VolkerWessels daar hoog op.”
Een nadeel bij deze toepassing, aldus
Van Doorn, is dat er een omgevingsvergunning nodig is. “Het wordt erg
omslachtig als je per project telkens
weer een vergunning aan moet vragen.
We onderzoeken nu met de gemeente
Utrecht hoe hiermee om te gaan.”
Versnelling
Stuk voor stuk hebben de innovaties
daarmee hun eigen uitdagingen bij de
toepassing in de praktijk. De drie winnaars zijn inmiddels in proefwoningen
aan de slag met de doorontwikkeling van
hun concept. De resultaten willen zij
benutten voor de daadwerkelijke marktintroductie van hun producten. lll

COLUMN HARRY TE RIELE

D

e eerste signalen vang ik, denk, medio
jaren ’90 op. Experts storten hun hart
uit hoe Den Haag weigert de ophanden
zijnde transitie rond het elektriciteitsnet onder ogen te zien. De verwachte ombouw
wordt kostbaar en vraagt decennia, maar veel politici kiezen een andere agenda en kunnen een horizon aan van zo’n jaar of drie. Het weten van de technici is onverenigbaar met de door politici verkozen
publieksdruk.
Mijn vermoeden wordt sterker als ik bij Rijkswaterstaat in 2019 een opleiding verzorg en in gesprek
ga met cursisten over hun rol in transities naar
duurzame systemen. Het decennium ervoor werd
de doe- en weetreus op afstand gezet van de politieke besluitvorming. ‘We zijn nu een agentschap.
Krabbelden in 2016 weer op na de grootste reorganisatie
ooit. Namen afscheid van 1500 mensen en dat deed véel
pijn.’ Het semi-overheidsbedrijf blijkt verdwaald
tussen weten en mogen als het gaat om transities.
Apathie bij het gros van mijn cursisten, afkomstig
uit alle hoeken van RWS, is het gevolg. Het alternatief is spotten met alle regels, met het serieuze
risico binnen korte tijd thuis te zitten.
Mijn vermoeden wordt een stelling, als ik een
half jaar later vergelijkbare gesprekken voer tijdens
sessies met Brabantse Omgevingsdiensten. Hun
praktijkweten rond vergunningen en handhaving is
onmisbaar in transitiedebatten, bijvoorbeeld over
de toekomst van ons buitengebied. Helaas worden
ze dermate lean & mean gemanaged, dat ze voor elk
reflectie-achtig gesprek een door derden betaald
opdrachtnummer moeten hebben.
Nederland, dit kán niet. Nu de ene na het andere
maatschappelijke taartpunt in transitie gaat, zit er
een weeffout in je uitvoeringsorganisaties. Een
transitie vraagt dat het zindert op en tussen alle
lagen van een maatschappelijk systeem. Aan de
boerenkeukentafel en in de gemeenteraad. In het
regioverband en op het provinciehuis. In de natiestaat, de sectorkoepels, tot de EU en VN aan toe.
Ieder heroverweegt zijn basiswaarden. Zijn investeringsstromen. Heldenverhalen. Interpretatie van de
geschiedenis. Materiële systemen. Alliantiepartners. Zijn eigen positie.
De constructie op afstand van de politiek leek
destijds handig om te kunnen standaardiseren,
bezuinigen en aantrekken van teugels, maar inmid-

dels zit ze ronduit in de weg. Of het nu gaat om de
energietransitie, om vergroening van het verkeer of
om beter houdbare patronen van grondgebruik in
het buitengebied. Terwijl de maatschappelijke
dynamiek in veel sectoren versnelt, staat het praktijkweten van de uitvoeringsdiensten er verloren
bij. Zij zijn te ver verwijderd van de plekken waar
koortsachtig de missie, doelen en strategie van
complete systemen worden herschreven.
Eigenlijk is het een klassiek verhaal voor wie de
groeicurve, de S, begrijpt. Een systeemvariant komt
op, experimenteert tot de kinderfouten eruit zijn en
ontwikkelt verder tot robuuste steunpilaar van de
rest van de wereld. Vervolgens vindt optimalisatie
plaats tot het in zijn laatste fase louter tegen zo laag
mogelijke kosten zoveel mogelijk standaardtaken
uitvoert. Vlak voor de variant overlijdt, gaat volgen
ontslaggolven, verlies van autonomie, van dromen
en van de hoop op een gevarieerde personeelskarakteristiek.

FOTO: PAUL KAMPEN

De weeffout
van Nederland

HARRY TE RIELE

‘Het zindert op en tussen
alle lagen van een
maatschappelijk systeem
Waar in Den Haag nu het ene na het andere heilige huisje sneuvelt, geven zowel RWS-ers als vergunningverleners en handhavers aan met de handen op de rug gebonden te staan. De politiek trok
decennia terug de macht naar zich toe, verbood
uitvoeringsdiensten nog langer strategisch na te
denken, maar durfde het niet aan ons land zelf voor
te bereiden op wat onvermijdelijk ging komen. De
uitvoeringsdiensten hebben nu een overmaat aan
doeners aan boord, maar een schrikbarend vacuüm
rond strategische reflectie. Intussen hebben ze de
grootste moeite de capaciteit te vinden om de systeemvariant af te bouwen die we niet langer willen,
laat staan dat ze in staat zijn de wél gewilde variant
op te bouwen en het totaalverhaal goed in de gaten
te houden en uit te dragen.
Terughalen uit de periferie is de enige optie.
Nederland, je hebt het praktijk-weten van je organisaties keihard nodig de komende decennia! lll
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CO2 biedt

potentie
als product!

AVR is als eerste afvalenergiebedrijf in Europa in staat om op grote schaal CO2 af te
vangen en te leveren. De afvanginstallatie heeft een beoogde capaciteit van 60.000
ton per jaar en uitbreiding is mogelijk. “Het broeikasgas kan zich ontwikkelen tot
een belangrijke grondstof voor verdere verduurzaming van de glastuin bouwsector”,
vertelt Director Energy & Residues Michiel Timmerije enthousiast.
“De klimaatwinst betaalt zich dan dubbel en dwars uit, te meer daar tuinders in
de zomermaanden nog steeds hun gasketel opstoken om CO2 te produceren.”
REDACTIE MILIEUMAGAZINE

A

fvangen van CO2 lijkt een probaat middel op klimaatdoelen
te halen, maar gebeurt nog
slechts sporadisch. Nederland telt weliswaar al enige tijd een afvalverbrandingsinstallatie die op kleine schaal C02
afvangt voor eigen gebruik, maar een dergelijke insteek is voor grote CO2-uitstoters niet
rendabel: zij kunnen hier niet aan beginnen
zonder afzetmarkt. “AVR is die uitdaging
aangegaan”, aldus Michiel Timmerije. “Te
meer daar de afvang van CO2 uitstekend past
in onze strategie om zoveel mogelijk uit het
restafval te halen.”

Dubbele klimaatwinst
Eerste opgave was het vinden en ontwikkelen van een techniek om op een efficiënte
manier de CO2 uit de rookgassen te halen.
Water bleek opmerkelijk genoeg hiervoor de
sleutel. “Koolzuur, een ander woord voor
CO2, in bruisend water is wellicht het meest
bekende voorbeeld hiervan.” Er lost alleen
niet veel CO2 op in water.” Om dat wel voor
18 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

elkaar te krijgen, gebruikt AVR hiervoor een
specifiek oplosmiddel Vervolgens wordt het
CO2 uit het rijke oplosmiddel gekookt. “Wat
overblijft is zuivere CO2 die we comprimeren en vervolgens koelen tot circa min 20
graden waardoor het vloeibaar wordt. De
vloeibare CO2 slaan we op in tanks.”
De volgende uitdaging betrof het op de
markt brengen van de CO2. Hiertoe biedt
onder meer de glastuinbouw perspectief.
“Wij zijn erin geslaagd om een industriële
gassenleverancier te vinden die onze CO2
levert aan verschillende ondernemers in de
glastuinbouwsector. Deze sector benut de
CO2 om planten sneller en beter te laten
groeien. Het transport vindt plaats over de
weg met vrachtwagens en wordt verzorgd
door onze samenwerkingspartner AirLiquide en voor het product ontvangen we
een marktconforme prijs.” Het gaat om aanzienlijke hoeveelheden. “Per jaar vangen we
tussen de 50 en 60 duizend ton CO2 af die
daardoor dus veel minder impact heeft aan
de opwarming van de aarde.”

