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DUURZAAM LEVEN
Koers houden op de duurzaamheidsdoelen in turbulente tijden

Het belang van bewuste keuzes rondom voeding en gezondheid, mobiliteit en klimaat  
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WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR BEDRIJFSKAVELS

Verdien 3% courtage.

 met een oppervlak van 2.500 m2 tot 10.000 m2;
 bij voorkeur onbebouwd;
 minimaal 50% te bebouwen;
 geschikt voor bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 2, 3.1 of hoger.

Neem contact op via grondsearch@GaragePark.nl of bel 085 - 0831 697

“Er is een vorm van 
‘Ot en Sien’-denken 
over de land- en 
tuinbouw.”

Van de tien topsec-
toren van Neder-
land zijn twee in 

de land- en tuinbouw: de 
topsector Agro & Food en 
de topsector Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen. 
“Samen hebben die twee 
dezelfde economische 
impact voor de Nederland-
se economie als die acht 
andere samen,” vertelt 
voorzitter Dirk Duijzer van 
de topsector Agro & Food. 
Dat staat los van het stra-
tegisch belang.

“Landbouw is strategisch, dat zijn we 
in Nederland vergeten”

kennis, waar minder vervuiling 
aan vast zit.”

Transitie
“Door de oorlog in de Oekraïne 
verschuift dat deel weer naar 
de voorkant, naar de vraag: 
hoe gaan we minder ruw om 
met een sector die een strate-
gische betekenis kan hebben?” 
Duijzer zet een stap terug in 
de geschiedenis. “Na de Twee-
de Wereldoorlog was land-
bouw strategisch, we kwamen 
terug van armoede en honger. 
Overal in de wereld is het 
van strategisch belang, maar 
Nederland is dat vergeten.” 
Dat begint te verschuiven door 
de oorlog in Oekraïne. “Nu ziet 
iedereen dat voedsel een stra-
tegisch wapen in de oorlog is. 
Een betrekkelijk onbetekenend 
land als de Oekraïne – dachten 

wij – heeft een enorme impact. 
Je ziet dat de graanprijzen in 
één keer verdubbelen. Ik ben 
al veertig jaar aan de sector 
verbonden en maak al veertig 
jaar van transitie mee. Het 
is raar dat de politiek en de 
samenleving alle innovaties 
van de andere topsectoren 
interessant vinden, maar bij 
de land- en tuinbouw betwij-
felen of het zin heeft, wat het 
oplevert en of het wel nodig 
is. Er is een vorm van ‘Ot en 
Sien’-denken over de land- en 
tuinbouw. Alsof er geen inno-
vatie plaatsvindt. In een jaar 
of twintig is het gebruik van 
schadelijke stoffen in gewas-
beschermingsmiddelen met 
95 procent verminderd. Voor 
ammoniak is dat 75 procent.” 
Bij onderzoek krijgt de sector 
hoge waarderingscijfers van 
de bevolking. “Hoger dan heel 
veel andere sectoren. Er is een 
basisgevoel in de samenleving 
dat boeren goed werk doen, 
maar wel voor een grote tran-
sitie staan. Het vertrouwen is 
er.”

Landbouwexporteur
“Waar we behoefte aan 
hebben is een integrale kijk. 
Het strategisch belang van de 
land- en tuinbouw voor Neder-
land wordt steeds groter. Dat 
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www.topicnederland.nl

Landbouw- 
exporteur
Nederland is tweede 
landbouwexporteur van 
de wereld. Het is een 
misleidende kwalificatie, 
verklaart Duijzer. “Tachtig 
procent van de productie in 
de wereld is lokaal. We zijn 
tweede exporteur ómdat er 
weinig wordt geëxporteerd. 
Ieder land buiten Nederland 
ziet landbouw als een 
strategisch belang. Oorlogen 
in de wereld gaan bijna altijd 
over landbouw. Overheden 
komen altijd in de problemen 
als er tekorten zijn.”

kun je zomaar verspelen. Het 
gaat niet alleen over stikstof, 
CO2 of biodiversiteit. Er ligt 
een grote opgave richting 
2030 en daarna.” De komende 
tien jaar stopt dertig procent 
van de boeren en tuinders met 
hun bedrijf en vermindert de 
schadelijke uitstoot. Wat res-
teert is de sector van beteke-
nis, stelt Duijzer. “De specia-
listenkant kan in dezelfde tijd 
groeien, zoals de zaaizaad- en 
pootgoedsector.”

Dirk Duijzer is zich maar al 
te zeer van bewust van de 
uitdagingen voor de Agro-
foodsector. “Vaak zeggen 

mensen tegen mij ‘Dirk, je 
hebt toch een probleemsector 
met het stikstofdossier en 
de biodiversiteit. ‘Ik ben de 
laatste in het land die dat zal 
ontkennen.” Hij vraagt om tijd. 
“Keulen en Aken zijn ook niet 
in een dag gebouwd. Bij de 
land- en tuinbouw lijkt het wel 
alsof we niet heel veel geduld 
hebben. De sector draagt ook 
bij aan oplossingen. Binnen 
de landbouwsector vindt veel 
fundamenteel onderzoek 
plaats, naar resistente rassen, 
eiwitten uit graan, bioplastics 
en biobased bouwmaterialen. 
De sector exporteert jaarlijks 
ruim 100 miljard euro, waarvan 
ongeveer tien miljard euro 
uit technologie bestaat. De 
omzet verschuift elk jaar een 
paar procent op van bulk naar 
specialistische producten en 



“De actuele discussie 
over het terugdringen 
van de stikstof-
uitstoot en de druk 
op boeren gaat ons 
erg aan het hart.”
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IN SAMENWERKING MET LELY

Boerenbedrijf in 2035 is bijna volledig circulair

Een toekomst-
bestendige 
melkveehouderij. 

Dat thema is vandaag 
de dag actueler dan 
ooit. Met een groeiende 
wereldbevolking en een 
stijging van de welvaart 
en het beschikbaar 
inkomen zal de vraag 
naar dierlijke eiwitten 
naar verwachting 
toenemen. Voldoen aan 
die behoefte vraagt 
echter om innovatieve 
en verantwoorde 
oplossingen die 
voor een deel uit de 
landbouwsector zelf 
moeten komen. Op naar 
de circulaire boerderij! 

Lely ook aan duurzaamheid 
binnen de eigen bedrijfs-
voering. De ambitie is om in 
2030 energieneutraal te zijn 
en het gebruik van fossiele 
brandstoffen terug te dringen. 
Van Troost: “Onze vernieuwde 
Lely Campus in Maassluis is 
‘BREAAM Outstanding’, wat 
betekent dat het bij de top 
van meest duurzame gebou-
wen van Europa behoort. Het 
zit vol sensoren die data ver-
zamelen over het gebruik van 
het pand wat helpt om het 
pand efficiënter te gebruiken 
en te onderhouden.” Daar-
naast werkt het bedrijf aan 
het beter beheersen van de 
afvalstromen, het verduurza-
men van de productieproces-
sen en richt het een platform 
in voor gebruikte, tweede-
hands melkrobots. 

Van Troost: “Duurzame op-
lossingen zijn belangrijk voor 
de generaties na ons: of het 
nu gaat om onze boeren, de 
consument of ons bedrijf. Wij 
willen allemaal ook over hon-
derd jaar nog relevant zijn.”

ties die duurzaam perspectief 
bieden voor de agrarische 
sector.”

Slimme oplossingen voor 
koe, mens en planeet
De groeiende wereldbevolking 
vraagt dat we verstandig om 
gaan met onze voedselpro-
ductie. Landen in Afrika en 
Azië hebben zuivel ontdekt, 
wat zal leiden tot een we-
reldwijde toename van de 
vraag naar zuivel. Melk en 
melkproducten behoren tot 
de meest voedzame produc-
ten ter wereld. Ze bevatten 
hoogwaardige eiwitten en 
zijn een uitstekende bron van 
vitaminen en mineralen. “De 
koe blijft dus nodig. In Europa 
hebben we de kennis en de 
middelen om ervoor te zorgen 
dat de productie van zuivel op 
duurzame en verantwoorde 
manier gebeurt,” aldus Van 
Troost.
Op een omzet van 611 mil-
joen investeert Lely 7% in 
R&D. Daarmee behoort het 
bedrijf tot de meest innova-
tieve bedrijven in Nederland. 
Die innovatiekracht wordt 

De landbouwsector heeft een 
aantal belangrijke milieutech-
nische en maatschappelijke 
uitdagingen, om ook binnen 
de huidige uitgangspunten 
op een verantwoorde ma-
nier bij te blijven dragen aan 
de wereldwijde vraag naar 
voedsel. Het beperken van de 
impact op het klimaat, verder 
verbeteren van dierenwelzijn 
en vergroten van de trans-
parantie over hoe en waar 
melkveeproducten worden 
gemaakt, zijn daarbij belang-
rijke aandachtspunten. 
Familiebedrijf Lely in Maas-
sluis is marktleider in in-
novatieve oplossingen voor 
een toekomstbestendige 
melkveehouderij. CEO André 
van Troost: “Wij beschouwen 
het als onze plicht om goed 
te zorgen voor de generaties 
na ons. We zijn nu al bezig 
met hoe het boerenbedrijf 
van 2035 eruit komt te zien. 
Circulariteit is daarbij een 
belangrijk doel. En ook al 
weten we dat onze innovaties 
niet allemaal zullen slagen, 
we zullen blijven proberen het 
volgende keer beter te doen. 
Als familiebedrijf durven we 
risico’s te nemen met innova-

meer en meer ingezet om 
boeren te helpen met de 
grote uitdagingen waar zij 
vandaag de dag voor staan. 
Ingegeven door veranderende 
wensen van de consument, de 
schaarste aan arbeidskrach-
ten of veranderende wet- en 
regelgeving, zijn melkveehou-
ders voortdurend bezig met 
vernieuwing en verbetering 
van hun bedrijf. Van Troost: 
“Boeren zijn al jaren bezig 
met oplossingen, met goede 
resultaten. Onder andere door 
slimmer mest te gebruiken op 
het land, in de stallen en de 
mestopslag stoten boerenbe-
drijven sinds de jaren 90 al 64 
procent minder stikstof uit. 
De actuele discussie over het 
terugdringen van de stik-
stof-uitstoot en de druk op 
boeren gaat ons daarom erg 
aan het hart.”

Circulaire boerderij, dichter 
bij de consument
Voor langetermijnoplos-
singen is het volgens van 
Troost goed om oplossingen 
in innovatie te zoeken. “We 
streven ernaar de impact van 
de melkveehouderij op het 
milieu te keren en tegelijker-
tijd het dierenwelzijn en de 
winstgevendheid van melk-
veebedrijven te verbeteren. 
We werken aan de boerderij 
van de toekomst, met nieuwe, 
geïntegreerde oplossingen 
die een sterke, positieve im-
pact hebben op koe, mens en 
planeet. Een boerderij waarbij 
circulariteit en traceerbaar-
heid centraal staan.”
Zo introduceerde het bedrijf 
vorig jaar de ‘Lely Sphere’ 
een installatie waarmee de 
koe-afvalstromen urine, poep 
en ammoniak van elkaar kun-
nen worden gescheiden. Dat 
levert al een uitstootreductie 
van 70% op. De uit de koe ge-

wonnen afvalstromen kunnen 
weer milieuvriendelijk op het 
boerenland worden uitgere-
den, waardoor er minder 
kunstmest nodig is. Een mooi 
voorbeeld van kringloopland-
bouw.
Naast milieuaspecten wil 
de consument ook steeds 
meer weten waar zijn voed-
sel vandaan komt en of het 
op diervriendelijke wijze is 
geproduceerd. Van Troost: 
“Wanneer de koe een rustig 
en natuurlijk ritme volgt van 
eten, rusten en melken, dan 
proef je dat in de melk. Liefde 
en aandacht voor het welzijn 
en de gezondheid van de koe 
is voor boeren heel belangrijk. 
Zij willen consumenten graag 
kennis laten maken met 
eerlijke, verse zuivel van de 
boer om de hoek. Wij hebben 
daarom een mini-melkfabriek 
ontwikkeld die op het erf van 
de boer kan worden geïnstal-
leerd. Deze zorgt ervoor dat 
de boer zijn eigen melk kan 
verwerken tot een aan de 
supermarkt leverbaar eind-
product. Traceerbaar voor de 
consument, diervriendelijk 
geproduceerd en met minder 
transportbewegingen.”

CO2-neutraal
‘Be the change you want to 
see’. Onder dat motto werkt 

Voor meer informatie scan 
de onderstaande QR-code:
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De Lely Sphere is een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw.

André van Troost 
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»Duurzaam ruwvoer, minder uitstoot, zonder investeringen: grassa.nl

Ontsloten gras van Grassa: minder uitstoot, meer opbrengst

De agrisector heeft 
een aantal specifieke 
uitdagingen: 

Emissies, afhankelijkheid 
van soja, geringe 
biodiversiteit en lage 
verdiensten. Grassa speelt 
in op deze uitdagingen 
door met een innovatief 
proces gras duurzaam te 
maken, eiwitten te winnen 
en voor additionele 
verdiensten te zorgen.

koeien blijft de productie 
van melk en vlees op niveau 
of wordt zelfs beter, maar 
wel met 30 procent minder 
ammoniak- en fosfaatuitstoot 
en 10 tot 15 procent minder 
methaan. De oplossing van 
Grassa past één-op-één in 
de voerspoor-strategie van 
de Nederlandse overheid. 
“Een koe gebruikt slechts 25 
procent van de voedingstof-
fen in het gras, de rest wordt 
uitgescheiden. 
Wij halen die voedingstoffen 
(onder andere eiwit) die de 
koe niet gebruikt uit het 
gras,” vertelt directeur Rieks 
Smook. Met dat eiwit pakt 
Grassa een tweede probleem 
aan: de afhankelijkheid van 

CO2/Biodiversiteit
Eén hectare gras neemt net 
zoveel CO2 op als één hectare 
bos. “Als akkerbouwers stro-
ken kruidenrijk gras zaaien 
tussen de bieten, geeft dat 
een boost aan de biodiver-
siteit. Als je ook nog klaver 
inzaait bindt je extra stikstof. 
Wij komen wel maaien,” biedt 
Smook aan.

Onze innovatie biedt een 
additioneel verdienmodel 
op het gras voor de boer 
en kost de belastingbetaler 
geen geld. De kosten voor 
krachtvoer en mestafzet gaan 
omlaag, zonder dat dure 
investeringen nodig zijn.” De 
bouw van de eerste grasver-
werkingsfaciliteit staat op 
stapel. 
“Een van de grootste uitda-
gingen is het overtuigen van 
de landbouwsector. Die be-
staat uit boeren die allemaal 
individueel beslissen. Dat 
maakt deze transitie uitda-
gend.” Smook heeft ook een 
oproep aan de overheid. “Laat 
regelgeving de transitie sti-
muleren, niet tegenhouden!”

Minder stikstofemissie
Het gras wordt verwerkt tot 
een duurzame versie, ont-
sloten gras. Bij voeren aan 

IN SAMENWERKING MET GRASSA

“We halen de 
voedingsstoffen die 
de koe niet gebruikt 
uit het gras.”

importen van soja. “Het eiwit 
dat we uit het gras halen is 
beter dan soja en geschikt 
voor consumptie door kip, 
varken en ook de mens.” 
Graseiwit is het schaalbare 
alternatief voor soja.

“Met alleen 
vergunningen en 
maatregelen ga je 
de boer niet meer 
bereiken.”

Boeren botsen 
steeds vaker met de 
overheid en poli-

tiek, waarbij het er in de 
discussie fel aan toe kan 
gaan. Voorzitter Sjaak 
van der Tak van LTO Ne-
derland legt de bal voor 
de verruwing deels bij de 
overheid. “Het werkt niet 
als de overheid de hele 
tijd zegt: je hebt het niet 
goed gedaan. Dan gaan 
de boeren niet meewer-
ken.” Hij pleit voor een 
nieuwe koers richting 
verduurzaming, geba-
seerd op doelen.

“Boer moet op weg worden geholpen
bij de verduurzaming”

kunstmestgebruik en daarmee 
minder afhankelijkheid van 
aardgas.” Het brengt Van der 
Tak op het onderzoek van de 
Universiteit van Wageningen 
dat stalsystemen uit 2013 en 
2014 onvoldoende rendement 
geven qua stikstofuitstoot. 
“Lely heeft inmiddels een 
nieuw stalsysteem ontwikkeld 
dat op de proefboerderijen 
leidt tot 70 procent stikstofre-
ductie.” Hij maakt een sprong 
naar de weidegang, die vergun-
ningplichtig wordt, als het aan 
het kabinet ligt. “De koe in de 
wei is gezond voor het dier en 
goed voor de bedrijfsvoering. 
Gras en klavers zijn beter dan 

veevoer vanuit de stal. Dan 
moet je dat toch niet met een 
vergunningsplicht belasten?”

Duurzaam evenwicht
“Geef de sector de tijd en de 
ruimte en begin met een finan-
cieringsregeling die hoog inzet, 
zodat de boer een incentive 
heeft om de investering rond 
te krijgen. Bij elektrisch rijden 
en zonnepanelen heeft het 
precies zo gewerkt. Je moet de 
wissels de goede kant op zet-
ten: op het gebied van energie, 
stikstof en gewasbescherming. 
Met alleen vergunningen en 
maatregelen ga je de boer niet 
meer bereiken.” De boer heeft 
juist een steuntje in de rug 
nodig, om op weg te worden 
geholpen bij de verduurzaming. 
“Met een gemiddeld jaarinko-
men van 31.750 euro hebben 
boeren hulp nodig om die in-
vestering te doen. Een investe-
ring van 200.000 euro voor een 
stalsysteem kan anders niet 
uit.” Voor de financiering kan 
worden teruggevallen op het 
bedrag dat de overheid heeft 
uitgetrokken om het stikstof-
probleem aan te pakken. “We 
hebben daar een plan voor 
ingediend met de werkgevers, 
Bouwend Nederland en de 
natuurorganisaties, ‘Duurzaam 
evenwicht’.”

De land- en tuinbouwsector 
is de weg van duurzaamheid 
ingeslagen. “Je kunt twisten 
of het te weinig is of te veel, 
maar de sector neemt haar 
verantwoordelijkheid. Je moet 
een beweging creëren waarbij 
je de boer meeneemt. Daar 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

hoort regelgeving bij die op 
doelen is gebaseerd en niet 
op maatregelen. Naar dat 
haakje ben ik voortdurend op 
zoek in het huidige beleid.” 
Hij benadrukt dat de sector de 
problemen serieus neemt. “Het 
beleid moet gerichter. Zet in op 
de piekbelasters in kwetsbare 
gebieden. Help die groep hun 
bedrijf te verplaatsen of te 
verduurzamen of biedt ze de 
kans te stoppen. Met die focus 
kom je veel verder en het kost 
je minder.”

Nederland wordt in het 
buitenland geroemd om de 
hoge kwaliteit van de produc-
ten en de efficiënte manier 
van de bedrijfsvoering. “Van 
de 4,2 miljoen hectare grond 
van Nederland is 1,6 miljoen 
hectare landbouwgrond. In 
de Gelderse Vallei hebben 
boeren en tuinders gemiddeld 
20 hectare. In vergelijking tot 
Canada of Frankrijk is dat niks. 
En toch zijn de boeren succes-
vol,” constateert Van der Tak 
bewonderend. 

Mobiele zonnepanelen 
De beperkende omstandig-
heden zijn een motor voor 
efficiency, duurzaamheid en 
ondernemerschap. De sector 
staat open voor innovaties. “In 
Europa worden we gezien als 
een van dé gidslanden op het 
gebied van land- en tuinbouw.” 

Van der Tak neemt de glas-
tuinbouw als voorbeeld, waar 
wordt geëxperimenteerd met 
het opwekken van zonne-ener-
gie op het kasdek, zonder 
dat dit ten koste gaat van de 
klimaatomstandigheden in de 
kas. “Dat is een ontwikkeling 
die binnen vijf jaar kan worden 
toegepast.” Akkerbouwers zijn 
bezig met energieopwekking 
met mobiele zonnepanelen. 
“Die rijdt de boer naar een 
deel van het land waar op dat 
moment geen voedselgewas 
wordt geteeld.”
Een van de grote discussie-
punten met het kabinet is de 
aanpak van de stikstofproble-
matiek. De dierlijke mest die 
wordt benut voor akkerbouw 
en andere gronden, wordt 
steeds vaker bewerkt voor 
precisiebemesting, vertelt Van 
der Tak. “Dat betekent min-
der verlies van mineralen en 
lagere uitstoot van stikstof en 
ammoniak. Maar ook minder 

Bedrijfs-
beëindiging
Boeren die vrijwillig ophouden 
met hun veebedrijf krijgen 
meer geld van de overheid, 
naarmate zij eerder stoppen. 
Sjaak van der Tak is daarom 
‘not amused’ dat het vooral 
over opkoop gaat. “Tussen 
nu en tien jaar ongeveer 
15.000 bedrijven stoppen, 
waarvan zeker 5.000 in de 
melkveehouderij. Als je dan 
omrekent waar je je geld op 
moet inzetten, dan is het op 
extensiveren, stalsystemen, 
duurzaam voer en vooral 
innovaties.”
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“We zitten aan 
elkaar vast in 
de voedselketen. 
Evenwicht is het 
toverwoord, de 
stappen vooruit 
moeten we samen 
zetten.” 

