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8 Aquathermie lijkt 
energiebron van 
formaat
Aquathermie heeft de 
potentie om bijna de helft 
van de Nederlandse 
woningen duurzaam te 
verwarmen. Sleutel is een 
handige geo-app om snel de 
potentie van energie uit 
oppervlakte- en rioolwater 
te achterhalen. Wat zijn de 
kansen?

12 Insectenteelt 
kansrijke circulaire 
eiwitbron 
Nieuwe bronnen van eiwit 
zijn hard nodig om de druk 
op het milieu te verminde-
ren. De kweek van insecten 
kan voorzien in een fl ink 
deel van de behoefte van 
mens en dier aan voedings-
eiwitten. Nederland ont-
popt zich inmiddels als 
gidsland. 

16 Investeer in 
duurzaam besef 
nieuwe generatie
Leren wat er komt kijken 
bij een duurzame ontwik-
keling van de samenleving 
begint in het basisonder-
wijs, daarvan is André de 
Hamer overtuigd. 
“Investeren in de nieuwe 
generatie burgers en beslis-
sers kan niet vroeg genoeg 
beginnen.”

26 Zet in op meer 
winst uit hergebruik
Hoe halen we meer milieu-
winst uit onze productie-
processen? Eén van de ma-
nieren is door met minder 
nieuwe grondstoffen de-
zelfde hoeveelheid produc-
ten te maken. Een bekende 
aanpak, maar dit aandeel 
laten groeien ligt soms 
complexer dan op het 
eerste oog lijkt.

Nieuwe standaard versnelt circulaire plannen
Een rekenmethode geeft bedrijven de wind in de rug bij het geven van handen en voeten aan hun circulaire 
bedrijfsvoering. Het betreft het Circular Transition Indicators Framework. De recent gelanceerde methodiek maakt 
alle circulaire activiteiten gemakkelijker meetbaar. Overkoepelend, per bedrijfsonderdeel en op productniveau.
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U
heeft het ongetwijfeld een 
dezer dagen horen 
langskomen: het Chinese 
karakter voor ‘crisis’ is 

precies hetzelfde als voor ‘kans’. 
Nu ik dit schrijf verkeert NL ruim 
1,5 maand in corona-modus en het 
einde is nog bepaald niet in zicht. 
Niet voor scholen, restaurants, 
theaters etc. etc. Laat staan dat de 
economie als geheel weer kan 
opveren: de coronaklap zal nog lang 
nadreunen. 

Doordat deze crisis iedereen raakt en 
bovendien niet slechts een paar 
dagen duurt, vormt deze periode ook 
een nadrukkelijke uitnodiging tot 
refl ectie. In hoeverre heeft juist de 
manier waarop we onze economie 
hebben ingericht bijgedragen aan 
het ontstaan van deze crisis of is zij 
er misschien zelfs wel de oorzaak 
van geweest?

Nog relevanter de vraag: hoe investe-
ren we de gigantische bedragen die 
door overheden ingezet gaan worden 
om de crisis te boven te komen? 
Wordt dat business as usual of benut-
ten we deze crisis als een kans om al 
dat geld (na de ‘Eerste Hulp Bij 

Corona’) uitsluitend uit te keren aan 
bedrijven die kunnen aantonen dat 
ze daarmee bijdragen aan een duur-
zame, circulaire economie? Immers, 
wanneer we opnieuw gaan investe-
ren in de wederopbouw van de ‘fos-
siele economie’, dan fi nancieren we 
het veroorzaken van problemen in de 
toekomst. Contraproductief.

Kan het anders? Jazeker. Bij indus-
trie, infrastructuur, gebouwde 
omgeving, energievoorziening, 
agrarische sector etc. bestaan er 
immers al lang concrete mogelijk-
heden voor fundamentele verduur-
zaming. Substantiële investerings-
agenda’s daarvoor liggen ook al te 
wachten op uitvoering. Maar wan-
neer alleen al AirFrance/KLM een 
claim voor € 10 miljard aan staats-
steun op tafel legt, dan houd ik wel 
mijn hart vast. Te meer daar dit con-
cern samen met Schiphol de enige 
individuele bedrijven waren die 
me teen bij het uitbreken van de cri-
sis door de minister van Financiën 
werden ontvangen en prompt mon-
deling ongelimiteerde steun kregen 
toegezegd. Ongelimiteerde staats-
steun voor de hele economie is 
immers onmogelijk. 

Kortom, er moet gekozen worden. 
Keuzes die zullen bepalen of corona 
ook een structurele crisis gaat ver-
oorzaken of juist een kans op een 
duurzame transitie. Kan de overheid, 
die tijdens deze crisis na decennia 
van neoliberalisme ineens weer de 
maatschappelijke regie toegeworpen 
kreeg, naast crisismanagement ook 
dat leiderschap leveren?

10 Blauwalg delft onderspit in 
ijzerzand
Fosfaten en hoge temperaturen leiden 
elke zomer tot algenexplosies in 
oppervlaktewater. Met name de 
blauwalg is een beruchte zwempret-
bederver. Betaalbare preventie gloort. 

20 Verduurzamen woning-
markt in de versnelling
Het ontbreekt vaak aan praktische 
kennis om handen en voeten te geven 
aan het verduurzamen van de wo-
ningmarkt. Platform Reimarkt is in 
dit gat gesprongen.

22 CO2-eter uit de 
startblokken
Met de inzet op duurzame energie 
worden de klimaatdoelen bij lange 
na niet behaald. Het actief CO2 uit de 
atmosfeer verwijderen kan uitkomst 
bieden. Het toverwoord is olivijn.

24 Schoon vizier in zicht
De eerste stappen naar een schone 
brillenbranche zijn gezet met als 
belangrijke aanjager Ace & Tate. 
Een kijkje van binnenuit.

30 Energie uit water klimt 
uit dal
Nederland waterland profi teert veel te 
weinig van getijdenenergie en water-
kracht. Tot voor kort, want er is ein-
delijk een routekaart voor de innova-
tieve technologie in de maak.

32 Pionieren richting volledig 
circulair textiel
In Twente werkt Hogeschool Saxion 

aan chemische recycling om een hoog-

waardige cellulosevezel te maken. 
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Nieuwe standaard 
versnelt 

circulaire plannen

Een rekenmethode geeft bedrijven de wind in de rug bij het geven van 
handen en voeten aan hun circulaire bedrijfsvoering. Het betreft het 

Circular Transition Indicators Framework. Een moeilijke naam voor een 
uiterst praktisch hulpmiddel, ontwikkeld door KPMG en de WBCSD, de 

World Business Council for Sustainable Development. De recent 
gelanceerde methodiek maakt alle circulaire activiteiten gemakkelijker 
meetbaar. Overkoepelend, per bedrijfsonderdeel en op productniveau.

JAN DE GRAAF

hun weg naar de circulaire economie”, aldus 
Walrecht. “Te meer daar managers willen 
weten of men op de goede weg zit. Onze 
methodiek biedt een onderneming dankzij 
een set slimme indicatoren uniformiteit in 
hoe je meet. Dit inzicht helpt om de juiste 
beslissingen te nemen.” 

De circulaire economie heeft 
de wind mee. Steeds meer 
bedrijven ontwikkelen initia-
tieven op dit vlak. De wil is er 

dus, maar men heeft nauwelijks inzicht in 
de meters die men maakt. Niet uit onwil, 
maar door gebrek aan meetmethoden. “Het-
zelfde zien we in de strategie van onze klan-
ten via bijvoorbeeld het jaarverslag”, vertelt 
Arnoud Walrecht, directeur Circular Eco-
nomy Services van KPMG Sustainability. 
“Dát is het moment voor ons om te zeggen 
van ‘oké laat maar eens zien hoe de onderne-
ming de transitie aan het maken is naar een 
circulair bedrijfsmodel!’ en dan zit men 
vaak met de handen in het haar. Gevolg is 
dat het gros van de bedrijven niet in staat is 
om naar buiten toe te rapporteren over hun 
circulaire prestaties.”

Breed draagvlak
In plaats van haar klanten in de kou te laten 
staan, besloot KPMG om samen met 
WBCSD alles uit de kast te halen om bedrij-
ven richting te geven in hun circulaire 
transformatieproces. Het resultaat is het 
Circular Transition Indicators (CTI) Frame-
work. “Bedrijven hebben sturing nodig op 

Arnoud Walrecht, directeur Circular 
Economy Services van KPMG 
Sustainability

 Bij het ontwikkelen van de indicatoren is 
men niet over één nacht ijs gegaan, benadrukt 
zijn collega Suzanne Kuiper, senior consultant 
Circulaire Economie. “De aanpak is tot stand 
gekomen in nauw overleg met de meest 
invloedrijke organisaties op het gebied van de 
circulaire bedrijfsvoering ter wereld. Voor al 
die partijen is de methodiek inzetbaar. Boven-
dien kent het daardoor een breed draagvlak 
van allerlei sectoren en bedrijven in de waar-
deketen, van grondstofproductie tot telefoon-
producent of dienstverleners in recycling.”

Houvast 
De WBCSD methode stelt bedrijven in staat 
om een circulaire doorlichting uit te voeren 
op basis van hun mogelijkheden en hun prio-
riteiten, legt Walrecht uit. “Met dit hulpmid-
del creëer je een goed startpunt. Niet alleen 
voor het meten van circulariteit, maar ook 
om met zowel klanten als suppliers het 
gesprek hierover te voeren. Het is echt een 
instrument dat bedrijven kunnen inzetten 
om verbetering te bewerkstelligen. Dankzij 
deze insteek voorziet het nieuwe hulpmiddel 
in de behoefte om wereldwijd op een univer-
sele en consistente manier circulariteit te 
meten.” 
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 Bijzonder is dat tijdens de uitwerking 
van de methodiek tevens is geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van software op basis van 
de standaard CTITOOL. Voordeel hiervan is 
dat de optelsom van de verschillende circu-
laire componenten kan worden uitgedrukt 
in een percentage. Dit getal geeft houvast 
op het meten van voortgang. Men ziet in 
één oogopslag of men op de goede weg zit 
en daarmee functioneert de tool letterlijk 
als drive voor verbetering. De software is 
ontwikkeld door CircularIQ. “Wij zijn 
gespecialiseerd in datamanagement op het 
gebied van duurzaamheid”, vertelt CEO Roy 
Vercoulen. “Ons hulpmiddel zorgt ervoor
dat bedrijven knoppen in handen krijgen 
om aan te draaien. Heel handig, want circu-
lariteit is in ondernemersland nog een vrij 
abstract begrip. De methodiek maakt de 
stappen die men neemt tastbaar en verge-
lijkbaar en is heel transparant, te meer daar 
iedereen de software gratis kan gebruiken.” 

Eenvoudige rekenmethode
Basis voor de tool is een eenvoudige 
rekenmethode zodat iedereen ermee kan 
starten. “Dit gebeurt in zeven stappen”, 
legt Vercoulen uit. “De vierde stap maakt 

duidelijk wat je circulaire voetafdruk is. 
In de volgende drie stappen analyseer je 

hoe de eigen performance in elkaar zit. Na 
het rekenen helpt dit inzicht om actief te 
gaan sturen en gericht met verbeterplan-
nen te komen, ook door diezelfde meting 
te herhalen op verschillende onderdelen 
binnen een bedrijf. Zo krijg je inzicht in 
wat er aan energie, water en materialen in 
en uit gaat. Vervolgens ga je de circulari-
teit van de verschillende stromen bepalen. 
Het model kijkt bijvoorbeeld naar wat er 
theoretisch mogelijk is om terug te win-
nen en wat er in de praktijk gebeurt. Zo 
krijg je als vanzelf inzicht in wat er aan 
potentieel verloren gaat en welke materia-
len voor de hand liggen om terug te 
nemen in de productie.”
 Walrecht wijst op nog een ander aspect. 
“Met dit hulpmiddel creëer je duidelijkheid 
als je zegt hoe circulair een bedrijf is, want 
hoe heb je dat bepaald? Het is vervolgens 
aan het bedrijf dit te interpreteren en af te 
zetten tegen de eigen doelstellingen.” 

Suzanne Kuiper, Senior Consultant 
Circular Economy Services van KPMG 
Sustainability

‘Het is nu mogelijk om circulariteit wereldwijd 
op consistente manier te meten’
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Mondiaal inzetbaar
Van meerwaarde is ook dat de methode 
mondiaal inzetbaar is. Het belang hiervan 
wordt volgens Walrecht in ons land nogal 
eens over het hoofd gezien. “Nederland 
heeft, ongetwijfeld vanuit de beste inten-
ties, de neiging om vanuit de eigen praktij-
ken met initiatieven en methodes te komen. 
Circulariteit houdt echter niet op bij de 
grens en steeds meer bedrijven hebben ves-
tigingen in meerdere landen. Zeker grote 
bedrijven hebben geen boodschap aan 
Nederlandse methodieken, die moeten bre-
der gedragen zijn. Ons initiatief komt voor 
hen als geroepen, omdat er nu mondiaal een 
transparante en onafhankelijke methode is 

om de circulariteit te berekenen. Hiermee 
kan ieder bedrijf, groot en klein, de basis 
creëren om de stap te zetten naar waar men 
over vijf of tien jaar wil staan. En dáár zit 
nou precies de toegevoegde waarde, te meer 
daar men direct aanknopingspunten heeft 
om ervoor te zorgen dat stakeholders in de 
keten in beweging komen. Men kan meteen 
aan de slag, zo simpel werkt het.” 

Breed inzetbaar
Bijkomend voordeel is dat de gebruikers nu 
over een gezamenlijke taal beschikken. Dit 
is volgens Vercoulen hard nodig om meters 
te maken. “Dit voorkomt dat men voortdu-
rend in verschillende bewoordingen over dit 
onderwerp communiceert. Dat vertraagt en 
kost geld.” 
 Kuiper benadrukt dat het raamwerk 
geschikt is voor een zeer brede groep bedrij-
ven. “Het product is in verschillende indus-
trieën breed inzetbaar om de transitie aan te 
jagen. De standaard is niet alleen fl exibel, 

maar ook complementair aan bestaande 
duurzaamheidsinitiatieven en meetinstru-
menten. En niet onbelangrijk, het zorgt voor 
meer uniformiteit in de manier waarin je de 
circulariteit van een bedrijf, van een bedrijfs-
onderdeel en van een product kunt meten.” 
 Bovendien trekt de software direct de 
aandacht naar het laaghangende fruit, vult 
Vercoulen aan. “ Het verbeterpotentieel 
wordt als ware op een presenteerblaadje 
aangereikt. Je kunt precies zien wat de 
impact van een verbetering is op het totale 
circulaire percentage. Ook bevat de soft-
ware allerlei feedbacks om bedrijven duw-
tjes te geven in de juiste richting.” Dat 
scheelt volgens hem echt geld. “Een bedrijf 
kan namelijk veel sneller doorgronden waar 
en met wie ze wel en niet in zee moeten 
gaan. Dat levert niet alleen veel kostenbe-
sparingen op, maar ook mogelijkheden om 
te versnellen.” Er is wel een mits. Het nut 
van de tool staat of valt namelijk met de 
kwaliteit van de ingevoerde data. “Iedereen 
snapt dat als je er rotzooi in stopt het moei-
lijk is om daar wat moois uit te krijgen. 
Informatie die men nu gebruikt om beslui-
ten te onderbouwen is vaak veel minder 
robuust dan men denkt. In dit aspect zit dus 
ook veel winst.” 