Voor het klimaat betekent de samenwerking dubbele winst. “De glastuinbouw
gebruikt namelijk CO2 voor het groeiproces.
Hiervoor benut men de uitlaatgassen van
een gasgestookte installatie.” In de wintermaanden gebeurt dit redelijk efficiënt,
omdat de warmte dan nuttig wordt ingezet.
Heel anders is dat wanneer de kas ’s zomers
geen warmte en/of kunstmatige verlichting
nodig heeft. “De tuinders stoken dan nog
steeds hun gasketel op om CO2 te produceren. De door ons geproduceerde CO2 heeft
dan dus een dubbel klimaateffect, omdat er
voor dit groeidoel minder aardgas of zelfs
helemaal geen aardgasstook meer nodig is.”

Onrendabele top
Voor de nabije toekomst kan extern aangeleverde CO2 sowieso een uitkomst zijn voor de
glastuinbouw. “Men wil namelijk omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Gevolg is natuurlijk wel dat dan de
eigen CO2-productie wegvalt. Dit biedt dus
niet alleen perspectief voor onze CO2-afzet,

FOTO: TIJMEN KIELEN

De CO2-afvanginstallatie

‘CO2 wordt ook al
gebruikt voor
brandblussers, als
koelmiddel en voor de
productie van droogijs’
maar ook voor anderen. Het restproduct
CO2 dat ontstaat bij de verwerking van niet
recyclebaar afval wordt daarmee waardevol
voor de maatschappij .”
Voor het zover is, zijn nog wel enkele
hobbels te slechten, met name op het punt
van de financiering. “Het ontbreekt, anders
dan bij duurzame energiebronnen, aan
standaard ondersteuning door de overheid.
Dit is wel nodig, want je hebt te maken met
een behoorlijke onrendabele top.” Timmerije is overigens geen voorstander van struc-

turele subsidie. “Ik ben ervan overtuigd dat
de circulaire economie alleen toekomst
heeft als er een economie achter het terugwinnen van grondstoffen zit. Maar vaak zit
je dan in eerste instantie met een financieel
gat dat met behulp van externe steun overbrugd moet worden.”

Perspectiefvol
Momenteel vangt AVR 15% van de totale
CO2-uitstoot op haar locatie Duiven af. “Dit
kan per direct verdubbelen indien de
afnamebehoefte toeneemt. Dan kunnen we
de installatie immers het hele jaar gebruiken om CO2 uit onze rookgassen te halen.
Ook zijn er plannen in de maak voor AVR
om in Rotterdam een vergelijkbare installatie te bouwen.” Overigens kan AVR nooit
voldoende CO2 afvangen voor alle glastuinbouwbedrijven. “We hebben berekeningen
gemaakt die aantonen dan het CO2-aanbod
van de gehele afvalsector kan voorzien in de
totale behoefte van de Nederlandse glastuinbouw. Die bedraagt ruim twee miljoen

Michiel Timmerije, directeur AVR:
“Er gloort een gezonde afzetmarkt voor
opgevangen CO2”

ton CO2 per jaar, waarvan AVR op den duur
800.000 ton kan leveren. Het verschil kunnen andere bedrijven met een grote CO2voetafdruk opvullen.” Daarvoor bestaat al
belangstelling. “Er liggen plannen op tafel
voor verschillende afvanginstallaties door
heel Nederland. Wij werken mee aan de verdere uitrol, want dit biedt perspectief om
ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken.”
Er is ook internationale interesse. “We krijFEBRUARI 2020 | NR 01 | MILIEUMAGAZINE 19
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FOTO GLASTUINBOUW NEDERLAND

De afgevangen CO2 bevordert
de groei van kasgewassen

gen regelmatig bezoek vanuit het buitenland. Dit biedt nog meer perspectief voor
deze oplossing aan de klimaatproblematiek.”
Timmerije wijst erop dat de afvangtechnologie, mits de afzetmarkt zich positief
ontwikkelt, in principe inzetbaar is op

iedere CO2-uitstoot van restgassen. “Zo
draait er in Canada al een kolencentrale met
een soortgelijke afvanginstallatie die meerdere honderdduizenden tonnen afvangt op
grote schaal. Daar wordt de CO2 geïnjecteerd in olievelden om de productie hiervan
te verhogen.

‘Onze afvang kan per
direct verdubbelen
indien de
afnamebehoefte
toeneemt’
Groeiende afzetmarkt
Volgens Timmerije gloort er een gezonde
afzetmarkt, te meer daar de opgevangen
CO2 ook voor andere doeleinden bruikbaar
is. “Je ziet al een enkele industriële toepassing. Zo wordt CO2 gebruikt voor brandblussers, als koelmiddel en voor de productie van droogijs. Verder is het mogelijk om
met CO2 en waterstof nieuwe basischemicaliën te maken. Perspectiefvol is ook een
technologie om CO2 toe te passen in beton
zodat het sneller uithardt.”
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De verwachting is dat dat in de toekomst de
toepassingsmogelijkheden alleen maar groter worden. Met het oog hierop pleit hij
nogmaals voor ondersteuning van deze
oplossing voor de klimaatproblematiek, ook
op het punt van onderzoek. “Voor zowel de
afvang als de toepassingsmogelijkheden
zijn verschillende technologieën voorhanden, maar die staan nu nog vaak in de kinderschoenen. Laten we die hobbels snel
samen slechten. ” lll
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Startup zorgt voor volle
koeriersbusjes
De Amsterdamse transport-startup
Brenger verbindt bedrijven en consumenten aan onbenutte ruimte in de bus
van een koerier. Zo is elke koeriersbus
zo goed mogelijk gevuld. Met Brenger
voor Bedrijven richt de startup zich nu
ook op de zakelijke markt.
Brenger vindt het zonde dat veel busjes onderweg niet helemaal gevuld zijn, want het
zorgt voor onnodig veel CO2-uitstoot. “We
verwachten in 2022 naar 500.000 ritten te
groeien”, vertelt mede-oprichter Derk van
der Have. De besparing komt niet alleen tot
stand doordat busjes beter gevuld zijn,
maar ook doordat koeriers minder vaak
voor een dichte deur staan. “Zakelijke koeriers staan gemiddeld een op de twintig
keer voor een dichte deur. Dankzij onze
slimme technologie staan Brenger-koeriers
minder vaak, namelijk maar in een op de

Statiegeld op
koelkasten
en vriezers
vijfhonderd gevallen voor een dichte deur.”
Het afgelopen jaar werkte de startup aan
een online portal, waarmee zakelijke klanten transporten kunnen inboeken. “Dit portal houdt bedrijven op de hoogte van de
status van elk transport en laat ze contact
onderhouden met koeriers. Bedrijven die
meerdere transporten per week versturen,
krijgen toegang tot een eigen boekingsportal en vaste prijzen voor transporten.”

Drijvend zonnepark op zee
Oceans of Energy heeft het eerste drijvende zonnepark ter wereld op zee opgeleverd. Het zonnepark is gerealiseerd op de Noordzee voor de kust van
Nederland en telt enkele tientallen
zonnepanelen.
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De offshorezonnefarm is eind november
geïnstalleerd en heeft sindsdien succesvol
energie opgewekt en de eerste stormen
doorstaan. “De komende tijd gaan wij dit
uitbreiden”, aldus Allard van Hoeken, oprichter en chief executive officer van Oceans of Energy. “Het modulaire systeem is
zo ontworpen dat we met deze modules
door zouden kunnen gaan naar 100 megawattpiek. Door zon op zee nu in de praktijk
te brengen, verwachten wij een grote positieve impact wereldwijd te creëren.”

Voor het zonnepark werd Oceans of
Energy onder meer samen met TNO, MARIN en ONE-Dyas. In consortiumverband
wordt gewerkt aan de ontwikkeling, de
bouw, het testen en de operatie van de
zonnecentrale. Stapsgewijs wordt de capaciteit voor deze eerste pilot, die een jaar
duurt, van 8,5 kilowattpiek uitgebreid naar
50 kilowattpiek . Oceans of Energy wil
vervolgens uitbreiden naar 1 megawattpiek om daarna door te groeien naar
100 megawattpiek en groter. Zon op zee
kan volgens Van Hoeken de helft van de
totale Nederlandse energiebehoefte verzorgen met gebruik van slechts 5 procent
van de Nederlandse Noordzee. Die 5 procent zou gevonden kunnen worden binnen de bestaande en geplande windmolenparken.