Toewerken naar 
een betere 
voedselketen? 

De noodzaak is er, de 
innovatieve kracht is er 
ook, de verwachtingen 
zijn hoog. Maar zonder 
begrip en een goed 
contact tussen burgers, 
boeren en overheid gaat 
het niet. 

bouwd. En wie betaalt dan 
daarvoor?”
We zitten aan elkaar vast 
in de voedselketen, zegt 
Hordijk. Die keten is vol-
gens hem bij uitstek een 
enerzijds/anderzijds-ver-
haal waarin polarisatie een 
stoorzender is. “Evenwicht is 
het toverwoord, de stappen 
vooruit moeten we samen 
zetten. Vroeger had iedereen 
wel een boer in de familie 
of woonde bij een boer in 
de buurt. Je wist wat er 
speelde, er was een onder-
ling vertrouwen. Nu zijn er 
nog maar 50.000 boeren. 
De afstand is toegenomen, 
het begrip is afgenomen. De 
opdracht voor de sector is 
om zo transparant mogelijk 
te zijn, we moeten weer naar 
onderscheidende verpakkin-
gen waarop de consument 
meteen ziet: dit komt uit Ne-
derland, dit is de footprint. 
De opdracht voor de consu-
ment is dan: beseffen dat 
dat betekent dat er bij de 
productie goed is nagedacht 
over een lage belasting voor 
dier en milieu en over hoe 
het nog lager kan. En ook: 
dat dat een iets hogere prijs 
rechtvaardigt.”

Het verschil maken
Nederlanders kunnen zich 
grote zorgen maken over 

ge bevolkingsaanwas moet 
de wereldwijde voedselpro-
ductie in de komende 35 jaar 
verdubbelen. Je hebt kunste-
naars van boeren nodig om 
ervoor te zorgen dat je én 
een lage milieu-impact hebt 
én de goede voeding voor 
zoveel mensen. Daar moet je 
waardering voor hebben.”

Innovatieve kracht
Bewustwording van de con-
sument is volgens Hordijk 
van wezenlijk belang voor de 
ontwikkeling van een betere 
voedselketen. “De innovatie-
ve kracht van de Nederland-
se boeren en de bedrijven 
eromheen is enorm groot. 
Maar je moet wél de financi-
ele speelruimte hebben om 
innovaties toe te passen. 
Er zijn hoge verwachtingen 
als het gaat om diervrien-
delijkheid en een lagere 
milieu-impact in de sector. 
Het is best goed te verwe-
zenlijken, maar het betekent 
vaak ook dat je per stal of 
per hectare landbouwgrond 
minder opbrengst hebt. Met 
minder toepassing van mili-

We willen toewerken naar 
een betere voedselketen 
waarmee we de aarde ook 
beter achterlaten voor toe-
komstige generaties. Maar 
wat is dat eigenlijk, beter? 
En wie is daar verantwoorde-
lijk voor? Vroeger betekende 
beter: groter en efficiënter. 
Dick Hordijk, directeur van 
coöperatie Agrifirm: “Ons 
land is een van de toonaan-
gevende landen geworden 
als het gaat om het zo effi-
ciënt mogelijk produceren 
van voedsel. Tegelijkertijd 
is de consument gewend 
geraakt aan spotgoedkope 
prijzen. Het percentage van 
ons inkomen dat we beste-
den aan voedsel is een van 
de laagste ter wereld.” Dat 
wringt, zegt Hordijk, nu de 
betekenis van ‘beter’ is ver-
legd naar duurzamer, naar 
beter voor dier en milieu. 
Hordijk: “We moeten dan 
met zijn allen ook nadenken 
over wat zo’n verschuiving 
betekent. Zonder begrip en 
een goed contact tussen 
burgers, boeren en overheid 
gaat het niet. Met de huidi-

eubelastende middelen heb 
je bijvoorbeeld een hoger ri-
sico op een kwalitatief min-
dere oogst. Als consument 
moet je dat in gedachten 
houden als je in de winkel je 
dagelijkse aankopen doet. Je 
kunt niet én extra eisen stel-
len aan de voedselproductie 
én zo goedkoop mogelijk uit 
willen zijn, ook nog met een 
zeer beperkte kennis over de 
herkomst van het dagelijkse 
voedsel. Dat gaat gewoon 
niet samen.”

Streven naar evenwicht
De enorme prijsdruk op de 
voedselketen zorgt ervoor 
dat in Nederland 35 procent 
van de boeren onder de 
armoedegrens leeft. Hor-
dijk: “We zijn er telkens in 
geslaagd de productie net 
weer iets efficiënter te ma-
ken, maar als boer word je 
er niet rijker van. De retai-
lers kopen weer een tandje 
scherper in en uiteindelijk 
bouw je niks op tenzij je 
voor schaalvergroting kiest. 
Dat willen we als consu-
ment niet want ‘meer dan 
500 koeien voelt niet goed’. 
Maar wat dan wel? Onder de 
honderd koeien? Dat geeft 
misschien een goed gevoel, 
maar je ontneemt de boer 
daarmee de efficiëntie die 
de laatste jaren is opge-

milieu-impact, maar volgens 
Hordijk kunnen ze juist hier, 
samen met de boeren, het 
verschil maken. De bereid-
heid om iets meer te betalen 
betekent: financiële ruimte 
creëren voor meer innovatie. 
Belangrijk, want de snelheid 
waarmee innovatieve oplos-
singen gebruikt kunnen wor-
den, moet zeer dringend om-
hoog. En de overheid moet 
op dat vlak duidelijkheid 
verschaffen, niet elk jaar de 
spelregels veranderen. Er is, 
met andere woorden, een 
fatsoenlijk speelveld nodig.” 
Bij Agrifirm, zegt Hordijk, is 
dat een speerpunt. “We zijn 
een neutrale partner, een 
coöperatie van en voor boe-
ren, waarbij de agenda niet 
zoveel mogelijk verkopen 
is, maar zo goed mogelijk 
ondersteunen, dus nadenken 
over oplossingen. Een deel 
van de inkomsten gaat naar 
innovaties. Die hebben vaak 
nog een onzekere uitkomst 
die je als boer kunt afdek-
ken als je financiële ruimte 
hebt. Dat gebeurt nu nog te 
weinig. En dat is iets wat we 
met z’n allen moeten zien te 
doorbreken.”

Consumenten kunnen sámen met de boeren het 
verschil maken

»Meer informatie: www.gebruikjeboerenverstand.nl

Dick Hordijk
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Waarom is biodiver-
siteit en een gezonde 
bodem belangrijk?
“Een veehouder is altijd 
met de natuur bezig. Hij 
wil een goede bodem 
hebben, want dat zorgt 
voor het beste gras en 
gezonde koeien die meer 
melk geven. Biodiversi-
teit zet meerdere duur-
zaamheidsindicatoren in 
beweging, zoals CO2-re-
ductie, meer weidevo-
gels, en het weiden van 
koeien.”

Hoe stimuleert 
CONO biodiversiteit?
“Ons Caring Dairy duur-
zaamheidsprogramma 
bestaat uit 18 punten. 
Biodiversiteit ofwel na-
tuur is daar één van. Je 
ziet dat veehouders be-
reid zijn om mee te den-
ken en veranderen. Ons 
programma stimuleert 
dat. Als meer dan 5% 
van het areaal van een 
veehouder aan natuur 
voldoet, krijgt hij een be-
loning. CONO-veehouders 
die actief aan agrarisch 
natuurbeheer doen, doen 
dat gemiddeld wel op 
ruim 25% van hun are-
aal. Een andere indica-

tor is ‘maatschappelijk 
betrokken’. We vinden 
het belangrijk dat onze 
veehouders in contact 
komen met de consu-
ment, bijvoorbeeld met 
een boerderijwinkel, zo-
dat hij zijn verhaal over 
de natuur kan delen.”

Vanwaar de pilot 
biodiversiteit 
melkveehouderij?
“CONO-melkveehouders 
in gebieden die zijn be-
stempeld als ‘leefgebied’ 
of ‘groen gebied’ kunnen 
via de Agrarische Natuur-
verenigingen subsidie 
krijgen (ANLb). Samen 
met de provincie en na-
tuurverenigingen zijn we 
een pilot gestart om bio-
diversiteit goed in beeld 
te brengen specifiek in 
de gebieden waar geen 
vergoedingen mogelijk 
zijn. Dertien veehouders 
hebben meegedaan, en 
allemaal doen ze iets 
aan natuurbeheer. De 
boeren kregen meteen 
tips van agrarische 
natuurverenigingen. Ze 
willen best meer doen, 
maar vinden het belang-
rijk dat dat erkend en 
beloond wordt.”
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Inkomenszekerheid
Het meerjarige gemiddelde 
inkomen van akkerbouwers 
ligt tussen de 40.000 en 
45.000 euro (bron: Wagenin-
gen Economisch Research). 
Het maakt de telers financi-
eel kwetsbaar voor tegensla-
gen, zoals het inzakken van 
de vraag naar fritesaardap-
pelen door de coronamaatre-
gelen. Meer diverse toe-
passingen, met een ruime 
variatie in de afzetmarkten, 
maakt de inkomensstroom 
uit de gewassen zekerder en 
robuuster. De eiwittransitie 
en energietransitie bieden 
in deze zin de mogelijkheid 
voor de sector om te diver-
sifiëren en intensiveren, 
met een hogere opbrengst 
uit hetzelfde oppervlak. 
Voor aardappeltelers liggen 
bijvoorbeeld kansen met het 
verkrijgen van plantaardige 
eiwitten uit aardappelen.

Innoverend vermogen
De Nederlandse Agri & 
foodsector staat voor grote 
opgaven op het gebied van 
duurzaamheid en biodiversi-
teit. In de maatschappelijke 
discussie wordt vaak ge-
suggereerd dat de sector te 
groot is voor Nederland, met 
de stikstofcrisis als brand-
stof voor de discussie. Het 
(vruchtbare) boerenland kan 
beter worden gebruikt voor 
woningbouw, zonneparken of 
worden teruggegeven aan de 
natuur. Juist nu de voedsel-
zekerheid in de wereld meer 
en meer in het geding is, als 
gevolg van de oorlog in Oek-

raïne en de klimaatverande-
ring. Op de lange termijn is 
de sector een cruciale speler 
qua kennis en duurzame 
productie. Het Nederland-
se landbouwcluster is een 
aanjager op het gebied van 
duurzaamheid, klimaat en 
gezondheid. Nederland heeft 
een leidende positie in de 
wereld qua innoverend ver-
mogen en productiviteit, en 
speelt een cruciale rol bij de 
zoektocht naar alternatieven 
voor bijvoorbeeld vleesaar-
dige eiwitten en groene 
alternatieven voor fossiele 
grondstoffen en plastics. De 
sector is leidend voor het 
bereiken van de Sustainable 
Development Goals (SDGs), 
zoals voedselveiligheid, 
gezondheid en voedselzeker-
heid.

KVK Innovatie Top 100
Het beeld dat de agrofood- 
sector en boeren conserva-
tief zijn, strookt niet met de 
realiteit. In de KVK Innova-
tie Top 100 van 2021 staan 
13 agrofoodbedrijven. Wat 
opvalt is de grote verschei-
denheid. Een van de geno-
mineerden is Eigezwijns, 
een samenwerking van vijf 
varkensboeren uit de Peel, 
met vlees van gezondere 
varkens met een bewezen la-
gere CO2-uitstoot. In dezelf-
de lijst staan ook Meatless, 
met plantaardige eiwitten 
voor vegetarische producten 
en Paperwise, dat papier 
maakt uit reststromen uit de 
landbouw.
Dé kracht van de Nederland-
se landbouw- en voedings-
sector is de samenwerking 
tussen alle partijen in de 

keten, het ecosysteem van 
open innovatie waarin hoog-
waardig onderzoek gedijt. 
Co-innovatie, waarbij resear-
chinstellingen, zoals Wa-
geningen University, start-   
ups en potentiële afnemers 
samen optrekken. 
Het levert een enorme rijk-
dom aan nieuwe toepassin-
gen op, vaak met bestandde-
len van de plant die eerder 
onbenut bleven. 

‘Invented in Holland’
Planten vormen een be-
langrijk alternatief in de 
transitie van de petroche-
mie naar biobased en bij de 
speurtocht naar duurzame 
ingrediënten voor cosmetica, 
personal care en huishou-
delijke reinigingsmiddelen. 
De suikerbiet levert nu al 
grondstoffen voor wel 140 
toepassingen. Dat varieert 
van een duurzame toplaag 
voor tafels en vloeren, tot 
grondstoffen voor vaatwas-
blokjes, verzorgingsproduc-
ten, petflessen en drukwerk. 
Het eiwit van de fava-boon 
(een soort tuinbonen) wordt 
toegepast in zuivelvervan-
gers. Onderzoekers uit Wa-
geningen zijn er als eerste 
ter wereld in geslaagd het 
hoogwaardige Rubisco-eiwit 
te winnen uit tomatenblad, 
een belangrijke reststroom 
in de glastuinbouw. Als de 
uitvinding op grote schaal 
kan worden toegepast, 
komen meer plantaardige ei-
witten beschikbaar. De weg 
naar de toekomst is veelal 
‘invented in Holland’.

De agrofoodsector 
heeft meer troeven 
in handen dan het 

kweken en telen van 
voedsel. Gewassen en 
groenten worden meer 
en meer ingezet als 
duurzame grondstof en 
brandstof. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van 
alle onderdelen van de 
plant, ook bijvoorbeeld 
de bladeren of stengels 
die voorheen werden 
omgeploegd als meststof 
of eindigden als compost.

Afval bestaat niet (meer) in de agrofood

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

In de KVK Innovatie 
Top 100 van 
2021 staan 13 
agrofoodbedrijven.



»Meer informatie: www.cosun.nl 

Royal Cosun is een 
toekomstgerichte, 
internationale 

agrifoodcoöperatie 
met ongeveer 9.000 
leden akkerbouwers. In 
de bijna 125 jaar oude 
Nederlandse coöperatieve 
onderneming wordt 
iedere dag samengewerkt 
om de kracht van planten 
om te zetten naar 
bruikbare plantaardige 
oplossingen. De 
coöperatie heeft de 
visie en missie voor de 
toekomst samengevat in 
vier woorden: ‘The Plant 
Positive Way’.

hiervoor onderzoeken we ver-
dere uitbreidingsopties. Het 
blad van de biet, bevat eiwit 
dat kippenei-eiwit functioneel 
kan vervangen in bijvoorbeeld 
zuivelvervangers. De suiker-
biet is een mooi voorbeeld 
van de enorme potentie 
die onze gewassen hebben. 
We kijken in onze strategie 
uiteraard ook naar andere 
gewassen en co-producten. 
Het geeft aan hoeveel je uit 
planten kunt halen en hoe je 
de problemen waar we nu en 
in de toekomst tegenaanlo-
pen, kunt ondervangen met 
plantaardige oplossingen.” 

Trots op onze boeren 
Deze ontwikkelingen bena-
drukken het belang en de 
potentie die de sector heeft. 
De uitdagingen voor de ak-
kerbouwsector zijn echter ook 
groot. De eisen op het gebied 
van duurzaamheid nemen 
toe, en tegelijkertijd hebben 
we te maken met extremere 
weersomstandigheden door 
klimaatverandering en sterk 
stijgende kosten. De oorlog 
in Oekraïne, een ongekende 
humanitaire ramp, heeft in-
direct een forse impact op de 
kosten op de akker en in de 
keten. Zo zijn de kosten voor 
brandstof, energie, kunst-
mest en zaden de afgelopen 
maanden enorm toegenomen. 
Meeuwis: “We hebben als 
Cosun een langetermijnvisie. 
We willen het niet alleen nu 
goed doen, maar ook voor de 
volgende generaties. Dat past 
bij ons en maakt Cosun ook 
een geweldige coöperatie. 
Daarmee is samenwerken 
aan een toekomstbestendige, 
duurzame keten een prioriteit 
voor de komende jaren. Daar 
hoort een eerlijk verdienmo-
del bij en een gelijk speelveld. 
We werken aan de herken-
ning en erkenning van het 
belang van onze sector. Daar 
mogen we in Nederland best 
wat trotser op zijn. Of het 
nu gaat over het belang van 
voedselzekerheid, de mooie 
kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten, de innovatiekracht of 
het ondernemerschap. Zaken 
die we moeten koesteren en 
een mooie basis geven naar 
de toekomst.” 

ducten, een mooie circulaire 
oplossing.” Cosun is tevens de 
grootste biogasproducent in 
Nederland, geproduceerd met  
restproducten uit de suikerbie-
tenverwerking. 

De plant is de held
Planten – ‘plant-based’ – vor-
men de basis en oorsprong 
van het bedrijf. “We willen op 
een  zo duurzaam mogelijke 
manier alles uit planten halen. 
We zijn daarmee als bedrijf 
en keten goed gepositioneerd 
om in te spelen op belangrij-
ke maatschappelijke trends. 
Mensen willen aan tafel met 
elkaar kunnen genieten van 
lekker eten. Daar spelen we 
met onze producten op in. Te-
gelijkertijd vindt een transitie 
plaats van dierlijke naar meer 

Cosun is een toonaangevende 
producent van plantaardige 
ingrediënten en voedingsmid-
delen. “Veel mensen kennen 
onze Van Gilse stroop of de 
Aviko frietjes of aardappel-
schotels. Heerlijke en eerlijke 
producten. Dit zijn belangrijke 
activiteiten voor Cosun, maar 
we zijn meer dan dat.” stelt 
Cosun CEO Hans Meeuwis. “Zo 
kom je ons op vele momenten 
in de dag tegen, in verschillen-
de food en non-food toepas-
singen. Denk bijvoorbeeld 
aan fruitsmoothies met onze 
fruitpreparaten, mueslirepen 
met inulinevezels en sham-
poos waarin microplastics 
zijn vervangen door biobased 
cellulosevezels uit suikerbie-
ten. Maar ook diervoeding 
producten met onze co-pro-

plantaardige eiwitten. Evenals 
de transitie naar plantaardige, 
biobased materialen die fos-
siele grondstoffen uit de pe-
trochemie kunnen vervangen. 
We zien ook dat het belang en 
de vraag naar gezonde voe-
ding toeneemt. En ik wil het 
belang van voedselzekerheid 
hier ook benadrukken, relevan-
ter dan ooit. Op deze trends 
spelen we in en daarvoor zijn 
we goed gepositioneerd. ‘The 
Plant Positive Way’ staat voor 
de positieve en potentieel 
grote bijdragen die planten 
kunnen leveren aan deze 
ontwikkelingen en aan een 
duurzame toekomst.” 

Groei in 4 kernsegmenten 
Cosun heeft afgelopen jaar 
haar strategie – Unlock 25 - 
voor de komende jaren vastge-
steld. Met deze routekaart zet 
Cosun in op verdere verbe-
tering van haar resultaten, 
op een toekomstbestendige, 
duurzame keten en op winst-
gevende groei in vier kern-
gebieden – maximale waar-
decreatie van suikerbieten, 
groei in toegevoegde waarde 
aardappelproducten, circulaire 
verwaarding van co-produc-
ten en ingrediënten voor een 
duurzame en gezonde leefstijl. 
“We willen versneld groeien 
in groene (klimaatvriende-
lijke) en gezondheidsbevor-
derende ingrediënten zoals 
vezels, eiwitten en biobased 
materialen. Producten met 
hoge toegevoegde waarde, 
die bijdragen aan een beter 
verdienmodel en oplossingen 
bieden aan grote transities, 
zoals de eiwittransitie. Dertig 
procent van de Cosun omzet 
moet in 2030 uit deze nieuwe 
categorie komen.”

Innovatie en samenwerking 
Cosun zoekt als onderdeel 
van haar strategie ook de 
samenwerking met partners 
en startups. “Als coöperatie 
zit samenwerking in ons DNA. 
Samen met en voor onze 
leden, leveranciers en klan-
ten. Daar zetten we vol op 
in. We kijken ook breder naar 
samenwerkingsvormen die 
ons helpen om te versnellen 
in resultaatverbetering, groei 
naar de toekomst en innova-
tie.” Meeuwis gebruikt de sui-
kerbiet als voorbeeld voor de 
innovaties en samenwerkin-
gen waar Cosun op inzet. “Een 
suikerbiet is in principe ge-
plant om suiker uit te winnen, 
maar een suikerbiet biedt 
zoveel meer mogelijkheden. 
We hebben recent een mooi 
boek gepubliceerd met de 130 
toepassingen waar de suiker-
biet een rol in kan en moet 
spelen. Zo kan suiker een 
grondstof zijn voor productie 
van bioplastics, een gebied 
wat we in samenwerking on-
derzoeken. De cellulosevezels 
uit bieten kunnen microplas-
tics vervangen in cosmetica-
producten en schoonmaak-
middelen. Dat wordt reeds 
geleverd aan onze klanten en 

De biet bevat 
cellulose en pectines
die microplastics 
kunnen vervangen 
in ‘personal care’
producten en schoon-
maakmiddelen.