Positieve ontvangst
De vele positieve reacties na de lancering 
begin dit jaar tijdens de World Economic 
Forum in Davos maken duidelijk hoe groot 
de behoefte is aan een dergelijk hulpmiddel. 
Vercoulen: “In de eerste weken bereikte de 
WBCSD al een half miljoen mensen. Inmid-
dels hebben meer dan 250 bedrijven op de 
website een account voor de tool aange-
vraagd. Ik ben zelf verbaasd over de 
impact.” 
 Het spreekt voor zich dat ook KPMG 
klaar staat om de methodiek in haar advies-
werk te gebruiken. “De circulaire economie 
taskforce binnen KPMG, dat zijn ongeveer 
35 van onze coöperatieleden in 35 landen, 

Roy Vercoulen CEO Circular IQ 

Twee smaken
De tool is een openstandaard en op 
ctitool.com beschikbaar in twee 
varianten. Op de site kan men een 
gratis model downloaden. Daarvoor 
hoeft men zich alleen te registreren. 
Er is ook een wat uitgebreidere 
abonnementsvariant om nog meer uit 
de software te halen. Daar hoort ook 
een servicepakket bij om het op de 
werkvloer te laten landen. 
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maken er al volop gebruik van”, aldus Kui-
per. CircularIQ , WBCSD of KPMG worden 
overigens geen eigenaar van informatie. 
“We willen geen barrières creëren voor 
transparantie. Ieder bedrijf krijgt zijn eigen 
beveiligde account en houdt zelf controle 
over alle data die wordt gebruikt om de 
berekeningen te maken. Dat is voor ons een 
heel belangrijke basis.”

Rol KPMG
Walrecht geeft aan dat het ontwikkelen van 
de methodiek past binnen de koers die 
KPMG vaart. “Wij hebben een aparte rol te 
spelen als het gaat om de inbedding van de 
transitie naar een circulaire economie bij 
bedrijven. Juist onze expertise met betrek-
king tot fi nancieel- economische aspecten 
helpt om hun plannen op dit gebied reali-
teit te laten worden. Te meer omdat onze 
klanten hier op verschillende snelheden aan 
werken. Wij zien dit soort trends vaak eer-
der aankomen en beginnen daar met koplo-
pers aan te werken. De ervaring die we hier-
mee opdoen breiden we dan uit naar de rest 
van onze klantportfolio.” Zelf pakt hij het 
onderwerp het liefst in nog breder verband 
op. “Werken aan de circulaire economie is 
in mijn opvatting een middel om andere 
doelen te halen en dan denk ik met name 
aan het verminderen van de productgerela-
teerde CO2-uitstoot.” 

Methodiek zet aan tot actie
Bij het streven naar volledige circulariteit is 
overigens nog een belangrijke hobbel te 
nemen, namelijk gebrek aan materialen. 
“De hoeveelheid die nodig is om onze eco-
nomie circulair te maken ontbreekt”, aldus 
Vercoulen. “Kijk alleen maar naar de kri-
tieke metalen die in een windmolen, zonne-
paneel of elektrische auto zitten. Die som 
klopt niet.” Toch is dit geen reden om voor-
tijdig de handdoek in de ring te gooien. “Dit 
gegeven biedt juist kansen. Als een pro-
bleem groot genoeg is, kun je het namelijk 
makkelijker oplossen. En het mooie is dat 
de nieuwe methodiek, ondersteund door de 
softwaretool het inzicht biedt om hier in 

een vroeg stadium de mouwen voor op te 
stropen.” Walrecht benadrukt tot slot dat de 
methodiek meer is dan alleen maar het vast-
leggen en het makkelijker maken van de 
berekening van circulariteit. “Het zet ook 
aan tot actie. Ik roep alle lezers van Milieu-
Magazine op om ook gebruik te maken van 
dit hulpmiddel.”  lll

Schouders onder duurzaamheidsuitdagingen
World Business Council for Sustainable Development brengt 200 multinationals 
bijeen om samen te werken aan transformatieve oplossingen voor de meest 
urgente duurzaamheidsuitdagingen. Samen met meer dan 25 van deze bedrijven 
hebben we deze methodologie ontwikkeld voor het meten van circulaire 
performance. Met de CTI bieden we niet alleen een transparante en universele 
methode voor bedrijven in de hele wereld om inzicht te krijgen in hun circulaire 
kansen en risico’s, maar introduceren we ook een gezamenlijke taal over 
circulariteit voor het bedrijfsleven. Zo kunnen hele waardeketens en industrieën 
samenwerken aan het realiseren van gedeelde circulaire ambities en prioriteiten.

Brendan Edgerton, Director Circular Economy, WBCSD

‘Ieder bedrijf houdt zelf controle over alle data 
via eigen account’
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Aquathermie lijkt 
energiebron van formaat

Er is een nieuwe bron van energie waarmee bijna de helft van de Nederlandse 
woningen duurzaam kan worden verwarmd. Sleutel is een handige geo-app 
waarmee gemeenten en waterschappen snel de potentie van energie uit 
oppervlaktewater en rioolwater kunnen achterhalen. Een groot onderzoeks-
programma brengt nog meer aspecten van deze warmte-innovatie in kaart.

RENÉ DIDDE
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T hermische energie uit 
oppervlaktewater, kortweg 
TEO, is volgens een schat-
ting van Deltares en CE 

Delft goed voor ruim 35 procent van de 
Nederlandse warmtevraag. Het is energie 
die gemakkelijk valt te onttrekken uit het 
water in grachten, vaarten, kanalen, rivie-
ren, meren en plassen, en zelfs in de kust-
strook van de Noordzee. Warm rioolwater 
is eveneens een kansrijke energiebron die 
nu dagelijks onder onze voeten verglijdt. 
Dit gebeurt via grote verzamelbuizen die 
vrijwel elke wijk in Nederland met een 
pompgemaal naar de waterzuiveringsin-
stallatie verbindt. Thermische energie uit 
afvalwater, TEA, waartoe ook de thermi-
sche energie die bij de drinkwaterberei-
ding vrijkomt valt, kan naar schatting in 
15 procent van de warmtevraag voorzien. 
‘TEO en TEA’ doen het natuurlijk marke-
tingtechnisch wellicht vooral bij de wat 
oudere jongeren goed, maar met de verza-
melnaam aquathermie is de naamsbe-
kendheid belangrijk vergroot.

Thermosfles
Het principe van aquathermie is simpel. 
In de zomer stroomt het warme water van 
rivier, kanaal of gracht langs een afgeslo-
ten buis met schoon koud water dat wordt 
opgewarmd met behulp van een warmte-
wisselaar. “Dat water brengen we in een 
natuurlijke, stilstaande grondwaterbel in 
de bodem, die werkt als een soort ther-
mosfles”, legt Ronald Roosjen van kennis-
instituut Deltares uit. In de winter wordt 
de voorraad uit de ondergrondse ther-
mosfles omhoog gepompt en wordt de 
warmte overgedragen aan het water in een 
warmtenet. Een warmtepomp krikt de 
temperatuur op tot zestig graden of 
hoger. “Dat kost elektriciteit, maar de 
pomp werkt zeer efficiënt en als het duur-
zame stroom is, is er amper CO2-uit-
stoot.” Het lijkt kruimelwerk, maar er is 
in Nederland ontzettend veel water en dus 
ook warmte. Het volume van het water 
doet wonderen. “Als je van de Rijnafvoer 
één enkele graad Celsius zou kunnen oog-
sten, kun je in theorie alle huizen in 
Nederland verwarmen.” In theorie, want 
de huizen moeten minder dan pakweg vijf 
kilometer van het water liggen. Anders 
worden de leidingen te duur en treedt te 
veel warmteverlies op. 
 Voor rioolbuizen bij gemalen geldt 
hetzelfde principe. “In een rioolbuis ligt 
een met koud water gevulde warmtewis-
selaar die door het warmere rioolwater 
wordt opgewarmd. Dat warme water 
wordt direct naar een zwembad, school of 
een andere grootverbruiker gevoerd, waar 

een warmtepomp de temperatuur effi-
ciënt kan verhogen”, zegt Barry Meddeler. 
Namens Syntraal, dochteronderneming 
van adviesbureau Tauw, buigt hij zich 
vooral over de rioolwaterenergie. Riool-
water heeft in de wintermaanden een 
temperatuur van acht tot elf graden Cel-
sius en kan direct worden gebruikt, zon-
der opslag in de bodem. In Urk gebruikt 
een zwembad de rioolenergie al jaren en 
in Velsen maakt een school er gebruik 
van. In de Utrechtse wijk Overvecht wor-
den volgend jaar tweeduizend gereno-
veerde appartementswoningen met riool-
energie verwarmd.

Collectieve warmtepomp 
Er zijn wel eisen aan de afnemerszijde. 
Hoe beter het huis is geïsoleerd, hoe beter 
bijvoorbeeld vloerverwarming met lagere 
temperatuur voor comfort kan zorgen, en 
hoe beter ook de warmtepomp werkt. 
Zowel Roosjen als Meddeler denken dat 
het vanwege schaalvoordelen efficiënter 
is om met een collectieve warmtepomp 
van het kaliber zeecontainer een halve 
wijk van warmte te voorzien dan dat elk 
appartement over een eigen warmtepomp 
beschikt. “Een collectieve warmtepomp is 
uiteindelijk goedkoper, middelt verschil-
len tussen individuele huishoudens, 
spaart ruimte in huis en er is een back-up 
voor gegarandeerde warmte”, somt Med-
deler op. Hij geeft aan dat aquathermie 
zich ook leent voor kleinschalige toepas-
singen zoals bijvoorbeeld een VvE met 100 
moderne appartementen langs een 
gracht. Zij kunnen een mini-collectief 
warmtenet maken. “Dat kan dan later 
desgewenst gemakkelijk worden aange-
sloten op een ander net of verbonden met 
een ander complex in de straat.”

Groot onderzoeksprogramma
Een nieuw groot onderzoeksprogramma, 
getiteld WarmingUP, brengt nog meer 
aspecten van deze warmte-innovatie in 
kaart. Hieraan is recent € 9,3 miljoen 
subsidie toegekend. Een paraplu van 
onderzoeksinstellingen, gemeenten, 
regio’s, provincies, warmtebedrijven en 
netbedrijven legt zelf ook € 9,5 miljoen 

in. Onder aanvoering van TNO, Deltares 
en KWR vindt onderzoek plaats naar de 
mogelijkheden om de bestaande 
bebouwde omgeving op kosteneffectieve 
wijze van duurzame warmte te voorzien. 
Doel is om innovaties te versnellen en in 
proefprojecten uit te proberen, zoals in 
een grote nieuwbouwwijk in Breda die 
mogelijk met de warmte van het riviertje 
de Mark wordt verwarmd.
 De onderzoekers pleiten voor open 
warmtenetten waar verschillende bron-
nen op kunnen aantakken. Nu worden 
warmtenetten nog vooral gevoed door gas 
(warmte-krachtkoppeling), biomassa of 
restwarmte van bijvoorbeeld industrie of 
afvalverbrandingsinstallaties. “Tot de 
energieneutrale samenleving een feit is, is 
er tijd om naast aquathermie bijvoorbeeld 
ook warmte uit de aarde te ontwikkelen 
als voedingsbron voor het warmtenet”, 
geeft Roosjen aan. Om die reden zeggen 
de adviseurs dat nieuw aan te leggen 
warmtenetten, zelfs voor supergoed 
geïsoleerde huizen in grote nieuwbouw-
projecten, toch water van hoge tempera-
tuur moeten aankunnen.

Wakker schudden
Roosjen wijst erop dat gemeenten en 
waterschappen in het kader van de Regio-
nale Energiestrategie (RES) sowieso een 
warmtevisie moeten maken. “Daarmee 
moeten ze aangeven hoe ze aan de warm-
tevraag willen voldoen.” Met een viewer 
kunnen ze nu al kijken waar de meest 
kansrijke bronnen voor aquathermie bin-
nen hun gemeentegrenzen of stroomge-
bied liggen. Door zowel TEO als TEA aan 
te vinken op de website die Stowa hier-
voor heeft ontwikkeld (zie tinyurl.com/
s85n8yl), krijg je in één oogopslag 
inzicht in de potentie van de aquather-
miebronnen. “Technisch kan er alle-
maal al veel, maar we zullen nog veel 
kostentechnische, juridische en 
bestuurlijke innovaties meemaken”, 
zegt Gerda Lenselink, programmadirec-
teur van WarmingUP bij Deltares. 
 Hoe alle noviteiten ook daadwerke-
lijk in de bestaande omgeving worden 
opgepakt, is een onderzoeksvraag op 
zichzelf, die ook in het WarmingUP-ver-
band wordt onderzocht. “We moeten 
nog veel meer gemeenten en water-
schappen wakker schudden. Ze kunnen 
aquathermie serieus meenemen in de 
renovatieplannen voor riolering en 
gemalen. Renovatie van de riolering 
vindt slechts minder dan één keer in de 
zestig jaar plaats. Als het riool toch al 
open moet, liggen er nu dus relatief 
goedkope kansen.”  lll

‘Een natuurlijke, 
stilstaande 

grondwaterbel werkt 
als een soort 
thermosfles’
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Blauwalg delft 
onderspit in ijzerzand

Fosfaten en hoge temperaturen leiden elke zomer tot algenexplosies in 
oppervlaktewater. Met name de blauwalg is een beruchte zwempret-
bederver. Deze zomer worden voor het eerst drijvende ijzerzandfilters 

ingezet om algenbloei in de kiem te smoren. Betaalbare preventie gloort. 

HARRY VAN DOOREN

Afhankelijk van de waterwinlocatie en 
-methode kan de bindingskracht per lading 
verschillen. De grofheid van de korrel 
bepaalt of het ijzerzand voldoende doorla-
tend is. Met name waterschappen deden de 
afgelopen jaren ervaring op met bassins, 
bergingen, omhulde drains en nutriënten-
stuwen op basis van ijzerzand. 

Beteugeling uitspoeling 
Eén van de eerste geslaagde ijzerzandtests 
in Nederland is uitgevoerd door Het hoog-
heemraadschap van Rijnland bij een bollen-
kweker in Voorhout. De zandgrond waarop 
bollen worden geteeld, houdt de fosfaten 
uit de gebruikte meststoffen slecht vast. 

Gevolg is dat ze makkelijk uitspoelen naar 
het oppervlaktewater. Voor bollentelers zijn 
nu vijf geteste technieken beschreven die 
afhankelijk van de situatie kunnen worden 
toegepast en die een investering van tussen 
de € 1000 en € 3000 per hectare vergen (zie: 
www.bit.ly/MM20ijzerzand). De experimen-
ten lopen op de regelgeving vooruit. Vanaf 
2027 moeten kwekers investeren, maar ze 
hoeven nu nog niks. De experimenten zijn 
gesubsidieerd door EU en waterschap.
 Met ijzerzand omhulde drains binden tot 
90% van de (ortho)fosfaten zijn zeer effec-
tief. Maar wat doe je ermee als de drains 
kapotgereden zijn en het ijzerzand naar ver-
wachting tussen de 10 en 15 jaar verzadigd 
is? Waterbeheerspecialist Arjon Buijert 
(Arcadis): “Voor een duurzame oplossing 
zou je het hele systeem moeten uitgraven, 
maar dat is logistiek en fi nancieel een 
enorme operatie. Je kunt de levensduur van 
drainagesystemen wel verlengen door nog 
meer ijzerzand toe te passen.” 
 Overigens is het effect van fosfaatrem-
mende maatregelen niet direct terug te zien 
in de sloten rond de bollenvelden, omdat er 
in voorbije decennia veel fosfaat in de 
waterbodem is opgeslagen. Buijert: “De 
akkers zelf zijn ook rijk aan voedingstoffen, 
waardoor we in principe met minder mest 
toe kunnen. Die twee feiten bij elkaar bete-
kenen echter wel dat het nog even duurt 
voor de waterkwaliteit meetbaar verbetert.” 
 Inmiddels zijn op vier percelen ijzer-
zandfi lters aangelegd met behulp van een 
Europese subsidie voor het plattelandsont-
wikkelingsprogramma (POP3) en onder-
steuning van het waterschap (50/50). De 
proeven laten een behoorlijke spreiding van 
effectiviteit zien: tussen de 40 en 95% van 
het fosfaat werd gebonden. Deltares onder-
zoekt momenteel waarom de score soms 

Elke zomer gaan zwem- en 
visplassen dicht wegens gezond-
heidsbedreigende algenexplo-
sies. Veel zon, hoge temperatu-

ren en een overschot aan voedingsstoffen 
als stikstof en fosfaat in het water zorgen 
bij zomerse temperaturen steeds vaker tot 
algen explosies. Deze kunnen een ecosys-
teem volledig ontwrichten. Het snel groei-
ende organisch materiaal verstikt vissen en 
ander waterleven. Blauwalgen, overigens 
geen echte algen maar bacteriën, bezorgen 
zwemmers huidirritatie en inslikken kan tot 
vergiftiging leiden.
 Tot nu toe is ‘injecteren’ van waterstof-
peroxide de meest effectieve methode voor 
de bestrijding van blauwalgenbloei, maar 
daarvoor heb je een speciale boot met injec-
tievoorziening nodig. Meer dan een paar 
prototypes van deze drijvende oplossing 
zijn er niet beschikbaar. De behandeling is 
bovendien correctief – het leed is al 
geschied en van de behandeling met 
peroxide moet het water weer herstellen.