De producenten van koelkasten en
vriezer willen dat de recyclingbijdrage die consumenten betalen voor
een nieuw apparaat weer zichtbaar
wordt bij het inleveren van het oude
apparaat. Vervolgens kan er een
‘retourpremie’ worden uitgekeerd.
Als regieorganisatie gaat Weee Nederland het plan namens de producenten
indienen bij de overheid. De verwachting is dat het nieuwe systeem medio
2020 kan worden ingevoerd. Ook moet
vanuit de Recyclingbijdrage een fonds
worden gecreëerd dat hergebruik van
apparaten zal stimuleren. Consumenten
zouden hierdoor hun oude apparaten
eerder via het juiste kanaal afdanken.
Urgenda ondersteunt het initiatief.
De twee partijen kijken ook of oude
koel- en vrieskasten versneld kunnen
worden omgeruild voor moderne koelkasten. Dit kan in Nederland een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Postzegelbosjes
doen ertoe
In Europa zijn de bossen erg versnipperd, door wegen, spoorwegen, kanalen en bebouwde zones. Daardoor ontstaan er meer en meer kleine bosjes
die enkele hectaren groot zijn of zelfs
minder dan een hectare. Deze ‘postzegelbosjes’ zijn veel belangrijker dan
voorheen gedacht werd. Zestien Europese regio’s sloegen de handen ineen
voor deze studie. Uit de studie blijkt
dat in vergelijking met grotere bossen
slaan postzegelbosjes per oppervlakte-eenheid meer koolstof op in de bodem en bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren. Ook leven
er minder teken.
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Sluipende vervuiling

met microvezels rukt op

MARTIJN WAGTERVELD

D

e aanwezigheid van plastic in
het milieu krijgt steeds meer
aandacht en terecht. Grote
stukken plastics breken in
kleinere brokjes microplastic en vormen
met name voor het zeeleven een bedreiging.
Minder bekend is dat een groot deel van
deze vervuiling al als microplastic wordt
geproduceerd. Vooral de textielindustrie
levert hier in de vorm van synthetische
vezels een grote bijdrage aan. Ook huisstof
en stof in de buitenlucht, vooral in de stad,
bestaat voor een deel uit microvezels.

Langer en dunner
Vaak worden deze microvezels op één hoop
geveegd onder de noemer microdeeltjes. Ten
onrechte. Weliswaar zijn ze ongeveer even
groot, maar een microdeeltje is ongeveer
even lang als breed en hoog, terwijl een
microvezel in de lengte veel groter is dan in
de breedte en hoogte. De lange, dunne vorm
zorgt voor andere eigenschappen dan deeltjes die even lang als breed zijn. De vezels
gedragen zich anders dan andere deeltjes. Bij
het inademen worden grote deeltjes afgevangen in het nasale systeem, waardoor wordt
voorkomen dat ze in de longen belanden.
Kleinere deeltjes die wel de longen bereiken,
worden door ons afweersysteem uit de longen gewerkt. Microvezels richten zich echter
automatisch in de lengte naar de richting
van de luchtstroom. Hierdoor komen vezels
veel dieper in de longen terecht, waardoor ze
een groter gezondheidsrisico vormen ten
opzichte van andere microdeeltjes.
Hetzelfde effect treedt op bij filtratie van
microvezels. Ook in deze systemen richt de
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vezel zich naar de lucht of vloeistofstroom,
waardoor grote vezels door kleine poriën
ontsnappen. Dit geldt voor filtratietechnieken in de afvalwaterzuivering, maar ook
voor filtervoeders zoals mosselen. Van alle
plastic deeltjes die worden teruggevonden
in schaaldieren, heeft ca. 90% de vorm van
een vezel; in vissen is dat 80%. Er zijn tal van
toxische effecten van microplastics waargenomen op met name ongewervelde waterdieren. Zoals veranderde genexpressie, oxidatieve stress, ontstekingen, afsterven van
cellen en effecten op de energiehuishouding, immuunfunctie, fertiliteit, groeivertraging en darmbeschadiging.

Microscoopopname
van microvezels

Trojaans paard
Voor de mens lijken de grootste risico’s van
synthetische vezels te liggen bij inademing.
Andere routes, via eten en drinken of via de
huid, lijken minder risicovol te zijn. Daar
moet wel bij worden aangemerkt dat hiernaar nog weinig onderzoek is verricht. Het
meten van plastics in organisch materiaal
zoals voedsel of in het lichaam is namelijk
nog een uitdaging. In studies naar gezondheidseffecten wordt vaak gewerkt met
nieuw, ongerept materiaal, met name met
ronde vorm. Veroudering en degradatie lijken echter een grote rol te kunnen spelen.
De langgerekte vorm zorgt ervoor dat een
vezel reactiever is en sneller aangetast
wordt. Vergeleken met andere deeltjes zullen schadelijke stoffen hierdoor sneller uit
het oppervlak van de vezel lekken. Ook kunnen op het grote oppervlak schadelijke
microverontreinigingen makkelijker adsorberen. Zo kan een vezel als een ‘Trojaans
paard’ functioneren en deze stoffen op plekken brengen waar ze anders niet komen.
Een ander aandachtspunt is dat vezels in
het milieu kunnen worden gekoloniseerd
door micro-organismen. Deze vormen dan
een biofilm rond de vezel. Ziekteverwekkers
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Een groot deel van alle plastics komt in de vorm van
minuscule deeltjes in het milieu terecht. Met name
uiterst kleine plastic deeltjes en synthetische vezeltjes
vormen een steeds groter vervuilingsprobleem dat
inmiddels wereldwijd zichtbaar is. Wat zijn de risico’s
en hoe is deze vervuilingsbron in te dammen?
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Grotere stukken plastic breken
op den duur in kleinere brokjes
microplastic uiteen

komen in hogere aantallen voor in biofilms
op microplastic. Dit geldt overigens ook
voor natuurlijke vezels. Het vervangen van
synthetische vezels door natuurlijke vezels
of biologisch afbreekbare vezels is daardoor
mogelijk niet direct een ideale oplossing.

Nanovezels
Aandacht verdienen ook nanovezels. Deze
zijn nog eens zo’n duizend maal kleiner dan
een microvezel en naar de gevolgen van synthetische (plastic) nanovezels in het milieu
is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Een
uitzondering vormt onderzoek naar nanoplastics in zebravissen. Hieruit blijkt dat de
vezeltjes de energiehuishouding veranderen. Glucoseniveaus gaan omlaag en cortisolniveaus omhoog wanneer de zebravisjes worden blootgesteld aan nanodeeltjes
van polystyreen.

‘Per wasbeurt komen er gemiddeld negen
miljoen vezels per kilogram was vrij’
Vervuiling voorkomen
Synthetische micro- en nanovezels zijn dus
op verschillende plekken terug te vinden in
het milieu. Door hun kleine vorm en moeilijke filtreerbaarheid lijkt het niet heel realistisch om ze direct uit het milieu te halen.
We kunnen beter voorkomen dat ze in het
milieu terecht komen. Zo komen er per wasbeurt gemiddeld negen miljoen vezels per
kilogram was vrij, waarbij fleecekleding de
meeste vezels loslaat. Het ligt voor de hand
om een waszak te gebruiken of een filter
achter de wasmachine te plaatsen. Deze fil-

Wetsus brengt wereldexperts bij elkaar
Een multidisciplinair team van twintig wereldwijde experts heeft zich onlangs gedurende twee dagen bij Wetsus, European Centre of Excellence for sustainable water
technology, gebogen over de thematiek van synthetische micro- en nanovezels in
lucht en water. De belangrijkste lessen zijn in dit artikel samengevat. De komende
jaren zullen deze experts zich verder inzetten voor het ontrafelen van de gezondheidseffecten en het realiseren van oplossingen voor het verwijderen van vezels.

ters verwijderen tot 80% van de vezels uit
het water.
Het waswater komt uiteindelijk terecht
bij de waterzuivering. Deze is zeer efficiënt
in het verwijderen van microplastics en kan
in de meest efficiënte zuivering tot 99% van
de microplastics verwijderen. Deze microplastics belanden voornamelijk in het slib,
maar met name kleine vezels komen alsnog
in het effluent wat op het oppervlaktewater
wordt geloosd. Ondanks de grote verwijderingsefficiëntie draagt het afvalwater toch
nog voor 25% bij aan de inbreng van microplastics in het milieu. Nieuwe innovaties
zijn daarom noodzakelijk voor het verminderen van nano- en microvezels in het
milieu. lll

l Martijn Wagterveld is werkzaam als Scientific Project Manager bij Wetsus, european
centre of excellence for sustainable water
technology (Martijn.Wagterveld@wetsus.nl
/www.wetsus.nl).
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Het gelijk van
Thomas Edison
Heeft wisselstroom zijn beste tijd gehad in een eeuw dat
steeds meer apparaten op gelijkstroom werken? Wellicht.
Te meer daar zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales gelijkstroom opwekken, die door
omvormers als wisselstroom op het net wordt gezet. Van
een steeds groter deel wordt vervolgens weer gelijkstroom
gemaakt. Gelijkstroom van bron tot stopcontact voorkomt
deze opeenstapeling van verliesposten.