Groeiambities Royal Cosun in plantaardige 
oplossingen 
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Internationaal 
georiënteerd
Er zijn bijna 7000 
voedingsmiddelenbedrijven in 
Nederland. Meer dan 95 procent 
behoort tot het mkb. “Het is een 
heel diverse en internationaal 
georiënteerde sector. Als je het 
over de thuismarkt hebt, kun je 
de grens trekken op zo’n 800 km 
van Nederland. Van de totale 
productiewaarde gaat ruim de 
helft, zo’n 40 miljard euro, de 
grens over.”

“De kennis die we in Neder-
land hebben opgebouwd, met 
de Wageningen Universiteit 
en de R&D-faciliteiten van 
de bedrijven, maakt dat het 
belang voor de Nederlandse 
economie meer is dan alleen 
het bruto binnenlands pro-
duct,” constateert Cees-Jan 
Adema. “We mogen wel wat 
trotser zijn op de sector,” be-
nadrukt Adema. “Wageningen 
is toonaangevend. De aan-
wezige kennis en ervaring is 
internationaal steeds belang-
rijker en kan wel eens cruciaal 
zijn om in 2050 alle monden in 

de wereld te kunnen voeden.” 
Voedselzekerheid betekent 
dat we meer plantaardige 
eiwitten moeten gaan eten. 
In met name het oosten van 
Nederland is een Vegan Valley 
in opkomst van bedrijven die 
zich richten op vleesvervan-
gers. “Internationale bedrijven 
strijken daar neer omdat ze 
willen gebruikmaken van de 
kennis en innovatiekracht in 
Nederland.”

Nutri-Score
“Als gevolg van de klimaat-
verandering kun je op minder 

plekken goed gewassen telen. 
Dat betekent dat je techno-
logieën nodig hebt. Dat is 
typisch onderzoek waar Ne-
derland goed in is, omdat we 
in het verleden ook heel goed 
zijn geweest in het optimalise-
ren van de landbouw.” Hetzelf-
de geldt voor de standaarden 
die Nederland hanteert op het 
gebied van voedselveiligheid 
en nutriënten. “Er wordt enorm 
veel aandacht besteed aan de 
traceerbaarheid en controle 
op het productieproces. Dat 
zorgt voor veel vertrouwen in 
de producten en kwaliteit die 
we leveren. Dit najaar intro-
duceren we de ‘Nutri-Score’, 
waarmee consumenten in een 
oogopslag kunnen zien hoe 
gezond een product is.” 

Energietransitie
Bij de energietransitie kijkt 
de sector steeds meer naar 
de hele keten. Hoe produc-
ten worden geproduceerd 

en toegeleverd, en hoe je de 
footprint kunt verlagen. “Dat 
vraagt om heel veel samen-
werking ‘van boer tot bord’.” 
Adema benadrukt dat de 
sector meer dan gemiddeld 
bijdraagt aan energievermin-
dering. “Bedrijven zijn daar 
bewust mee bezig.” Een punt 
van zorg is de bottleneck bij 
de overgang van gas naar 
duurzame stroom. “Je moet 
als bedrijf aangesloten zijn op 
de kabel waar de stroom uit 
komt. Daar moet je ook groene 
stroom uit krijgen. Daarvoor 
moet voldoende worden ge-
investeerd in de zwaarte van 
het netwerk. We lopen achter. 
Bedrijven ervaren in toene-
mende mate problemen om bij 
uitbreiding op tijd een aan-
sluiting te krijgen. Dat bete-
kent dat we fors moeten gaan 
investeren in de infrastructuur. 
Dat is wat ons betreft een van 
de grote uitdagingen van de 
komende tijd.”

“We mogen wel trotser zijn op de Nederlandse 
voedingsmiddelensector”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET THE SEAWEED COMPANY

» Zelf de stap zetten naar een regeneratieve agricultuur en een hogere oogstopbrengst plus een gezondere bodem realiseren? Neem contact op 
met ingrid.jonker@theseaweedcompany.com. Samen met het BlueFarming Team kijken we naar een geschikte aanpak voor uw gewassen.

is TopHealth Plants (THP) van 
het Nederlandse bedrijf The 
Seaweed Company. Naast een 
verbeterde weerbaarheid bij 
bijvoorbeeld droogte, verzil-
ting en vorst helpt THP ook 
om de bodem te regenereren. 
Daardoor wordt er meer orga-
nische koolstof opgeslagen en 
neemt het watervasthoudend 
vermogen toe, tot wel zeven 
maal zoveel. “Dat leidt,” zegt 
Ingrid Jonker van The Seaweed 
Company, “tot een hogere 
oogstopbrengst, bijvoorbeeld 
uien plus 20% en aardappelen 
plus 12% tot 22%. Bovendien is 

THP is volledig organisch en 
volkomen veilig in gebruik. 
Het is SKAL/FiBL gecertificeerd 
en kan worden gemengd met 
bestaande bemestingsactivi-
teiten. 

Tastbare impact
The Seaweed Company (TSC) 
produceert sinds 2018 op zijn 
eigen zeewierboerderijen 
diverse zeewiersoorten in 
Nederland, Ierland, Marokko, 

India en Groenland. Met een 
team van wetenschappers en 
marinebiologen zijn verschil-
lende producten ontwikkeld 
voor bodem, gewassen en 
diervoedersupplementen. Met 
deze zogenaamde BlueFar-
ming-activiteiten genereert 
TSC tastbare impact op het 
vlak van organische koolstof-
opslag, waterbesparingen, 
emissievermindering, en effici-
entere Feed Conversion Rates.

er minder tot geen noodzaak 
om kunstmest, pesticiden en 
fungiciden te gebruiken en 
er komt significant minder 
stikstof en nutriënten in de 
naastgelegen rivieren, omdat 
deze worden gebonden aan 
de bioactieve componenten 
in THP.” In de afgelopen jaren 
pasten verschillende grote 
Nederlandse akkerbouwbe-
drijven THP toe op hun land. 
Jonker: “De meeropbrengsten 
bij deze boeren bevestigen 
dat de inzet van THP econo-
misch rendabel is, nog los van 
de ecologische voordelen.” 

Een unieke op zeewier geba-
seerde biostimulant die helpt 
om planten weerbaarder te 
maken tegen abiotische en 
biotische stressfactoren: dat 

Hogere 
oogstopbrengst, 
veel minder 

zware belasting van het 
milieu: gebruikers van 
de biostimulant van 
The Seaweed Company 
boeken opvallend 
positieve resultaten. 

Zeewier biostimulant: verbeterde oogst en ecologisch herstel

Veerkracht
Terugkijkend op de Covid- 
19-pandemie constateert 
Adema een enorme veerkracht 
van de voedingsmiddelensector. 
“Ondanks alle moeilijkheden in 
de hele supply chainketen zijn 
we in staat geweest om alle 
schappen, iedere dag, gevuld te 
houden met betaalbaar eten. 
Dat is een formaat van een 
prestatie.” Dezelfde innovatie- 
en veerkracht ziet hij rondom de 
klimaat- en CO2-opgave, hoge 
inflatiecijfers en de oorlog in 
Oekraïne. De stijgende kosten 
vormen een uitdaging.“Je wilt 
voorkomen dat de prijzen in de 
supermarkten te hard stijgen.” 
De stijgende kosten komen 
boven op de investeringen die 
nodig zijn voor de energietran-
sitie. Adema roept de overheid 
op om voorlopig terughoudend 
te zijn met de belastingen op 
energie, zodat er ruimte blijft 
om te investeren en innoveren. 
“We willen een bijdrage leveren 
aan de energietransitie, veel 
voedingsbedrijven voeren een 
beleid naar CO2-neutraal in 
2030. Er zijn zat plannen. Op 
dit moment gaan bedrijven 
gewoon door met de plannen, 
maar als de marges verder 
onder druk komen, wordt het 
steeds lastiger.” Adema geeft 
aan dat in de discussie over 
inkrimping van de landbouw-
sector in Nederland het interna-
tionale perspectief niet uit het 
oog moet worden verloren. “De 
uitdagingen stoppen niet bij de 
landsgrenzen. Op het moment 
dat je activiteiten naar het bui-
tenland verplaatst, vermindert 
dat de CO2-druk niet.”

De-voedingsmiddelensector speelt een grote rol bij 
de belangrijke transities en voedselvraagstukken: 
duurzaamheid, gezondheid, CO2-reductie en 

klimaat. Daarbovenop komt de hoge inflatie en de 
oorlog in Oekraïne. FNLI-directeur Cees-Jan Adema 
is vol bewondering hoe de sector met tegenstroom 
omgaat en haar innovatieve kracht inzet voor onze 
voedselzekerheid.
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IN SAMENWERKING MET CONO KAASMAKERS

Biodiversiteit onderdeel van 
het melkveebedrijf
De natuur speelt een belang-
rijke rol bij het aanpakken van 
klimaatverandering. En daarbij 
is biodiversiteit belangrijk. 
Insecten bestuiven fruitbo-
men, onderhouden de bodem 
en dienen als voedsel voor 
vogels. Agrarische gebieden 
zijn belangrijke leefgebieden 
voor verschillende dier- en 
plantensoorten. Veel soorten 
hebben het de laatste jaren 
moeilijk maar toch kunnen 
boeren kunnen de natuur op 
en rondom het erf en land 
positief beïnvloeden. Steeds 
meer CONO-melkveehouders 
zetten daarom stappen om 

Bij CONO Kaasma-
kers is men zich 
er terdege van 

bewust dat de klimaat-
verandering een grote 
uitdaging is voor ieder-
een. Daarom verbindt de 
boerencoöperatie zich aan 
de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen die de 
Verenigde Naties in 2015 
hebben vastgesteld. Met 
het doel om samen van 
de wereld een betere plek 
te maken. Daarbij pakt 
CONO waar mogelijk zelf 
het voortouw. CONO wil 
als eerste zuivelorganisa-
tie in Nederland dat haar 
kaas, waaronder het merk 
Beemster kaas, in 2030 
klimaatpositief is. Zorg en 
aandacht voor de natuur 
op en rondom het melk-
veebedrijf zijn hier onlos-
makelijk aan verbonden.

Duurzame kaas, met zorg voor de natuur

» Meer informatie? www.cono.nl

Voor CONO is 
biodiversiteit een 
belangrijke pijler 
in ons Caring Dairy 
duurzaamheids-
programma.

CONO’s klimaatneutrale kaasmakerij in De Beemster

 Woelende wormen zorgen voor betere groei van het gras

de biodiversiteit meer ruimte 
te geven. Bijvoorbeeld door 
later te maaien of door in het 
vroege voorjaar plaatselijk het 
land onder water te zetten 
waardoor plassen ontstaan 
waar weidevogels op afkomen. 
Ook wordt er op CONO-bedrij-
ven steeds vaker bijenlint en 
kruidenrijk grasland ingezaaid. 
Kruidenrijk gras is voedzaam 
voor de koeien die de gezond-
heid verbetert en de kwaliteit 
van de melk verhoogt. Bo-
vendien maken klavers zelf 

stikstof aan, waardoor er geen 
kunstmest nodig is. Ook trekt 
kruidenrijk grasland extra veel 
wormen aan, die de grond 
los woelen waardoor het gras 
beter kan groeien. Een vitale 
bodem is vruchtbaar, vol leven 
en slaat bovendien koolstof 
(CO2) op. Veehouders zijn dus 
zuinig op de natuur en het 
landschap, want de veestapel 
en de gewassen zijn ervan 
afhankelijk. “Voor CONO is bio-
diversiteit, samen met weide-
gang, dierwelzijn, kringloop en 
klimaat, een belangrijke pijler 
in ons Caring Dairy duurzaam-
heidsprogramma” zegt Peter 
Vriend, coördinator duurzaam-
heid bij CONO Kaasmakers. 
“Sinds 2019 belonen we onze 
melkveehouders op duurzaam-
heidsprestaties waaronder 
ook agrarische natuur. Ruim 
de helft van onze veehouders 
zet zich actief in voor agrarisch 
natuurbeheer. Dit aantal groeit 
jaarlijks. Daarnaast gebruiken 
onze veehouders geen glyfos-
aat, waardoor het bodemleven 
zo veel mogelijk met rust wordt 
gelaten”.

Weidegang als basis
Al twintig jaar ziet CONO 
weidegang als basis voor het 
melkveebedrijf. Koeien zijn 

graasdieren en dus is weide-
gang natuurlijk en goed voor 
het dier. Hoe meer vers gras de 
koe eet, hoe minder krachtvoer 
van ver weg nodig is. Boven-
dien zorgt vers weidegras ook 
voor zachtere vetten en voed-
zame eiwitten in de melk, de 
basis voor smedige kaas. Veel 
weidegang is ook goed voor de 
bodem. Koeienmest is rijk aan 
vezels en mineralen en zorgt 
voor een gezond bodemleven. 
Zo staat alles op de melkvee-
houderij met elkaar in verbin-
ding. Het gezonde gras wordt 
gegeten door de koe en vogels 
eten beestjes die leven in het 
gras. De melkveehouder kan de 

biodiversiteit bevorderen door 
onder andere te werken de 
koe-mest-bodem-graskringloop.

CONO en duurzaamheid 
CONO Kaasmakers maakt al 
120 jaar kaas in de ruim 400 
jaar oude Beemsterpolder. 
Deze kaasmakerij is bekend, 
of beter gezegd beroemd door 
de smedige Beemster kaas. De 
ruim 400 leden van de coö-
peratie werken al jaren met 
het Caring Dairy programma, 
gericht op verduurzaming van 
het melkveebedrijf. In 2002 
was CONO de eerste zuivelor-
ganisatie die een premie gaf 
voor weidegang. Sinds 2020 is 
de CONO-kaasmakerij klimaat-
neutraal gecertificeerd. Dus is 
het voor de coöperatie logisch 
om samen met veehouders, 
kaasmakers en ketenpartners 
duurzame stappen te blijven 
zetten.
De samenwerking tussen 
landschap, dier en mens gaat 
een positieve bijdrage leveren 
aan het klimaat, daar zijn ze bij 
CONO van overtuigd. Met als 
ambitieus doel klimaatpositief 
zijn in 2030. In andere woorden: 
meer broeikasgassen uit de 
lucht halen en vastleggen in de 
bodem dan de CONO-kaaske-
ten veroorzaakt.
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DUURZAAM LEVEN: VOEDING EN GEZONDHEID

Een dag zonder vlees 
is goed voor de planeet

CASE

SCHOOLMELKPROGRAMMA ALS STARTPUNT 
VAN GEZOND DIEET

NFP ondersteunt het 
samenwerkingsverband 
NEADAP voor de verster-
king van de zuivelsector 
in Oost-Afrika. In NEADAP 
werken de Nederlandse 
organisaties Agriter-
ra, SNV, Solidaridad en 
Wageningen UR samen 
met hun Oost-Afrikaanse 
partners. Het vertrekpunt 
voor deze samenwerking 
is een gedeelde visie op 
zuivelsector ontwikkeling, 
samengevat als: zuivel 
voor gezonde voeding, 
voor rurale werkgelegen-
heid en in een duurzaam 
voedselsysteem.

Kleinschalige 
yoghurtproductie
Terwijl sommige 
Nederlanders te veel 
eiwit consumeren, is 
in Oost-Afrika de con-
sumptie van eiwitten 
en micronutriënten ver 
beneden de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid. 
Hier wordt door partners 
op ingespeeld met school-
melkprogramma’s en met 
doe-het-zelf-trainingen in 
kleinschalige yoghurtpro-
ductie. Boeren in Oost-Afri-
ka kunnen de productie 
per koe verhogen en hun 
inkomen verhogen door 
hun grasland te verbete-
ren en hun koeien beter te 
verzorgen. NEADAP-part-
ners werken aan beter 
graszaad en aan advies 
en training van (jonge) 

boeren. Daarnaast is er 
een tool ontwikkeld om 
de dialoog over duurzame 
veehouderij te bevorderen 
tussen boeren, hulporgani-
saties, kennisinstellingen 
en overheden. 

NFP verbindt en onder-
steunt SDG2-initiatieven 
van Nederlandse organi-
saties met partners uit 
lage- en middeninkomens-
landen. Het faciliteert ini-
tiatieven, samenwerkings-
verbanden en coalities 
die schaalbare proposities 
ontwikkelen welke op 
kleine schaal getest wor-
den en daarna op grotere 
schaal kunnen worden uit-
gerold. NFP levert kennis 
rond innovaties die impact 
op SDG2 hebben. Dit om 
het doel ‘honger de wereld 
uit in 2030’ te kunnen 
behalen. Hiermee kunnen 
coalities zoals NEADAP 
aan de slag en leveren een 
bijdrage aan SDG2.

In Oost-Afrika 
is de consumptie 
van eiwitten en 
micronutriënten 
ver beneden 
de aanbevolen 
dagelijkse 
hoeveelheid.

Vleesvervangers zijn 
de afgelopen jaren 
een stuk goedkoper 
geworden.

Volgens advies 
van het 
Voedingscentrum 

is minder vlees eten is 
beter voor je gezondheid 
en het milieu. De 
liefde voor een lapje 
vlees is hardnekkig, 
blijkt uit het rapport 
‘Voedselconsumptie 
veranderen’ van het 
Planbureau voor de 
Leefomgeving. Het goede 
nieuws: Nederlandse 
bedrijven en startups 
lopen voorop qua 
vleesvervangers.

risch of veganistisch. Van de 
overige 96 procent van de 
Nederlanders, bestempelt 43 
procent zich als ‘flexitariër’, 
als iemand die bewust minder 
vlees eet. Dat is een verdrie-
dubbeling in drie jaar tijd. In 
2011 noemde nog maar één 
op de zes Nederlanders (14%) 
zich flexitariër. De markt voor 
vleesvervangers kent al jaren 
een jaarlijkse groei van zo’n 4 
procent. Tegelijkertijd blijft de 
vleesconsumptie stabiel. Het 
laat zien dat er een verschil 
is tussen wat mensen zeggen 
belangrijk te vinden (hun hou-
ding) en het daadwerkelijke 
consumptiegedrag. 
Toch lijkt de trend richting 
minder vlees ingezet, vooral 
bij de jongere generaties. 
Vegetarisch eten stond lang 
synoniem aan ‘saai en sma-
keloos’. Als alternatief voor je 
stukje vlees had je de keuze 
uit een droge groenteburger, 
tofu of een roerei. Veel verder 
rijkte het aanbod in de super-
markt en qua recepten niet. 
Dat beeld klopt allang niet 
meer, onder meer met dank 
aan de Israëlische chef Yotam 
Ottolenghi, die met z’n kook-
boek Simpel vegetarisch eten 
sexy wist te maken. Het is het 
proberen waard. Voor het geld 
hoef je het niet te laten.

De koppositie op het gebied 
van de ontwikkeling en con-
sumptie van vleesvervangers 
zie je terug in de keuze in het 
groeiende vega-aanbod in het 
supermarktschap. Meer vraag 
en aanbod is goed voor de 
portemonnee. Vleesvervan-
gers zijn de afgelopen jaren 
een stuk goedkoper gewor-
den. Hierdoor is vegetarisch 
niet langer altijd duurder dan 
vlees. In twintig procent is 
het zelfs goedkoper dan het 
goedkoopste dierlijke alterna-
tief, blijkt uit onderzoek van 
ProVeg. Wat ook helpt is dat 
vleesvervangers steeds beter 
worden en soms qua smaak 
bijna niet te onderscheiden 
zijn van echt vlees.

Consumptiegedrag
Naar schatting eet zo’n 4 
procent van de Nederlandse 
bevolking volledig vegeta-

Eiwitten, ijzer en
vitamine B12
Gezond eten zonder vlees 
of met minder vlees is niet 
moeilijk. Ook als je flexitariër, 
vegetariër of veganist bent, 
is het goed de Schijf van Vijf 
aan te houden. Waarbij je 
moet opletten dat je genoeg 
eiwit, ijzer, vitamine B1 en 
vitamine B12 binnenkrijgt. Het 
Voedingscentrum geeft de 
volgende adviezen: 
1. Eiwit: Vegetariërs hebben 

20% meer eiwit nodig dan 
mensen die vlees eten. Voor 
veganisten is dat zelfs 30% 
meer dan mensen die vlees 
eten. Het klinkt veel, stelt 
het Voedingscentrum, maar 
de meeste mensen eten 
meer eiwit dan nodig is. 
Waar je wel op moet letten 
als vegetariër is dat je eiwit 
uit verschillende bronnen 
neemt.

2. Vitamine B12 zit in dierlijke 
producten. Voor vitamine 
B12 heb je als vegetariër 
nog eieren, kaas en melk-
producten, maar als vega-
nist heb je met vitamine 
B12 verrijkte producten of 
vitamine B12-pillen nodig. 

3. IJzer: Ons lichaam neemt 
ijzer uit vlees makkelijker 
op dan ijzer uit plantaardige 
producten, zoals groente en 
brood. Om toch genoeg ijzer 
op te nemen is het daarom 
verstandig om groente en 
fruit bij de maaltijd te eten. 
Dat bevat vitamine C, wat 
zorgt dat je lichaam ijzer 
beter opneemt.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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IN SAMENWERKING MET MEATLESS

Het bedrijf 
Meatless levert 
plantaardige 

vezels voor vis- en 
vleesvervangers 
aan zowel de 
vegetarische, vegan 
als de vleesindustrie. 
Vanzelfsprekend is 
dat niet. Eigenaar en 
oprichter Jos Hugense 
(63) was een succesvolle 
vleeswarenproducent 
toen hij ruim 15 jaar 
geleden het roer 
omgooide. Aanleiding is 
een tweede uitbraak van 
de gekkenkoeienziekte 
en zorgen over 
dierenwelzijn. 