Fosfaatbinder
Een veel slimmere optie is het voorkomen 
van algenexplosies. Dit kan met behulp van 
ijzerzand: zand met een laagje ijzeroxide. 
Dit zand heeft als bijzondere eigenschap dat 
het fosfaat bindt, waardoor algenbloei en 
eutrofi ëring worden geminimaliseerd. 
IJzerzand ontstaat bij de drinkwaterwin-
ning. Een groot deel van ons drinkwater 
wordt gewonnen uit grondwater, dat 
meestal anaeroob is en ijzerhoudend. 
Omdat ijzer een bruine kleur en een typi-
sche smaak aan het drinkwater geeft, wordt 
het water door een grofzandfi lter geleid, 
waaraan het ijzer zich onder toevoeging van 
zuurstof hecht. Het restproduct – ijzerzand 
– blijkt een probate fosfaatbinder. 

‘De ‘big-bag’ techniek 
is een relatief simpele 

en goedkope 
bestrijdingsmethode’
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tegenviel; het ver-
moeden is dat dit 
komt omdat het 
ijzerjasje niet om de 
zandkorrels bleef 
zitten. 

Filterbed en 
zuiveringsveld
De groeiende toe-
voer van nutriënten-
rijk water uit een 
nabijgelegen land-
bouwgebied 
bedreigt de bijzon-
dere habitat van De Groote Meer ten oosten 
van Ossendrecht. Om algenexplosies te 
voorkomen is Natuurmonumenten in maart 
begonnen met de bouw van een fi lterbed 
met ijzerzand waardoor de instroom van 
voedselrijk water wordt geminimaliseerd. 
Een reservoir dient als winterbuffer wanneer 
er meer water het gebied instroomt dan het 
ijzerzandfi lter kan verwerken. Naar ver-
wachting kan het fi lterbed minstens hon-
derd jaar mee. Kosten: zo’n € 500.000, voor 
tweederde bekostigd met een Europese LIFE-
subsidie. De rest wordt betaald door de pro-
vincie Noord-Brabant. Het systeem wordt 
deze zomer in gebruik genomen en de ont-
werpers zijn ervan overtuigd dat dit gaat 
werken. Ook hier zal, net als in de bollenvel-
den, vanwege de historische neerlag van 
fosfaten het effect niet direct zichtbaar zijn.
 Voor de Groningse nieuwbouwwijk Reit-
diep is een variant op het fi lterbed ontwik-
keld. Hier wordt grijswater (afvalwater van 

douche, wastafel, gootsteen en wasma-
chine) van honderd huishoudens niet op het 
riool geloosd, maar door een wilgenakker 
geleid. Zo’n natuurlijk helofytenfi lter werkt 
alleen optimaal in het groeiseizoen wanneer 
de wilgen vocht nodig hebben en het over-
schot verdampt aan de lucht. Om ook in de 
winterperiode fosfaten effectief te verwijde-
ren, gaat het grijswater ook hier eerst door 
een ijzerzandfi lter. 

Drijvende oplossing
Ingenieursbureau Arcadis ontwikkelde op 
haar beurt een drijvende preventieve oplos-
sing. Een pomp in een big-bag gevuld met 
ijzerzand zuigt het voedselrijke water aan. 
Het ijzerzand bindt het fosfaat waardoor 
algenbloei en eutrofi ëring worden gemini-
maliseerd.  Deze techniek is relatief simpel 
en veel goedkoper dan bestaande bestrij-
dingsmethoden. Bovendien voorkomen de 
bigbags het probleem van algenbloei.

Het prototype, zie 
fi guur 1, wordt op 
dit moment getest 
en naar verwachting 
deze zomer ingezet. 
Projectleider Manon 
van der Klugt: “Dat 
het werkt, weten we 
nu al, maar de prak-
tijkproef zal leren 
hoeveel big-bags je 
nodig hebt om een 
ecosysteem in 
balans te houden.” 

Van afval naar grondstof?
Verzadigd ijzerzand wordt voorlopig 
bestempeld als afval, maar de makkelijk 
winbare fosfaatvoorraden naderen hun 
einde. Het meeste fosfaat komt uit Marokko 
en de Westelijke Sahara (43%), China (27%) 
en de Verenigde Staten (7%). Europa heeft 
geen fosfaatmijnen en is dus volledig afhan-
kelijk van de import uit politiek wispeltu-
rige landen. De verwachting is dat het in de 
nabije toekomst lonend zal zijn om fosfaat 
weer los te maken van ijzerzand. Het zoeken 
is naar een rendabele techniek, waarbij 
uiteraard meetelt dat er eerst voldoende 
aanbod van verzadigd ijzerzand moet zijn. 
In een ideale toekomst met kringloopland-
bouw wordt niet langer fosfaat uit kunst-
mest aan de bodem toegevoegd. Dat mes 
snijdt aan twee kanten: de uitspoeling zal 
drastisch afnemen en daarmee de noodzaak 
om steeds meer ijzerzand in te zetten als 
fi lter.  lll

Figuur 1. De werking van de bigbag die uitbundige algenbloei voorkomt
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Nieuwe bronnen van eiwit 
zijn hard nodig om de 
druk op het milieu te 
verminderen. Hoge ogen 
gooit het insect als 
productiedier. De kweek 
van insecten kan voorzien 
in een flink deel van de 
behoefte van mens en 
dier aan voedingseiwitten. 
Dit is geen ver-van-mijn-
bed-show: vanuit een 
hypermoderne fabriek 
ontpopt Nederland zich 
inmiddels als gidsland 
voor de productie van 
duurzaam eiwit uit 
insecten. 

ELSELINA BATTENBERG

Eiwitten zijn een essentiële bouw-
steen voor groei en gezondheid 
van mens en dier. Om de wereld-
bevolking – nu en in de toe-

komst – te kunnen voeden, hebben we meer 
eiwitten nodig. Tegelijkertijd staan we voor 
de uitdaging de druk op het milieu te ver-
minderen. De recente stikstofcrisis maakte 
dit eens te meer duidelijk. 
 Eiwitten haalt de mens met name uit 
voedselgewassen als soja, vis, kip en andere 
diersoorten. Insecten zijn zeer geschikt als 
vervanger van niet-duurzaam eiwitbronnen 
als soja en vismeel in diervoeder. Daardoor 
worden vis en kip zelf weer duurzamer. 
Daar komt bij dat veel insecten van nature 
‘afvalverwerkers’ zijn: onze enorme berg aan 
voedselresten zien ze als nectar. Wereldwijd 

Insecten kansrijke 
circulaire eiwitbron 
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‘De larven van de zwarte soldaatvlieg 
zijn rijk aan eiwit en vet’

bedraagt die berg jaarlijks meer dan 1 mil-
jard ton, met hierin gevangen minstens 100 
miljoen ton eiwit. Insecten gedijen op deze 
reststromen en zetten deze weer om in 
eiwitten. Dit is beter dan andere manieren 
van recyclen zoals composteren, vergisten 
of gebruik van voedselresten als bemesting. 
Natuurlijke en circulaire eiwitten van insec-
ten kunnen de ecologische voetafdruk van 
voer voor vissen, kippen en andere dieren 
verminderen. Deze eten immers insecten in 
de natuur. Vooral als ze nog jong zijn en snel 
moeten groeien en ontwikkelen. 

Zwarte soldaat
Insecten als nieuwe eiwitbron helpen zo 
overbevissing in oceanen en boskap voor 
sojateelt tegen te gaan. Protix kweekt insec-
ten voor de winning van duurzame eiwitten 
en vetten uit larven van de ‘zwarte soldaat-
vlieg’. Deze eiwitten en vetten worden door 
de afnemers van Protix gebruikt als ingredi-
ent in diervoeding en visvoer. De insecten 
worden gevoed met plantaardige reststro-
men uit de omgeving en worden vervolgens 
weer gebruikt in diverse diervoedertoepas-
singen. Op deze manier sluit de voedsel-
kringloop: voedselresten worden herge-
bruikt en op een hoogwaardige, 
voedselveilige manier teruggebracht in de 
voedselketen. Deze circulariteit past ook in 

het beleid van LNV-minister Schouten: 
“Mijn visie is dat de toekomst van de land-
bouw wordt bepaald door kringlopen. Wat 
we nemen uit natuur, bodem en water, 
geven we ook weer terug.” Het insect als 
productiedier gaat volgens de minister een 
veelbelovende toekomst tegemoet.
 Nederland speelt wereldwijd inmiddels 
een leidende rol als het gaat om innovatie en 
ontwikkeling van de insectensector. Niet 
voor niets opende niemand minder dan 
Koning Willem-Alexander afgelopen jaar de 
nieuwe insectenfabriek in Bergen op Zoom 
van Protix. Hiermee was een investering 
gemoeid van meer dan 30 miljoen euro. 
Inmiddels is de productie opgevoerd en 
richt Protix haar blik nadrukkelijk op inter-
nationale expansie, om zo haar koploperpo-
sitie wereldwijd uit te kunnen breiden. 
“Wij willen ons leiderschap in deze nieuwe 
industrie internationaal uitbouwen,” vertelt 
Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix. 
“Een ‘Global Technology with Local Impact’ 
past in onze visie om wereldwijd te streven 

naar een voedselsysteem in balans met de 
natuur.” 

Proces en producten
Het mooie van insecten is dat het naast een 
duurzame, ook een heel hoogwaardige 
eiwitbron is. De larven van de zwarte sol-
daatvlieg zijn rijk aan eiwit en vet. Dit zijn 
belangrijke ingrediënten in diervoeding. De 
larven worden gekweekt onder ideale kli-
maatomstandigheden met de juiste tempe-
ratuur, vochtigheid en voedingsstoffen om 
goed te groeien. De larven worden geoogst 
voordat zij zich verpoppen tot vlieg. Dan 
worden ze gewassen met koud water en ver-
volgens vermalen. Middels extractietech-
niek worden de eiwit- en oliefractie geschei-
den. Het eiwit wordt gedroogd tot 
ProteinX-eiwitmeel, met een goed amino-
zuurprofi el. ProteinX vindt zijn toepassing 
in huisdierenvoeding en visvoer. De olie 
wordt gezuiverd tot LipidX, een waarde-
volle energiebron . LipidX is gemakkelijk 
verteerbaar en hoog aan laurinezuur dat 

»
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bekend staat om antimicrobiële werking en 
zo een gezond spijsverteringskanaal onder-
steunt. Ideaal voor toepassingen in de jong-
diervoeding zoals biggenvoer. 
 De bijstroom van huidjes en uitwerpse-
len worden gebruikt als meststof. ‘Flytilizer’ 
is een chitinerijke meststof die vrijkomt bij 
de kweek van de insecten. Chitine wordt 
gezien als voedingsbron voor diverse groe-
pen positieve micro-organismen en stimu-
leert hierdoor de weerbaarheid van plant en 
bodem. Dit betekent dat de insectenteelt 
volledig circulair is, zie de figuur.

Hoogwaardige eiwitbron
Beide producten worden weer verwerkt in 
diervoeding. Dat is ook logisch want in de 
natuur eten veel dieren insecten vanwege 
hun hoge voedingswaarde. De insecten-
ingrediënten van Protix vinden hun weg in 
meerdere snelgroeiende markten zoals voe-
ding voor huisdieren, vis, pluimvee en big-
gen. 
 De insecten kunnen ook in zijn geheel, 
als levende larven, worden gebruikt in dier-
voeding, zoals gebeurt bij kippen. Op deze 
manier krijgt de kip haar oerdieet weer 
terug. De kip is van nature geen vegetariër, 
dat heeft de mens van haar gemaakt. In de 
natuur doen kippen niets liever dan schar-
relen naar insecten: het is hun oergedrag. 
Maar in de huidige industrie zijn insecten 
verdwenen uit de stal, waardoor verveling 
en dus ook verenpikken een serieus pro-
bleem is. Dat uit zich in een gehavend 
verendek. Het voeren van de larf van de 
zwarte soldaatvlieg is - naast gezond - dus 
ook een perfect middel tegen verveling en 
een grote stap op het gebied van het welzijn 
van de kippen. Dit levert een ei op dat dier-
vriendelijk én duurzaam is. Protix heeft dit 
op de markt gebracht als het OERei. Inmid-
dels zijn de eieren in veel supermarkten ver-
krijgbaar, met op de verpakking de vermel-
ding dat de kippen insecten eten. 

Europese wetgeving
Verwerkt insecteneiwit is in de EU toegela-
ten in huisdierenvoeders en in aquacultuur. 
Verwacht wordt dat verwerkt insecteneiwit 
nog dit jaar wordt toegelaten als eiwitrijke 
grondstof in voeders voor pluimvee. Het 
ligt in de verwachting dat de komende jaren 
ook de varkenssector toegankelijk wordt 

voor verwerkt insec-
teneiwit. Insecten-
vetten zijn reeds toe-
gestaan in de 
voeders van alle landbouwhuisdieren.

Toekomst
De insectensector is een compleet nieuwe 
industrie dus innovatie begint echt vanaf 
nul, alles moet nog worden uitgevonden. 
Financiële middelen komen met name uit 
de markt, maar hulp in de vorm van subsi-
dies is nodig en werkt drempelverlagend. 
Het produceren van insecten is een stuk 
duurzamer dan het produceren van ander 
dierlijk eiwit. Dit komt doordat insecten 
tijdens de productie weinig ruimte en water 

nodig hebben, snel 
en efficiënt groeien, 
kunnen groeien op 
organische reststro-

men en geen methaan produceren. Door een 
deel van een nu gangbare eiwitbron (vis-
meel, soja) of olie (palmolie) in bijvoorbeeld 
vismeel, kippenvoer of huisdierenvoeding 
te vervangen door insecten, worden huis-
dierenvoeding en vis, kip & ei duurzamer. 
Gezien de enorme potentie ziet het er naar 
uit dat insectenkweek mondiaal een duur-
zame toekomst wacht.  lll 

l	Elselina Battenberg is werkzaam als  
hoofd communicatie bij Protix  
(Elselina.Battenberg@protix.eu).