W

ereldwijd transporteren de meeste elektriciteitsnetten wisselstroom, dat eind 1900
als winnaar uit de ‘stromenstrijd’ tussen
George Westinghouse en Thomas Edison
kwam. In tegenstelling tot gelijkstroom
(direct current - DC) liet wisselstroom (alternating current, AC) zich namelijk eenvoudig
omzetten van laag- naar hoogspanning. Dit
maakte het transport relatief eenvoudig.
Dik een eeuw later is de situatie totaal
anders. Tegenwoordig worden de kantooren thuisomgeving gedomineerd door apparaten die juist op gelijkstroom draaien: elektronica (computer, tv, ledlamp) en alles met
een accu (gsm, snoerloos gereedschap, elektrische auto). Aan de bron produceren
windmolens en zonneweides eveneens
gelijkstroom. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales.

Goedkoper en betrouwbaarder
Het lichtnet is echter ingericht op wisselstroom en dus moet duurzaam opgewekte
stroom hierin worden omgezet om nettransport mogelijk te maken. Dit gaat met
verlies gepaard. Op de bestemming aangekomen, zorgen talloze omvormers opnieuw
voor verlies. Vooral multimedia-apparaten
worden zonder adapter tot wel 30% efficiën24 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

HARRY VAN DOOREN

‘Met name voor kantoren is een
gelijkstroomnetwerk in combinatie
met zonne-energie interessant’
ter. Naast een lager stroomgebruik bespaar
je in een wereld zonder omvormers op
sluipverbruik: ook als het apparaat uitstaat
of de batterij vol is, verbruiken adapters
immers altijd een beetje stroom. In een Ledlamp is zelfs 40% van de elektronica
bedoeld voor de omzetting naar gelijkstroom. Zonder die verplichte schakeling
worden apparaten compacter, goedkoper en
betrouwbaarder. Omzettingselektronica is
bovendien een bewezen zwakke schakel die
de levensduur van apparaten verkort en een
kerkhof van adapters achterlaat. Een gelijkstroomnetwerk vereist minder dikke kabels,
wat vooral veel koper en dus geld scheelt.

Kansen
Zeker nu steeds meer huizen en bedrijfsgebouwen worden uitgerust met zonnepanelen, wordt de AC/DC-botsing pijnlijk
duidelijk. Als het omzettingslek kan worden gedicht, heb je effectief minder pane-

len nodig om in je energiebehoefte te
voorzien. Daarmee is het vooral voor kantoorgebouwen interessant om een gelijkstroomnetwerk op zonne-energie te overwegen. ICT-apparatuur, verlichting en
luchtbehandeling werken efficiënter en
voor de back-up volstaat een centrale
omzetter in plaats van eentje op alle apparaten. De hoofdaansluiting kan dus veel
lichter zijn dan gebruikelijk. Bespaarpotentie in euro’s: tot 35%! Grootverbruikers
als datacenters kunnen op hun beurt met
gelijkstroom de groeiende energievraag
flink afremmen. Ook hier is een centrale
adapter veel efficiënter dan individuele
adapters op ieder apparaat.
Andere rendabele toepassingen zijn
straatverlichtingsnetwerken, verlichting in
de glastuinbouw, supermarkten en andere
grote bedrijven. Ook ziekenhuizen kunnen
een flink deel van hun machinerie op gelijkstroom laten draaien. In gewone huishou-
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Recente
ontwikkelingen
• 2013: Kwekerij Vreeken (Rijsenhout)
introduceert gewaslampen met
gelijkstroom en ontwikkelaar DC
Current werd in 2019 bekroond met
NENnovation Award;
• 2014: TU Delft start met 50 onderzoekers ’s werelds eerste gelijkstroomonderzoeksgroep;
• 2015: ABB, Direct Current, IBCsolar, Haagse Hogeschool en
Neber onderzoeken in pilot DCflexhouse toepassing van gelijkspanning in woningbouw;
• 2016: Provincie Zuid-Holland,
Hoogheemraadschap van Delfland,
Gemeente Delft, Stedin, Alliander,
Engie en TU Delft doen in Proeftuin
Green Village onderzoek naar de
grootschalige toepassing van gelijkstroom;
• 2017: Nieuw paviljoen ABN AMRO
‘Circl’ in Amsterdam draait grotendeels op DC, gevoed door 500
zonnepanelen;
• 2018: Studenten Haagse Hogeschool doen in opdracht van CityTec een succesvol experiment met
stroomtransport over een gecombineerde AC/DC-kabel;
• 2018: PRE en TU Delft laden elektrische voertuigen direct met stroom
van zonnecellen;
• 2019: bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (Ridderkerk) krijgt het grootste openbaar verlichtingssysteem
op gelijkstroom van Europa.

Circl, het volledig circulaire paviljoen
van ABN AMRO op de Zuidas, draait
grotendeels op gelijkstroom

dens, waar de energievraag vooral groot is
als de zon níet schijnt, kan het elimineren
van omzettingsverlies een efficiëntiewinst
van 15% opleveren.

Afstandskampioen
Het oude bezwaar dat het spanningsniveau
van gelijkstroomnetwerken niet kan variëren, is dankzij slimme vermogenselektronica achterhaald. Het kan nu net als wisselstroom eenvoudig worden opgevoerd of
verminderd. Dankzij hoogspanning kan
wisselstroom met gering verlies over lange
afstanden worden getransporteerd. Boven
de 300 km is het transportverlies van gelijkstroom zelfs kleiner en er kan bovendien
meer stroom door de kabel. Bij transport
over de zeebodem is gelijkstroom al efficiënter en goedkoper vanaf 60 kilometer.
Ook kan een gelijkstroomnetwerk toe met
minder volumineuze masten en lichtere
kabels. China heeft inmiddels een eerste
ultrahoogspanningslijn (1100 kV) op gelijkstroom aangelegd. Deze Power Silk Road is
3300 km lang en bedient 50 miljoen huishoudens.
Toekomst
Kortom, de voordelen van gelijkstroom zijn
groot, maar de hoofdinfrastructuur en
installaties in woningen en bedrijven zijn

ontworpen voor wisselstroom. Dat is een
robuust een betrouwbaar systeem. In 2018
onderzocht Berenschot in opdracht van De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) de kansen van gelijkstroom en kwam
met de Roadmap Gelijkspanning tot voorzichtige aanbevelingen. Het onderzoeksbureau dicht gelijkstroom wel een belangrijke
rol toe in het halen van de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord van openbare verlichtingsnetten (50% in 2030).
Inmiddels wordt op tientallen plekken
in Nederland succesvol geïnnoveerd met
gelijkstroom. Toch is de grote doorbraak
nog niet in zicht: daarvoor is de dominantie van wisselstroom te groot. Netbeheerders hebben bovendien geen belang bij een
gelijkstroomrevolutie. Dat zou kapitaalvernietiging betekenen en ook grote hinder
veroorzaken. De verwachting is niettemin
dat de opmars van gelijkstroom doorzet.
“Gelijk- en wisselspanningnetwerken
zullen in de nabije toekomst naast elkaar
bestaan”, voorspelt Aditya Shekhar, die
begin dit jaar de resultaten van een onderzoek naar parallelle netwerken presenteerde aan de TU-Delft. Investeren in parallelle en aanvullende (lokale) netwerken
loont, is zijn conclusie, al zullen er nog wat
kip-en-ei obstakels moeten worden
geslecht. lll
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Mega-injectie voor
schoner produceren
Het is een bedrag waarvan het kabinet alleen maar kan dromen. Ruim
vijftig banken en financiële instellingen hebben de handen uit bezorgdheid
over het klimaat ineen geslagen. “De financiële wereld ontpopt zich tot
effectieve actor”, aldus drs. Kees Vendrik, hoofdeconoom Triodos Bank. “Er
komt via alle belangrijke banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders
en verzekeraars van Nederland vele honderden miljarden beschikbaar om
schoner produceren te stimuleren. Tegelijkertijd maakt deze stap het notoire
vervuilers bijzonder lastig.”
JAN DE GRAAF

H

oe langer we dralen, hoe
lastiger het wordt om de
opwarming van de
aarde te beperken tot 1,5
graad Celsius. Daarom steunt Triodos
Bank niet alleen het Klimaatakkoord,
maar opereert de bank ook als aanjager
als het gaat om de daad bij het woord te
voegen. “We doen er alles aan om zelf
als duurzame bank te opereren”, vertelt
hoofdeconoom Kees Vendrik, tevens lid
van de Eerste Kamer. “We willen hiermee laten zien dat CO2-reductie in de
praktijk kan. Daarmee maken we ons
geloofwaardig. En goed voorbeeld doet
volgen.”