“Vis en vlees lopen tegen de limiet aan”

gen zien van boven de 20 pro-
cent bij de verkoop van vegeta-
rische producten en Duitsland 
en Zuid-Europa lijken te vol-
gen.” Het uiteindelijke doel is 
hockeystickgroei, waarbij vlees 
sneller wordt vervangen door 
een plantaardig alternatief. “De 
kwaliteit werkt daar zeker aan 
mee. Ik denk dat het realistisch 
is dat we over een jaar of tien 
zo’n 10 tot 15 procent van de 
vleesproductie kunnen vervan-
gen door ‘plant based’.” Daarna 
verwacht hij een verdere groei. 
“Demografisch zal de stijging 
doorzetten. Het aantal vegeta-
riërs onder de 35 jaar is zo’n vijf 
tot zes keer zo groot dan boven 
de 35. Jongeren zijn gewend 
aan meer plantaardig eten en 
de smaken daarvan.”

concepten aan de industrie 
die de consumentenproducten 
maakt. We zitten aan tafel bij 
alle grote voedingsconcerns en 
grote producenten van vegeta-
risch voedsel.”

Ecologisch belastend
“Het is verstandig om de 
vleesproductie en -consump-
tie te matigen. Daar zijn alle 
deskundigen het wel over eens. 
Ieder dier heeft een aantal 
kilo’s voer nodig om één kilo 
vlees te produceren. Zo’n 50 à 
60 procent van alle gewassen 
die we op de wereld telen, 
worden geteeld voor beesten 
die wij opeten. Een rund heeft 
de langste cyclus, wat bete-
kent dat er het meeste voer 
en water in gaat. De kip is 
het meest efficiënt, maar nog 
steeds moet je voor één kilo 
kip zo’n 2 kilo intensief gepro-
duceerd voer rekenen. Bij een 
rund is dat 6 à 7 kilo.” Hugense 
somt de problemen op die dit 
oplevert: “Oorspronkelijke land-
toepassingen ga je veranderen 
in een massale monocultuur, 
met allerlei ecologische gevol-
gen. Het watergebruik is een 
probleem, broeikasuitstoot.” 
“Willen we voedsel produceren 
voor een groter aantal mensen, 
dan moeten er alternatieven 
komen voor vlees en vis. Vlees, 
melk en eieren zijn ecologisch 
belastende producten, omdat 
ze inefficiënter zijn dan granen 
of peulvruchten. De vangst van 
wilde vis loopt tegen z’n limiet 
aan. Bij 90 procent van de 
vissoorten die we eten moet 
de vangst gereguleerd worden 
om overbevissing binnen de 
perken te houden. De helft 
van de vis die we consumeren 
is kweekvis. Dat heeft net als 
vlees ecologische impact. Je 

Jos Hugense is een idealist – 
ook rond 2000 was de discus-
sie over diervriendelijkheid 
hoog – maar vooral een markt-
denker. “Ik ben ondernemer, ik 
denk in economische termen. 
Al voor de gekkekoeienziekte 
zag ik dat het perspectief voor 
vleesproducenten slechter 
werd, ondanks de stijgende 
vraag.” Waar hij wel perspec-
tief in zag, was plantaardige 
vleesvervangers. “Zo’n 50 à 60 
procent van het vlees wordt 
verkocht als samengesteld 
product.” Een trend die hij in 
eerste instantie niet had voor-
zien, was de zeer snelle groei 
van de vegetarische markt. “Die 
explodeerde vanaf 2010.” De 
overstap van vlees naar plant-
aardige vezels voor vleesver-
vangers was een avontuurlijke, 
risicovol ook. “Achteraf blijkt 
het goed gezien. We leveren 
de grondstoffen, ideeën en 

ziet de visprijzen dan ook al 
jaren stijgen omdat de schaar-
ste toeneemt.”

Vraag en aanbod
Hugense vindt dat veel te 
makkelijk wordt gedacht over 
veranderingen. “Er wordt heel 
makkelijk geroepen ‘boeren 
moeten anders gaan boeren’, 
maar zo simpel is dat niet. 
Ten eerste moeten we in dit 
land niks, we doen alles uit 
vrije wil. Dat betekent dat de 
consument keuzes heeft. Je 
zult de consument en boer 
moeten verleiden in plaats van 
vertellen hoe het moet, zoals 
in de meeste rapporten staat. 
Zo werkt dat niet. Het is te 
makkelijk om veranderingen 
aan de boeren over te laten. 
De boer kan de markt niet 
maken. Tuurlijk is er idealisme, 
maar uiteindelijk is het doel 
dat je rendement maakt, wil je 
continuïteit hebben. Het is de 
spagaat waarin we zitten. Ons 
economisch systeem is geba-
seerd op vraag-en-aanbod. We 
zijn onderhevig aan economi-
sche wetten, dat marktdenken 
mis ik in rapporten. We begrij-
pen allemaal wel welke kant 
het op moet, de vraag is hoe je 

dat gaat realiseren.” 
Dat supermarkten wordt verwe-
ten dat ze alleen maar geld 
willen verdienen, is onterecht, 
meent hij. “De supermark-
ten proberen vegetarisch en 
vegan te stimuleren. Ze stellen 
de schapruimte voor ‘plant 
based’ ter beschikking terwijl 
de omloopsnelheden fors 
lager zijn dan die van vlees. 
En schapruimte is een schaars 
goed.  Wat ze niet kunnen, is 
de markt bewegen. Het is niet 
zo dat een product zichzelf 
gaat verkopen.” 

Jongeren
De markt zal het werk moeten 
doen, meent Hugense. Meer 
dan de helft van de mensen 
geeft aan flexitariër te zijn, 
maar de vleesconsumptie blijft 
vooralsnog stabiel. Toch is hij 
optimistisch. “De kwaliteit van 
de vleesvervangers zal de ko-
mende jaren alleen nog maar 
verder toenemen. Nederland en 
het VK laten jaarlijkse stijgin-

“Je zult de consument 
en boer moeten 
verleiden in plaats 
van vertellen hoe het 
moet.”

Meer informatie: www.meatless.nl

Jos Hugense
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Vleesvervangers zijn 
de afgelopen jaren 
een stuk goedkoper 
geworden.

Volgens advies 
van het 
Voedingscentrum 

is minder vlees eten 
beter voor je gezondheid 
en het milieu. De 
liefde voor een lapje 
vlees is hardnekkig, 
blijkt uit het rapport 
‘Voedselconsumptie 
veranderen’ van het 
Planbureau voor de 
Leefomgeving. Het goede 
nieuws: Nederlandse 
bedrijven en startups 
lopen voorop qua 
vleesvervangers.

groenteburger, tofu of een 
roerei. Veel verder reikte het 
aanbod in de supermarkt en 
qua recepten niet. Dat beeld 
klopt allang niet meer, onder 
meer met dank aan de Israë-
lische chef Yotam Ottolenghi, 
die met z’n kookboek Simpel 

overige 96 procent van de 
Nederlanders, bestempelt 43 
procent zich als ‘flexitariër’, 
als iemand die bewust minder 
vlees eet. Dat is een verdrie-
dubbeling in drie jaar tijd. In 
2011 noemde nog maar één 
op de zes Nederlanders (14%) 
zich flexitariër. De markt voor 
vleesvervangers kent al jaren 
een jaarlijkse groei van zo’n 4 
procent. Tegelijkertijd blijft de 
vleesconsumptie stabiel. Het 
laat zien dat er een verschil 
is tussen wat mensen zeggen 
belangrijk te vinden (hun hou-
ding) en het daadwerkelijke 

De koppositie op het gebied 
van de ontwikkeling en con-
sumptie van vleesvervangers 
zie je terug in de keuze in het 
groeiende vega-aanbod in het 
supermarktschap. Meer vraag 
en aanbod is goed voor de 
portemonnee. Vleesvervan-
gers zijn de afgelopen jaren 
een stuk goedkoper gewor-
den. Hierdoor is vegetarisch 
niet langer altijd duurder dan 
vlees. In twintig procent is 
het zelfs goedkoper dan het 
goedkoopste dierlijke alterna-
tief, blijkt uit onderzoek van 
ProVeg. Wat ook helpt is dat 
vleesvervangers steeds beter 
worden en soms qua smaak 
bijna niet te onderscheiden 
zijn van echt vlees.

Consumptiegedrag
Naar schatting eet zo’n 4 
procent van de Nederlandse 
bevolking volledig vegeta-
risch of veganistisch. Van de 

consumptiegedrag. Toch lijkt 
de trend richting minder vlees 
ingezet, vooral bij de jongere 
generaties. Vegetarisch eten 
stond lang synoniem aan 
‘saai en smakeloos’. Als al-
ternatief voor je stukje vlees 
had je de keuze uit een droge 

Het alternatief voor vlees 
komt uit ‘Vegan Valley’ EXPERT

KARIN LÖWIK, 
MARKETING DIRECTEUR 
VIVERA FOODGROUP

Waarmee begint 
verandering?
“Je wordt onbewust 
beïnvloed door je 
gewoontes en de 
mensen om je heen. 
Je hebt je vaste 
winkelroutines, waardoor 
je bijvoorbeeld direct 
naar het vleesschap 
loopt en niet langs de 
Vivera vleesvervangers 
komt. Het zou een mooi 
experiment zijn om te 
kijken wat er gebeurt 
als een vegetarisch 
product – bijvoorbeeld 
ons plantaardig gehakt – 
in het vleesvak komt te 
liggen.”

Wat zijn de 
belangrijkste barrières? 
“Dat zijn smaak en prijs. 
Vivera heeft al meer dan 
30 jaar ervaring met het 
maken van de lekkerste 
vleesvervangers. We 
hebben heel veel 
geïnvesteerd om de 
smaak top te krijgen. 
We testen onze 
producten ten opzichte 
van vlees en dan zie je 

bijvoorbeeld dat onze 
plantaardige shoarma 
en krokante schnitzel 
qua smaak net zo hoog 
scoren als dierlijk 
vlees. De stijgende 
grondstofprijzen zorgen 
ervoor dat vlees nu 
sneller in prijs stijgt dan 
plantaardige producten. 
Onze plantaardige 
schnitzel is nu al 
goedkoper, dus voor de 
smaak en prijs hoef je 
het niet te laten.”

Hoe zit het met zout en 
suiker?
“Er wordt vaak geroepen 
dat vleesvervangers 
veel zout en suiker 
bevatten, maar dat 
geldt niet voor onze 
producten. Vergeleken 
met vleeshamburgers, 
bevatten onze 
plantaardige hamburgers 
minder zout, geen suiker, 
minder vet en meer 
eiwit. En we voegen voor 
mensen die helemaal 
veganistisch eten ijzer 
en vitamine B12 toe aan 
onze producten.”

vegetarisch eten sexy wist te 
maken. Het is het proberen 
waard. Voor het geld hoef je 
het niet te laten.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



»De lekkerste producten, plantaardig! www.vivera.com

DUURZAAM LEVEN | 13

IN SAMENWERKING MET VIVERA

Plantaardig. Goed voor jezelf, de aarde 
en de portemonnee

In een wereld van 
klimaatverandering 
en droogte is het 

belangrijk dat we 
anders gaan eten, met 
meer plantaardige 
eiwitten. “Als de hele 
wereld hetzelfde zou 
eten als de gemiddelde 
Nederlander, dan 
hebben we drie-en-
een-halve aardbol 
nodig om de gewassen 
te planten.” De 
belangrijkste reden: 
“Om de veestapel te 
voeden, heb je heel 
veel gewassen nodig,” 
vertelt CEO Willem van 
Weede van Vivera.

vervangers dezelfde voe-
dingswaarde hebben qua 
eiwitten.” 

Gedragsverandering
Vivera werkt met verschil-
lende consortia vanuit 
Wageningen samen qua 
research en met maatschap-
pelijke organisaties als 
ProVeg om consumenten te 
stimuleren om minder vlees 
te eten. “Voor gedragsver-
andering is meer tijd nodig. 
Veel mensen zitten zo vast 
in hun routine, dat ze te 
druk zijn om na te denken 
over hun eetroutines. Ze zijn 
vaak niet erg bezig met de 
impact van hun eetpatroon 
op hun eigen gezondheid 
en de aarde,” constateert 
Van Weede. Toch is het 
superbelangrijk. Van Weede 
is optimistisch dat steeds 
meer mensen de stap zullen 
zetten. “Met Covid-19 zijn 
we van de ene op de ande-
re dag gaan thuiswerken. 
Als we morgen een dag in 
de week minder vlees gaan 
eten, hebben we direct 
impact.”

ficiënter dan wanneer we 
rechtstreeks plantaardi-
ge eiwitten omzetten in 
producten.” Dit is extra 
relevant in een wereld waar 
klimaatverandering een 
grote rol gaat spelen en we 
steeds meer met droogte te 
maken krijgen. “We moeten 
zuinig omspringen met onze 
gewassen om te voorkomen 
dat er bijvoorbeeld hongers-
noden komen. Daarom is 
het extreem belangrijk dat 
we anders gaan eten.” 
Bij klimaat wordt vooral 
de link gelegd met vliegen 
en kolencentrales. Door je 
eetpatroon te veranderen, 
draag je een steentje bij. 
“We kunnen 25 procent van 
de CO2-uitstoot besparen 
door plantaardig te gaan 
eten. Als de 54 grootste lan-
den van de wereld minder 
vlees gaan eten, kunnen 
we de klimaatdoelen van 
Parijs in één jaar halen,” 
benadrukt Van Weede. Zijn 
boodschap: “Als we alle-
maal één dag in de week 
geen vlees eten, heeft dat 
al direct impact. Als we het 
met z’n allen doen, is het 

“Van een kilogram soja 
kunnen we een kilogram 
vleesvervangers maken of 
meer zelfs. Voor een ki-
logram rundvlees heb je 
zeven kilogram soja nodig. 
Dat betekent dat je veel 
meer gewassen moet laten 
groeien en veel meer water 
en land nodig hebt.” Bij het 
produceren van bijvoorbeeld 
een hamburger wordt acht 
keer meer CO2 uitgestoten 
dan bij de productie van een 
vegetarische hamburger! 
Ook is er acht keer zoveel 
land en bijna zes keer zo-
veel water nodig.

Klimaatimpact
“De omzetting naar dier-
lijke eiwitten is veel inef-

effect enorm.” We moeten 
wel: “De eiwittransitie is 
nodig om de mens te blijven 
voeden en onze planeet te 
redden.”

Positieve bijdrage
“We vinden dat we niet 
alleen een duurzaam pro-
duct moeten maken, maar 
willen ook een duurzaam 
bedrijf zijn. Daarom willen 
we B-Corp worden, een 
bedrijf dat een positieve 
bijdrage levert aan mensen 
en de planeet. We hopen 
dit jaar deze certificering te 
behalen. Ook zijn we sinds 
1 januari 2022 klimaatneu-
traal. Onze soja is gmo-vrij 
(minder dan 0,9 % aan 
genetisch gemodificeerd 
materiaal) en komt uit Euro-
pa, Noord-Amerika en China 
omdat de hoeveelheden en 
kwaliteit van Europese soja 
nog niet altijd voldoen. We 
beoordelen onze leveran-
ciers op duurzaamheid en 
kijken waar we nog stappen 
kunnen zetten.” 

Gezondheid
De voordelen op het gebied 
van gezondheid van plant-
aardige producten versus 
vleesproducten zijn legio. 
Er zitten veel minder verza-
digde vetten in plantaardig 
en minder calorieën. Het is 
beter voor je cholesterol en 
kan het risico op hart- en 
vaatziekten verminderen. 
De Vivera-hamburger scoort 
qua zoutgehalte beter dan 
de gewone hamburger. 
“Eigenlijk scoort die op de 
voornaamste voedingswaar-
den beter.” Het brengt van 
Weede op de mythe dat je 
als man veel vlees nodig 
hebt, omdat je daar sterk 
van wordt. “Dat is het beeld 
dat veel mannen jarenlang 
voorgeschoteld hebben 
gekregen. Maar de sterkste 
man ter wereld is vega-
nist. Voor het aanmaken 
van spieren heb je eiwitten 
nodig, maar die kunnen net 
zo goed uit plantaardige 
producten komen. Daarom 
zorgen wij dat onze vlees-

Het is een mythe dat 
je als man veel vlees 
nodig hebt, omdat je 
daar sterk van wordt.   

Door een maand 
plantaardig te eten 
bespaar je tot twee 
dieren, 36 kg CO₂-EQ 
en maar liefst 36.000 
liter water. Veggie 

Challenge

Wil je minder vlees, 
vegetarisch of volledig 
plantaardig eten? De app 
Veggie Challenge geeft 
gratis tips, heel veel lekkere 
recepten en coaching. Ook 
zie je in de app direct wat je 
bespaart: veggiechallenge.nl/
vivera.

Willem van Weede
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De bestrijding 
van honger en 
ondervoeding is 

een van de grootste 
uitdagingen in de wereld. 
Het wegvallen van de 
graanexport uit Oekraïne 
komt daar recent nog 
bij. Dit raakt met name 
kwetsbare landen in 
het Midden-Oosten en 
Afrika en Azië, die amper 
zijn bekomen van de 
economische gevolgen 
van de coronapandemie. 

Het Netherlands Food Part-
nership (NFP) brengt partijen 
bij elkaar om voedselsys-
temen in deze en andere 
landen in Afrika, het Mid-
den-Oosten, Azië en La-
tijns-Amerika weerbaarder te 
maken tegen voedselcrises.

Basisvoorziening
De oorlog in Oekraïne heeft 
grote impact op landen die 
voor hun voedselzekerheid 
erg afhankelijk zijn van de 
import van voedsel, in het 
bijzonder als het om een ba-
sisvoorziening als graan gaat. 
Libanon leunt voor ruim 60% 
op Oekraïens tarwe. Jemen, 
dat vóór de burgeroorlog al 
90% van het voedsel impor-
teerde, is afhankelijk van 
Oekraïens en Russisch graan. 
“In landen waar de import 
en de lokale productie beter 
in balans zijn, zal de klap 
minder hard aankomen,” ver-
wacht NFP-directeur Myrtille 
Danse. Met crisismaatregelen 
als het instellen van een vas-
te broodprijs kunnen landen 
als Egypte hun inwoners 
enigszins tegen de gevolgen 
van een crisis beschermen.
Inwoners van de armste lan-
den kampen met de effecten 
van meerdere crises tegelijk: 
klimaatverandering, corona 
en conflict komen bovenop 
de bestaande economische 
en maatschappelijke uitda-
gingen. En vooral onder de 
hoge energieprijzen, die ruim 
voor de oorlog in Oekraïne al 
begonnen te stijgen. “Energie 
voor het transport van graan 
en voor de productie van 
kunstmest is fors duurder, 
terwijl bestanddelen voor 
kunstmest uit Rusland en 
Wit-Rusland minder gemak-
kelijk te krijgen zijn.” Veel 
Afrikaanse landen importe-
ren een groot deel van hun 
voedsel, omdat dit door tal 

“Goed voedsel is een mensenrecht, 
dat schept verantwoordelijkheid”

Landen die graan 
op de wereldmarkt 
inkopen hebben 
weinig macht om de 
prijs te beïnvloeden.

afgelopen 20, 30 jaar is veel 
bereikt. Tegelijkertijd is de 
wereldbevolking gegroeid en 
is de verstedelijking versneld, 
en zijn er veel transities no-
dig op verschillende vlakken 
om de doelen te bereiken.” 
Ze vervolgt: “Er is eigenlijk 
voldoende voedsel voor ieder-
een op de wereld. Een van de 
grote problemen is dat het 
niet goed is verdeeld. Naast 
ondervoeding komt er in alle 
landen ter wereld steeds 
meer overgewicht voor, en 
gaat veel voedsel verloren 
door verspilling.” 
Netherlands Food Partnership 
helpt coalities bouwen tus-
sen Nederlandse organisaties 
en partners in diverse regio’s 
die een bijdrage kunnen 
leveren aan het oplossen 
van urgente vraagstukken 
die spelen rondom voedsel- 

van factoren veelal goedko-
per is. “De agrarische sector 
in veel van die landen heeft 
de potentie om veel meer 
zelf te gaan produceren, om 
zo minder afhankelijk te zijn 
van het aanbod en de prijzen 
op de wereldmarkt. En de 
consumenten in die landen 
geven vaak de voorkeur aan 
lokale producten. Wat dat be-
treft is de oorlog in Oekraïne 
een ‘wake-up call’. Dat vergt 
echter tijd en is geen oplos-
sing voor nu.” 
De wereldhandel in graan 
wordt door vier marktpartijen 
bepaald. Landen die graan 
op de wereldmarkt inkopen 
hebben hierdoor weinig 
macht om de prijs te beïn-
vloeden. “De hoge prijzen 
zijn vooral te verklaren door 
onzekerheid en volatiliteit 
op de wereldmarkt, meer 
dan vanwege daadwerkelijke 
tekorten. Kwetsbare landen, 
die niet weerbaar (resilient) 
zijn tegen deze schokken, 
moeten meer graan zelf gaan 
produceren en alternatieve 
voedselproducten stimuleren 
en op zoekt naar gewassen of 
productiemethoden die min-
der kunstmest nodig hebben.”