Internationale expansie
Acht maanden na de opening van ’s werelds grootste insectenfabriek heeft Protix 
investeerder Rabo Corporate Investments als aandeelhouder aangetrokken. Het 
geld van deze investeringstak van Rabobank wordt ingezet om de productie van 
insecten op te schalen. RABO-investmentmanager Joost Vogels: “Met een snel-
groeiende wereldbevolking staan we voor twee grote uitdagingen: hoe produceren 
we genoeg duurzaam voedsel en hoe verminderen we voedselverspilling in de hele 
keten. Protix draagt met het circu laire karakter van insectenproductie bij aan een 
oplossing op beide uitdagingen. Vanuit Rabo Corporate Investments kunnen we 
hen ondersteunen bij hun internationale expansieplannen.” Rabobank en Protix 
hebben een lange relatie, de Rabobank Group is al vanaf de start 10 jaar geleden 
bij het bedrijf betrokken. “Wij beschouwen Protix als de absolute koploper in deze 
interessante innovatieve sector, zeker op het terrein van biologie en technologie.” 
De investering ondersteunt verdere groei in capaciteit, engineering, onderzoek & 
ontwikkeling en nieuwe producten.

‘Insectenteelt is 
volledig circulair, met 

inbegrip van huidjes en 
uitwerpselen’
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COLUMN MARJOLEIN DEMMERS

De muren van mijn werkkamer 
komen op me af. Kastjes met lades 
tot aan de rand gevuld met spullen 
uit het verleden. Na een paar 

weken verplicht thuiswerken kan ik het niet 
meer aanzien. Ik moet aan de slag, mijn hoofd 
wil ruimte. 27 jaar werk voor een duurzame 
wereld gaan door mijn handen. Aantekenin-
gen, diskettes die al lang niet meer in mijn 
computer passen. Ik vind nog een blaadje uit 
1993 van ‘O2 Nederland’, ontwerpers voor duur-
zame productontwikkeling. En een alarme-
rende voorpagina van de Volkskrant uit 1995 
over klimaatverandering. Ik realiseer me hoe-
zeer de aandacht voor duurzaamheid in golfbe-
wegingen gaat. Golven die opkomen en weer 
wegzakken. Bovenop een onmiskenbare onder-
stroom die stug doorgaat. Dankzij het werk van 
wetenschappers, groene koplopers, denkers en 
doeners. 

Momenten van bewustzijn en verandering wer-
den altijd weer afgewisseld door periodes 
waarin de aandacht verzwakte vanwege andere 
prioriteiten. Zo’n andere prioriteit was de hype 
rondom internet-commercie en de stress rond 
de millenniumwisseling. Internet bleek nuttig, 
maar niet zaligmakend. En de aandacht voor 
duurzaamheid kwam weer terug. ‘Maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ nam een 
steeds grotere vlucht. Gemeenten haakten 
daarop aan met onderwerpen als duurzame 
energie, schone mobiliteit en duurzaam inko-
pen. En dankzij sprekers als Al Gore en docu-
mentaires als ‘Afval = Voedsel’ werden klimaat-
verandering en circulaire economie ook 
bekend bij het grote publiek. 

Met de bankencrisis van 2008 schoot de 
wereld fi nancieel in de survival-stand. Banken 
werden genationaliseerd, veel bedrijven vie-
len om. Dit leidde tot kritiek op het doorge-
schoten winstbejag. De roep om transparan-
tie en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
werd luider. Bedrijven gingen aan de slag, 
klimaat en betrokkenheid bij de samenleving 
werden onderwerpen voor de bestuurstafel. 
In 2015 lanceerde de Verenigde Naties ‘The 
Sustainable Development Goals’. Een mondi-
aal kompas om uitdagingen als klimaatcrisis, 
armoede en onderwijs aan te pakken. Een 
paar maanden later werd het Klimaatakkoord 
van Parijs gesloten. En een mondiale biodi-
versiteitstop staat voor de deur.

En dan nu. Corona. Een crisis als deze is onge-
kend en nergens mee te vergelijken. De wereld 
staat in de survival-stand om mensenlevens te 
redden. Terwijl de zorg en overheid alles doen 
om Nederland er doorheen te loodsen, werken 
anderen thuis. Geen idee hoe lang het duurt, 
hoe ver de schade reikt en hoe hoog de kosten 
oplopen. Welke offers mensen nog moeten 
brengen. Welke harde lessen er getrokken 
gaan worden. Het houdt ons allemaal bezig. 
We weten het niet. Komt er een brede her-
waardering van het publieke belang? Van 
waardes als gezondheid, onderwijs, een vei-
lige schone leefomgeving, een robuuste 
natuur? En komen er steviger kaders voor de 
vrije markteconomie om het collectieve 
belang van de samenleving voortaan beter te 
beschermen? In ruil voor alle fi nanciële steun 
die komen gaat, vanuit publieke middelen? 

De dialoog is gestart. Ik zoek bewust de 
gesprekken op in de politiek, de wetenschap 
en het bedrijfsleven. Want er is een breed 
gedeeld verhaal nodig over de toekomst die 
wij willen. Ik vertrouw erop dat we ook na 
deze zware en onzekere tijd weer een volgende 
golf tegemoet gaan. En ondertussen blijven u 
en ik ook als onderstroom ons werk doen. Een 
ieder vanuit zijn eigen werkkamer. Ik voel dat 
die stroom sterker is dan ooit. En keihard 
nodig!  lll

Memoires van 
een thuiswerker

MARJOLEIN 
DEMMERS,
DIRECTEUR 
NATUUR & MILIEU

‘Een crisis als 
deze is ongekend 
en nergens mee 
te vergelijken’
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Investeer in duurzaam 
besef nieuwe generatie

Leren wat er komt kijken bij een duurzame ontwikkeling van de 
samenleving begint in het basisonderwijs, daarvan is André de Hamer 
overtuigd. De voormalig docent is gangmaker van de Duurzame PABO. 
“Dit is het netwerk van pedagogische academies en basisscholen om 
duurzame ontwikkeling in het onderwijs de plek te geven die het 
verdient. Investeren in de nieuwe generatie burgers en beslissers kan 
niet vroeg genoeg beginnen.” 

JAN DE GRAAF

sprekendheid geworden. Duurzame PABO 
ondersteunt studenten, leerkrachten en 
docenten die deze taak oppakken. Ook het 
ministerie van Onderwijs is om en vindt 
zelfs dat duurzaamheid een duidelijke plek 
moet krijgen in het nieuwe curriculum.”

Onderwerp leeft
De ervaring leert dat het onderwerp enorm 
leeft bij basisschoolleerlingen. Gevolg is dat 
er tegenwoordig van alles op dit gebied 
plaatsvindt, vertelt De Hamer enthousiast. 
“Er zijn zelfs scholen die duurzaamheid bij 
alle facetten van het onderwijs betrekken. 
Dit noemen we de ‘whole school approach’. 
Dat gaat van het curriculum, het gebouw en 
het personeelsbeleid tot aan de relaties met 
de omgeving. Er is geen school die geen 
duurzaamheidsinitiatieven ontplooit. Vaak 
gebeurde dit overigens onbewust, maar nu 
wordt het herkend en erkend. Steeds vaker 
valt het kwartje van ‘oh wacht eventjes, wat 
wij hier doen is wel degelijk onderdeel van 
een groter plaatje’.”

De leraar van de toekomst, de 
pabo-student, vervult in de 
ogen van André de Hamer 
een spilfunctie om de Neder-

landse jeugd enthousiast te maken voor het 
dichterbij brengen van een duurzame 
samenleving. Dat is ook de kracht van 
Duurzame PABO, een onafhankelijke stich-
ting van en voor alle pabo’s en basisscholen 
in Nederland. “Het belang van meer duur-
zaamheid, goed zorgen voor jezelf, de ander 
en je omgeving, wordt gelukkig in de maat-
schappij meer en meer gezien als iets wat 
heel erg nodig is. Anders dan enkele jaren 
terug wordt de vraag of duurzaamheid een 
plek verdient in het onderwijs tegenwoor-
dig nooit meer gesteld. Het is een vanzelf-

“Ik heb meegeschreven over dit 
onderwerp omdat ik graag aandacht 
besteed aan duurzaamheid. Met dit 
verhaal kon ik weer een klein steentje 
bijdragen.
”Mara Broere (pabostudent Marnix 
Academie): 
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 Dit bleek eens te meer in een serie inter-
views van De Hamer afgelopen najaar in het 
kader van een nieuw curriculum voor de 
basisschool en het voortgezet onderwijs. 
Onder de naam ‘Curriculum.nu’ zijn 150 
leraren en schoolleiders sinds ruim ander-
half jaar aan de slag in negen ontwikkel-
teams. “Zij hebben inmiddels al vier bouw-
stenen duurzaamheid ontwikkeld. Ik vroeg 
me af of deze nu al in de praktijk worden 
gebracht en ging op zoek. Het leverde inspi-
rerende gesprekken op met onderwijspro-
fessionals uit primair en voortgezet onder-
wijs. Hieruit kwam naar voren dat door het 
hele land nu al invulling wordt gegeven aan 
deze vier bouwstenen, fantastisch. Zelfs op 
‘doorsnee scholen’ gebeurt al heel veel.”

Kweekvijvers
Volgens De Hamer zijn juist de pabo’s kweek-
vijvers om op dit succes voort te bouwen. 
Niet alle onderwijsinstellingen zijn echter 
voldoende gespitst op dit onderwerp. “Er zijn 
pabo’s waar alles met elkaar verweven is, tot 
op gebouwniveau aan toe. Maar er zijn ook 
nog steeds pabo’s die kansen op dit gebied 
laten liggen. Bijvoorbeeld waar zij duur-
zaamheid neerzetten als iets dat alleen maar 
over milieu gaat. Natuurlijk is er genoeg over 
milieuonderwerpen te vertellen, maar duur-
zaamheid gaat veel dieper en breder.” 

 In dit verband noemt hij het een goede 
zaak dat bedrijven steeds meer op school 
komen en – omgekeerd - leerlingen een 
kijkje nemen in de toepassing van duur-
zame maatregelen in een bedrijf. “Sowieso 
zijn er steeds verdergaande initiatieven om 
samenleving en school meer met elkaar te 
verweven.”

Missiewerk
Onder studenten leeft het onderwerp wel, 
maar er is zeker missiewerk nodig om hen 
daadwerkelijk te enthousiasmeren. “De 
meeste studenten kiezen immers niet voor 
de pabo vanwege natuur en milieu, maar 

omdat ze graag met kinderen willen wer-
ken. Als zij bij hun stages zien dat de leer-
lingen geïnteresseerd en gemotiveerd zijn 
rondom duurzaamheidsaspecten, dan gaan 
studenten daar vaak in mee. Ze raken al 
gauw minstens zo geïnteresseerd als de leer-
lingen die ze les geven. En dat is niet zo gek, 
want dáárin zit hun motivatie.”

Voorleesdag
De jaarlijkse voorleesdag is een prachtig 
initiatief om leerlingen en studenten te 
enthousiasmeren, zo leert de praktijk. Dit 
jaar vindt op 9 oktober alweer de twaalfde 
editie plaats van dit evenement. Ieder jaar 
wordt voorafgaand aan de dag een verhalen-
bundel gemaakt. “We doen dit samen met 
Duurzaam Door en Grootouders voor het 
Klimaat, een initiatief van Urgenda. De stu-
denten en enkele grootouders schrijven de 
verhalen, dit jaar over kleding. We hebben ze 
eerst een briefi ng gegeven met achtergrond-
informatie over de kledingindustrie en wat 
voor stappen je kunt nemen richting duur-
zame kleding. Een selectie van de verhalen 

‘Jaarlijkse voorleesdag is hét moment om 
leerlingen en studenten te enthousiasmeren’

André de Hamer: “Het 
onderwerp leeft enorm bij 
basisschoolleerlingen”

‘Ik schrijf graag gedichten en als ik 
daarmee kinderen en volwassenen op 
een ludieke manier kan laten naden-
ken over een probleem op de wereld, 
dan sla ik twee vliegen in een klap!’
Dominique Bosman (pabostudent 
Hogeschool Utrecht):
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die ze hierover schrijven komt in het boek, 
samen met tekeningen van basisschoolleer-
lingen. Op de dag zelf worden de verhalen op 
duizenden scholen voorgelezen. Deels 
gebeurt dit door bekende Nederlanders, 

variërend van burgemeesters en wethouders 
tot mensen uit het bedrijfsleven of van radio 
en televisie. Dit laatste trekt extra de aan-
dacht, ook van ouders en pers. Afgelopen 
jaar waren er maar liefst 8.000 voorleesmo-
menten.” De kickoff vindt dit jaar plaats in 
Circl, het platform op de Amsterdamse 
Zuidas waar maatschappij en samenleving 
samen in beweging komen voor een duur-
zame wereld. Onder andere Job Cohen, Petra 
Laseur, Wilco van Rooijen, Herman Wijffels, 

Joos Ockels en Leen van Dijke zullen dan 
voorlezen aan basisschoolleerlingen.
 Voor iedere leeftijd in de basisschool zijn 
er verhalen. Hieraan zijn ook lessen gekop-
peld. “We weten dat de scholen het erg waar-
deren om echt een boek in handen te hebben 
met verhalen en lessen die ze vaker kunnen 
gebruiken. Deze staan tevens online op dag-
vandeduurzaamheid.nl, met nog veel meer 
informatie dan we in de boeken kwijt kon-
den. Uit iedere editie kan een school vervol-
gens vrijwel eindeloos putten. Scholen 
maken hier behoorlijk gebruik van.”

Vernieuwing curriculum
Voor de komende jaren spreekt De Hamer de 
wens uit dat het ‘avontuur’ een verdere vlucht 
neemt. “De grootse kans zit in de vernieu-
wing van het curriculum. Er ligt een naar 
mijn idee goed voorstel met fl ink wat verbe-
terpunten ten aanzien van het huidige curri-
culum. Alleen verhindert de huidige crisis 
dat hier een besluit over wordt genomen, 
heel jammer. Het is dus nog even spannend 
hoe en wanneer dit zal gebeuren, maar juist 
hier ligt een grote kans om duurzaamheid 
structureel in te bedden in het onderwijs. 
Dan kan niemand er meer om heen.”  lll

Doe mee!
André de Hamer roept op om vooral 
mee te doen aan de voorleesdag op 
9 oktober. “Iedereen kan zich vanaf 
1 mei opgeven op dagvandeduur-
zaamheid.nl of contact opnemen met 
een school om daar voor te lezen.” 
Voor bedrijven zijn er diverse moge-
lijkheden om hun steentje bij te 
dragen. “Allereerst door met zoveel 
mogelijk werknemers voor te lezen. 
Verder kan men dit initiatief onder-
steunen met een advertentie in het 
boek of door het delen van voorbeel-
den uit de eigen praktijk.” Neem hier-
voor contact op met De Hamer, 
andredehamer@duurzamepabo.nl / 
06 42211713.

‘Ik vind duurzaamheid wel belangrijk. 
Kleding die wij zelf niet meer dragen, 
maar nog goed is wordt naar kleding-
containers gebracht en andere arti-
kelen naar de kringloop. Ik ben er wel 
bewust van en probeer hier ook wel 
wat aan te doen, zoals: de fi ets in 
plaats van de auto bij kleine stukjes 
en niet uren onder de douche en de 
lampen niet aan laten staan.’
Masja Veenhuizen - de Vries 
(pabostudent NHL-Stenden)

Milouska Meulens
leest voor
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‘De grootse kans zit in 
de vernieuwing van 

het curriculum’
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Doel van het initiatief is leren 
hoe je het water het beste 

kunt beschermen. Het groot-
ste gedeelte van de oceaan-

bodem is nog onontgonnen 
terrein: 80 procent is nog 
niet verkend. Tidal wil hier-
voor apparaten en software 
ontwikkelen.
 Het bedrijf begint met ge-
zichtsherkenning van vissen 

om kwekerijen te verduurza-
men. Een algoritme regis-
treert wanneer een vis langs 
een camera zwemt en kan 
‘onzichtbaar’ gedrag herken-
nen. Zo wordt duidelijk of 
een vis honger heeft of ziek 
is, nog voordat een kweker 
dat merkt. Ondertussen 
houdt het apparaat de tem-
peratuur en het zuurstofni-
veau in het water bij zodat 
duidelijk wordt welke omge-
vingsfactoren invloed heb-
ben op het welzijn van de 
vis. Op deze manier kunnen 
kwekers precies de goede 
hoeveelheid voer en medicij-
nen gebruiken waardoor er 
minder verspilling is en er 
minder geneesmiddelen in 
het zeewater terechtkomen. 
Is het een succes, dan zal 
het bedrijf de technologie 
ook op andere plekken in de 
zee toe gaan passen, om 
meer te leren over het zeele-
ven.