Financieringsagenda
Dat blijkt ook, want in de aanloop naar
het klimaatakkoord hebben Triodos en
andere duurzame koplopers alle financiële instellingen met succes opgeroepen zich in te spannen om de uitvoering
de wind in de rug te geven. “In essentie
zijn twee zaken beklonken. Het spreekt
voor zich dat de energietransitie niet
zonder marktfinanciering kan. Die
moet van allerlei partijen komen en wel
op zo’n manier dat de business blijft
draaien. We zijn het eens geworden over
een concrete agenda rond de financie26 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

‘Er komt liefst 3000 miljard euro
beschikbaar om te investeren in schone
bedrijvigheid’
ring van groene projecten.” Die agenda
is geen papieren tijger, benadrukt hij.
“Ruim vijftig financiële instellingen,
met een gezamenlijke balanswaarde van
drieduizend miljard euro, hebben zich
hieraan verbonden.”

Met de billen bloot
Concreet betekent het akkoord dat de
instellingen in de loop van dit jaar de
carbon footprint van al hun financieringen openbaar maken. Vanaf dat
moment gaan alle oude faciliteiten met
veel CO2-uitstoot met de billen bloot.
“De financiële instellingen gaan actief
kijken waar ze verkeerd zitten met hun
financieringen.” Na deze inventarisatiefase volgt uiterlijk in 2022 een
tweede stap en maakt iedere instelling
openbaar wat hun target is om de CO2uitstoot te beteugelen. “Dat moet dan
kloppen met de doelen van het Klimaatakkoord. Zo niet, dan gaan de

instellingen nog harder aan de slag om
ervoor te zorgen dat de carbon footprint van al hun financieringen naar
beneden gaat.”

Twee routes
Voor dit laatste heeft Vendrik twee routes voor ogen. “Een eerste optie is een
indringend gesprek tussen financiers en
klanten met een hoge carbon footprint.
Daarin vragen we hen om mee te gaan
in de transitie en waar nodig zullen we
hen daarbij helpen. Als dat niet lukt, is
een logische volgende stap stoppen met
het financieren van fossiele projecten.”
Hij benadrukt het belang van deze stap.
“Doen we dit niet, dan houden we in
feite de financiering van de oude economie in stand.” Dit vormt bovendien een
risico voor de banken zelf. “Door 2008
weten we wat er gebeurt als banken
ineens een slechte balanspositie hebben. Het vraagstuk van de klimaatop-
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Kees Vendrik: “Alle oude faciliteiten
met veel CO2-uitstoot gaan met de
billen bloot”

gave is vele malen groter. Het is dus heel
goed nieuws dat de Nederlandse financiële sector nu zelf het initiatief heeft
genomen om de energietransitie te
doen slagen.”

Alle zeilen bijzetten
Vendrik is overtuigd van de betekenis
van deze stap, maar dat neemt niet weg
dat er nog hobbels op de weg zijn. “De
financiële instellingen moeten allereerst
echt alle zeilen bijzetten om uitvoering
te geven aan het commitment. Dat betekent voor sommige een hele omschakeling. Wat hen helpt om in het spoor te
blijven, is dat met het zetten van hun
handtekening er een belofte aan het
kabinet is gedaan. De minister van
Financiën heeft zich hier bovendien
vierkant achter gesteld. Je zult de
komende jaren zien dat ook de toezicht-

houders de uitvoering nauwlettend zullen volgen. Met name Frank Elderson,
directeur Toezicht van de Nederlandse
Bank speelt hierin een heel belangrijke
rol. Dit onderwerp staat vol op zijn
agenda.”
Een andere hobbel is de hoeveelheid
meerwerk. “Waarschijnlijk gaat er veel
tijd zitten in bedrijven de goede richting op laten bewegen. Dat zal ongetwijfeld voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Toch moet het gebeuren, ook al zal
de uitvoering complex en weerbarstig
zijn. Rome is ook niet in één dag
gebouwd. We moeten aan de slag en al
gaandeweg zal het ongetwijfeld alsmaar
beter lukken. Wel is het van belang om
de komende jaren goed te volgen wat er
gebeurt, ook om zo nodig de boel op te
jagen.”

Klimaatvakantie
In alle hectiek rond het klimaatakkoord
is de opzienbarende stap nauwelijks in
het nieuws geweest. “De presentatie viel
vorig jaar op 11 juli en ik vermoed dat
veel mensen al op klimaatvakantie
waren.” Maar er speelt volgens hem nog
iets anders. “Dat deze opmerkelijke stap
nauwelijks aandacht kreeg, wijt ik ook
aan het feit dat de financieel journalis-

ten klimaat nog niet op hun netvlies
hebben staan. Omgekeerd geldt overigens hetzelfde, energiejournalisten
hebben veel te weinig oog voor wat de
financiële sector kan betekenen om een
versnelling te weeg te brengen. Jammer,
want het is belangrijk dat de media dit
soort ontwikkelingen op de voet volgt.”

Wanhoop als drijfveer
Vendrik heeft zich met collega’s met
hart en ziel ingezet voor de overeenkomst. Daarin werd hij gedreven door
ongerustheid. “Net als vele anderen
loop ook ik al jarenlang met het gevoel
rond dat de klimaatverandering totaal
uit de hand aan het lopen is. Daar maak
ik me grote zorgen over. Want laten we
eerlijk zijn, we staan vandaag de dag als
wereldgemeenschap nog helemaal nergens. Mondiaal stijgen de emissies nog
steeds, we bakken er niks van. Dat is om
gek van te worden. Ik vermoed dat de
wanhoop die ik daar af en toe over voel,
en velen met mij, ook een enorme drijfveer is om in actie te komen. Dat is ook
het beste wat we kunnen doen. Juist nu
het allemaal nog veel te langzaam gaat,
dienen we iedere tegenslag te beantwoorden met onverwoestbaar optimisme!” lll
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CO2

KORT NIEUWS

Heb jij dé
oplossing
voor
stikstof?
Verontreiniging door stikstof is een groot probleem in
Nederland. Eén van de oplossingen is de inzet van het innovatieve vermogen van ondernemers.
VNO-NCW en MKB Nederland
organiseren in mei dit jaar een
bijeenkomst waar ondernemers
hun oplossingen voor het terugdringen van de stikstofdepositie presenteren aan grote
bedrijven en brancheorganisaties. Daarna kunnen deze oplossingen gezamenlijk worden
uitgewerkt tot rendabele business cases, goed voor de na-

Flexibele energietarieven verminderen
CO2-uitstoot
tuur, het milieu en de economie.
Het VNO-NCW netwerk Groene
Groeiers, bestaande uit ondernemers die investeren in circulaire economie en energietransitie, organiseert de selectie en
het evenement. Voorafgaande
hieraan zal door een deskundige jury een selectie van innovatieve oplossingen plaatsvinden.
Ben je ondernemer en heb je
een oplossing voor de stikstofproblematiek? Laat het weten
door (kosteloos) Groene Groeier
te worden op groenegroeiers.nl
en meld je oplossing via de mail
aan bij Jolanda van Schaick,
schaick@vnoncw-mkb.nl.

Overschakelen op dynamische energieprijzen met
uurtarieven voor stroom, kan bijdragen aan lagere
CO2-emissies. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft,
in opdracht van NieuweStroom, easyEnergy en Landen Tuinbouworganisatie (LTO) Noord.
Belangrijkste oorzaak is dat in
de goedkope uren veel meer
wind- en zonne-energie beschikbaar is, terwijl in de dure
uren, als er véél vraag is, de
kolen- en gascentrales moeten
bijschakelen.
Dynamische energieprijzen
bestaan al, maar worden weinig toegepast. Veel consumenten en bedrijven betalen

een vaste energieprijs. Echter,
de werkelijke energietarieven
fluctueren in hoge mate omdat vraag en aanbod telkens
wisselen. De prijzen verschillen elk uur voor stroom. Wie
stroom afneemt op een goedkoop moment, bespaart niet
alleen geld, maar ook een flinke hoeveelheid CO2, zo blijkt
uit het onderzoek van CE

Energieleverende hoogbouwflat
Woningcorporatie Bo-Ex pakt hier met haar
consortiumpartners van ‘Inside Out’ de
hoogbouwflat aan met een modulair renovatiesysteem. Het renovatiesysteem combineert slimme multifunctionele gevels, die de
woningen duurzaam verwarmen en ventileren. Na de toepassing van het systeem
wekt de flat haar eigen energie op voor
stroomverbruik, warm water, ventilatie en
ruimteverwarming. De energie die overblijft
kan worden gebruikt voor het laden van
elektrische voertuigen. Met het modulaire
renovatiesysteem van het Inside Out Consortium kunnen tienduizenden vergelijkbare
jaren ’60 en ’70 hoogbouwflats in Nederland worden verduurzaamd en van het
aardgas/de stadsverwarming af.
Bo-Ex zorgt dat bewoners lagere woonlasten krijgen en zo min mogelijk verbouwingsoverlast ervaren. De modulaire delen
worden geprefabriceerd, waardoor de
bouwwerkzaamheden op locatie niet lang
duren en bewoners niet tijdelijk hun huis uit
hoeven. Alle apparatuur voor energievoor28 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