Voedselverdeling
Landen uit de hele wereld 
hebben met elkaar afgespro-
ken in 2030 de Sustainable 
Development Goals (SDG) 
te halen. Een wereld zonder 
honger, met voldoende ge-
zond voedsel voor iedereen, 
dit is maar 1 van de 17 SDG’s. 
Het is een gezamenlijke ver 

iantwoordelijkheid, bena-
drukt Danse. “De internatio-
nale gemeenschap werkt in 
partnerschap met individuele 
landen, en met bedrijven en 
organisaties in die landen om 
de SDG’s te realiseren. “Dat 
iedereen ter wereld toe-
gang tot voedsel van goede 
kwaliteit heeft is een men-
senrechtenverplichting.” De 

en landbouwsystemen in 
Afrika, het Midden-Oosten, 
Latijns-Amerika en Azië. “Op 
korte termijn kun je met 
noodhulp iets aan de effec-
ten van de graancrisis door 
de oorlog in Oekraïne doen. 
Maar op de lange termijn 
gaat het om het versterken 
van de voedselsystemen van 
de landen zelf, zodat de loka-
le productie en consumptie 
van basisvoedsel en groenten 
en fruit toeneemt.”
NFP helpt bijvoorbeeld 
samenwerking in de zaad- 
sector, de tuinbouwsector en 
de melkveehouderij tussen 
bedrijven, kennisinstellingen 
en maatschappelijke orga-
nisaties tot stand brengen. 
Ambassades in bijvoorbeeld 
Kenia of Nigeria zijn partner 
daarbij. En NFP heeft enkele 
programma’s waarin jongeren 
netwerken vormen waarmee 
zij getraind worden onder-
nemer te worden in innova-
tieve agrarische sectoren. 
NFP zorgt er ook voor dat op 
diverse niveaus betrokken-
heid bij beleidsontwikkeling 
ontstaat van de agrarische en 
voedselbedrijven en -orga-
nisaties, om obstakels op 
systeemniveau via het beleid 
aan te pakken.

Duurzame
voedselinfrastructuur
Het weerbaar maken van lan-
den en gemeenschappen is 
maatwerk, constateert Danse. 
“Het vraagt een gelaagde 
aanpak. Op huishoudniveau 
kun je de inkomstenrisico’s 
van boeren spreiden. Op 
dorpsniveau kun je als socia-
le gemeenschap coöperatieve 
maatregelen nemen. Op gro-
ter niveau kun je nadenken 
welke stappen je kunt nemen 
om de effecten van onvoor-
spelbare gebeurtenissen in 
te dammen en wat nodig 
is op het gebied van gover-
nance van voedselsystemen. 
Eigenlijk alle maatregelen die 
nodig zijn voor een duurzame 
voedselinfrastructuur.” Het is 
de rol die NFP en haar part-
ners beheersen. “We brengen 
kennis en samenwerking naar 
lage-inkomen landen. Neder-
land heeft ontzettend veel 
te bieden op het gebied van 
agrarische kennis, productie 
en voedseldistributie. We 
hebben veel ervaring in het 
samenwerken met kennis-
centra en de overheid maar 
leren ook veel van elkaar. Dat 
is in veel landen nog niet zo 
vanzelfsprekend.”



DUURZAAM LEVEN | 15

IN SAMENWERKING MET MEERDERVOORT

Anderhalf jaar 
geleden zagen wij 
al aankomen dat 

de verkoopprijzen voor 
woningen langzaam de 
top bereikten,” vertelt 
Wijnand Groenen van 
investeringsmaatschap-
pij Meerdervoort. Het 
was aanleiding om de 
focus te verleggen naar 
zakelijk vastgoed. Meer 
precies: winkels en 
multi-tenant kantoor-
gebouwen op centrale 
locaties.

Een andere kijk op de vastgoedmarkt

dalen, heb je per saldo niks 
verdiend.” Dat betekent dat 
investeerders afhankelijk zijn 
van het directe rendement: 
de huurinkomsten ten 
opzichte van de investering. 
Onder de huidige 
marktomstandigheden 
schommelt het 
nettorendement rond de 
2 à 3 procent. “Waarbij 
die 2 procent rendement 
ook nog eens opgaat aan 
onderhoudskosten.” De kans 
dat die rendementen stijgen 
acht Groenen heel klein. 
“Dat kan alleen als je de 
huurprijzen in de sociale en 
vrije sector laat meestijgen 
met de inflatie. En daar ligt 
het knelpunt. De koopkracht 
van de middenklasse staat 
op dit moment onder druk. 
De overheid zal er dan ook 
alles aan doen om te grote 
verhoging van de huurprijzen 
tegen te gaan.” Het is een 
van de weinige instrumenten 
die het kabinet heeft om het 
koopkrachtverlies te dempen.

Besloten fondsen
Meerdervoort investeert 
met name in winkels in 
lokale winkelcentra of 
winkelstraten en multi-
tenant kantoorpanden, met 
het liefst minimaal twintig 
huurders per gebouw. De 
huuropbrengsten van een 
pand moeten een positieve 
cashflow genereren en 

De prijzen van zakelijk 
vastgoed zijn veel minder 
hard gestegen dan de 
prijs van woningen en 
liggen nog steeds onder 
het prijsniveau van 2008. 
“Hierdoor is een bruto 
rendement van 8 procent 
te maken op het verhuren 
van een bedrijfspand of 
winkelpand en netto 6 
procent. Zélfs als een winkel 
nog een tijdje leeg staat,” 
stelt Groenen. “Winkel- en 
kantoorpanden bieden 
momenteel een veel mooier 
rendement dan investeringen 
in huurwoningen. Waarbij 
de centrale ligging van de 
winkel- en kantoorpanden 
de kers op de taart is. Grond 
is schaars en duur en zal 
de komende jaren verder in 
waarde stijgen. Daardoor 
mag je verwachten dat 
winkels- en kantoorpanden 
een waardesprongetje gaan 
maken ten opzichte van 
woningen.”

Direct rendement
“Je ziet dat de woningmarkt 
oververhit is. De 
verkoopbedragen van 
woningen zijn heel hard 
gestegen de afgelopen zeven 
jaar en bijna verdubbeld 
in prijs.” Een belangrijke 
oorzaak is de lage rente, 
gecombineerd met een 
schaarste aan woningen. 
“Een koper kijkt naar de 
maandlasten en bepaalt 
op basis daarvan of hij 
de woning koopt.” Nu de 
rente oploopt, openbaren 
zich de eerste tekenen van 
een afvlakkende markt. Als 
investeringsmaatschappij 
anticipeert Meerdervoort hier 
op. “Als de prijzen komende 
drie jaar stijgen en de 
vervolgende drie jaar weer 

zo garant staan voor 
direct rendement van de 
investering. Gevraagd naar de 
impact van de hoge inflatie 
op het businessmodel van 
Meerdervoort, antwoordt 
Groenen dat dit relatief 
gering is. “De prijs van 
een beleggingspand is 
met name gebaseerd op 
de huurinkomsten. Als de 
inflatie 7 procent per jaar 
is, betekent dit dat de 
huurprijzen in de zakelijke 
contracten in principe ook 
met 7 procent omhoog 
kunnen. In elk contract 
staat dat de prijzen 
worden geïndexeerd 
conform de CPI-index 
(consumentenprijsindex). 
De huurcontracten zijn 
doorgaans voor vijf plus 
vijf jaar afgesloten. Dat 
maakt het interessanter 
om in zakelijk vastgoed te 
investeren.”

De keerzijde van de stijgende 
huren en andere kosten is 
de angst voor een golf aan 
faillissementen.
Groenen legt uit dat de 
gevolgen voor de eigen 
vastgoedportefeuille te 
overzien zijn. “Uitgesmeerd 
over een langere periode is 
het aantal faillissementen 
per jaar gemiddeld zo’n 
0,01 procent van alle 
bedrijven. Dat is één op 
de tienduizend. Zelfs als 
het aantal faillissementen 
vertienvoudigd, gaat het 
nog steeds om één op de 
duizend huurders. Dat is een 
gat in de begroting dat we 
eenvoudig kunnen opvangen 
in een pand met veertig 
huurders.” Voor leegstand in 
de winkelstraat is Groenen 
evenmin bang. “Grotere 
ketens, zoals H&M en 
vanHaren altijd in het
winkelbeeld blijven bestaan. 
Ze houden vast aan winkels 
voor de zichtbaarheid en 
consumenten die een dagje 
willen shoppen.”

De strategie blijkt 
succesvol. De waarde van 
de vastgoedportefeuille van 
Meerdervoort is in 7 jaar tijd 
gegroeid van 2,5 naar 250 
miljoen euro.

“Winkel- 
en kantoorpanden 
bieden momenteel 
een veel mooier
rendement dan 
investeringen
in huurwoningen.”

»Neem voor meer informatie contact op via e-mail: Relatiebeheer@Meerdervoort.com of telefoon: 088-7704444

Huidige 
investerings-
mogelijkheden 
via Meerdervoort:
Meerdervoort heeft onlangs 
een nieuw object aangekocht, 
de Data Club Offices te Amers-
foort, een kantoorgebouw met 
flexibele ruimtes die verbon-
den zijn door twee afzonder-
lijke gebouwen, waardoor 
het gebouw een opmerkelijke 
architectonische uitstraling 
heeft. Het project is gelegen 
naast de snelweg A1 en is 
verhuurd aan 14 huurders met 
een bezettingsgraad van 83% 
en een gewogen gemiddel-
de huurtermijn van vier jaar. 
Investeren in dit project kan 
vanaf € 100.000,- tegen een 
rentevergoeding van 6,25% 
per jaar. De looptijd is 3 jaar 
en gedurende deze drie jaar 
vinden rente uitkeringen 
maandelijks plaats. Meer-
dervoort biedt investeerders 
bovendien een 2e hypotheek-
recht als extra zekerheid.



16 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

DUURZAAM LEVEN: VERDUURZAMEN

Nederland is 
naarstig op 
zoek om van 

het Russisch gas af 
te komen en de CO2-
doelen te halen. 
“Miljardeninvesteringen 
in duurzame energie of 
de plannen voor de bouw 
van een kerncentrale 
halen de voorpagina van 
de krant. Het gaat ten 
koste van aandacht voor 
een bezuinigingsbron 
als vloerisolatie die 
makkelijk is te ontginnen 
en enorm bespaart op je 
energieverbruik,” stelt 
ceo Ton Willemsen van 
TONZON Vloerisolatie.

“Vloerverwarming is 
geen energiezuinige 
oplossing als de vloer 
niet of onvoldoende 
is geïsoleerd.”

lossing die energie bespaart 
is vloerisolatie.”
Vloerisolatie moet de hoog-
ste prioriteit krijgen, willen 
we de klimaatdoelen halen, 
meent Ton Willemsen. “Om 
de doelen voor 2030 halen, 
dan moeten we 500.000 
woningen per jaar isoleren. 
We hebben een machine die 
al die woningen van al het 
materiaal voor vloerisolatie 
kan voorzien, tegen relatief 
lage kosten. We hebben 
maar weinig grondstoffen 
nodig, waardoor onze kos-
ten minder hard stijgen. Bij 
andere maatregelen, zoals 
(drie)dubbel glas en muuriso-
latie, kost het jaren voor de 

Voor huizenbezitters en huur-
ders draait het momenteel 
om één vraag: hoe krijg ik 
m’n energierekening omlaag. 
De kubieke-meterprijs van 
gas is in een jaar tijd verdub-
beld. Vooral voor bewoners 
van vrijstaande huizen, twee-
onder-een-dak en woningen 
op de begane grond is dat 
een probleem. “Die hebben 
vaak een nóg hogere energie-
rekening dan appartements-
eigenaren, vertelt Willemsen. 
“Dat heeft puur te maken 
met de bodem. Woningen 
staan op koude grond. Als 
de temperatuur vanaf half 
maart weer oploopt, is de 
bodemtemperatuur nog 
een graad of 10C. Daardoor 
blijft de kruipruimte in het 
voorjaar nog lange tijd koud, 

vloer niet is geïsoleerd. “Door 
de koude vloer ontstaat 
vochtigheid. Daarmee ver-
groot je de kans op schimmel 
en de groei van huismijt, 
waardoor je luchtweginfec-
ties krijgt en allergieën. Als 
je gaat ventileren vanwege 
het vochtprobleem haal je 
nog meer koude lucht naar 
binnen. De enige echte op-

Verduurzamen huis begint 
van onderaf, bij de vloer

Waarom Nationaal Warmtefonds?
Aantrekkelijke rente Geen verborgen kosten

Bijdrage energietransitie

Kijk vooruit en verdien de aanschafprijs dubbel 
en dwars terug. Je begint direct met besparen 
en de verlaging van je CO2-uitstoot. Bekijk nu 
de mogelijkheden voor jouw woning en scan 
de qr-code. Of bezoek  warmtefonds.nl

Financier een warmtepomp via 
het Nationaal Warmtefonds

Nu investeren 

is voordeliger dan af
wachten!

20 x 2,6

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

besparing is gecompenseerd. 
De terugverdientijd van de 
klimaatkosten (materialen en 
installatie) van de TONZON 
Vloerisolatie is 20 dagen.” 
TONZON is nog milieuvrien-
delijker dan bio-based mate-
rialen. Het isolatiemateriaal 
is lichter dan papier. “Dankzij 
onze slimme verpakking, 
waarbij de lucht uit het ma-
teriaal wordt gehaald, hoe-
ven we niet met honderden 
vrachtauto’s op de weg en de 
stad in. We kunnen eventueel 
zelfs met een bakfiets tot de 
voordeur van onze klanten.”

waardoor men tot ver in april 
moet bijstoken.”

Verduurzamen
Uit onderzoek van Vereniging 
Eigen Huis (VEH) blijkt dat 
één op de vijf huiseigenaren 
van plan is om de woning te 
verduurzamen vanwege de 
oplopende energiekosten. 
De keuze valt vaak op vloer-
verwarming. “Dat resulteert 
vaak niet in de lagere ener-
gierekening die bewoners 
verwachten,” verklaart 
Willemsen. De oplossing ligt 
in vloerisolatie. “Vloerverwar-
ming is geen energiezuinige 
oplossing als de vloer niet 
is geïsoleerd. Zonder vloer- 
isolatie straalt de warmte 
naar de kruipruimte en 
funderingsmuren in plaats 
van naar de woning en is 
de temperatuur in de kruip- 
ruimte vaak hoger dan in de 
woonkamer. Met vloerisolatie 
worden de vloer en de woon-
kamer snel en comfortabel 
warm en bespaar je 40% ex-
tra.” Veel van de besparings- 
effecten van vloerisolatie 
zijn indirect. “Het stooksei-
zoen wordt korter omdat de 
behoefte aan extra warmte 
pas bij een lagere buitentem-
peratuur ontstaat. Omdat de 
vloer warmer is, voel je je al 
comfortabel bij een lagere 
luchttemperatuur.”

Verwarming 1C lager
Veel mensen zetten de ver-
warming één of twee graden 
lager, om de energiekosten 
te drukken. Dat is goed voor 
de portemonnee, maar slecht 
voor de gezondheid, als de 



» Een groendak aanleggen voor meer natuur: www.derbigum.nl
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Een groendak kleurt de stad!

Opdrachtgevers als 
woningbouwver-
enigingen, kan-

toorbouwers en zieken-
huizen kiezen steeds 
vaker voor groendaken. 
“Het maakt de omge-
ving wat vrolijker. Je 
kijkt als patiënt liever 
op plantjes en groen 
dan traditionele dakbe-
dekking,” meent John 
Poppelaars van Derbi-
gum. Zelfs een complete 
tuin is mogelijk. Waar-
bij het zaak is dat het 
groendak waterdicht is.

“Als je dat niet doet, groeit 
het door de overlappen naar 
binnen en heb je vervolgens 
lekkage.” Bij het ontwerp en 
de aanleg van een groendak 
is het onder meer van belang 
dat de dakconstructie sterk 
genoeg is om het gewicht te 
dragen. Vooraf wordt met een 
constructieberekening on-
derzocht of het kan. “Je hebt 
sedumplantjes in cassettes, 
dan valt het gewicht wel 
mee. Maar als je een sedum-
dak met grond aanbrengt, 
dan moet de constructie dat 
aankunnen.”
Derbigum werkt met een 
erkend netwerk van speci-
alisten. “Onze dakdekkers 
zijn heel belangrijk in het 
verhaal. We werken alleen 
samen met erkende dakdek-
kers, echte vakmensen, die 
door ons zijn getraind.” Dit 
alles volgens het vier-ogen-
principe: “Het ontwerp is 
bekeken. Er is controle bij de 
uitvoering. Moeilijke details 
worden met elkaar besproken 
en voordat de plantjes op het 
dak gaan, komt er een extra 
inspectie.” Bij zwaarbegroei-
de daken wordt het dak eerst 
enkele dagen onder water 
gezet. “Bij het ontwerp is het 
belangrijk dat je een compact 
dak in tweelaags-systemen 
maakt, waarbij de dakbedek-
king vast op de isolatie ligt, 
zonder moffeling. Zodat je bij 
een lekkage weet: daar zit 
het.”

Garantie
“De ellende is niet te over-
zien als het misgaat bij de 
installatie van de dakbe-
dekking. Om de lekkage te 
vinden moet je de tuin en 
dakbedekking verwijderen.

Er zijn twee soorten groen-
daken: extensief en intensief. 
Bij de eerste wordt het dak 
bedekt met lichte begroeiing, 
met een sedumtapijt. Dit zijn 
vetplantjes die bestand zijn 
tegen de extreme temperatu-
ren op het dak. Vanwege het 
beperkte gewicht is sedum 
op veel platte daken toepas-
baar. Bij intensieve groen-
daken haal je een compleet 
parkgevoel naar het dak, met 
een inrichting met bomen en 
planten. Je creëert je eigen 
stadsparkje, maar dan in de 
hoogte. Het wordt steeds 
meer ‘leven op daken’. Niet 
alleen de planten, maar ook 
wandelpaden en mooie zit-
hoeken. Zelf groenten telen 
op je daktuin is mogelijk.”

Constructieberekening
Speciaal voor groendaken is 
Derbigum SP WW (wortel-
wereld) ontwikkeld, waarbij 
een stof is toegevoegd die 
de worteluiteinden doodt. 

En zie maar eens te vinden 
en bewijzen wat de oorzaak 
is,” waarschuwt Poppelaars. 
Het is een situatie waar je 
als opdrachtgever, als spra-
ke is van een lekkage, ver 
vandaan wil blijven. “Op zo’n 
moment wil je niet in een 
discussie terechtkomen: wie 
heeft de fout gemaakt en 
wie gaat de kosten beta-
len?” Bij Derbigum loopt 
de opdrachtgever dit risico 
niet. Bij de aanleg wordt een 
garantie afgesloten, waarbij 
het tijdelijk verwijderen en 
terugplaatsen van de daktuin 
is gegarandeerd. “De verant-
woordelijkheid mag geen dis-
cussie zijn voor de opdracht-
gever. We gaan er allemaal 
vanuit dat de aanleg goed 
gebeurt, maar een garantie 

is erg belangrijk,” benadrukt 
Poppelaars. 

Biodiversiteit
De groene daken zijn goed voor 
de stad. Groendaken vangen 
CO2 op, hebben een filteren-
de werking voor de lucht en 
ondersteunen de biodiversiteit 
in de stad. De groendaken 
zijn niet alleen esthetisch 
mooi, maar worden ook steeds 
meer gekozen omdat deze het 
regenwater vasthouden op het 
dak. Natuur op het dak kan de 
overlast tegenhouden. Door het 
water vast te houden op de da-
ken wordt het riool tijdelijk ont-
last. Het water blijft er langer 
op staan, waardoor het riool 
eerst het water van de straten 
kan afvoeren. Daarnaast draagt 
het groen op de daken bij aan 

Door de ruimte op uw dak optimaal te 
benutten als daktuin, voor zonnepanelen of 
waterbuffering maken we samen de wereld 
een stukje beter!

‘No Roof 
to Waste’
Bitumenproducent Derbigum 
is leverancier van de meest 
ecologische tweelaagse en 
bitumineuze dakopbouw 
die beschikbaar is op de 
markt. Snijafval, oude 
dakbanen en productieafval 
worden hergebruikt als 
grondstof voor nieuwe, 100% 
recyclebare dakbedekking, 
Derbigum NT. Met de slogan 
‘No Roof to Waste’ zet het 
familiebedrijf haar duurzame 
doelstelling kracht bij. Als een 
opdrachtgever kiest voor een 
Derbigum NT-dak, krijgt deze 
een CO2-reductiecertificaat.

klimaatadaptatie, waardoor 
de warmte bij extreme hitte 
’s avonds en ’s nachts minder 
lang blijft hangen.
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Onze kenmerken
  Inleg vanaf € 100.000 

  Toezicht door onafhankelĳ ke 
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  Maandelĳ kse renteuitkering 

 Vastgoed als onderpand met 
hypotheekrecht 

  Bewezen trackrecord op 
uitgekeerd rendement 

Wĳ nand Groenen
 CEO

Informatie? 
Scan de QR-code 

“Blijven we náást de 
natuur staan of gaan 
we ons er weer een 
deel van voelen?”