Gezichtsherkenning vissen

Een slimme aanpak van hergebruik van 
afgedankt textiel kan jaarlijks een mil-
jard liter water en een miljoen kilo C02-
emissies besparen. Door een relatief 
klein percentage oude vezels te mengen 
kunnen deze benut worden in nieuw 
denim.

Ingezamelde kleding eindigt steeds vaker in 
de afvalverbrandingsoven. Er is weinig 
vraag, omdat het materiaal een mix is van 
kleuren, materialen en textielsoorten. Dit 
maakt hergebruik zeer moeilijk. Bijzonder is 
dat een substantiële hoeveelheid afgedankt 
textiel een nieuw leven krijgt als grondstof 
voor denim. 
 Sinds kort kan, dankzij een Nederlandse 
uitvinding, textiel echter automatisch gesor-
teerd worden. Deze wordt ontdaan van la-
bels en ritsen. Dit maakt hoogwaardig ‘ver-
vezeling’ mogelijk. Door het materiaal te 
blenden met zogenaamd ‘virgin’ katoen 
blijft de kwaliteit hoog. De aanpak is ont-
wikkeld door het Ministerie van IenW, toon-
aangevende Nederlandse jeansmerken, 
textielsorteerders en wevers uit Turkije, met 
als gangmaker Fronteer, een strategie ad-
viesbureau gespecialiseerd in cocreatie en 
coalities.

 De truc is dat is gekozen voor een ogen-
schijnlijk laag percentage gerecycled mate-
riaal, om te beginnen slechts 5%. Dit maakt 
de incrementele kosten, kwaliteitsverschil-
len en andere hordes zeer laag, waardoor 
er op zeer grote schaal geproduceerd kan 
worden. Daarnaast worden nieuwe ‘stan-

daard categorieën’ in het leven geroepen, 
te weten 20% en 40+%. Aldus ontstaat 
vanuit de denim wevers (een kleine groep 
hoogwaardige spelers die hoge volumes 
katoen afnemen) een geconcentreerde en 
substantiële vraag naar ons Nederlandse 
textiel afval.

Slim hergebruik van textiel

Googles moederbedrijf Alphabet heeft een nieuwe tak 
opgezet, Tidal, om de hele oceaan in kaart te brengen. 
Gestart wordt met gezichtsherkenning van vissen om 
kwekerijen te verduurzamen.
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Verduurzamen 
woningmarkt
in de versnelling
Het verduurzamen van de woningmarkt verloopt met horten en stoten. 
Niet uit onwil, maar uit onmacht: het ontbreekt vaak aan praktische 
kennis om hier handen en voeten aan te geven. Verduurzamings-
platform Reimarkt is in dit gat gesprongen en helpt gemeenten en 
corporaties op weg. Ook particulieren hebben baat bij de expertise 
van het bureau. Rode draad is vereenvoudiging van de aanpak door 
projecten ter vertalen naar concrete producten.

REDACTIE

geboden in maatregelen voor een 
woning en ook een offerte wordt 
gemaakt. Met een webwinkel, maar 
vooral het aanbieden van de software 
erachter, maakt het duurzame plat-
form de aanpak nu toegankelijk voor 
eenieder in binnen- en buitenland die 
op deze manier wil opereren en bijdra-
gen aan een duurzame toekomst. In 
plaats van te kiezen voor eenmalige, 
kostbare projecten met ingewikkelde 
offertetrajecten, maakt Reimarkt 
opschaalbare producten die de koper 
geld opleveren. Samen met leveran-
ciers en initiatiefnemers worden pas-
sende oplossingen ontwikkeld. Elke 
woning maakt onderdeel uit van een 
serie op landelijke schaal. Dit betekent 
bovendien dat de aanpak elke keer een 
stapje slimmer, sneller en beter wordt: 
maatregelen worden dusdanig vastge-

legd dat ze ‘herbruikbaar’ en ‘verbeter-
baar’ worden. Door productmatig te 
denken, is het mogelijk om een klant 
vooraf een prijs te bieden voor verduur-
zamingsmaatregelen. Het platform 
brengt partijen samen in plaats van te 
concurreren en opereert vanuit een 
ideaal. 

Samenwerking
In Nederland werkt Reimarkt samen 
met het NVM, het TNO en woningco-
öperaties, VVE’s, gemeenten en provin-
cies door het hele land. Met woningcor-
poraties wordt vastgoed verduurzaamd, 
met NVM worden verduurzamingspak-
ketten bij verkoop gevoegd, met TNO 
wordt onderzoek gedaan naar allerlei 
zaken en met gemeentes worden web-
winkels ingericht. Inmiddels zijn via de 
ontwikkelde aanpak al meer dan 4.000 
huizen (huur en particulier) verduur-
zaamd, merendeels op vraaggestuurde 
wijze. Ook is al zo’n 30.000 keer advies 
gegeven aan huiseigenaren en huurders. 
 Het verduurzamingsplatform heeft 
de hele Nederlandse woningmarkt 
geanalyseerd. Vervolgens is 85 procent 
van de woningen in groepen bijeenge-
bracht, met voor iedere groep duur-
zame standaardoplossingen op maat. 
Dat maakt het aanpakken van duur-

Er gebeurt van alles op het 
gebied van de verduurza-
ming van woningen. Pro-
bleem daarbij is dat elke 

wijk, straat of woning wordt benaderd 
als uniek project. Hierdoor gaat vaak 
veel energie zitten in het proces in 
plaats van in de daadwerkelijke ver-
duurzaming. Gevolg is dat er bij 
woningcorporaties, gemeentes en leve-
ranciers veel geld en tijd verloren gaat 
in het uitvragen, opstarten, coördine-
ren, voorbereiden en uitvoeren van 
woningverduurzaming. Projecten heb-
ben een begin en een einde, terwijl voor 
procesversnelling, met de gewenste 
kostenverlaging, continuïteit nodig is. 
In de bouw wordt bovendien vaak 
steeds opnieuw het wiel uitgevonden in 
plaats van te leren van elders opgedane 
ervaringen. 

Lokale online winkels
Reimarkt heeft al langer een fysieke 
locatie in Enschede en is van daaruit de 
uitdaging aangegaan om de Neder-
landse woningmarkt te verduurzamen 
door partijen samen te brengen en te 
stimuleren. Van het fenomeen ‘one-
stop-shops’ is Reimarkt het eerste 
echte, Europees werkende model met 
een loket waar direct inzicht wordt 

‘Duurzaam platform 
maakt aanpak 

toegankelijk voor 
eenieder in binnen- 

en buitenland’
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zaamheid op wijkniveau, waar het kabi-
net nu op inzet, veel makkelijker. 
Bovendien vindt er een versnelling 
plaats omdat niet elke keer opnieuw 
hoef te worden aanbesteed.

Sneller en effi ciënter
Woningcorporatie Domijn uit Enschede 
heeft inmiddels de nodige ervaring 
opgedaan met deze manier van werken. 
De corporatie zag haar doelstelling om 
in 2050 energieneutraal te zijn in gevaar 
komen. Daarop is besloten om in 
samenwerking met het Reimarkt de 
zaken anders aan te pakken. In plaats 
van elke woning apart te verduurzamen, 
zet Domijn nu in op de verduurzaming 
van hele complexen of wijken met de 
unieke aanpak. Wilma van Ingen, direc-
teur-bestuurder, van Domijn, noemt 
met name het feit dat er niet meer elke 
keer opnieuw hoeft te worden aanbe-
steed, heel vernieuwend. “Wij leveren 
hele complexen aan bij Reimarkt die de 
straten of wijken al geanalyseerd heb-

ben, weten wat er nodig is en we werken 
met een vaste groep aannemers.” Van 
Ingen is heel tevreden over de samen-
werking. “We merken nu al dat we effi -
ciënter werken en hopen en verwachten 
dat de snelheid en effi ciëntie nog verder 
gaan toenemen.”
 Sinds dit jaar worden ook zonnepa-
nelen aangeboden. “Daar staat wel een 
vergoeding in de servicekosten tegen-
over”, vertelt projectcoördinator Her-
win ter Riet van Domijn, “maar de 
bewoners gaan die maandelijkse bij-
drage meer dan terugverdienen in de 
daling van hun energielasten.” In de 
nabije toekomst hoopt Ter Riet zo effi ci-
ent te zijn dat zelfs de aannemer en glas-
boer niet meer langs hoeven te komen 
om in te meten. “Het grootste voordeel 
is natuurlijk dat de kostbare en tijdro-
vende offertetrajecten wegvallen. We 
zien nu al een kostenreductie van 8% 
ten opzichte van de vorige aanpak met 
Reimarkt en dat in een markt met stij-
gende bouwkosten. Dat geld kunnen we 

De hele straat in één keer duurzaam 

Verduurzaming van een Domijn-wijk
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weer investeren in woningen, wijken en 
leefbaarheid.”

Klant kiest, markt biedt aan
Reimarkt heeft zelf geen belang bij de 
verkoop via een platform. De klant kan 
kiezen, de markt kan aanbieden. Daar-
naast blijft Reimarkt duurzame produc-
ten verkopen, online en in de winkel, 
aan zowel huiseigenaren als huurders 
om hun huis of complex te verduurza-
men. Hierbij kunnen ze eenvoudig via 
een Quickscan van maar drie minuten 
zowel zien hoeveel het product kost 
(inclusief installatie) als hoeveel het 
oplevert per maand. Door vooraf helder-
heid te bieden zijn klanten veel beter 
geïnformeerd en weten wat er mogelijk 
is en wat dat kost. Dit zorgt voor meer 
opvolging in verdere fases. Per product 
en dienst geldt een vaste prijs. Het plat-
form functioneert met de webwinkels 
tussen vraag (de klant) en het aanbod 
(de markt). Die aanpak krijgt elke keer 
lokaal invulling met alle betrokkenen. 
Zo kunnen aanjagers, bewonersgroe-
pen, gemeenten en woningcorporaties 
hun eigen duurzame online winkel 
beginnen. Een handvol is al operatio-
neel. Gemeentes kunnen hiervoor con-
tact opnemen met Reimarkt.  lll

l Website: reimarkt.nl
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CO2-eter uit 
de startblokken

Met de inzet op duurzame energie worden de 
klimaatdoelen bij lange na niet behaald. Het actief CO2

uit de atmosfeer verwijderen kan uitkomst bieden. 
Het toverwoord is olivijn. Een negatieve CO2-voetafdruk 

komt dan zelfs binnen bereik.

REDACTIE

Mogelijkheden
Het opruimen van CO2-emissies verdient 
dan ook een serieuze plek op de klimaat-
agenda willen we de Parijs-doelen halen. Dit 
gebeurt gelukkig al meer door het bevorde-
ren van bosaanplant en veranderingen in de 
landbouw. Al decennialang wordt gepleit 

om het uitstrooien van olivijnzand hieraan 
toe te voegen. Elk van de oplossingen heeft 
namelijk sterke en zwakke punten. Te meer 
daar opschaling van belang is om kinder-
ziektes te overwinnen. Nadeel is dat olivijn 
nikkel bevat. Wegens dit nikkelgehalte is 
olivijn slechts met een tweedelijnsbeoorde-
ling toegestaan in de landbouw, maar deze 
beoordeling is veelal onbekend en locatie-
afhankelijk. Olivijn voldoet echter wel aan 
de eisen voor bouwstoffen zodat bijvoor-
beeld alle civiele toepassingen in aanmer-
king komen. Belangrijke voordelen zijn de 
defi nitieve CO2-vastlegging, permanent 
dus. En dat je ander zand en grind relatief 
eenvoudig kunt vervangen. Enkele Neder-
landse bedrijven hebben daar inmiddels op 
ingespeeld en leveren producten als breker-

Olivijn is een mineraal dat vrij-
wel overal op de aarde voor-
komt, vooral in gesteente in 
de bovenste aardlaag. Wat 

weinig mensen weten, is dat de aarde zich 
juist door verwering van het mineraal oli-
vijn zich heeft kunnen ontwikkelen tot een 
CO2-arme planeet met een grote diversiteit 
van levensvormen. Olivijn kan ook nu hel-
pen de stijging van het atmosferisch gehalte 
aan CO2 tegen te gaan. Dit betekent dat de 
verwering van het gesteente moet worden 
versneld of dat het meer moet worden toe-
gepast.

Werking
Olivijn neemt maar liefst eenmaal haar 
eigen gewicht aan CO2 op. Dit gebeurt door 
verwering met CO2 (koolzuur) en water, 
waardoor er nutriënten als magnesium en 
silicium ontstaan. Sinds 2011 zijn het mine-
ralisatie-onderzoek en toepassingen verder 
ontwikkeld. Vooral vanuit academische 
interesse, maar ook vanuit enkele opstar-
tende bedrijven. Onderzoeksrapporten van 
IPCC en Drawdown erkennen al langer het 
belang van CO2-absorptie door het inzetten 
van olivijn. Ook door commerciële partijen 
is deze optie inmiddels ontdekt. Neem de 
slogan ‘Microsoft will be carbon negative by 
2030’. Uit onderzoek van het Planbureau 
voor de Leefomgeving in 2018 blijkt dat oli-
vijn bij grootschalige toepassing, denk aan 
zandsuppletie, jaarlijks 9 Mton CO2 kan 
wegwerken. 

‘Amazon, Elton John, 
Microsoft, Noorwegen 
en Nestlé benutten CO2 

opruim certifi caten’

De BIOS Lab-on-
a-chip leerstoel aan 
Universiteit Twente 
heeft besloten alle 
vliegreizen te 
compenseren met 
CO2-certi� caten 
van GreenSand. 

V.l.n.r. Pol Knops, 
prof. Albert van 
de Berg en 
Eddy Wijnker
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zand, daksubstraat en strooizout. Gemalen 
olivijn en andere silicaatgesteenten kan ook 
de fabricage van kalk uit kalksteen beper-
ken. Belangrijk, want wereldwijd neemt de 
kalk- en cementproductie ruim 10% van de 
totale CO2-emissie voor haar rekening. 

Versnelde verwering of: verwerking?
Bij het bedrijf Green Minerals ligt de focus 
op een combinatie van CO2-vastlegging 
door het fabriceren van producten met toe-
passingen bij beton, papier en kunststoffen. 
Als er atmosferische CO2 gebruikt wordt, 
treedt er een netto negatieve emissie op. 
Momenteel is deze methode met een stel 
internationale onderzoeksprojecten in de 
R&D-fase. De eindproducten bestaan uit 2/3 
Magnesium-Carbonaat (Magnesiet) en 1/3 
Amorfe Silica. De ‘kostprijs’ voor de CO2-
vastlegging is hierbij vooral afhankelijk van 
de waarde van de gevormde producten. 
Neem papier dat wordt gemaakt van cellu-
lose en kalk. Door de kalk te vervangen door 
‘mineraal CO2’ kan kosteneffectief klimaat-
positief papier worden gemaakt. Deze kalk 
kost normaal namelijk € 100/ton en je hebt 
twee ton olivijn (á € 30/ton) en 1 ton CO2 (á 
€ 25/ton) nodig om drie ton ‘kalk’ te maken. 
Dus je kunt geld aan CO2 verdienen door er 
producten van te maken.

Certifi caten
GreenSand is 12 jaar geleden opgericht met 
als doel olivijn te verkopen om CO2 op te 
ruimen. 