ILLUSTRATIE: MEX ARCHITECTS

De Henriëttedreef in Utrecht Overvecht heeft een Europese primeur.
Binnenkort wekt de sociale huurflat
meer energie op dan de bewoners verbruiken, waardoor woonlasten dalen.

ziening komt in de gevel of buiten de woning. Vandaar de naam ‘Inside Out’. Ook
lenen deze bouwdelen zich goed voor loka-

le fabricage door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Hiermee versterkt Inside Out de lokale economie.
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Meelwormen breken
gif uit plastics af
Meelwormen zijn niet alleen in staat
om plastics te verorberen, ze slagen
er ook in om de giftige stoffen in dat
plastic af te breken. De beestjes kunnen vervolgens als veilig voedsel voor
andere dieren dienen. Dat blijkt uit
onderzoek aan Stanford University.
De ontdekking betekent dat kleine witte
meelwormen, de larven van de meeltor, een
oplossing kunnen bieden voor het immense
plasticprobleem waar de wereld tegenaan
kijkt. Niet alleen zijn de insecten in staat om
verschillende vormen van plastic te consumeren, dat toonde eerder onderzoek al aan,
ze kunnen ook Styrofoam (piepschuim) eten
dat giftige chemische additieven bevat. Na
maximaal 48 uur worden die afgebroken of
natuurlijk afgescheiden door de meelworm.
Nadien kunnen de meelwormen dus nog
steeds veilig worden gebruikt als eiwitrijk
voedsel voor andere dieren zoals garnalen
of kippen.
Meelwormen op een dieet van polystyreen (inclusief HBCD) waren even ge-

zond als dieren die een normaal dieet
kregen. Hetzelfde gold voor garnalen die
de meelwormen aten die eerder HBCD
hadden verorberd. “Het is verbazingwekkend dat meelwormen blijkbaar in staat
zijn om een chemisch additief te eten
zonder dat het zich na verloop van tijd in
hun lichaam ophoopt”, zegt hoofdauteur
van de studie, Anja Malawi. De meelwormen uit het experiment scheidden ongeveer de helft van het polystyreen dat ze
consumeerden uit als kleine, gedeeltelijk
afgebroken fragmenten; de andere helft
als CO2. De onderzoekers erkennen dat
HBCD-resten die door meelwormen worden uitgescheiden nog steeds een gevaar vormen.

Groen doet goed
Naast planten, bomen en
bloemen óp en áán gebouwen, speelt ook groen in een
gebouw een grote rol in klimaat en welbevinden. Mensen voelen zich fijner met
‘natuur’ in hun nabijheid.
Dat geldt voor groen bínnen
net zo sterk als voor groen
buiten.

matige klimaatbeheersing.
Maar ook door een verbeterd
functioneren van de gebruikers
van een gebouw en door een
lager ziekteverzuim. Kijk voor

Inzicht in wereldwijde vervuiling
van water
Het continu monitoren van de waterkwaliteit in rivieren is kostbaar. Bemonstering en analyse kosten veel
tijd en geld. Promotieonderzoek van
Jikke van Wijnen aan de Open Universiteit laat zien hoe je met een model de wereldwijde verspreiding van
een aantal vervuilende stoffen in
kaart kan brengen. Zo’n model kan
gebruikt worden om toekomstige
problemen met de waterkwaliteit te
voorspellen en om de effecten van
maatregelen te berekenen. Het model geeft inzicht in de wereldwijde
trends op het gebied van waterkwaliteit in het verleden, het heden en in
de toekomst zonder dat er veel kostbare analyses nodig zijn. Het samenvoegen van verschillende soorten
vervuiling in één model heeft als
voordeel dat de samenhang tussen
diverse vervuilende stoffen duidelijk
wordt. Dit kan bijdragen aan het oplossen van huidige en het voorkomen
van toekomstige problemen.

meer informatie over vergroening van openbare ruimten
op thegreencity.nl. Verder biedt
de website thegreencity.eu
kennis over vergroening van
openbare ruimten op basis van
wetenschappelijk onderzoek,
innovatieve ideeën en techni-

sche achtergrond. Groene Steden voor een Duurzaam Europa is een initiatief van de ENA
(European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije,
Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

Foto: Groene Steden voor
een duurzaam Europa

Gebouwen met veel aandacht
voor planten hebben niet alleen een positief effect op
mensen en de omgeving, ze
leveren ook op andere terreinen winst. Planten brengen
vocht in de lucht en creëren
een fijne omgeving waarin
mensen zich beter voelen. Dit
kan economische besparingen
opleveren via de technische
kant, door energiebesparing
als gevolg van minder kunst-
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Groene ’diensttijd’
populaire ontdekkingsreis
Begin maart gaat de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren van
16 tot 27 jaar officieel van start. Hieraan voorafgaand lopen er door
het hele land 75 ‘proeftuinprojecten’, waaraan inmiddels al zo’n 10.000
jongeren hebben deelgenomen. Een ‘Groen Traineeship’ is daarbij
opmerkelijk populair.
ANNELIES RHOON

I

n tegenstelling tot de maatschappelijke stage voor scholieren, die korte
tijd verplicht was (2011 – 2014), is de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
op basis van vrijwilligheid. Jongeren besteden binnen zes maanden tijd minimaal 80
uur aan een project of organisatie waar de
samenleving beter van wordt. “De maatschappelijke diensttijd kun je zien als een
soort ontdekkingsreis voor jongeren naar de
beste versie van henzelf ”, stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op de website
doemeemetmdt.nl.
Een buitenkans om jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk in de ‘groene hoek’,
vonden IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Milieudefensie,
de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren
(VBNE), LandschappenNL en SoortenNL. In
het kader van de MDT ontwierp deze groene
coalitie negen projecten, waarin jongeren
tussen de 16 en 30 jaar zich één dag per week
inzetten voor natuur en duurzaamheid.
Deelnemers aan dit zogenoemde Groene
Traineeship ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 2 euro per uur, plus reiskostenvergoeding. Na afronding krijgen ze een
certificaat en een aanbevelingsbrief.

Schot in de roos
“Zodra we onze projecten online en via posters op mbo- en hbo-opleidingen gingen
delen, hadden we binnen de kortste tijd 130
vooraanmeldingen”, zegt projectleider Ilja
30 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2020

cifieke doelgroepen, zoals jongeren met een
achterstands- of migratie-achtergrond.
Daar kun je moeilijk mee vergelijken.”

Beudel (IVN). “Dat verbaasde ons allemaal.
We hadden geen idee hoe het zou gaan
lopen, maar kennelijk raken we een snaar.
Ook voor de tweede ronde projecten is weer
veel belangstelling.”
De opzet van de projecten van het Groen
Traineeship sluit goed aan op hoe jongeren
graag werken: groepsgewijs, projectmatig
en met de nadruk op het verwerven van kennis en vaardigheden. De proeftuinprojecten, met thema’s als ‘Zet klimaatrechtvaardigheid op de kaart’, of ‘Handen uit de
mouwen voor biodiversiteit’, waren in no
time vol. Of er bij andere organisaties met
MDT-projecten vergelijkbare animo
bestaat, is moeilijk te zeggen, vinden de
initiatiefnemers. Wanne Roetemeijer
(VBNE): “Veel projecten richten zich op spe-

Hoogopgeleide vrouwen
Oorspronkelijk zou de MDT na de zomer
van 2019 van start gaan. Dat lukte niet. De
staatssecretaris wilde meer tijd nemen om
te voorkomen dat de diensttijd vooral gymnasiasten en maatschappelijk al actieve jongeren zou trekken. Of dat inmiddels gelukt
is, valt nog te bezien. De deelnemers aan het
Groen Traineeship vormden in de proeftuinperiode nog geen dwarsdoorsnede van
de samenleving, zoals gehoopt. Maar daar
wordt aan gewerkt. Beudel wijst op de posters die op tafel liggen van het Amsterdamse hoofdkantoor van IVN. “De deelnemers die zich voor de proeftuinprojecten
aanmeldden waren vooral hoogopgeleide
vrouwen van boven de twintig. Daarom verspreiden we de nieuwe posters vooral op
mbo-opleidingen. IVN Limburg heeft daar
goede ervaringen mee opgedaan.”
Vergroening tegen vergrijzing
Het aanboren van de jeugdige leeftijdscategorie betekende voor de groene coalitie in
elk geval al belangrijke winst. “Groene organisaties vergrijzen”, vertelt Roetemeijer. “De
gemiddelde leeftijd van vrijwilligers ligt
boven de zestig. Dat was voor ons een
belangrijke reden om aanbod te ontwikkelen voor de MDT.”