Een wandelend bos? 
Middenin de stad? 
Wie Leeuwarden 

bezoekt, zal allicht even 
in de ogen wrijven. 
Maar die bedriegen niet. 
“De verhalen waarin je 
gelooft, daar handel je 
naar.”

Hoe wandelende bomen ons een spiegel voorhouden
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kertijd mobiliseert het heel 
veel mensen die willen dat 
er dingen veranderen, dat 
er een versnelde verduur-
zaming komt. We doen met 
bijna 5000 vrijwilligers 
het onmogelijke. Daarmee 
willen we de bezoekers een 
‘wow’-gevoel geven én een 
signaal afgeven: als dit kan, 
kan er veel meer.”

Friesland toont lef
De kunstenaar is onder 
de indruk van het lef van 
de provincie. “In Friesland 
snappen ze dat investeren 
in cultuur een belangrijke 
stimulans is voor verbete-
ringen en een verrijking van 

essay ‘Planet Paradise’ 
(2021) de noodzaak om de 
verhouding tussen mens 
en natuur te herzien. Doe-
dens: “Mijn conclusie is: de 
verhalen waarin je gelooft, 
daar handel je naar. Dus als 
het verhaal is dat economi-
sche vooruitgang altijd goed 
is en minder groei slecht 
omdat het tot een recessie 
leidt, dan moet je daar een 
ander verhaal tegenover 
stellen. Cultuur speelt daar-
bij een belangrijke rol, met 
radicale verbeelding kun je 
mensen op een ander spoor 
krijgen door ze een spiegel 
voor te houden. Wat zijn we 
nou aan het doen? Blijven 

1200 bomen in 750 bakken, 
het is niet niks. Dagelijks 
worden 150 bakken door 
vrijwilligers een stukje 
verplaatst door de binnen-
stad van Leeuwarden, tot 
het moment dat ze een 
definitief plekje in de grond 
krijgen. Dit ‘wandelende 
bos’ van zestig verschillen-
de boomsoorten is bedacht 
door landschapskunstenaar 
Bruno Doedens en maakt 
onderdeel uit van Arca-
dia, een 100 dagen durend 
cultureel programma in 
Friesland (nog tot 14 au-
gustus). Doedens wil met 
zijn Bosk-project verbazen, 
verrassen en verwonderen, 
maar vooral ook een ver-
andering stimuleren in de 
manier waarop we ons ver-
houden tot de natuur en de 
aarde als geheel. Doedens: 
“Als mensensoort zijn we 
behoorlijk belastend voor 
de aarde. Maar de beschik-
baarheid van grondstoffen 
is eindig, het gebruik van 
deze planeet niet eindeloos. 
We zullen als mens van een 
belastende soort moeten 
veranderen in een verrijken-
de soort. Alleen, hoe krijg je 
dat voor elkaar?” 

Radicale verbeelding
Doedens beschrijft in zijn 

we náást de natuur staan 
of gaan we ons er weer deel 
van voelen?” 
Doedens is ervan overtuigd 
dat we die omslag kunnen 
maken. “Met het Bosk-pro-
ject probeer ik aan te tonen 
dat je iets kunt doen wat 
feitelijk niet kan. Met ruim 
duizend bomen door een 
stad wandelen, dat is een 
gekke actie, maar tegelij-

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

de toekomst. En dan heb ik 
niet alleen over Bosk, maar 
ook over Arcadia, waarvan 
we een onderdeel zijn. De 
onderliggende boodschap 
van dat cultuurprogramma 
is: in wat voor wereld willen 
we leven? En hoe laten we 
‘m na, hoe zijn we goede 
voorouders?’ Een kunstpro-
ject als Bosk, zegt Doedens, 
laat je in eerste instantie 
iets voelen: “Door te voelen, 
kun je je denken veranderen 
en dan daarnaar handelen, 
daar speel ik mee in mijn 
werk.”  



Hoe wandelende bomen ons een spiegel voorhouden
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HOOFDPARTNERS

c   Floris Leeuwenberg
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“‘Papier hier…’ 
Efteling-held Holle 
Bolle Gijs had een 
visionaire blik.”

Verpakkingen zijn 
van oudsher een 
belangrijk onder-

deel van de afvalberg die 
we met z’n allen produ-
ceren. Die tijd is voorbij. 
Op weg naar een volledig 
circulaire economie is 
ook voor de verpak-
kingswereld een nieuw 
tijdperk aangebroken. 
Met slim en duurzaam 
verpakken is grote eco-
logische én economische 
winst te halen.

De toekomst beter (duurzaam) verpakt

Wat is de stip aan de hori-
zon? Europa streeft naar een 
100% circulaire economie in 
2050. Dit betekent dat tegen 
die tijd álle grondstoffen een 
nieuw leven krijgen en er 
niets meer op de afvalberg 
belandt. Verpakkingen horen 
daarbij. Grote internationale 
verpakkingsbedrijven vervul-
len hierin een voortrekkers-
rol. 

Probleemplastic
Ooit was plastic een veel-
geprezen uitvinding. De stof 
kan goed tegen hitte, geleidt 
geen stroom, gaat superlang 
mee en beschermt tegen 
uitdroging. Totdat in 1997 de 
drijvende plastic vuilnisbelt 
in de oceaan, de ‘plastic 
soep’, ons wakker schudde. 
Plastic werd het symbool 
voor milieuvervuiling. On-
danks apart inzamelen en 
recycling, blijft het lastig om 
hoogwaardige nieuwe pro-
ducten te maken uit de vele 

plasticsoorten. Op jaarbasis 
wordt ca. 250 miljoen ton 
plastic geproduceerd, waar-
van ongeveer de helft voor 
eenmalig gebruik. Jaarlijks 
belandt 8 miljoen ton plas-
tic in zee. Het aandeel van 
micro- en nanoplastics in 
het milieu is onbekend, maar 
waarschijnlijk vele malen 
groter dan de plastic soep in 
de oceanen.

Gebakken lucht
Bij het ontwerp van ver-
pakkingen spelen allerlei 
factoren een rol. Een artikel 
moet efficiënt en veilig wor-
den verpakt en verzonden. 
Gelukkig zijn producenten én 
ontvangers klaar met gebak-
ken lucht. Als alternatief voor 
het gebruik van bubbeltjes-
plastic of luchtkussenfolie 
om een artikel in een veel te 
grote kartonnen doos zonder 
schade te verzenden, zetten 
verpakkingsontwerpers in 
op plasticvrije alternatieve 
verpakkingen, die efficiënt, 
stevig, recyclebaar en liefst 
herbruikbaar zijn.

Papier en karton
Verpakkingen op basis van 
papier en karton zijn de 
perfecte oplossing voor de 
circulaire economie. Het ma-
teriaal is 100% recyclebaar, 

hernieuwbaar en biologisch 
afbreekbaar. Zo’n 80% van 
alle online bestellingen 
wordt verzonden in karton-
nen verpakkingen. Dat heeft 
een keerzijde. Door de popu-
lariteit van online winkelen 
is de prijs van oud papier, de 
grondstof van karton, sterk 
gestegen. De oplossing zit 
in innovatie. Verpakkingen 
met dezelfde afmetingen, 
die voldoet aan alle gestelde 
kwaliteitseisen, maar minder 
karton vragen. 

Papier hier…
De Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Papier- en Kar-
tonfabrieken (VNP) adviseert 
en ondersteunt papier- en 
kartonbedrijven in ons land 
bij het ontwikkelen van pro-
jecten en innovatieve tech-
nologieën om de klimaat-
ambities waar te maken. In 
Europa is Nederland koploper 
op het gebied van hergebruik 
van oud papier. Efteling-held 
Holle Bolle Gijs had een 
visionaire blik. Bijna 90% van 
het gebruikte materiaal voor 
verpakkingen van papier of 
karton heeft oud papier als 
grondstof.

Slim design
Een mooi voorbeeld van 
de vele initiatieven die 
verpakkingsbedrijven zelf 
ontplooien is de Now and 
Next-duurzaamheidsstra-
tegie van DS Smith. Het 
bedrijf richt de focus niet 
alleen op de uitdagingen 
van vandaag, maar ook op 
die van de toekomst, voor de 
generaties na ons. Door slim 
design wil deze verpakkings-
producent tegen 2023 100% 
herbruikbare of recyclebare 
verpakkingen produceren. Al 
in 2025 haalt het bedrijf 1 
miljard stuks probleemplastic 
uit de supermarktschappen, 
optimaliseert het gebruik van 
vezels in de supply chain en 
tegen 2030 vermindert het 
de CO2-emissie met 40% ten 
opzichte van 2019. Mooier 
kunnen zij hun verhaal niet 
verpakken.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

10 tips voor 
circulair verpakken
1.  Hergebruik reststromen 

tot verpakkingsmateriaal
2.  Gebruik een 

monoverpakking
3.  Houd de verzend-

verpakking compact
4.  Kies voor gerecyclede en 

duurzame verpakkingen
5.  Kies voor papier met een 

FSC®- of PEFC™-keurmerk
6.  Verstuur hersluitbare 

verpakkingen
7 Green Shipping – duurzaam 

bestellen en verzenden
8.  Informeer de ontvanger 

over afvalscheiding
9. Verstuur geen doos in 
 een doos
10. Vergroot de afleverkans
(Bron: recycling.com)

EXPERT

DAPHNE SCHIPPEREN, 
SENIOR RECRUITER & 
MARKETING MANAGER ECLECTIC

Hoe zien jullie de 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt?
“Organisaties zijn soms 
op zoek naar het schaap 
met de 5 poten, maar 
moeten accepteren dat 
een 80/20-kandidaat, 
met vier van de vijf 
criteria, in de huidige 
markt ook een goede 
kandidaat kan zijn. We 
proberen altijd de 100% 
kandidaat te zoeken, 
maar letten er vooral 
op dat iemand bij de 
organisatie past. Soms 
is iemand qua cv niet de 
beste kandidaat en tóch 
de beste match.
Het is een 
kandidatenmarkt. Veel 
mensen zijn op zoek 
naar een uitdagende 
baan, niet naar werk of 
een functie die ze altijd 
al hebben gedaan. De 
gesprekken zijn meer 
tweerichtingsverkeer. 
Vroeger had je een 
interview, nu een 
kennismaking. Generatie 
Z kijkt naar het salaris, 
maar ook naar de work-
life balance alsmede de 

cultuur en de waarden 
van de organisatie.”

Is hybride werken een 
blijvertje?
“Hybride werken 
is een soort van 
arbeidsvoorwaarde 
geworden. Voor corona 
was dat nooit een 
discussie, nu is het 
zowat de eerste vraag 
die kandidaten stellen.”

Wat onderscheidt 
EclectiC?
“EclectiC heeft twee 
kanten; we kijken naar 
het belang van de 
kandidaat én van de 
klant. Kwaliteit gaat 
bij ons boven snelheid. 
De laatste jaren werd 
er door ons veelal 
gedetacheerd. Op dit 
moment verschuift de 
focus van klanten ook 
weer naar een vast 
dienstverband. Waarbij 
ze ervoor kunnen kiezen 
om een kandidaat 
het eerste jaar in te 
lenen via EclectiC. 
Eclectic biedt al deze 
contractvormen aan.”

Verpakkingen op 
basis van papier 
en karton zijn de 
perfecte oplossing 
voor de circulaire 
economie.
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Thuis is het scheiden 
van afval inmiddels 
gemeengoed. We 

weten ook waarvoor we 
dat doen. De volgende 
stap is zo veel mogelijk 
bronscheiding op 
openbare locaties, 
zoals op het werk en 
op de sportclub. “Wat 
thuis normaal is, moet 
ook op andere plekken 
normaal worden,” 
vertelt directeur Robbert 
Loos van de Vereniging 
Afvalbedrijven.
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Jaarlijks wordt in 
Nederland zo’n 60 
miljoen ton afval 
geproduceerd. 
80% hiervan 
wordt gerecycled, 
10% ingezet voor 
de productie van 
(duurzame) energie.

Plastic Pact 
Nederland
In een circulaire economie 
praat je niet meer over afval, 
maar over materiaalstromen. 
De kunst is nu deze mate-
riaalstromen hoogwaardig 
te recycleren, met zo min 
mogelijk risico voor mens en 
milieu. Zo werken producen-
ten, winkelbedrijven en de 
rijksoverheid sinds 2019 samen 
in het Plastic Pact Nederland. 
De inmiddels 110 deelnemen-
de bedrijven en organisaties 
delen de volgende doelstelling 
voor 2025:
• alle eenmalige plastic ver-
pakkingen en producten zijn 
100% recyclebaar;
• er is 20% minder plastic op 
de markt;
• minimaal 70% van het een-
malig plastic wordt hoogwaar-
dig gerecycled;
• alle eenmalige plastic pro-
ducten en verpakkingen bevat-
ten minstens 35% gerecycled 
of biobased materiaal.

(Bron: RIVM, 
Meer met minder plastic)

Recyclaat
Wat helpt, is dat de prijzen 
voor recyclaat nu goed zijn. 
“Het gerecyclede materiaal 
moet concurreren met pri-
maire grondstoffen. Recyclaat 
vindt nu gemakkelijker zijn 
weg naar de markt dan een 
tijdje geleden.” Evengoed is 
er nog een lange weg te gaan 
om de concurrentiepositie 
van recyclaat ten opzichte van 
primaire grondstoffen struc-
tureel in een goede verhou-
ding te krijgen. De Green Deal 
van de Europese Commissie, 
met verplichte percentages 
recyclaat bij het maken van 
nieuwe producten, is een 
duw in de goede richting, 
stelt Loos vast. Voor plastic 
verpakkingen wordt er gericht 

Van de ruim vijf miljoen 
ton afval die de KWD-sec-
tor (kantoor-, winkel- en 
dienstensector) jaarlijks 
produceert, wordt ongeveer 
de helft gerecycled. De 
Vereniging Afvalbedrijven 
wil net als de overheid de 
hoeveelheid restafval uit de 
KWD-sector reduceren tot 
een miljoen ton.

Maatwerk in 
afvalscheiding
“Er gaat nog zoveel ma-
teriaal verloren voor de 
samenleving. De afvalstro-
men van kantoren, win-
kels, sportclubs en andere 
openbare ruimten, zoals 
horecalocaties en in het 
openbaar vervoer, worden 
nog marginaal gescheiden. 
Dat wordt grotendeels als 
restafval verwerkt, wat niet 
nodig is,” stelt Loos. “Als we 
het hebben over recycling 
van afvalstromen valt hier 
nog een wereld te winnen. 
De bedrijfsafvalinzamelaars 
zijn prima geëquipeerd 
om maatwerk te leveren 
in afvalscheiding. Het is 
zaak dat we ons daar meer 
bewust van worden en op 
ons werk of bij de sportclub 
vragen ‘waarom is dat hier 
nog niet geregeld?’. Ik zie 
genoeg voorbeelden van 
sportverenigingen waar 
niet alleen een restafvalbak 
staat, maar ook één met 
de sticker ‘plastic’. En dat 
werkt!”

Zuivere stromen
De transitie naar een 
circulaire economie heeft 
onder meer als doel om 
de afhankelijkheid van 
primaire grondstoffen te 
reduceren. Voor Robbert 
Loos is het klip en klaar: 
“Afval scheiden levert een 
grote bijdrage aan onze 
duurzaamheidsdoelen. Om 
de verschillende afvalstro-
men goed te kunnen ver-
werken tot grondstoffen 
voor nieuwe materialen, is 
het belangrijk dat ze bij de 
bron worden gescheiden. 

Oók op het werk is afval scheiden zinvol

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

op een recyclaat van 30%. 
“Bij het verplicht bijmengen 
van benzine en diesel met 
biobrandstoffen hebben we 
dat ook gezien. De plannen 
van Eurocommissaris Timmer-
mans gaan hetzelfde doen 
voor verschillende materialen-
stromen. Dat gaat helpen om 
het primaire gebruik verder 
terug te dringen, wat we als 
samenleving ook moeten wil-
len. De afvalbedrijven en de 
recyclingindustrie zijn goed 
in staat om dit proces vorm 
te geven. Vanaf het moment 
dat iemand ergens van af wil 
tot het moment dat iets heel 
goed opnieuw gebruikt kan 
worden. Dit dringt het gebruik 
van primaire grondstoffen 
terug.”

Zodat we zuivere stromen 
hebben van gelijksoortige 
materialen die goed gerecy-
cled kunnen worden en een 
nieuw leven krijgen in de 
verpakkingsindustrie en de 
maakindustrie.” 



»Meer informatie: www.prezero.nl

DUURZAAM LEVEN | 23

IN SAMENWERKING MET PREZERO

PreZero in 
Nederland

Bij PreZero maken we de weg 
vrij voor een samenleving 
die minder verbruikt. Een 
samenleving die meer en 
meer circulair wordt. Waarin 
alle afval waarde heeft. 
We werken samen met 
gemeenten, ziekenhuizen, 
bedrijven en scholen. In 
overleg zoeken we naar de 
beste oplossingen en komen 
we op nieuwe ideeën. Met 
2.100 collega’s, 55 vestigingen 
en 80.000 klanten verspreid 
over het land brengen we 
een duurzaam morgen steeds 
dichterbij.

“We kunnen veel 
effectiever aan een 
duurzame toekomst 
bouwen door samen 
te werken”

Het is mogelijk 
om schaarste te 
reduceren door 
kringlopen te sluiten

Een samenleving zonder afval. Wat als het lukt

Wat als het lukt 
om minder 
grondstoffen 

te gebruiken en de 
aarde niet langer uit te 
putten? Wat als er écht 
iets verandert in de 
wereld? Wieger Droogh, 
CEO van PreZero, vertelt 
enthousiast over de 
toekomstvisie van zijn 
organisatie. PreZero is 
ervan overtuigd dat we 
ons idee van gebruik 
en hergebruik kunnen 
veranderen. 

“Dagelijks bewijzen we al dat 
circulariteit mogelijk is”, zegt 
Droogh tot slot. “Tegelijkertijd 
hebben we nog een lange weg 
te gaan. We hebben de ambi-
tie om die weg af te leggen. 
Stap voor stap. Maar dat lukt 
alleen als we het samen doen. 
Stel je voor, wat als het lukt 
om dingen te creëren zonder 
de aarde uit te putten. Wat 
als we met elkaar de cirkel 
kunnen sluiten.” 

alleen aangeven waar je goed 
in bent, maar ook waar je niet 
goed in bent. Die kwetsbaar-
heid moet je durven tonen.” 
Tot nu toe slaagt Droogh er 
goed in om partners te vinden. 
Zo heeft PreZero de handen 
ineengeslagen met andere 
recyclingbedrijven. “In onze 
sector is de laatste jaren 
steeds duidelijker geworden 
dat we veel effectiever aan 
een duurzame toekomst kun-
nen bouwen door samen te 
werken en ook echt dingen an-
ders te gaan doen.” Een mooi 
voorbeeld is Green Collective. 
Een initiatief van PreZero en 
Renewi dat afvalinzamelaars 
verenigt om samen bedrijfsaf-
val op te halen in binnenste-

De naam PreZero is nieuw 
in Nederland. Maar erach-
ter schuilt een vertrouwd 
bedrijf dat al jaren actief 
is in afvalmanagement en 
recycling. PreZero is onder-
deel van de Schwarz Group, 
die ook eigenaar van de Lidl 
is. PreZero haalt afval op en 
maakt er nieuwe grondstoffen 
van. “Wij willen een verschil 
maken”, zegt Droogh. “Bijdra-
gen aan een samenleving die 
minder nieuwe grondstoffen 
nodig heeft en meer en meer 
circulair wordt. Ons doel is 
steeds meer cirkels te sluiten. 
We zijn bijvoorbeeld het enige 
bedrijf ter wereld dat verpak-
kingskringlopen volledig kan 
sluiten. Door totaal andere 
verpakkingen te ontwerpen en 
door van gebruikt plastic nieu-
we producten te maken. Met 
onze kennis willen we graag 
andere ondernemingen helpen 
om stappen te zetten op weg 
naar een duurzaam morgen.”
 
Handen ineenslaan
PreZero wil meer kringlopen 
sluiten. Volgens het bedrijf 
moet je dat niet in je eentje 
willen doen. Droogh zoekt 
daarom de samenwerking op 
met andere partijen. “Het gaat 
om het benutten van elkaars 
kracht. Als bedrijf moet je niet 

den. Met gezamenlijke wagens 
en via gecombineerde inza-
melroutes. Droogh: “Zo zorgen 
we voor een forse afname van 
de uitstoot van schadelijke 
stoffen in stadscentra.”