 De focus ligt op het vervangen van zand/
grind in een reeks van toepassingen. Doel-
groepen zijn zowel consumenten en hove-
niers als trekkers van grote infrastructurele 
projecten. Daarnaast verkoopt GeenSand 
‘CO2 opruim certifi caten.” Door deze aan te 
schaffen kunnen bedrijven, maar ook parti-
culieren, hun CO2-voetafduk verminderen. 
Ook onderzoeksprojecten en congressen 
kunnen met een dergelijk olivijncertifi caat 
CO2-neutraal plaatsvinden. Recentelijk heb-
ben ook Amazon, JetBlue, Delta Airlines, 
Elton John, Dave Matthews Band, Justin 
Trudeau, Austin, Texas, Microsoft, Noorwe-
gen, Nestlé, The Tokyo 2020 Olympics en 
NASCAR aangegeven om CO2-neutraal te 
willen worden, deels met deze certifi caten.
 In deze 12 jaar is ook de kostprijs van het 
olivijn enorm gedaald, zodat het slechts 
ietsje duurder is als gewoon zand of grind. 
Je kunt dus tegen een relatief lage extra prijs 
zowel zand en grind kopen als ‘CO2 eten’.

Goede uitgangspositie
Negatieve emissies horen onlosmakelijk bij 
het oplossen van het mondiale klimaat-
vraagstuk. Met name de inzet van olivijn 
biedt hiertoe perspectief. Nederland heeft 
zowel bij dit onderzoek van onder meer 
NIOZ, Deltares en Universiteit Utrecht als 
bij de bedrijven (GreenSand, Green Mine-
rals) een goede uitgangspositie om ontwik-
kelingen op dit gebied te versnellen. Een 
klapper kan ons land maken door kunstma-
tige eilanden aan te leggen met olivijnzand, 
bijvoorbeeld in het IJsselmeer, het Marker-
meer en voor de Noordzeekust. Niet voor 
niets namen deze een prominente plek in op 
de kaart van een klimaatbestendig Neder-
land in 2120 die een team van Wageningse 
onderzoekers begin dit jaar publiceerde. In 
hun toekomstbeeld voor Nederland over 
honderd jaar houdt de kracht van de natuur 
Nederland veilig en welvarend.  lll

l Pol Knops (planbco2@gmail.com) houdt zich 
sinds 10 jaar professioneel bezig met CO2
vastlegging met mineralen, specifi ek over 
olivijn en is oprichter van Green Minerals en 
Asbeter. 

‘Olivijn neemt eenmaal 
haar eigen gewicht aan 

CO2 op’
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  Tegen de verwachtingen in bleken de 
verpakkingen de grootste boosdoener te 
zijn. Ongeveer 50% van de milieu-
impact zat in de klantbeleving. Er was 
een brillenhoes, een papieren doosje om 
de hoes, een schoonmaakdoekje, een 
handgeschreven kaartje, een papieren 
tas, een katoenen tas… de lijst was ein-
deloos. Maar al deze dingen waren er 
met een goede reden, want de klant 
staat voorop. Samen met het Design-
team is vervolgens per order gekeken of 
het artikel essentieel is en of er duur-
zame alternatieven voorhanden zijn. 
Uiteindelijk zijn er veel items weggesne-
den, zoals het papieren tasje en doosje. 
De besparingen die dit opleverde zijn 
geïnvesteerd in duurzamere materialen 
voor de overgebleven verpakkingen. De 
katoenen tas is nu van gerecycled 
katoen en het brillendoekje van gerecy-
clede PET-fl essen. De verpakking is nog 
niet circulair, maar dit heeft de volle 
aandacht. Zo wordt er gezocht naar een 
circulair en natuurlijk materiaal voor 
het brillendoekje. Dit in verband met de 
microplastics die het wassen van het 
gerecycled PET teweegbrengt. In de 
mode-industrie zijn er momenteel veel 
nieuwe innovaties, maar tot nu toe zijn 
alle vezels te hard en veroorzaken daar-
door krassen op de lenzen van de bril. 

Nieuwe uitdagingen
Ook wat betreft het acetaat wordt actie 
ondernomen. Een stap in de goede rich-
ting is het bio- en gerecycled acetaat 
(pre-consumer) dat waarschijnlijk eind 
dit jaar of begin volgend jaar voor de 
gehele collectie kan worden ingevoerd. 
Deze brillen zijn nog niet circulair of 
composteerbaar. Wel is de impact op 
het milieu minder in alle fases. Momen-
teel is het ontwerpteam verschillende 
materialen en designprocessen aan het 
onderzoeken om tot een kwalitatief 
hoge en esthetische bril te komen die 
circulair is. De certifi cering tot B Corp 
staat er ook aan te komen.
 Het meten van de impact op de men-
sen om je heen is lastiger. Op dit punt 
wordt nauw samengewerkt met de pro-
ductiepartners en verricht QIMA audits. 
Daarnaast is vorig jaar een Code of Con-
duct opgesteld om te laten onderteke-
nen door alle directe partners in de 
keten. In de CO2- en Life Cycle Assess-
ment rapporten van afgelopen jaar is te 
zien dat er – letterlijk – nog veel werk 
aan de winkel is. De bevindingen zijn 
ook op de website gepubliceerd om zo 
transparant mogelijk te zijn (zie aceand-
tate.com/nl/responsibility). 
 Momenteel loopt een Life Cycle 
Analyse van een retaillocatie, zodat 

Schoon vizier 
in zicht

De brillenindustrie levert wereldwijd een min of meer ‘vergeten’ 
bijdrage aan CO2-emissies en afval stromen. Vanaf het begin van 
de keten tot en met het verpakken en distribueren van brillen en 

lenzen is flinke winst mogelijk. De eerste stappen naar een schone 
brillenbranche zijn al gezet met als belang rijke aanjager Ace & 

Tate. Een kijkje van binnenuit.

MARLOT KIVERON 

Tot voor kort gebeurde er in 
de brillenindustrie nog 
niet zoveel op het gebied 
van duurzaamheid, op een 

paar initiatieven na. Het Nederlandse 
brillenmerk Ace & Tate, in 2013 vanuit 
Amsterdam gestart, wil daar verande-
ring in brengen. Ambitie is om de drij-
vende kracht te worden voor positieve 
veranderingen binnen de branche. Door 
transparant te zijn over zowel de resul-
taten als het proces hoopt de brillenke-
ten ook andere bedrijven te inspireren 
zo’n transitie te maken. De naam van 
het bedrijf komt voort uit het plastic 
plaatmateriaal ‘acetate’ (acetaat) waaruit 
de brillen vervaardigd worden. De 
frames worden uit de platen gefreesd en 
alleen daar is al sprake van 80% afval 
binnen het productieproces.

Omslagproces
Het einddoel is om een volledig circu-
laire bril te ontwikkelen. Het traject 
hiertoe begon in 2016 met het maken 
van een impactanalyse. In samenwer-
king met Sustainalize is zowel de 
directe als indirecte impact van de 
grondstoffen en materialen in kaart 
gebracht vanaf de productiefase tot het 
moment dat de consument de bril 
opzet.
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binnenkort ook hier op de grootste 
impactgebieden kan worden gestuurd. 
Er zijn nu 60 retaillocaties in Europa en 
dit jaar worden er nog meer geopend. 
Elke winkel heeft een eigen design, 
waardoor we kunnen experimenteren 
met verschillende duurzame materia-
len. Ace & Tate is geen eigenaar van de 
panden zelf, waardoor er geen invloed 
is op de bouw en dat maakt het soms 
lastig. Recent is de tweede winkel in 
Antwerpen geopend, in samenwerking 
met het Rotterdamse design bureau 
plasticiet. De muren van de winkels 
zijn gemaakt van gerecycled plastic 
afval uit Antwerpen. 

Hard op weg
Al met al worden er op verschillende 
vlakken stappen in de goede richting 
gezet. Het belangrijkste is dat iedereen 
binnen het bedrijf de sociale aspecten 
samen met de milieu-impact meeneemt 
in het maken van beslissingen. Vanaf 
het startpunt is iedereen dan ook zoveel 
mogelijk betrokken bij de shift naar een 
verantwoordelijk bedrijf. Dit gebeurde 
onder meer door middel van persoon-
lijke ‘impact coffees’, inspirerende talks 
en een vegetarische lunch. Vorig jaar 
zijn er twee kernteams opgericht, waar-

van één op het hoofdkantoor en één 
binnen retail, waarin duurzaamheid 
wordt geaccelereerd. Vanaf dit jaar heeft 
ieder team eigen specifi eke duurzaam-

heidsdoelen en zijn er bedrijfswijde 
doelen opgesteld. Er is altijd nog ruimte 
voor verbetering, maar duidelijk mag 
zijn dat de verduurzaming van de bril-
lenbranche in gang is gezet.  lll

l Marlot Kiveron (marlot@aceandtate.
com) is werkzaam als Sustainability 
Manager bij Ace & Tate (www.aceand-
tate.com) en heeft samen met CEO en 
founder Mark de Lange de duurzaam-
heidsstrategie geschreven. 

‘De verpakkingen 
bleken de grootste 
boosdoener te zijn’
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Meer winst 
uit hergebruik

Hoe halen we meer milieuwinst uit onze productieprocessen? Eén 
van de manieren is door met minder nieuwe grondstoffen dezelfde 
hoeveelheid producten te maken. Dat kan door gerecycled materiaal 
als grondstof te gebruiken. Een bekende aanpak, maar dit aandeel 
laten groeien ligt soms complexer dan op het eerste oog lijkt. 

RIJKERT KNOPPERS

jaarlijks ruim 9 miljoen gebruikte banden 
in. Meer dan de helft van de ingezamelde 
banden krijgt een nieuw leven door herge-
bruik van de grondstoffen in nieuwe toe-
passingen. Nog eens meer dan een derde 
van de banden heeft een tweede leven gekre-
gen als occasionband of door loopvlakver-
nieuwing. 
 Uit wetenschappelijke gegevens blijkt 
dat mondiaal veertig procent van het rubber 
momenteel al een nieuwe bestemming 
krijgt, bijvoorbeeld als grondstof voor 
kunstgrasvelden. Bijna de helft komt 
terecht in de verbrandingsovens van elektri-
citeitscentrales, de rest gaat naar de afval-
verwerking. Inmiddels bestaan er diverse 
manieren om het rubber uit de banden 
opnieuw te benutten, bijvoorbeeld als mate-
riaal voor hangmatten of plantenbakken. 
Maar in het algemeen is het hergebruik van 

rubber duur en energie-intensief.
 Interessant in dit verband is het idee van 
wetenschappers van de Universiteit van 
Singapore om met het afvalmateriaal van 
banden aerogel te produceren, een poreus 
materiaal met een uiterst lage dichtheid, 
dat onder meer heel goed te gebruiken is als 
isolatiemateriaal. In een inmiddels gepaten-
teerd proces vindt eerst de omzetting van 
het rubberen materiaal in vezels plaats. De 
vezels komen in een waterbad, waaraan een 
kleine hoeveelheid chemicaliën is toege-
voegd. Na een dispersieproces, waarbij een 
fi jne verdeling van de stofdeeltjes in een 
andere stof plaatsvindt, en een 12 uur lang 
durende droogproces bij 50 graden Celsius, 
ontstaat er aerogel. “Het fabricageproces is 
eenvoudig, kosteneffectief en milieuvrien-
delijk”, verduidelijkt hoogleraar Duong Hai-
Minh. “Het kost slechts 7 Amerikaanse dol-
lar om een vel rubberen aerogel van een 
vierkante meter oppervlak en een centime-
ter dikte te maken.” Volgens Duong is het 
goed mogelijk om het proces geschikt te 
maken voor massaproductie. 

Windturbines
Een vrij recente ontwikkeling is het 
opnieuw benutten van de wieken van afge-
dankte windturbines. Deze zijn gemaakt 
van kunststof en composiet. “Het is lastig 

Internationaal gezien scoort ons land 
goed, als het gaat om een effi ciënt 
gebruik van haar grondstoffen. De 
Nederlandse materiaalproductiviteit 

ligt meer dan twee keer zo hoog als het 
gemiddelde in de EU-28. Dit positieve 
nieuws valt te lezen in het recente rapport 
‘Circulaire economie in Nederland’ van het 
CBS. Hetzelfde document vermeldt echter 
ook dat Nederland per inwoner meer huis-
houdelijk en industrieel afval produceert 
dan de gemiddelde inwoner van de EU-28. 
Daar staat dan weer tegenover dat Neder-
land veel aan recycling doet: samen met 
Luxemburg en België staat ons land in de 
internationale top drie, aldus de cijfers van 
2016. Maar het kan nog beter, want er zijn 
verschillende nieuwe technieken in ontwik-
keling die het aandeel van gerecyclede pro-
ducten kunnen vergroten. 

Autobanden
Een omvangrijke recyclingbron vormen 
oude autobanden. In veel gevallen is het 
materiaal veel nuttiger te gebruiken dan nu 
gebeurt. Dit zet echt zoden aan de dijk, 
want het aantal afgedankte autobanden is 
enorm: wereldwijd gaat het jaarlijks om een 
hoeveelheid van 1 miljard stuks. Onder het 
motto ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ 
zamelen RecyBEM-gecertifi ceerde bedrijven 

‘Het afvalmateriaal 
van banden leent zich 
om isolatiemateriaal 

te produceren’
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om de wieken te recyclen, omdat de diverse 
materialen totaal versmolten zijn”, vertelt 
Albert ten Busschen, onderzoeker bij hoge-
school Windesheim in Zwolle. “We hebben 
nu een wereldwijd unieke techniek ontwik-
keld, waarbij we het materiaal versnipperen 
tot kleine deeltjes. Vervolgens mengen we 
deze snippers met een verhardingsmiddel, 
waarbij een nieuw sterk materiaal ontstaat.” 
De eerste toepassingen zijn al gemaakt: er is 
een sluisdeur met gerecycled composiet 
erin en een fi etsbrug.
 Ten Busschen wijst erop dat er nog een 
andere kansrijke aanpak bestaat, namelijk 
het composietmateriaal vermalen en dat 
materiaal te gebruiken als vulmiddel in bij-
voorbeeld stoeptegels. “Wij hebben met 
onze techniek, samen met de industrie, ver-
schillende pilotprojecten gedaan. Met suc-
ces. Inmiddels is er een in polyester gespeci-
aliseerd bedrijf, Krafton in Heijningen, die 
onze techniek binnenkort in de markt gaat 
zetten.”

Lithium-ion accu
Een ander mooi voorbeeld van vooruitgang 
op recyclinggebied betreft de lithium-ion 
accu. Deze populaire accu, bekend uit 
mobieltjes en de elektrische auto, is opge-
bouwd uit diverse verschillende materialen, 
waaronder aluminium, koper, kobalt en 

natuurlijk lithium. Juist door de aanwezig-
heid van de verschillende materialen is 
recycling problematisch. Een bijkomstig 
probleem is dat lithium tot de categorie 
zeldzame materialen behoort, dat slechts op 
enkele plekken op aarde te winnen is. 
Onderzoekers van de Norwegian University 
of Science and Technology (NTNU) hebben 
nu een techniek ontwikkeld om het lithium 
in accu’s opnieuw te kunnen gebruiken. Het 
recyclingproces gebeurt door het ruwe 
accumateriaal op te lossen in water en ver-
volgens met behulp van een hydrometallur-
gisch proces het lithium uit de substantie te 
onttrekken. “Onze doelstelling is het volle-
dig terugwinnen van lithium uit de accu’s 
van elektrische auto’s”, verduidelijkt Sulalit 

Bandyopadhyah van NTNU. “We willen in 
2024 een proeffabriek starten, gevolgd door 
een commerciële fabriek in 2027.”