FOTO: IVN

Het proeftuinproject heeft in ieder geval
laten zien dat jongeren zich wel degelijk
aangetrokken voelen tot de groene hoek. “Ik
maak me heel erg zorgen om het klimaat”,
beaamt groene trainee Janine Maat (26),
bijna afgestudeerd pedagogisch wetenschapper. “Ik ben al een paar jaar echt bezig
om dingen in mijn eigen leven aan te passen. Ik wilde ook graag iets doen met vrijwilligerswerk in die richting. Ik volg verschillende duurzaamheidsorganisaties en
zo kwam ik het Groen Traineeship tegen.”
Wai-Han Wong (27) zit ‘al lang in de groene
wereld’. Ze studeerde af aan de kunstacademie met sieraden uit afval. “Ik wil de wereld
beter helpen maken”, stelt zij. “Je kunt er
gewoon niet meer omheen dat je je leven
moet aanpassen”, vindt ook Deborah
Imminkhuizen (22), net klaar met haar hboopleiding Communicatie. “In je persoonlijke leven is dat gemakkelijk, maar ik wil
daar ook in mijn werk meer bezig zijn.”

Uit je bubbel
Alle drie maken zij deel uit van het FOMOteam, waarbij FOMO staat voor Fear Of Missing Out, een niet onbekend verschijnsel
onder jongeren. Zij gaan bij de andere projecten van het Groen Traineeship langs om
ervaringen te verzamelen. Dit gebeurt in de
vorm van foto’s, dagreportages en interviews met de deelnemers over hun ervaringen. De organisatie achter de projecten kunnen hier hun voordeel mee doen. Ter

‘Aanboren jeugdige leeftijdscategorie
winst voor de groene coalitie’
afsluiting organiseren zij een landelijke dag
voor alle Groene Trainees.
En? Wat horen ze zoal? “Iedereen is heel
positief ”, zegt Wong. Ze kijkt haar collega’s
aan om te checken of ze niet te braaf bezig
is. Ja, knikken zij. “Niet iedereen kan het
zich veroorloven om vrijwilligerswerk te
doen”, nuanceert Maat. “Dit is echt een
luxepositie. Maar het is gewoon goed om
anderen te ontmoeten en eens uit je eigen
bubbel te stappen. Elk project trekt weer
andere types. Dat is leuk om te zien.”
Imminkhuizen heeft nog wel een kantteke-

Aanbieden
MDT-plaatsen
Organisaties die MDT-plaatsen willen
aanbieden, kunnen hiervoor subsidie
aanvragen bij ZonMw van het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor meer informatie:
tinyurl.com/yjchcnm4

ning richting IVN: “Het valt ons op dat ze
hier nog heel veel met papier doen. Heel
analoog. Dat had ik niet verwacht van een
groene organisatie.”

Volgende uitdaging
Naar verwachting zal het aantal beschikbare
plaatsen voor het Groen Traineeship na de
zomer verdubbelen. “De volgende uitdaging”, zegt Beudel, “is om manieren te vinden om de jongeren die we bereikt hebben na
afloop aan ons te blijven binden als vrijwilliger.” Wat daar volgens de groene trainees
voor nodig is? Maat vindt dat nog een opgave:
“Jongeren voelen zich niet meer zo snel
gebonden, denk ik. Ze zijn niet meer zo
trouw.” Als het maar in de buurt is, niet te
veel tijd kost en er meerdere jongeren bij
betrokken zijn, stelt Imminkhuizen. “Als je
het samen doet, blijf je langer hangen. Gelukkig komen er steeds meer bewuste jongeren.”
Toch gaat ze zelf nog even verder kijken:
“Vooral omdat ik ook nog op andere vlakken
wil leren en ontdekken. Waarschijnlijk ga ik
me inzetten voor een jongerenorganisatie als
de Jonge Klimaatbeweging of Young & Fair.
Ook groen, ja, maar jonger.” lll
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Verpakken en milieu
gaan hand in hand
In de wereld van verpakkingen vindt een verschuiving plaats. Steeds
meer bedrijven zijn bewust bezig met verpakkingen en kiezen voor
duurzamere, milieuvriendelijkere opties. Empack, de grootste
verpakkingsbeurs van de Benelux, toont van 31 maart t/m 2 april in
de Jaarbeurs in Utrecht tal van innovatieve ontwikkelingen op dit
gebied. Een voorproefje.

Circulaire opslag- en transportverpakkingen
De vraag naar bakken en koffers
van gerecycled kunststof neemt toe
en dat is niet zonder reden. Engels
heeft het E-line assortiment
daarom uitgebreid met koffers van
100% gerecycled kunststof. Dit sluit
perfect aan bij de actuele doelstellingen omtrent duurzaamheid.

H

elaas worden er nog vaak kartonnen
dozen of plastic wegwerpverpakkingen gebruikt, die vervolgens in de
prullenbak belanden. Dat is niet alleen weggegooid geld, maar het creëert ook onnodig
afval. Met een duurzame E-line koffer is dit
probleem eenvoudig opgelost. Gaat de kof-
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fer na verloop van tijd toch kapot? Dan zijn
alle onderdelen te vermalen tot granulaat
voor nieuwe producten.

Herbruikbare transportverpakking
De sterke en praktische E-line koffers zijn
sinds de introductie een groot succes en
worden gebruikt voor allerlei doeleinden.
Van interne transportkoffers in ziekenhuizen tot gereedschapskoffers of demonstratiekoffers van bedrijven. Engels neemt de
koffer aan het einde van de levensduur of als

deze onverhoopt kapot gaat graag terug. De
E-line koffers bestaan namelijk volledig uit
onderdelen die recyclebaar zijn. De vermaling hiervan tot granulaat voor nieuwe producten, maakt de recycle cirkel rond.

Optimaliseren opslag en transport
Engels onderscheidt zich niet alleen met
haar duurzame producten, maar denkt ook
mee om een passende oplossing te vinden
voor het optimaliseren van opslag en transport. In plaats van de producten in de koffer

te verpakken in plastic wegwerpzakjes of
kartonnen doosjes, heeft het bedrijf bijvoorbeeld duurzame alternatieven in het assortiment die vele malen langer mee gaan. Van
kunststof inzetbakjes tot flexibel in te delen
vakverdelingen. In de loop van 2020 wordt de
bedrijfsvoering nog iets duurzamer door de
verhuizing naar een nieuw bedrijfspand, met
maar liefst 3.300 zonnepanelen op het dak.

l Kijk voor meer informatie op engels.eu;
op Empack staat Engels in stand B205.

Innovaties in plasticbesparend verpakken
MULTIVAC investeert volop in de
ontwikkeling van plasticbesparende verpakkingsoplossingen.
Te meer daar supermarkten hebben
afgesproken dat álle verpakkingsmaterialen in 2025 100% recyclebaar
moeten zijn én 25% in gewicht gereduceerd.

M

ULTIVAC werkt nauw samen met
toeleveranciers in de ontwikkeling
van plasticbesparende verpakkingsoplossingen. Zo levert MULTIVAC PaperBoard, al enige tijd op de markt, een plasticbesparing op van 60 tot 90%. Ook de
ontwikkeling van mono-plastic schalen in
combinatie met mono-afdichtfolies is inmiddels een feit. De eerste producten verpakt in
volledig biologisch afbreekbaar materiaal rollen momenteel van de machines.

Voedselveilig verpakken
In de dynamiek van het streven naar plasticbesparing, moeten we voedselveiligheid en

het tegengaan van
voedselverspilling
niet uit het oog verliezen. Daarom ontwikkelt MULTIVAC
de verpakkingstechnologie ook op deze
punten door. Enige
tijd geleden is al de
eerste dieptrekverpakkingsmachine
gelanceerd in de nieuwe X-line serie. In deze
serie is ook de innovatieve TX 710 traysealer
ontwikkeld, een buitengewoon efficiënt,
stabiel, snel en betrouwbaar apparaat bij de
productie van verpakte producten. De
enorme bijdrage aan het besparen van plastic die dit oplevert, wordt ondersteund door
diverse prijzen die met deze innovatie in de
wacht zijn gesleept.