Vooruit denken
Op meer manieren is PreZero 
bezig duurzaamheid en cir-
culariteit dichterbij te bren-
gen. Neem bijvoorbeeld de 
afvalstroom hout. “Afvalhout 
moet je níét verbranden”, zegt 
Droogh resoluut. “Ik begrijp 
het wel, want financieel is 
verbranden op dit moment 
gunstiger. Maar het is zonde, 
want van afvalhout kun je 
veel nieuwe producten maken. 
Bovendien hoef je dan minder 
bomen te kappen. Je merkt dat 
hout en ook andere grond-
stoffen schaars zijn en steeds 
duurder worden. Het is een 
voorbode van wat de wereld 
straks te wachten staat als 
grondstoffen door uitputting 
schaars worden. Het is echter 
mogelijk om die schaarste te 
reduceren door minder te con-
sumeren en kringlopen te slui-
ten. Dus kijken wij niet alleen 
naar wat nu financieel het 
gunstigste is, maar denken we 
ook vooruit op een wat lange-
re termijn. Daarom hebben we 
geïnvesteerd in een fabriek 
waar we afvalhout verwer-
ken tot nieuwe houtblokken 

voor pallets maar mogelijk 
straks ook balken. Zo zorgen 
we voor nieuwe grondstoffen 
en dragen we indirect ook bij 
aan het verminderen van de 
CO2-uitstoot in Nederland. 
Want als we meer recyclen, 
hoeft er minder geproduceerd 
te worden.”

Cirkel sluiten
Voor veel meer soorten afval 
moet de kringloop worden 
gesloten. De medewerkers van 
PreZero zijn voortdurend op 
zoek naar mogelijkheden om 
te recyclen of te hergebruiken. 
Regelmatig worden nieuwe 
methoden uitgetest. Het gaat 
met vallen en opstaan. Een 
grote dosis doorzettingsver-
mogen is dus geen overbodige 
luxe. Zo werkt PreZero aan de 
recycling van windmolenwie-
ken. De wieken zijn gemaakt 
van supersterk composiet. Ze 
gaan echter maar een paar 
decennia mee. Zonder oplos-
sing dreigt een afvalberg van 
afgedankte wieken die hoger 
en hoger wordt. Droogh: “Met 
partners onderzoeken we daar-
om hoe we de wieken kunnen 
recyclen tot bijvoorbeeld 
planken voor brugdekken en 
steigers.” Er zijn ook voorbeel-
den van circulariteit die zich al 
hebben bewezen, en waar Pre-
Zero liever vandaag dan mor-
gen mee start. Van oud-papier 
isolatiemateriaal maken 
bijvoorbeeld. Zweden laat zien 
dat dit prima kan: tempera-
tuurbestendig, geluidswerend 
en volledig circulair isolatie-
materiaal. Alleen ontbreekt 
het in Nederland vooralsnog 
aan voldoende afnemers uit 
de bouwsector die het materi-
aal willen gebruiken. Partijen 
dus die ook hun nek durven 
uitsteken. 

Wieger Droogh
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“Woningen heb je altijd nodig, de behoefte is er”

Om het enorme 
woningtekort op 
te lossen en te 

zorgen voor betaalbare 
woonruimte moeten tot 
2030 ongeveer 1 miljoen 
woningen worden 
gebouwd. 

“Als een schakel van 
de keten niet goed 
functioneert, heeft de 
hele bouwsector daar 
last van.”

door de vergunningenmolen, 
waarmee je het bouwtempo 
versnelt.” Een andere oplos-
sing om een doorbraak te 
forceren om de woningbouw 
te versnellen, is locaties die 
de komende vijftien, twintig 
jaar niet voor andere doelen 
kunt inzetten, te gebruiken 
voor flexwoningen. “Daarmee 
haal je de druk van de woning-
markt, waarmee je de regu-
liere woningbouw de ruimte 
geeft om zich te herstellen en 
de keten opnieuw te organi-
seren. Met het huidige tempo 
worden de achterstanden 
alleen maar groter.”
De modulaire bouw kan veel 
makkelijker opschalen dan de 
traditionele bouw, vertelt Van 
de Linde. “Er is een onbenutte 
capaciteit. Industriële bouwers 
hebben vaak een netwerk van 
toeleveranciers om zich heen 
die mee kunnen opschalen, 
omdat het steeds dezelfde 

in hun gezinswoning blijven 
wonen, omdat ze geen kans 
maken op de woningmarkt. 
Als je meer geschikte wonin-
gen voor ouderen krijgt, komt 
de doorstroming op gang en 
komen de eengezinswoningen 
beschikbaar voor gezinnen.” 
Hetzelfde geldt voor midden-
huur. “Het aanbod van wonin-
gen met een huur die bereik-
baar is voor middeninkomens 
is er gewoon niet.”

Grondposities
Gemeenten hebben steeds 
minder grondposities, stelt Ka-
rakus vast. “Dat is een van de 
grootste problemen. Je moet 
naar nieuwe manieren kijken 
hoe je als gemeente aan de 
juiste knoppen kunt draaien 
om de woningmarkt te sti-
muleren.” Woningcorporaties 
hebben last van de stijgende 
bouwprijzen. “Ze hebben een 
plafond in hun huuropbreng-

“Bij woningbouw moet je altijd 
doorbouwen, crisis of niet. Je 
moet een systeem ontwikke-
len dat het kan, want als je 
eenmaal stilligt, ben je zomaar 
een aantal jaren kwijt voordat 
je weer helemaal bent opge-
start. Dat merken we nu ook. 
Als wethouder van Rotterdam 
heb ik in de bouwcrisis na 
2010 maatregelen genomen 
om door te bouwen. We wer-
den voor gek gezien,” vertelt 
Hamit Karakus, bestuurslid 
van Stichting Wijkverbetering 
Rotterdam Zuid en RvC-lid 
van woningcorporatie Woon-
compas en Eigen Haard.” Zijn 
boodschap: als een schakel 
van de keten niet goed func-
tioneert, heeft de hele sector 
daar last van. “Je moet de ke-
ten zo organiseren dat je altijd 
kunt doorgaan met bouwen, 
want de behoefte is er. Tijdens 
de crisis waren mensen terug-
houdend om te kopen en nu 
komen we 1 miljoen woningen 
te kort? Woningen heb je altijd 
nodig, huur of koop.”
Niet alleen is er een tekort 
aan woningen, er is ook een 
tekort aan passende wonin-
gen, stelt directeur Joziene 
van de Linde van modulaire 
bouwer De Meeuw. “Er is be-
hoefte aan kleinere woningen. 
Heel veel ouderen moeten 

sten. Het betekent dat je met 
name voor de corporaties de 
keten goedkoper moet maken. 
Een woningbouwcorporatie is 
een vaste partner in de stad. 
Die zou je meer ruimte moe-
ten geven om nieuwe concep-
ten te bedenken,” benadrukt 
Karakus. “Een onderdeel van 
de afspraak zou kunnen zijn, 
dat je een typekeuring voor 
een woning krijgt.” Dat kan 
fabrieksmatig zijn, maar ook 
traditionele bouw. “Zo’n pro-
ject hoeft dan niet opnieuw 
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producten zijn die ze leveren.” 
Modulaire, geprefabriceerde 
bouw heeft bovendien een 
ander voordeel want is veel 
verder qua circulair bouwen 
dan de traditionele bouw. Het 
zeer efficiënte productieproces 
in de fabriek en het minimale 
aantal transportbewegingen 
dragen bij aan een fors lagere 
uitstoot van CO2. “De circu-
laire doelen gaan we met 
gemak halen als conceptwo-
ningen voorrang krijgen. We 
hergebruiken nagenoeg alles 
van onze gebouwen. Zelfs als 
we slopen dan gebruiken we 
onderdelen in nieuwe gebou-
wen”, aldus Van de Linde.
“We kunnen onze productie 
eenvoudig en snel opschalen. 
Daarom ben ik optimistisch. 
Het is in Nederland al vaker 
gelukt om in korte tijd 100.000 
woningen te bouwen. Ik zie 
niet in waarom dat nu niet 
kan, al zijn er wel een paar 
dingen die eerst moeten 
veranderen. Het is de uit-
daging om te kijken hoe we 
procedures kunnen versnellen 
om op te schalen. De proce-
dures zijn vooral ingestoken 
op traditioneel bouwen en 
nog niet ingericht op nieuwe 
vormen van bouwen.” Ze is 
overtuigd dat het doel van 1 
miljoen woningen haalbaar is. 
Ze maakt een vergelijking met 
de Olympische Spelen. “Als je 
de Spelen wilt halen en zegt 
‘het gaat me nooit lukken’ dan 
haal je het ook niet. Je moet 
ervoor gaan en er ook alles 
voor doen om het te halen. Die 
twee dingen hangen samen.”



» Kijk voor meer info op: www.services.totalenergies.nl

“We nemen de 
duurzaamheidsrol 
op ons, vanuit de 
gedachte dat we naar 
schone brandstoffen 
en minder CO2-
uitstoot moeten.”

Op weg naar ‘zero emissie’ 
en verduurzaming van het 
vervoer speelt TotalEnergies 
een voortrekkersrol. De afge-
lopen jaren is het energiebe-
drijf met 10.000 oplaadpun-
ten in de publieke ruimte, bij 
bedrijven en langs snelwegen 
uitgegroeid tot een van de 
grootste laadpaaloperators 
van Nederland. TotalEnergies 
bouwt bovendien aan een 
netwerk van waterstofstati-
ons in Duitsland, Frankrijk en 
de Benelux. 

Duurzame energiemix
TotalEnergies is in Europa 
al langere tijd voorloper in 
de energietransitie. In 2008 
plaatste het bedrijf in België 
het eerste waterstofstati-
on van Europa. En in 2011 
de eerste laadpaal op een 
Nederlands tankstation. “De 
investeringen die we doen, 
zijn langetermijninveste-
ringen, omdat we in een 
duurzame toekomst geloven. 
We zetten bijvoorbeeld in op 
het opwekken van duurzame 
groene stroom, onder meer 
voor elektrisch vervoer (EV) 
en voor groene waterstof. 
Het is niet alleen ons streven 
om onze eigen CO2-uitstoot 
te verminderen. We sturen 
ook actief op het vermin-
deren van de CO2-footprint 
van onze klanten en hoe we 
hen kunnen helpen,” vertelt 
Sasa Marinic, project deve-
loper hydrogen. Zijn collega, 
Hans Herngreen (Manager 
Operations & Services eMo-
bility): “Onder het adagium 
‘available, affordable and 
clean’ willen we duurzame en 
schone energie beschikbaar 
en betaalbaar maken voor 
een grote groep”

“Daarbij optimaliseren wij 

de energiedragers in het 
transport en logistiek per 
segment. Voor personenver-
voer en lichte bedrijfswagens 
is dat toenemend elektrisch. 
We zien namelijk een sterke 
groei van stroomafname op 
onze laadpalen. Voor zwaar 
vrachtverkeer en internati-
onaal transport is dat in de 
toekomst vooral waterstof.” 

“Maar het is niet het een 
of het ander, het is allebei,” 
benadrukt Marinic. “Dat het 
duurzaam en groen moet zijn, 
zijn we met z’n allen over 
eens. Willen we als Total- 
Energies CO2-neutraal zijn in 
2050, dan moeten de pro-
ducten en energiemix die we 
aanbieden duurzamer zijn. 
Elektrisch vervoer (EV) en 
waterstof zijn daar onderdeel 
van. Voor personenauto’s lijkt 
EV het meest voor de hand 
liggend. Voor professioneel 
personenvervoer, zoals taxi- 
en OV-bedrijven, is waterstof 
ook een optie.”

Patstelling doorbreken
Elektrisch rijden heeft een 
vlucht genomen, het aanbod 
van elektrische auto’s is flink 
toegenomen. Steden verduur-

zamen en vergroenen, kiezen 
voor volledig ‘zero emissie’, 
waardoor vervoer met lichte 
bedrijfswagens, zoals kleine 
bestelbusjes, daar elektrisch 
wordt. “Heel lang was sprake 
van een kip-ei-situatie: is de 
auto er, is de infrastructuur 
er? Die patstelling is doorbro-
ken. Je ziet een hockeystick, 
de technologie, toepassing 
en acceptatie is een feit,” 
aldus Herngreen. 
Diezelfde strategie volgt 
TotalEnergies Marketing Ne-
derland voor waterstof. Voor 
waterstof ziet TotalEnergies 
vooral een grote rol in het 
(internationale) vrachtvervoer 
weggelegd, vertelt Marinic. 
“Voor zwaar verkeer zijn de 
batterijen vaak te zwaar, 
dat gaat ten koste van de 
laadruimte. Bovendien heb je 
een beperkt bereik en duurt 
het laden te lang. Het is een 

stukje efficiëntie. Een truck 
moet niet te lang stilstaan. 
Het voornaamste voordeel 
van waterstof is de enkele 
vulling. Een vrachtauto kan 
op een volle tank 900 km rij-
den. In een kwartier, twintig 
minuten is de tank gevuld.” 
TotalEnergies in Nederland 
realiseerde inmiddels vier 
waterstoftankstations – de 
laatste in Breda – en opent 
dit jaar nog twee, drie nieu-
we waterstoftankstations. 
Het aantal waterstofvoer-
tuigen is nog klein, maar de 
groei mag niet beperkt wor-
den door te weinig vulstati-
ons. In 2030 wil TotalEner-
gies in de Benelux, Frankrijk 
en Duitsland een netwerk 
van 150 waterstofstations 
operationeel hebben. Het-
zelfde heeft het energiebe-
drijf eerder gedaan met CNG 
(groengas). 

Samenwerken
“Onze klanten hebben be-
hoefte om te verduurzamen. 
De vraag is hoe je dat samen 
vormgeeft. We hebben elkaar 
namelijk nodig in dat traject. 
Voor de klant is het belang-
rijk om een betrouwbare 
partner te hebben op wie ze 
kunnen rekenen en die over 
een brede kennis van het 
energielandschap beschikt. 
Ook met vrachtwagenprodu-
centen werken we samen, 
om te weten aan welke eisen 
een waterstoftankstation 
moet voldoen. Simpelweg om 
de energietransitie mogelijk 
te maken.” 
Herngreen en Marinic zijn 
afkomstig van PitPoint Clean 
Fuels, dat in 2020 is geïn-
tegreerd in TotalEnergies. 
“Idealisme zit er bij ons in. 
We werkten altijd al met de 
gedachte van ‘zero emissie’, 
schone brandstof, schoon 
transport. Dat was de missie 
van PitPoint. TotalEnergies 
heeft dat omarmd. Om die 
reden heeft Total afgelopen 
najaar haar naam veranderd 
in TotalEnergies. We zijn 
geen traditionele brandstof-
leverancier meer. We zijn 
een multi-energiebedrijf, dat 
energie wil leveren aan de 
klant, in verschillende seg-
menten en voor verschillen-
de toepassingen. Vanuit de 
gedachte dat we naar schone 
brandstoffen en minder 
CO2-uitstoot moeten, nemen 
we echt de duurzaamheidsrol 
op ons. Daar maken we ons 
sterk voor en we zien ook het 
succes.” In de afgelopen ja-
ren heeft TotalEnergies Mar-
keting Nederland een aantal 
grote concessies gewonnen 
voor de exploitatie van 
laadpunten in Noord-Holland, 
Utrecht, Flevoland en Fries-
land, en in de steden Utrecht 
en Amsterdam. Hiervan zijn 
er inmiddels al 10.000 in 
gebruik. Met de opening van 
drie waterstofstations later 
dit jaar verstevigt TotalEner-
gies in Nederland haar posi-
tie als marktleider in water-
stof voor het wegverkeer. “Zo 
maken wij de energietransi-
tie mogelijk”.

In 2050 wil 
TotalEnergies 
CO2-neutraal zijn. 

Om dat te bereiken 
investeert het bedrijf 
in toenemende 
mate in duurzame 
energiebronnen. 
Daarmee is 
TotalEnergies in 
Nederland inmiddels 
een van de koplopers 
in de energietransitie 
in het verkeer over de 
weg. Het energiebedrijf 
zet vol in op de 
laadinfrastructuur voor 
elektrisch vervoer en op 
vervoer op waterstof.

TotalEnergies loopt voorop bij aanleg 
laadinfra en waterstofstations
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Energietransitie, netcongestie, GVO’s. Ik weet 
dat het ingewikkeld lĳ kt. Daarom stapte ik in bad 
om jouw aandacht te grĳ pen en je uit te leggen 
hoe je jouw bedrĳ f écht kan verduurzamen.

Nieuwsgierig? Kom naar groendus.nl

Verduurzamen 
complex?

DUURZAAM LEVEN: ENERGIETRANSITIE

Huishoudens en 
ondernemingen 
hebben last van 

de hoge energieprijzen. 
Om de hogere 
energierekening voor 
mkb-bedrijven deels te 
compenseren, gaat de 
belasting op energie 
voor bedrijven in 2022 
eenmalig omlaag. 
Voor een structurele 
oplossing voor de 
volatiele energieprijzen 
is verduurzaming van 
bedrijfspanden en (zelf) 
groene stroom opwekken 
de enige duurzame 
oplossing. Het kán en het 
móet.

Gemiddeld is de 
CO2-uitstoot van 
een bedrijventerrein 
gelijk aan die van 
2300 woningen

nu nog sprake van netcon-
gestie, wat invloed heeft op 
de leveringszekerheid. Het 
zorgt ervoor dat bedrijven 
niet alleen moeten naden-
ken en op zoek gaan naar 
duurzame bronnen, maar 
ook op zoek moeten naar 
slimme opslag van energie, 
individueel of collectief. 

Energietransitie
De oorlog in Oekraïne en het 
Klimaatrapport 2022 van het 
IPCC – met de waarschuwing 
dat de komende jaren cru-
ciaal zijn om de doelen van 
het Parijsakkoord te halen 
– zetten extra druk achter de 
energietransitie. Kern van de 
transitie is de overgang van 
fossiele brandstoffen naar 
duurzame, groene energie. 
In 2050 moet Nederland 
volledig zijn overgestapt op 
duurzame energie. De ont-
wikkelingen gaan hard. Zon-
ne-energie is ten opzichte 
van 2020 met 26% gegroeid. 
Afgelopen april werd voor 
het eerst bijna de helft van 
de stroom duurzaam opge-
wekt. Van al het energiever-
bruik in 2021 was ongeveer 
12,5% hernieuwbaar (bron: 
Energieopwek.nl).

Niet alleen de hoge ener-
gieprijzen dwingen onderne-
mers om werk te maken van 
verduurzaming. Bedrijven 
en instellingen die per jaar 
50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas of een 
equivalent daarvan verbrui-
ken, zijn nu al verplicht om 
alle energiezuinige maat-
regelen te nemen met een 
terugverdientijd van vijf jaar 
of minder. En vanaf 1 januari 
2023 moet ieder kantoorge-
bouw met een oppervlakte 
van 100 m2 of meer ener-
gielabel C of hoger hebben. 
Investeren in duurzaamheid 
en energiebesparing hoort 
daarom thuis in de langeter-
mijnstrategie van de onder-
neming.

Leveringszekerheid
Het verduurzamen van je 
onderneming begint met 
praktische maatregelen. 
Grotere stappen zetten kan 
individueel of collectief, als 
je op een bedrijventerrein 
bent gevestigd. Onderne-
mers(verenigingen) en ge-
meenten willen wel aan de 
slag met de verduurzaming 
van bedrijventerreinen, 
maar weten vaak niet hoe 
te beginnen. Gemiddeld is 
de CO2-uitstoot van een be-
drijventerrein gelijk aan die 
van 2300 woningen, volgens 
berekeningen van TNO. Voor 
de bedrijventerreinen in 
Noord-Holland Noord en de 
Metropoolregio Amsterdam 
is onderzocht waar de kan-
sen liggen voor de energie-
transitie. Daarbij is gekeken 
naar zaken als de ener-
gielabels van gebouwen, de 
ruimte voor zonnepanelen 
op daken en het gebruik van 
restwarmte.
Het succes van duurzame 
energie heeft een keerzijde. 
Zon en wind zijn onvoor-
spelbaar. Bij veel aanbod is 

Nú is het moment om te 
kiezen voor duurzame energie

Zodat je je eigen duurzame 
stroomvoorziening hebt en 
het energienet alleen nog 
als back-up nodig hebt. Het 
is de volgende stap richting 
duurzame energie-autono-
mie.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

EXPERT

MIKE STERKENBURG, 
MANAGER INFRADIENSTEN 
JOULZ

Halen we de klimaatdoe-
len van 2030?
“Zoals het nu loopt niet. 
De verduurzaming van 
het energiesysteem loopt 
vertraging op door de 
mismatch tussen vraag en 
aanbod. Het aanbod van 
wind- en zonne-energie 
neemt hard toe – halver-
wege april was bijna 54 
procent van de gebruikte 
elektriciteit afkomstig uit 
hernieuwbare bronnen. 
Alleen kan het elektrici-
teitsnet het groeiende 
stroomgebruik niet aan.”

Hoe zorg je voor een 
versnelling?
“Er moet veel meer decen-
trale productie en con-
sumptie komen. Dat kan 
door de aanleg van decen-
trale energienetwerken 
en door samenwerking in 
energiecoöperaties. Joulz 
heeft de technologische 
kennis en oplossing om 
ondernemers te helpen die 
willen verduurzamen. Ook 
in gebieden waar netcon-

gestie is. De energietran-
sitie versnellen, dat kan 
niemand alleen. Lokale 
samenwerking door ge-
biedsbeheerders, gemeen-
te, projectontwikkelaars, 
netbeheerders en aan-
bieders van energie- en 
energie-infra is de sleutel 
voor energievoorziening in 
congestiegebied.”