Pet-fl essen
Technologische vooruitgang wordt ook 
geboekt met het recyclen van plastic. De 
veelheid aan verschillende soorten kunst-
stof maakt dat recycling van plastic in het 
algemeen lastig is. Maar voor de PET-fl es is 
sinds kort een oplossing, nu het bedrijf 
Ioniqa, een spin-off van de Technische Uni-
versiteit Eindhoven, samen met Unilever en 
plasticproducent Indorama in Geleen een 
fabriek gestart is om per jaar 10.000 ton 
PET-afval te gaan recyclen. Dankzij een 
nieuw ontwikkeld proces met ionische »

Albert ten Busschen: “Voor de recycling van wieken hebben we een wereldwijd unieke 
techniek ontwikkeld”
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vloeistoffen, is het mogelijk om bij relatief 
lage temperatuur de polymeren uit PET-
afval af te breken tot oorspronkelijke mono-
meren. Van het PET-plastic afval is op zo’n 
manier weer nieuwe voedselverpakkingen 
te produceren. 

Meer milieuwinst
Met name in technisch opzicht valt er veel 
vooruitgang rond recycling te constateren. 
Maar er is nog veel meer mogelijk, bena-
drukte het Centraal Planbureau (CPB) afge-
lopen december in een policybrief met als 
titel ‘Beleid voor meer milieuwinst met 
recycling’. Volgens het CPB zijn met de inzet 
van secundaire grondstoffen belangrijke 
milieuwinsten te behalen ten opzichte van 
het gebruik van primaire grondstoffen. Met 

een aantal duidelijke maatregelen kan de 
overheid deze ontwikkeling stimuleren. Het 
CPB pleit onder meer voor het instellen van 
een exportheffing of -verbod voor kunst-
stofafval naar een aantal landen. ‘Het gaat 
dan om landen waar een groot deel van het 
eigen plasticafval wordt gestort of 
gedumpt’, aldus het document. Wat volgens 

het CPB ook helpt is het instellen van statie-
geld voor kunststofartikelen. ‘Uitbreiding 
van statiegeld naar kleinere plastic flessen 
en blikjes kan maatschappelijk rendabel 
zijn.’ Daar komt bij dat statiegeld een prik-
kel geeft om zwerfafval tegen te gaan. Ook 
pleit het bureau voor maatregelen om de 
vervuiling van secundaire materialen tegen 
te gaan. ‘Meer vervuilde stromen zijn min-
der goed bruikbaar, waardoor zowel de 
opbrengst als de milieuwinst onder druk 
komt’, aldus het CPB. In dit verband vereist 
de informatievoorziening aan burgers ver-
betering, met meer aandacht voor de kwali-
teit in plaats van de kwantiteit. Doelen om 
zoveel mogelijk afval te recyclen kunnen 
namelijk leiden tot slechter bruikbaar mate-
riaal.  lll

‘Fabriek produceert 
van oude plastic  

PET-flessen nieuwe 
voedselverpakkingen’

De recycling van oude wieken 
en één van de eindproducten
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Uit TNO-onderzoek blijkt dat zelfs graaf-
machines die aan de strengste normen 

voldoen, in de praktijk 20 tot 250 procent 
meer NOx uitstoten dan de limietwaarde. 

Eén van de oorzaken is dat de motoren 
vaak langdurig stationair draaien of 
slechts onder lage belasting. Daardoor 
daalt de temperatuur van de uitlaatgassen 
en functioneert het ingebouwde systeem 
dat NOx neutraliseert niet goed. Het gaat 
om grote aantallen. Volgens TNO waren 
twee jaar geleden alleen al in Nederland 
80 duizend tractoren actief, 15 duizend 
graafmachines, zestienhonderd generato-
ren en zevenhonderd dieselpompen. On-
geveer eentiende van de NOx in stedelijke 
gebieden is hiervan afkomstig. Europese 
berekeningen gaan zelfs uit van eenvijfde.

Inmiddels ontstaan initiatieven om vervui-
lende machines op te schonen. Zo pre-
senteerde VolkerWessels begin februari 
een installatie die NOx direct op de bouw-
plaats kan � lteren. Vuile uitlaatgassen 
worden via leidingen naar een container 
met nabehandelingsapparatuur geleid, 
vergelijkbaar met die in vrachtwagens. 
Hiermee wordt 95 tot 99 procent van de 
NOx geneutraliseerd, claimt het bedrijf. 
VolkerWessels zegt dat het een kleine tien 
van deze installaties kan verhuren aan 
bouwondernemingen. 

Graafmachines 
ernstige vervuilers

PlantLab heeft technologie 
ontwikkeld om groente en 
fruit in meerdere lagen te 
produceren. Het bedrijf ver-
bouwt in speciale units on-
der ledlicht gewassen op een 
heel klein oppervlak.

Wat begon als een kleine proef-
locatie en veel experimenteren, 
is uitgegroeid tot een serieuze 

speler op een serieuze locatie 
in Brabant: De Gruyter Fabriek 
in ’s-Hertogenbosch, een hot-
spot voor de creatieve indus-
trie. Het opkweken gaat zo vele 
malen sneller dan in de kas. 
Het geheim zit in de technolo-
gie van de zogenaamde Plant 
Production Units (PPU’s) en de 
knowhow van plantengroei. Ra-
dicaal nieuwe inzichten en 

praktische logica, oftewel 
Plantlogica, laat gewassen be-
ter groeien.
 PPU’s zijn klimaatkamers 
voor het telen en kweken van 
gewassen met kunstlicht. De 
PlantLabtechniek verbetert niet 
alleen de geur en smaak van 
het gewas, maar ook de voe-
dingswaarde. Zo ontstaat lek-
kere groente of fruit met bijzon-

dere eigenschappen voor 
bijvoorbeeld mensen met over- 
of ondergewicht, baby’s, oude-
ren of topsporters. Met extra 
ijzer, calcium of andere minera-
len die herstel bevorderen.
 De teelt met ledlicht in 
plaats van daglicht of ander 
kunstlicht maakt het de komen-
de jaren op grotere schaal mo-
gelijk om overal ter wereld 
voedsel te verbouwen, ook in 
gebieden waar oogsten misluk-
ken door de natuurlijke om-
standigheden. Ook kan een 
groot deel van de voedselpro-
ductie zich naar de nabijheid 
van steden verplaatsen. Plant-
Lab past de planten zelf niet 
aan. In plaats daarvan selec-
teert het bedrijf de kenmerken 
van de natuur die planten nodig 
hebben om te groeien. Zo ge-
ven ze planten hun eigen favo-
riete gol� engte van het licht in 
combinatie met geavanceerde 
klimaatbeheersing en andere 
inzichten. Ga voor meer infor-
matie naar plantlab.com

Meerlaagse verbouw van gewassen komt eraan! 

Nederland telt vele duizenden machines met verbrandingsmotoren – vaak diesels  
– die de lucht ernstig vervuilen, vooral in de bouw. Een dieselpomp op een bouw-
plaats is qua vervuiling even vuil als tien tot honderd moderne vrachtwagencombi-
naties.
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Energie uit water 
klimt uit dal
Nederland waterland profiteert veel te weinig van 
getijdenenergie en waterkracht. Ondanks de stevige 
potentie voor het stillen van onze energievraag, 
ontbrak lange tijd de politieke wil. Tot voor kort, want 
er is eindelijk een routekaart voor de innovatieve 
technologie in de maak.

PIETER VAN DEN BRAND

maar dat hoort bij ondernemerschap. We 
kijken nu vooruit”, zegt Van Unen.

Honderden megawatts
Met de nieuwe eigenaar mikt Tocardo niet 
meer alleen op waterkeringen, maar ook op 
grote installaties offshore. In het bouwen 

van deze infrastructuur zijn het Britse en 
Schotse bedrijf gespecialiseerd. “We blijven 
op de Nederlandse markt actief ”, zegt Van 
Unen. Hij koestert bijvoorbeeld nog steeds 
het plan om het aantal turbines in de Oos-
terscheldekering uit te breiden. “Absoluut, 
daar hebben we een vergunning voor. We 
hebben in ons land een aardig aantal 
geschikte plekken om, als we dat willen, 
honderden megawatts op te wekken. Op de 
Waddenzee en bij Texel is veel mogelijk. We 
ontwikkelen nu een turbine voor lage 
stroomsnelheden. Dat opent nieuwe deu-
ren. We gaan de pluspunten benadrukken. 
Zon en wind zijn onvoorspelbare energie-
bronnen. Het getij is tot op de minuut 
nauwkeurig te voorspellen. En  ons systeem 
zit onder water, dus je krijgt geen NIMBY-
reacties.”

Impact
Tocardo-ceo Van Unen is blij met komst van 
de routekaart. “Dat betekent dat er straks 
meer gebeurt. Er moet een level playing 
fi eld voor energie uit water komen wat sub-
sidies betreft. Door de focus die het kabinet 
in de SDE+-regeling op zon en wind legt, 
zijn de opties voor investeerders daar veel 
lucratiever. Banken staan in de rij om wind-
parken te fi nancieren. Als wij ook tot grote 
projecten kunnen komen, zal dat de kost-
prijs omlaag brengen. Of je vijf of honderd 
turbines bestelt, maakt nogal een verschil. 
Alleen zo kunnen we de technologie verder 
uitrollen. Het is goed dat de politiek aan het 
kantelen is.”

Strategisch moment
De doorbraak in Den Haag was het resultaat 
van een succesvolle lobby van brancheorga-
nisatie Energie uit Water (EWA) en het 
Dutch Marine Energy Center (DMEC). Hun 
position-paper werd door de energiewoord-
voerders van D66, PvdA en GroenLinks zelfs 
persoonlijk aan minister Wiebes overhan-
digd. De fracties drongen er in het overleg 
over het Klimaatakkoord op aan energie uit 
water eindelijk mee te laten profi teren van 
de miljarden die voor het Klimaatakkoord 

Najaar 2019 doen zich twee 
opmerkelijke feiten voor in 
de geschiedenis van getij-
denenergie in ons land. In 

het Tweede Kamerdebat over het Klimaatak-
koord stemt minister Eric Wiebes (EZK) in 
met het opstellen van een routekaart tot 
2030 en 2050 voor energie uit water. Bijna 
tegelijkertijd gaat Tocardo Tidal Power voor 
de tweede maal failliet. 

Dubbele doorstart
Een lichtpunt in politiek Den Haag wisselt 
dus stuivertje met een domper voor de sec-
tor. Maar in januari vonkte het leven in 
Tocarda toch weer op. Ceo Andries van Unen
van Tocardo zit er dan ook goed gemutst bij 
in zijn kantoor in het Noord-Hollandse Wie-
ringerwerf. Een joint-venture van het Britse 
HydroWing en het Schotse QED Naval nam 
het – om de kwaliteit van zijn getijdenturbi-
nes internationaal geroemde bedrijf – over. 
 Met een getijdencentrale in de Ooster-
scheldekering gaf Tocardo in 2015 zijn visi-
tekaartje af. Tot een doorbraak kwam het 
niet. Het eerste faillissement was in 2018, 
toen een grote Canadese investeerder 
afhaakte. Dankzij vers kapitaal uit het 
Noord-Hollandse Participatiefonds voor 
Duurzame Economie kon het bedrijf een 
doorstart maken. Anderhalf jaar later ging 
het weer mis. Projecten in Groot-Brittannië 
waar het bedrijf voor in de race was, werden 
gestaakt vanwege de onzekerheid van de 
Brexit. “We zijn door zwaar weer gegaan, 

‘Opwekking van 
energie uit water grote 

afwezige in 
Klimaatakkoord’

Impressie van turbines op een 
HydroWing fundatiesysteem
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zijn uitgetrokken. “Het was een strategisch 
moment. In het Klimaatakkoord was de 
opwekking van energie uit water de grote 
afwezige”, zegt EWA-bestuurslid Peter 
Scheijgrond. “Als er straks een visie met doel-
stellingen op dit gebied voor het kabinet 
ligt, krijgt dat een doorvertaling naar beleid 
en instrumentarium. Investeerders moeten 

zekerheid krijgen op de lange termijn. Dat 
energie uit water nu nog relatief duur is, 
heeft met name te maken met schaalgrootte 
en de hoge fi nancieringslast die investeer-
ders en banken voor projecten, stellen.” 
Inmiddels heeft TNO opdracht gekregen om 
de routekaart nog voor het einde van het 
jaar op te stellen.

Ambassadeur
Verder hoopt Scheijgrond op een betere posi-
tie voor energie uit water in de Nationale 
Omgevingsvisie en in de Regionale Ener-
giestrategieën. Zeeland bracht in maart als 
eerste van de dertig energieregio’s al zijn eer-
ste versie uit en noemt energie uit water 
inderdaad als serieuze optie, goed voor 112 
MW in 2030. De Zeeuwen denken aan de uit-
breiding van de getijdencentrale in de Ooster-
scheldekering en een nieuwe centrale in de 
Brouwersdam, die toch al een opening krijgt 
om beperkt getij in het Grevelingenmeer te 
brengen. “Nu de andere RES’en nog, wil ik 
maar zeggen”, stelt Scheijgrond. Koepelorga-
nisatie Ocean Energy Europe heeft een speci-
ale ‘ambassadeur’ benoemd om voor de 
Nederlandse sector te lobbyen.

Grootschalig uitrollen
De potentie van energie uit water werd eind 
vorig jaar bevestigd in een rapport van 
Witteveen+Bos en CE Delft, in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat, Rijkswaterstaat en wateronderzoeksin-
stituut STOWA. Het rapport stelt dat Neder-
land 10 procent van zijn vraag naar duurzame 
elektriciteit kan stillen met energie uit water. 
Hoogleraar duurzaam innoveren, voormalig 
milieuminister Jacqueline Cramer van de Uni-
versiteit Utrecht schreef het voorwoord. “Om 
de energievoorziening te vergroenen, heb je 
complementaire productie nodig. We hebben 
veel kennis en expertise over watertechnolo-
gie in huis en energie uit water kan een prima 
bijdrage leveren aan het halen van de klimaat-
doelen. Wat beschikbaarheid betreft zit de 
technologie hoog in de boom, dus ze kan 
direct grootschalig worden toegepast. Denk 
ook aan het opwekken van elektriciteit uit het 
energieverschil tussen zout en zoet water, 
waar we op de Afsluitdijk een mooie installa-
tie voor hebben staan. Laten we de technolo-
gie breed gaan toepassen, zodat mensen 
ermee vertrouwd raken dat het werkt.” 

Tweetrapsraket
Maar eerst, beaamt Cramer, moet energie uit 
water een betere positie krijgen in de subsi-
dieprogramma’s. “Dat is aan de minister, 
maar ook aan het parlement als dat niet goed 
gebeurt. Ook is het een prima plan om ener-
gie uit water in te pluggen in de regionale 
energiestrategieën in regio’s met locaties 
waar dat goed zou kunnen landen. Als zoiets 
duidelijk uit de verf komt, zullen andere 
regio’s zeggen: hola, we hebben deze optie 
over het hoofd gezien. Er is dus een twee-
trapsraket nodig: nationaal en regionaal. 
Duurzaam innoveren gaat niet alleen om 
techniek, maar ook om de acceptatie ervan. 
Dat doe je door zoveel mogelijk partijen mee 
te nemen. Dan ontstaat ook de sympathie om 
er meer in te investeren.”  lll

‘Elektriciteit uit water kan voorzien in 
10 procent van Nederlandse behoefte’

De getijdenstroomturbines van Tocardo bij de Oosterscheldekering
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Pionieren richting 
volledig circulair 

textiel
Tot nu toe worden bij recycling van katoen de 

katoenvezels korter, wat leidt tot minder sterk garen. In 
Twente werkt Hogeschool Saxion aan chemische 

recycling om een hoogwaardige cellulosevezel te maken. 
Kledingfabrikanten staan klaar om hiervan volledig 

gerecyclede broeken en overalls te naaien.