Slimme technologie
Wat vaak uit het oog verloren wordt, is de
technologie waarmee verpakte producten
gefabriceerd worden. Dat is de expertise van

MULTIVAC. Slimme innovatieve ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om het folieverbruik te reduceren. Daarnaast maakt
MULTIVAC het haar klanten ook mogelijk
plasticbesparend te verpakken op oudere
modellen van haar verpakkingsmachines.
Op bestaande machines bij klanten is al een
reeks succesvolle projecten afgerond waarmee forse foliebesparing is gerealiseerd.
Ook is er oog voor hergebruik van machines.

l Kijk voor meer informatie op multivac.nl;
op Empack staat MULTIVAC in stand D 131

Van graskarton tot papier van landbouwafval
Naast haar functie als groothandel
in verpakkingsmaterialen, maakt
Prokonpack ook veel verpakkingen
op maat. De basis is vaak karton,
maar het bedrijf gebruikt ook
schuim en andere materialen. En
steeds vaker alternatieve grondstoffen, variërend van gras tot landbouwafval.

B

ij Prokonpack, één van Nederlands
oudste verpakkingsbedrijven, speelt
de vraag naar milieuvriendelijkere
verpakkingen al zeker tien jaar. Ook daar
merken ze de groei van de laatste jaren.

Bewust verpakken
Directeur Ben Beckmann
herkent de ontwikkelingen. “Bewust verpakken is
een marketinguiting op
zich.” Beckmann ziet dat
het werkt: “Bedrijven gaan
bewuster om met het
milieu, maar willen ook
een signaal afgeven richting hun klanten. De consument kiest maar wat
graag voor een merk of
bedrijf dat bewust omgaat met grondstoffen en onze leefomgeving. Uiteindelijk
krijgt iedereen een goed gevoel van een
milieubewuste keuze.”

Beckmann blijft intussen wel kritisch: “De
laatste jaren zien we heftige beelden in de
media van de plasticsoep in zee. Dat is
natuurlijk verschrikkelijk en de publieke
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»

verontwaardiging is begrijpelijk en
terecht. Tegelijkertijd is datzelfde verontwaardigde publiek hiervoor medeverantwoordelijk. Papier en karton
inzamelen voor recycling vinden we
namelijk heel normaal, maar plastic
gooien we met z’n allen heel gemakkelijk weg. Terwijl plastic even goed te
recyclen is, vaak zelfs schoner en efficiënter.”

Nieuwe producten
Sinds eind 2019 levert Prokonpack
graskarton als alternatief voor golfkarton. Dit materiaal heeft dezelfde
eigenschappen als regulier golfkarton, maar wordt gemaakt van vers
gemaaid, zongedroogd gras, een snel

hernieuwbare grondstof. Voor de productie zijn bovendien veel minder
water en chemicaliën nodig.
Voor vouwkarton, of het zogenaamde massief karton, is Paperwise
een milieuvriendelijk alternatief. Om
Paperwise te maken, worden onder
meer stengels en bladeren gebruikt
die normaal verbrand worden. De voedingsindustrie gebruikt namelijk
slechts 20% van wat er van het land
komt. De rest wordt grotendeels verbrand voor bijvoorbeeld biomassa.
Ook op het gebied van plastic en
kunststof gaan de ontwikkelingen
hard, voorbeelden zijn folies gemaakt
van suikerriet of volledig composteerbaar plastic. Beckmann wordt enthou-

siast. “Wat denk je van composteerbare draagtassen of schuim van
afbreekbaar materiaal? Afhankelijk
van de toepassing en wensen van onze
klanten vinden we altijd een geschikt
materiaal om milieuvriendelijker te
verpakken.”
De ontwikkelingen in de verpakkingsbranche staan niet stil, benadrukt Beckmann. “De komende
jaren worden we waarschijnlijk nog
regelmatig verrast door nieuwe vormen van duurzaam, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal.”

l Kijk voor meer informatie op prokonpack.nl;
op Empack staat Prokonpack in stand F227.

Duurzame verpakking genomineerd
voor Europese award
Oerlemans Plastics heeft
eerder al succes geboekt met
onder meer krimpfolie voor
de bouw en klimaatfolie voor
de tuinbouw. Nu zijn de spotlights gericht op de webshopbag voor de retail.

D

e De webshopbag, gemaakt
voor Wehkamp, is doorgedrongen tot de finale van de Plastic
Recycling Show Europe 2020. De
nieuwe verpakkingsfilm is gemaakt
van 100% gerecycled materiaal én is
minimaal in inktverbruik. Samen met
het online warenhuis verkleint de
producent hiermee de CO2-voetafdruk
met maar liefst 64%.

Flexibele verpakking
Oerlemans Plastics produceert webshoptassen in alle soorten en maten.
Deze tassen worden gebruikt als flexibele verpakking voor online bestelde

artikelen bij e-commerce aankopen.
Klanten zoals Wehkamp worden door
het bedrijf op de hoogte gesteld van
de laatste innovaties in de verpakkingswereld. Naast het gebruik van
gerecycled materiaal, bevat plastic
verpakking minder lucht dan dozen.
Vrachtwagens kunnen hierdoor efficienter worden geladen, wat resulteert
in minder CO2-uitstoot. Verder kan de
webshopbag-film worden voorzien
van één of twee lijmstroken voor
retour, waardoor de verpakking minimaal één keer herbruikbaar is.

Rethink-strategie
De webshoptas is een prachtig voorbeeld van de Rethink-strategie die het
bedrijf samen met partners uit het
onderwijs, overheid en bedrijfsleven
volgt om zowel productie, consumptie als afval te verduurzamen voor een
beter milieu. De Oerlemans Packaging
Group, waaronder Oerlemans Plastics
valt, investeert sinds 1992 in verduur-

zaming van haar productaanbod.
Nieuwe verpakkingsconcepten worden voortdurend ontwikkeld via
extrusie, flexodruk en conversie op
acht locaties in Nederland.

l Kijk voor meer informatie op
oerlemanspackaging.nl;
op Empack staat Oerlemans Plastics
in stand G202.

Beurs in teken van
duurzaamheid
Empack is inmiddels uitgegroeid tot de
grootste verpakkingsbeurs van de Benelux. Thema’s als Packaging Ingredients,
Carbon Free Future en Zero Waste spelen de hoofdrol.
Verpakken heeft een grote invloed op
het milieu, dat is geen nieuws, maar het
is wel een vlak waar zeer veel winst te
behalen valt. Empack wordt bezocht door
het MKB en de grote multinationals die
Nederland rijk is, omdat zij hun milieuimpact willen verkleinen. Zo’n 320 exposanten en vele onafhankelijke sprekers
presenteren hiertoe op de beurs de laatste ontwikkelingen op het gebied van
verpakkingstechnologie.

l Informatie: empack.nl
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KORT NIEUWS

De mondiale zeevaartsector heeft bij de
Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) van de VN een baanbrekend voorstel ingediend voor een internationaal
innovatiefonds. Gedurende een periode
van 10 jaar willen de reders dit fonds
vullen met minimaal vijf miljard dollar
voor het reduceren van de CO2-uitstoot
van de bedrijfstak.
Wereldwijd wordt negentig procent van de
verhandelde goederen vervoerd over zee.
Hiermee is de internationale zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer twee procent
van de wereldwijde uitstoot van CO2. Vorig
jaar is de mondiale maritieme regelgever
van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie, een klimaatakkoord voor de zeevaart overeengekomen. Met dit voorstel
voegt de internationale redersgemeenschap
zelf daad bij het woord. Via een verplichte
toeslag op de scheepsbrandstof wordt het
fonds een effectief instrument om de eigen
verduurzaming te versnellen.

Waterstofoptie
kansrijk
Waar is waterstof nodig, hoeveel kost het, welke
technologieën zijn nodig en hoe vertalen onzekerheden in technologische ontwikkeling zich in systemische veranderingen? Deze vragen stonden centraal in
onderzoek van Herib Blanco Reaño aan Rijksuniversiteit Groningen.

FOTO: MICHIEL WIJNBERGH

Miljarden voor
verduurzaming
zeevaart

De onderzoeker concludeert dat waterstof het
meest aantrekkelijk is voor
vrachtvervoer over lange
afstand, industrieel gebruik (staalproductie) en
de productie van synthetische olie voor de luchtvaart en de chemische industrie. Waterstof kan ook
in auto’s worden gebruikt
als aanvulling op batterijvoertuigen en kan ook gebruikt worden voor langdurige energieopslag.
Verder blijkt dat waterstof
het mogelijk maakt om
een koolstofarm systeem
te bereiken en tegelijkertijd
bij te dragen aan een minimale stijging van de totale
kosten voor de samenleving of stijging van de
energieprijzen (bijvoorbeeld via CO2-belasting).
Momenteel blijft de productie en het gebruik van
waterstof duur en is er
overheidssteun nodig, om
de schaal te bereiken die
nodig is om deze lage
kosten te realiseren.
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