Wat is er nog meer no-
dig?
Deregulering. De bestaan-
de regels en normen zijn 
vaak bottlenecks. Nu krijg 
je nog te vaak ‘kan niet’ 
te horen. De ambitie moet 
zijn ‘wat kan er wel?’. 
Netbeheerders moeten de 
samenwerking zoeken en 
gemeenten meer oplos-
singsgericht meedenken. 
Het is een gezamenlijk 
probleem. Het duurt nog 
jaren tot de capaciteit van 
het hoogspanningsnet is 
vergroot en het weer aan 
de vraag kan voldoen. Daar 
moeten én kunnen we niet 
op wachten.”
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De energietransitie 
is een tsunami 
geworden, die 
niet ophoudt bij 
netcongestie.

Netbeheerders kun-
nen door de fors 
gestegen ener-

gievraag op veel plek-
ken in Nederland geen 
stroom leveren. Met 
een Virtual Power Grid 
heeft Joulz de oplossing 
voor een kleinschalig, 
zelfvoorzienend ener-
gienetwerk. Met dit 
slimme energiemanage-
mentsysteem kan vraag 
en aanbod van energie 
toch op elkaar worden 
afgestemd en kan de 
bouw van nieuwe bedrij-
venterreinen en dis-
tributiecentra gewoon 
doorgang vinden.

naar dit soort oplossingen. Om 
het project in Hoofddorp van 
de grond te krijgen, hebben 
gebiedsontwikkelaar SADC, 
de betrokken ondernemers, 
netbeheerder Liander, Spectral 
Energy en Joulz de handen 
ineengeslagen. De lokaal op-
gewekte stroom wordt gedeeld 
met de bedrijven op Schiphol 
Trade Park. “Van oudsher zijn de 
installaties afgestemd op het 
individuele piekverbruik, voor 
maximale leveringszekerheid. 
Maar in de coöperatie wordt 
gebruik gemaakt van real- 
time-informatie over de ge-
bruiksprofielen van de aange-
sloten bedrijven in combinatie 
met weersvoorspellingen, gas-
prijzen van verschillende leve-
ranciers en batterijcapaciteit. 
Door de slimme afstemming 
van vraag en aanbod is nooit 
meer transportvermogen nodig 
dan die vier aansluitingen die 
beschikbaar zijn, voor vijftien 
bedrijven. Het systeem zet 
de meest duurzame energie 
als eerste in. De coöperatie is 
hoofdzakelijk zelfvoorzienend. 
Het gaat hier echt om een 

aan. “Door de hoge grondprijs 
kunnen ze niet wachten op 
een aansluiting. Het betekent 
dat er iets voor moet worden 
verzonnen. Lokaal opwek-
ken en gebruiken, en alleen 
het overschot terugleveren, 
is nu de beste oplossing.” 
Joulz heeft een innovatieve 
oplossing ontwikkeld die 
duurzaam is, een ‘virtuele 
off-grid situatie’ waarbij het 
energieprofiel leidend is. Bij de 
aanpak wordt zonne-energie 
opgewekt en opgeslagen in 
batterijen. Het systeem wordt 
slim aangestuurd door algo-
ritmes. Een voorbeeld is het 
project op Schiphol Trade Park 
in Hoofddorp, dat geen afna-
mecapaciteit krijgt vanwege 
de overbelasting op het net. 
Met een Virtual Power Grid is 
de oplossing gevonden. Het 
pand neemt geen stroom af, 
maar kan wel de zelf opge-
wekte stroom terugleveren. 
Joulz zorgt er met het Virtual 
Power Grid voor dat het pand 
stroom krijgt met een leve-
ringsbetrouwbaarheid van 
99,99 procent. “We zijn een 
technisch bedrijf. We bie-
den een energiesysteem dat 
de betrouwbaarheid van de 
energieleverantie voorop heeft 
staan. Er is voldoende back-up 
aanwezig.”

Energiecoöperatie
Ook de andere bedrijven op 
Schiphol Trade Park zochten 

Door de fors gestegen energie-
vraag is het elektriciteitsnet 
in Nederland in de afgelopen 
jaren als het ware dichtge-
slibd. Vanwege deze zogeheten 
netcongestie kan de netbe-
heerder geen stroom leveren 
op veel plekken in Nederland. 
De capaciteitsproblemen 
op het energienet spelen 
al langer. Het beleid van de 
overheid, met subsidies voor 
zonnepanelen, warmtepompen 
en elektrisch laden heeft dit 
probleem nog verder versneld, 
meent manager infradiensten 
Mike Sterkenburg van Joulz. 
“Het probleem was te voorzien. 
Vraag en aanbod zijn hierbij 
nooit goed op elkaar afge-
stemd.”
“De netcongestie is niet langer 
alleen een technisch onder-
werp. Het begint meer en 
meer een politiek vraagstuk te 
worden, waarbij de discussie 
draait om de vraag: wie moet 
er voorrang krijgen? Gaat de 
woningbouw vóór de econo-
mische vooruitgang? Die vraag 
gaat ons allemaal raken.” 
Sterkenburg benadrukt dat de 
problemen de komende jaren 
alleen nog maar zullen toene-
men, door de noodzaak om van 
het aardgas af te gaan. “De 
elektrificering van warmte is 
waarschijnlijk de grootste ac-
celerator van de elektriciteits-
vraag die de komende jaren 
gaat spelen. En ook híer geldt: 
je kunt er niet omheen. Je 
móet het doen. Het betekent 
dat er een integraal energiebe-
leid moet komen.”

Lokaal opwekken
Veel projectontwikkelaars 
lopen bij bestaande projec-
ten tegen de netcongestie 

systeeminnovatie. Je creëert 
een klein elektriciteitsnet in 
een gebied waar veel economi-
sche activiteit en woningbouw 
is, waardoor je toch een nieuw 
vastgoedproject kunt ontwik-
kelen. De normgeving staat dit 
eigenlijk niet toe. Het positie-
ve van Liander is dat ze echt 
meedenkt en dat de gemeente 
de nieuwe energiecoöperatie 
als pilot ziet,” stelt Sterken-
burg. “Je moet geloven in het 
verhaal. Je moet er echt achter 
staan. Het was niet gelukt 
zonder een gedeelde duur-
zame visie en inzet van alle 
betrokken partijen. Het vraagt 
veel inspanning om het project 
praktisch en technisch voor 
elkaar te krijgen. Hetzelfde 
geldt voor de samenwerking in 
de coöperatie.” 

Nieuw tijdperk
Sterkenburg verwacht dat er 
meer off-grid oplossingen en 
coöperaties zullen volgen. “Dit 
is een nieuw tijdperk, dat om 
andere organisatievormen 
vraagt. Dit gaat onderdeel wor-
den van onze energiesamenle-
ving. Je kunt vooral het verschil 
maken in een congestiegebied 
door samenwerking. Samen-
werking bij lokaal duurzame 
energie opwekken en deze ook 
lokaal gebruiken.” Hij gebruikt 
de Johan Cruyff Arena in 
Amsterdam als voorbeeld voor 
hoe de bestaande regelgeving 
eenvoudige oplossingen in de 

weg staat. “Het stadiondak 
ligt vol met zonnepanelen, de 
energie wordt opgeslagen in 
batterijen. En nog is er een 
overschot aan energie.” Op nog 
geen honderd meter afstand 
ligt de Ziggodome, met een 
heel ander energieprofiel. 
“Maar de energie van de Arena 
kan er niet naartoe volgens de 
normen van de netbeheerder. 
Dat is gek. Daar kan iets op 
gevonden worden. De oplos-
sing is er: decentrale productie 
en consumptie die plaats-
vindt vanuit een coöperatie. 
Volgens de formule: lokaal 
opwekken, lokaal gebruiken 
en lokaal samenwerken.” Het 
vraagt om een ander ambitie 
bij netbeheerders. “Ze moeten 
nog meer de interactie met 
de samenleving opzoeken. In 
plaats van accelerator van de 
energietransitie meer richting 
een ondersteunende rol van 
facilitator.”

» Kijk voor Joulz’ innovatieve oplossingen voor netcongestie op: joulz.nl/nl/energie-infra/innovatieve-oplossingen

De Virtual Power Grid: innovatieve 
systeemoplossing om netcongestie te omzeilen
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Meer informatie: Ga naar  
www.eclectic.eu/volgende-stap-in-je-it-carriere  

‘Toen ik was 
aangenomen kwam 
EclectiC langs om 
de hele afdeling te 
trakteren’

‘Ik was erg onder de 
indruk toen EclectiC 
mij benaderde’

‘Deze functie is mij 
op het lijf geschreven’

Rick van Lierop,
Servicemanager bij Simac
Rick van Lierop werkt als 
servicemanager via een deta-
vast constructie bij Simac. Hij 
vertelt dat deze functie, die 
hij aangeboden kreeg door 
EclectiC, perfect bij hem past. 
‘Alles klopt’, vertelt hij. ‘Het 
sluit perfect aan bij mijn ex-
pertise, het is een mooie vol-
gende stap in mijn carrière, 
een werkgever die bij mij past 
en ook nog eens in de regio 
waar ik woon. Simac is een 
groot internationaal familie-
bedrijf. Bij dat soort bedrijven 
voel ik me als een vis in het 
water. Bedrijven waar alle 
processen goed zijn ingere-
geld, maar waar iedereen ook 
heel benaderbaar is. Ze gaan 

echt voor hun mensen. Ik ben 
dan wel in dienst bij EclectiC, 
maar zo voelt het niet. Ik ben 
ook een ‘Simaccer’, zoals ze 
dat zelf zeggen. En wat ik fijn 
vind, is dat ik ook makkelijk 
thuis kan werken. Kortom, 
deze functie is mij op het lijf 
geschreven. Dat heeft EclectiC 
heel goed aangevoeld.’

‘Wat ik bijzonder vond in het 
eerste contact met EclectiC is 
dat ze niet gingen vissen wat 
ik in mijn huidige functie ver-
dien. Ze gaven direct aan, aan 
welk salaris ik moest denken 
voor deze functie. Dat vond 
ik heel fijn en transparant. 
Toen ik het contract kwam 
tekenen vond ik het leuk om 
er gelijk een dagje Breda van 

tevoren dat het een beetje 
gek zou zijn om daarbij te 
zijn. Maar bij EclectiC vonden 
ze het juist leuk dat ik ze 
meenam en we stonden daar 
als gezin helemaal in de aan-

EclectiC uit Breda is specialist in IT-recruitment 
en detachering. In dit artikel vertellen drie IT-
professionals over hoe EclectiC de spot-on match 

tussen professionals en organisaties waarmaakt.

EclectiC matcht IT-professionals spot-on aan 
organisaties

Jaar30

dacht. Mijn vrouw vond dat 
heel uitzonderlijk. En wat ze 
ook heel bijzonder vond, was 
de hoeveelheid goodies die ik 
gelijk meekreeg, waaronder 
een heerlijke fles champagne.’

te maken met mijn vrouw en 
kind. Mijn vrouw dacht van 

Selvedin Selimovic

Selvedin Selimovic, 
Head of IT bij Neele-Vat
Selvedin Selimovic is Head 
of IT bij Neele-Vat. ‘Het was 
heel bijzonder dat EclectiC 
mij voor deze functie be-
naderde, want als je mijn 
CV bekijkt dan lijkt deze 
functie niet de meest voor 
de hand liggende stap in 
mijn carrière, maar is dat 
wel. Tot nog toe had ik altijd 
adviserende rollen aan de 
partnerkant. Dat EclectiC mij 
voor deze functie benader-
de komt doordat ze op een 
andere manier naar mijn CV 
hebben gekeken. Ondanks 
dat ik zo een rol nog niet 
eerder vervuld had dachten 
ze toch dat het een goede 
stap in mijn carrière zou zijn. 
Dat vond ik heel knap, mede 
omdat ik zelf ook al in die 
richting dacht. En het bleek 
ook nog eens bij een mooi 
Rotterdams bedrijf te zijn 
met die echte Rotterdamse 
mentaliteit. Niet lullen maar 
poetsen, dingen voor elkaar 
krijgen en doorpakken, dat 

Darien Scott Hill, 
Global Technology 
manager bij JDE
‘De manier waarop we wer-
ken is sinds Covid veranderd’, 
vertelt Darien Scott Hill. Dat 
maakt het voor mij mogelijk 
om vanuit Finland voor een 
Nederlands bedrijf te werken. 
Darien komt oorspronkelijk uit 
Nieuw-Zeeland en kwam via 
Canada in Engeland terecht. 
Negen jaar geleden reisde hij 
de liefde achterna naar Fin-
land. Hij werkte daar voor grote 
Finse bedrijven. Via EclectiC 
werkt Darien nu voor JDE (Ja-
cobs Douwe Egberts) als Global 
Technology manager. Darien 
vertelt dat hij vaak wordt be-
naderd door IT-recruitmentbu-
reaus, maar die aanbiedingen 
legt hij altijd naast zich neer.  
‘Ik was erg onder de indruk 
toen EclectiC mij benaderde’, 
vertelt hij. ‘Zij hadden zich goed 
in mijn achtergrond verdiept. 
We hadden eerst twee online 
meetings en boden me daarna 
deze baan aan. Dit is voor mij 
de perfecte volgende stap in 
mijn carrière.’
‘Verder was ik erg onder de 
indruk van de absolute trans-
parantie in het hele proces. 
Ze zijn volledig open over de 
kostenstructuur, zowel naar mij 
toe als naar JDE. Ik heb dit in 
mijn hele werkzame leven nog 
nooit meegemaakt. Het zorgt 
ook voor veel meer vertrou-
wen naar elkaar toe. Je merkt 
ook dat ze het bedrijf waar ze 
iemand plaatsen heel goed 
kennen waardoor ik direct het 
gevoel had dat JDE en ik goed 
bij elkaar passen.’

past echt bij mij. Kortom dit 
was de perfecte match.’
‘Het aannameproces is een 
uitgebreid proces geweest 
waarin EclectiC mij, maar 
ook Neele-Vat heel goed 
voorbereid en begeleid 
heeft. Ze nemen echt de tijd 
voor je en na ieder gesprek 
bellen ze hoe het gegaan is. 
Zelfs toen mijn contactper-
soon bij EclectiC op vakantie 
was en ik een belangrijk 
gesprek had, werd ik gebeld 
om te informeren hoe mijn 
gesprek was verlopen. Toen 
ik was aangenomen kwamen 
ze langs om de hele afde-
ling te trakteren. Dat was zo 
leuk. Maar ook toen ik al in 
dienst was bij Neele-Vat bel-
den ze nog regelmatig om te 
vragen hoe het ging.

En nu schakel ik EclectiC in 
omdat ik voor Neele-Vat op 
zoek ben naar kandidaten. 
En dat zijn best ingewikkel-
de profielen. Het leuke is 
dat ik ook nu weer dezelfde 
goede en transparante com-
municatie ervaar.’

Rick van Lierop en zijn gezin.

Darien Scott Hill
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M AAKT  RU IMTE 
VOOR DE 
TOE KOM ST

WWW.DEMEEUW.COM

Met onze expertise op het gebied van modulair, circulair en flexibel bouwen, ontwerpen 
en realiseren we huisvestingsoplossingen voor alle markten. Van zorginstellingen tot 
sociale woningbouw. Van scholen tot kantoren. Van flexibele woonwijken, permanente 
woningen of een tijdelijk thuis. Onze gebouwen zijn flexibel, gemakkelijk samen te 
stellen en vliegensvlug op te bouwen en te verplaatsten. Hierdoor voldoen ze altijd en 
overal aan de vraag van nu, morgen en overmorgen. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Neem dan gerust contact op met Jorrit Heuts op telefoonnummer 
06 5340 4316 of stuur uw gegevens naar j.heuts@demeeuw.com 
voor meer informatie.
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Hulp wordt geboden op 
vraag of volgens planning.

Maar wat als de persoon 
geen hulp kan vragen?

Watcherr
Watcherr is een AI gezondheidszorgsysteem voor onder andere 
woonzorgcentra, ziekenhuizen, tehuizen en de eigen woning. Het 
heeft een zorgoproepsysteem met geïntegreerde data-analyse om 
de gezondheidsituatie van bewoners en gebruikers op te volgen en 
medische noodgevallen te voorkomen en te detecteren.

Contacteer ons op info@watcherr.com of +32 465 000 444 als u meer wilt weten over Watcherr.

watcherr.comVoorspel en voorkom

Voordelen voor de gebruikers

 + Automatische en  
manuele oproepen

 + Werkt binnen- en buitenshuis
 + Continue opvolging  

belangrijke parameters
 + Gemoedsrust
 + Nabijheid en direct contact  

met zorgverleners

Voordelen voor de zorgverlener

 + Steeds een vinger aan de  
pols van de gebruiker

 + Directe data-input  
in zorgdossier 

 + Inzicht in zorg- en 
werkschema’s

 + Direct contact met de gebruiker
 + Agressie alarm

SpO2 zuurstofsaturatieHartslagmeting

Valdetectie Stappenteller

Met zorgoproepsysteemSpraakcommunicatie

Polsbewegingen Waterdicht

Overal, binnen- en buiten
Virtuele gebiedsbewaking 
(“Geofencing”)

Wat doet u het liefst? 
Laat urineverlies u er 
niet van weerhouden! 

Met Attends producten kunt u rekenen op:

Door de snel absorberende 
dubbele kern met 

superabsorberend materiaal dat 
vocht insluit en omzet naar gel.

De combinatie van een optimale pasvorm 
en hoogwaardige technologie levert het 

comfort op dat voor onze klanten het 
verschil maakt.

Doordat ze extra dun zijn mét 
de vertrouwde 

absorptiecapaciteit.

 

info@attends.nlwww.attends.nl Attends Zorg en Welzijn088-220 88 99
Wij helpen u graag!

Incontinence protection for you

Ervaar het zelf en vraag een 
gratis proefpakket aan. 
Ga naar: www.attends.nl
of scan de QR-code.
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Hulp wordt geboden op 
vraag of volgens planning.

Maar wat als de persoon 
geen hulp kan vragen?

Watcherr
Watcherr is een AI gezondheidszorgsysteem voor onder andere 
woonzorgcentra, ziekenhuizen, tehuizen en de eigen woning. Het 
heeft een zorgoproepsysteem met geïntegreerde data-analyse om 
de gezondheidsituatie van bewoners en gebruikers op te volgen en 
medische noodgevallen te voorkomen en te detecteren.

Contacteer ons op info@watcherr.com of +32 465 000 444 als u meer wilt weten over Watcherr.

watcherr.comVoorspel en voorkom

Voordelen voor de gebruikers

 + Automatische en  
manuele oproepen

 + Werkt binnen- en buitenshuis
 + Continue opvolging  

belangrijke parameters
 + Gemoedsrust
 + Nabijheid en direct contact  

met zorgverleners

Voordelen voor de zorgverlener

 + Steeds een vinger aan de  
pols van de gebruiker

 + Directe data-input  
in zorgdossier 

 + Inzicht in zorg- en 
werkschema’s

 + Direct contact met de gebruiker
 + Agressie alarm

SpO2 zuurstofsaturatieHartslagmeting

Valdetectie Stappenteller

Met zorgoproepsysteemSpraakcommunicatie

Polsbewegingen Waterdicht

Overal, binnen- en buiten
Virtuele gebiedsbewaking 
(“Geofencing”)



Aangenamere temperatuur thuis
Ben je op zoek naar een uiterst effectieve manier van energie besparen en heb je wooncomfort hoog op je wensenlijst 
staan? Kies dan voor comfortverbetering en een aangenamere temperatuur thuis met TONZON Vloerisolatie. Veel 
begane grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De warmte die de vloer aan de onderkant uitstraalt, 
zorgt voor een koude zone onderin de woning. De koude vloer genereert in de winter een gevoel van optrekkende kou 
waardoor mensen ongemerkt de thermostaat hoger zetten. TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens is gebaseerd 
op andere natuurkundige principes en isoleert daardoor effectiever dan andere vloerisolaties. Bij vloeren met vloer-
verwarming kan de besparing zelfs oplopen tot meer dan 40%. Goede vloerisolatie is dus de perfecte maatregel om 
mee te beginnen. Let op, in sommige provincies krijgen woningeigenaren nog een extra tegemoetkoming bovenop de 
huidige verhoogde subsidie. Kijk op www.rvo.nl wat van toepassing is binnen jouw provincie en lees wat je moet doen 
om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

Milieuvriendelijk
Woningisolatie is goed voor het klimaat. 
Volgens Milieu Centraal wordt de energie 
om isolatiemateriaal te maken, tijdens de 
levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend. 
Bij de Thermoskussens bedraagt deze 
factor maar liefst 1.000 tot 2.000 keer. Zo 
gering is de energie-inhoud van deze 
Nederlandse uitvinding.

tonzon.nl
+31 (0)53-433 23 91

Vloerisolatie 
met 

Thermoskussens

Een andere techniek
voor een warmere vloer.

Geeft meer besparing en is 
het meest duurzaam.

Ga voor meer informatie 
naar tonzon.nl/vloerisolatie
of scan de QR-code.