HARRY PERRÉE

 In een overlegruimte klikt de che-
micus op zijn laptop een plaatje 
tevoorschijn uit het rapport A new 
textiles economy: Redesigning fashion’s 
future van de Ellen MacArthur Foun-
dation. Het rapport dateert van 2015, 
maar volgens Oelerich is anno 2020 de 
situatie vergelijkbaar: wereldwijd zit 
minder dan 1 procent van het textiel in 
een gesloten kringloop van hoogwaar-
dige producten. 12 procent wordt 
gedowncycled, 73 procent van de tex-
tielproductie belandt op de stortplaats 
of in de afvaloven. 

Hoogwaardiger dan katoen
Vooralsnog stuit recycling van katoen 
van afgedankt textiel op een grens. Zo 
kan een nieuwe jeans maximaal 40 pro-
cent van dit gerecycled katoen bevatten. 
Dat komt omdat katoen tot nu toe 
mechanisch gerecycled wordt. Daarbij 
wordt het weefsel uit elkaar getrokken 
tot garen en het garen tot vezels. Deze 
vezels dienen vervolgens om nieuw 
garen te spinnen. “Door het uit elkaar 
trekken zijn de vezels korter en is het 
nieuwe garen zwakker dan virgin mate-
riaal”, legt Oelerich uit.
 De oplossing ligt in chemisch recy-

clen. Daarvoor wordt katoenafval eerst 
vermalen. “Dan gaan wij het opzuive-
ren. De kleurstoffen en verontreinigin-
gen zoals polyester en elastomeren 
moeten eruit”, vertelt de onderzoeker. 
“Daarna maken we er met een chemisch 
proces een pulp van.” Aan het eind van 
het proces resteren ‘als nieuw geregene-
reerde cellulosevezels’. Deze vezel is de 
SaXcell-vezel gedoopt. Oelerich: “We 
maken geen katoen. Dat kan niet, want 
dat is een natuurlijk product. Wij 
maken een synthetisch vezel. Die heeft 
niet de eigenschappen van katoen, maar 
lijkt op Lyocell, een cellulosevezel van 
houtpulp. In de textielindustrie wordt 
dat gezien als hoogwaardiger dan 
katoen.”

Kringloopbroek
Daar gaan ze bij Mud-jeans ook vanuit. 
Mud-jeans verscheept afgedankte broe-
ken nu naar Spanje waar ze geshredderd 
worden en vervolgens gemengd met 
nieuwe, biologische katoen tot een 
vezelmengsel waaruit nieuwe draad 
wordt gesponnen. Daarmee wordt een 
broek gemaakt van maximaal 40 pro-
cent gerecycled materiaal. Door het bio-
katoen te vervangen door chemisch 

In een hoek van een kantoortuin 
van Hogeschool Saxion, waar 
gepromoveerd chemicus Jens 
Oelerich dagelijks bezig is de 

recyclebaarheid van katoen te vergro-
ten, liggen onopvallend een paar stoffe-
lijke vruchten van zijn werk. “Dit is een 
heel goede kwaliteit garen”, zegt de 
coördinator Sustainable Textiles als hij 
een stuk wit garen afrolt van een lang-
werpige dunne klos. Dit ‘toekomstga-
ren’ is gemaakt van honderd procent 
chemisch gerecycled katoen en geschikt 
voor de productie van nieuwe kleding.

Kraamkamer
Een paar verdiepingen lager, op de 
begane grond, is het textiellab van 
Saxion gevestigd met borduur- en weef-
machines. Binnenkort gaat Saxion hier, 
samen met regionale ketenpartners, een 
circulair textiellab voor zowel mechani-
sche als chemische recycling opzetten. 
“Het doel is de hele textielketen circu-
lair te maken”, verduidelijkt Oelerich. 
Het nieuwe lab krijgt ook spinappara-
tuur, zodat Saxion zijn eigen garens kan 
maken. Daarmee is Saxion een kraam-
kamer van hoogwaardige textielrecy-
cling.
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‘Vanaf het inzamelen tot het maken van 
nieuwe vezels zijn er uitdagingen’

Pionieren richting 
volledig circulair  

textiel

gerecyclede vezels denkt Mud een 100 
procent kringloopbroek te kunnen 
maken. Dat zou de milieu-impact van 
de jeans flink verminderen, laat mana-
ger corporate social responsibility 
Laura Vicaria weten. Mud-jeans hoopt 
eind deze zomer de eerste proefexem-
plaren klaar te hebben. “We zitten nu 
nog in de testfase”, aldus Vicaria. “Tes-
ten moeten uitwijzen wat de beste ver-
houding tussen mechanisch en che-
misch gerecyclede vezel is om draad te 
spinnen. Daarna moeten we een stof 
maken en testen op kracht en kwaliteit. 
Wanneer het in de winkel ligt? We 
weten nog niet welke obstakels we 
tegenkomen. Misschien in 2021. We 
moeten bij het opschalen van de pro-
ductie kijken welke vezel het beste en 
voldoende beschikbaar is.
 Is de stof van de synthetische vezel 
wel wat de consument wil? “De nieuwe 
vezel is veel zachter en dat is voor jeans 
een uitdaging, want jeans zijn wat stug-

ger. We denken met de gerecyclede 
vezels een goede balans te vinden. 
Bovendien zijn onze klanten bewuste 
consumenten en e-mailen ze ons over 
de milieu-impact van de jeans en welke 
stoffen er in zitten. We geloven dat ze 
daarom deze nieuwe jeans willen dra-
gen.’

Schaalgrootte
Saxion is al sinds 2013 bezig met katoen-
recycling. “Het is niet superingewik-
keld”, stelt Oelerich. “De uitdaging zit 
in het ecologisch en economisch haal-
baar maken van het proces. Ecologisch 
haalbaar betekent dat je er zo weinig 
mogelijk verontreinigende stoffen, 
onder andere om te ontkleuren, en ener-
gie in stopt.” Oelerich wil uit concur-
rentieoverwegingen liever niet over het 
proces uitwijden. “We werken met che-
mie die al beschikbaar is”, wil hij nog 
wel kwijt. De economisch haalbaarheid 
hangt volgens hem af van de schaal-

grootte. “Op kleine schaal kunnen deze 
vezels niet concurreren met virgin 
materiaal. Dat is te goedkoop.” 
 Om de katoenrecycling naar een 
hoger plan te tillen, is SaXcell B.V., een 
spin-off van Saxion, druk in overleg 
met ketenpartners. Dat zijn weverijen, 
wasserijen en kledingproducenten. “We 
kunnen het hier in huis op kleine schaal 
doen. Voor het opschalen hebben we een 
proeffabriek nodig”, verduidelijkt Oele-
rich. “Het hele proces, vanaf inzamelen 
tot het maken van nieuwe vezels, heeft 
bij elke stap nieuwe uitdagingen.”
 Als partner van het Saxion-onder-
zoek is naast Mud-jeans ook werkkle-
dingfabrikant Havep betrokken bij het 
project. “Onze doelstelling is om in 2025 
90 procent circulair te zijn”, verduide-
lijkt Jobien Laurijsen van Havep het 
deelnamemotief. “We hebben de lat 
hoog gelegd, ja. Om dat te bereiken heb-
ben we heel wat technologie nodig.” 
Ook voor Havep is nog niet duidelijk of 
de kringloopvezel vergelijkbare eigen-
schappen heeft als katoen. Laurijsen: 
“Dat is precies wat we moeten gaan tes-
ten. Het draagcomfort moet nog blij-
ken. Het is pionieren, maar daarom 
doen we dit soort projecten.”  lll
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Doordat de batterij op een 
schip staat, is groene stroom 
nu overal vanaf het water be-
schikbaar. Port of Amsterdam 
gebruikt de mobiele batterij om 
tijdelijk pieken op het wal-
stroom netwerk op te vangen. 
Op momenten dat de aanwezi-
ge walstroomvoorziening niet 
toereikend is, zetten afgemeer-
de schepen hun dieselgenera-
tor aan. Dit zorgt voor geluids-
overlast en extra uitstoot. De 
batterij levert bij dit soort piek-
momenten groene stroom en 
geeft geen geluidsoverlast. De 

batterij maakt gebruik van 
duurzame energiebronnen uit 
de haven.
 De varende batterij zal in 
ieder geval het komende half 
jaar steeds twee weken inge-
zet worden in de haven, om 
vervolgens twee weken werk-
zaamheden in de stad te ver-
richten. Bouwplaatsen, evene-
menten en � lmsets hebben 
vaak tijdelijk energievoorzienin-
gen nodig. Daarnaast komt er 
op de Ruijterkade, nabij het 
havengebouw, een demonstra-
tiecontainer te staan. 

Varende batterij in 
Amsterdam
Onder de naam Project Clean Amsterdam lanceren Skoon 
Energy en Port of Amsterdam een varende batterij. Deze 
voorziet stad en haven van schone energie. 

Het online Green Make Over 
Journaal deelt eenvoudige 
tips om thuis geld te bespa-
ren én tegelijk winst te boe-
ken op wooncomfort, leef-
plezier en gezondheid. Het 
journaal is een initiatief van 
documentaire- en program-
mamaker Gwen Jansen. 

Elke dinsdag wordt een prak-
tisch en laagdrempelig video-
journaal geplaatst op YouTube 
en andere social media met 
daarin diverse ingezonden � lm-
pjes met tips, vragen en inspire-
rende praktijkvoorbeelden. Ie-
dereen kan iets insturen via het 
gratis nummer 06 14731695. 
Centraal staat hoe je thuis op 
een eenvoudige en duurzame 
manier, vrijwel zonder kosten, 
net dat beetje extra energie en 
geld kan besparen. De Consu-
mentenbond en voorlichtingsor-

ganisatie Milieu Centraal wer-
ken mee aan dit initiatief. 
 Het journaal is een aanvul-
ling op het televisieprogramma 
Green Make Over. Dit program-
ma maakte vorig jaar een suc-
cesvolle start en bereikte in het 
eerste seizoen met 12 a� everin-
gen 3,14 miljoen kijkers.

Duurzame 
bespaartips 
vanuit huis

Het hoofdgebouw van de NHL Stenden 
Hogeschool in Leeuwarden is onlangs 
fraai uitgebreid met een licht overgo-
ten, ‘groene’ nieuwbouw. Naast duur-
zaamheid is het stimuleren van ont-
moetingen een belangrijk onderdeel in 
het ontwerp. 

Het ontwerp is van BRTArchitecten. Het bu-
reau heeft verschillende ontmoetingsplek-
ken gecreëerd en deze een eigen land-
schap gegeven. Zo is er een gebied met 
een maïsveld, een tropisch regenwoud en 
een deltalandschap.
 In het midden van de centrale hal kan 
geklommen, gezeten, gelegen en gebouwd 
worden met de kubusvormige elementen. 
De lange houten trap en de wanden zijn 
deels met planten begroeid, net als de pui, 
en op de vloer zie je een groen grasveld ge-
print op een Flotex Vision vloer van Forbo 
Flooring. De vloer vangt met haar vezels 
� jnstof op wat goed is voor het binnenkli-
maat en dempt het geluid. Voor de produc-
tie worden gerecycle PET-� essen en oude 
visnetten gebruikt.   

Hogeschool Leeuwarden groen en licht
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maken, zet de redactie regelmatig in de kijker. MilieuMagazine is 
een uitgave van DG Communicatie Vakblad voor verdieping in duurzaamheid

Bij een totaalpakket ontvangt u ook

De Jotun HullSkater is speciaal ontwor-
pen voor de inspectie en proactieve rei-
niging van schepen. Het gaat om een op 
afstand bediend robotvoertuig dat het 
onderwatergedeelte van de romp on-
derzoekt en de gedetecteerde biofi lm 
verwijdert. 

Volgens de Internationale Maritieme Orga-
nisatie (IMO) is maritiem transport verant-
woordelijk voor zowat 3% van de wereld-
wijde uitstoot van broeikasgassen. Met de 
nieuwe oplossing kan de CO2-uitstoot van 
een bulkschip over een periode van 60 
maanden gemiddeld met 22.000 ton of 
12,5% worden verminderd. De totale po-
tentiële besparing van brandstofkosten be-
draagt USD 4 miljoen.
 De HullSkater blijft op de romp zitten, 
gebruikmakend van de kracht van zijn mag-
netische wielen, die alle zijn uitgerust met 
elektromotoren voor aandrijving en bestu-
ring. Het voertuig beschikt over diverse ca-
mera’s en sensoren die de operator voor-
zien van navigatiegegevens en informatie 
over de vervuiling van de scheepsromp. De 
speciaal ontworpen gemotoriseerde borstel 
houdt de romp vrij van vuil. Het apparaat is 
verbonden met een controlecentrum en kan 

op afstand worden bediend vanaf elke 
plaats ter wereld waar 4G-dekking is. De in-
spectie en proactieve reiniging van een 
romp duren normaal 2 tot 8 uur, afhankelijk 
van de grootte en de omstandigheden. De 

HullSkater blijft altijd aan boord, klaar om in 
actie te treden wanneer het schip stil ligt. 
Dit levert rederijen een grotere operationele 
� exibiliteit en een kleinere ecologische 
voet afdruk op. 

Revolutionaire reiniging voor schepen

35MEI 2020 | NR 3 | MILIEUMAGAZINE

Contactadres
redactie@milieu-magazine.nl

Hoofdredacteur:
Maurits Groen

Eindredacteur:
Louise van den Broek

Bladmanager:
Jan de Graaf

Medewerkers:
Pieter van den Brand, René Didde, 
Harry van Dooren, Addo van der Eijk, 
Rijkert Knoppers, Harry Perree en 
Annelies Roon

Vormgeving en art direction: 
Dik Visser

Foto voorpagina:
Michiel Wijnbergh 

Druk: 
Puntscherp

Advertenties: 
Vraag onze advertentiekaart aan via: 
info@milieu-magazine.nl



Bestel nu de ‘Milieuwegwijzer voor bedrijf en 
overheid’. Hét handboek doet wat de titel aangeeft: 
het wijst milieuprofessionals de weg in het oerwoud 
van begrippen en regels dat de afgelopen decennia 
met het vakgebied is meegegroeid. Digitaal.
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bestel 
nu!

De Milieuwegwijzer, een uit-
gave van MilieuMagazine, 
behandelt alfabetisch alle 
relevante milieubegrippen. 
Door deze aanpak is de e-pub 
een handzaam hulpmiddel 
voor milieuprofessionals, of 
men nu werkzaam is bij de 
overheid, het bedrijfsleven of 
een adviesbureau. 

Recent is het boek up-to-date 
gemaakt. Hoofredacteur 
Maurits Groen is medeauteur. 

De prijs van de e-pub bedraagt 
€ 49,95 (incl. 9% BTW). 

Bestel ‘m nu via een 
mail aan: 
redactie@milieu-magazine.nl 

Dit boek geeft aan hoe we op grote schaal de het 
klimaatprobleem kunnen omkeren. Essentieel 
leesvoer voor iedereen die aan deze transformatie 
kan of wil meewerken.

Paul Hawken zet in dit spraak-
makende boek de 100 meest 
effectieve oplossingen om kli-
maatontwrichting te keren op 
een rij. Iedere oplossing is 
gebaseerd op nauwgezet 
onderzoekswerk door voor-
aanstaande wetenschappers 
en beleidmakers van over de 
hele wereld. Zij rekenden de 
oplossingen niet alleen door 

op het klimaateffect, maar 
ook op de benodigde investe-
ringen, het te verwachten 
fi nanciële rendement en - 
uiteraard - op hun klimaat-
effect. 

Lees dit boek 
en ga na welke inspiratie 
‘Drawdown’ u, uw bedrijf of 
uw organisatie kan bieden! 

Honderd klimaat-
oplossingen op een rij lees dit 

boek!




