Commerciële bijlage bij deze krant
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Op weg naar een nieuwe economie
Focus op duurzaam, circulair, biodiversiteit en klimaatneutraal
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De afgelopen maanden was
de wereld in de greep van
Covid-19 en de maatregelen om de verspreiding van
het virus te beperken. Velen zien deze crisis als een
wake-upcall, een keerpunt.
Virussen en pandemieën
zijn van alle tijden, maar
door de manier waarop we
onze samenleving en economie hebben georganiseerd zijn de effecten van
een virusuitbraak nu wel
vele malen groter dan in
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Dat roept vragen op over onze levensstijl. De manier
waarop we leefden, reisden, consumeerden en werkten was niet meer in balans met de capaciteit van
onze aarde, de lucht en de natuurlijke hulpbronnen.
De transitie naar een duurzame samenleving stond
de laatste jaren al hoog op de agenda, en is nu urgenter dan ooit.

Wilt u meer informatie of bent u
geïnteresseerd in een dergelijke
special of samenwerking?
Neem dan contact met ons op via
info@topicmedia.nl of
bel 020-241 9706
Dit is een commerciële uitgave.
Deze uitgave valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de
Trouw hoofdredactie.

In deze bijlage leest u wat de energietransitie betekent voor bedrijven en hoe u als particulier de energietransitie kunt steunen. U leest hoe met recycling
het aantal gebruikte grondstoffen drastisch wordt
verminderd. Ook de circulariteit van waterbeheer en
maatschappelijk verantwoord ondernemen komen
aan bod. Het zijn grote thema’s, die een mondiale
aanpak vragen. Dat betekent ook dat veranderingen

Wij produceren campagnes onder
de noemer Topic. Deze campagne wordt ingestoken bij dagblad
Trouw en online geplaatst op onze
platformen. Daarnaast werken we
samen met diverse partners die
aansluiten bij de campagnes om
zo relevant mogelijk te zijn. Wij
geloven dat we met relevante en
inhoudelijke content consumenten
kunnen informeren, inspireren en
activeren.

niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen worden. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt een lange adem.
Toch kan ieder van ons een bijdrage leveren, juist op
lokaal niveau. Denk aan de aardgasvrije wijken en de
duurzame verwarming van huizen met warmtepompen of stadswarmte. Kijk naar de initiatieven voor
het opvangen van clusterbuien, zoals groene daken,
geveltuintjes en verhoogde stoepen. Denk ook aan
vergroening van steden om hittestress te verminderen. Of het scheiden van afval, het verbieden van
plastic zakjes, het inzamelen van kleding. Al deze
initiatieven zijn hard nodig en heel concreet.
Voorwaarde voor deze praktische stappen is dat inwoners, bedrijven en de overheid goed met elkaar samenwerken. Dat we duidelijke en haalbare afspraken
maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
doet dat door de belangen te behartigen van alle 355
Nederlandse dorpen en steden, én hun inwoners. Wij
helpen uw gemeente aan de benodigde financiën, de
juiste instrumenten en de relevante kennis om de
duurzame transitie waar te maken.
Maar daar hebben we uw hulp ook bij nodig. Laat
dit magazine een inspiratie zijn voor wat u zelf, in
uw eigen omgeving kunt doen. Laten we met elkaar
deze wake-upcall ter harte nemen.
Albert Vermuë, beleidsdirecteur Leefomgeving
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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IN SAMENWERKING MET ENNATUURLIJK

Samenwerking is het toverwoord in de energietransitie
Nederland verder verduurzamen, een hele klus, die we alleen
samen op kunnen pakken. Warmtenetten krijgen een grote rol
toebedeeld. En dat is niet voor niets volgens Ernst Japikse.
De komende jaren moeten
volgens het Klimaatakkoord
600.000 extra huishoudens
worden aangesloten op het
warmtenet. Warmtenetten zijn
daarmee een belangrijk stuk van
de puzzel die energietransitie
heet. “We sluiten nu zo’n 3000
woningen per jaar aan op een
warmtenet. Het streven is een
vervijfvoudiging in 2025. Om dat
te realiseren hebben we meer
duurzame bronnen nodig en
moeten we onze warmtenetten
uitbreiden,” vertelt algemeen
directeur Ernst Japikse.

Warmtebronnen van de
toekomst
“In 2030 moet de warmte die
onze klanten ontvangen via
een warmtenet 70% duurzamer
zijn dan warmte van een
gasgestookte cv-ketel. En over
twintig jaar, in 2040, willen
we CO2-neutraal zijn. Daarvoor
moet er nog wel het een en
ander gebeuren. Zo investeren

“We sluiten nu zo’n
3000 woningen
per jaar aan op
een warmtenet.
Het streven is een
vervijfvoudiging “

we volop in nieuwe, duurzame
bronnen, zoals aardwarmte en
aquathermie.” In Leeuwarden
wordt minstens de helft van
de stad straks aangesloten
op warmte die twee kilometer
diep uit de aarde komt, vertelt
Japikse. “Dat doen we samen
met Bouwgroep Dijkstra Draisma, Shell en EBN.”
Samen Nederland
verduurzamen
“Niet alleen in Leeuwarden
werken we samen aan
verduurzaming. Als grootste
gespecialiseerde warmtebedrijf van Nederland met
landelijke spreiding, doen
we dat op heel veel plekken.

Deze maand hebben we een
magazine uitgebracht met de
titel Ons Blad. In dit magazine
geven we niet allen inzicht in
de duurzaamheid van onze
netten, maar delen we ook onze
toekomstplannen. Dat doen
we met een goede reden. We
hebben namelijk iedereen in de
warmteketen nodig om samen
oplossingen te bedenken. Om
de energietransitie te laten
slagen is samenwerken het
toverwoord. Ik nodig daarom
iedereen uit om het magazine
te lezen, maar vooral om met
ons in gesprek te gaan. Laten
we samen kijken hoe we weer
een stukje Nederland kunnen
verduurzamen.”

Interesse in de toekomstplannen van Ennatuurlijk? Vraag hier Ons Blad aan: www.ennatuurlijk.nl/ons-blad.
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MOBILITEIT IN GROTE STEDEN

De drie D’s van mobiliteit:

Delen, data en duurzaam

D

e verstedelijking van
Nederland neemt
toe, met als gevolg
meer druk op de openbare
ruimte en de infrastructuur.
Zonder maatregelen komen
de bereikbaarheid en
leefbaarheid van de grote
steden in het gedrang.
Overheden proberen met
beleid het reisgedrag
te beïnvloeden, maar
persoonlijke voorkeuren
zijn hardnekkig. Dat gaat
de komende tien jaar
veranderen.
Het aantal inwoners van de
vier grote steden groeit hard,
waarbij de laatste lege plekken in het stadscentrum worden opgevuld met nieuwbouw.
Het zorgt voor een toenemende druk op de steden, het
openbaar vervoer en wegennet. De drukte is niet het enige probleem waar stadsbesturen tegenaan lopen. Ondanks
het instellingen van milieuzones blijft de luchtkwaliteit op
de belangrijkste invalswegen
slecht. De oplossing wordt gezocht in slimme data en deelplatforms. Het zorgt voor een
verschuiving van bezit naar
gebruik, waarbij bewoners en
forenzen gebruikmaken van
een slimme vervoersmix, afgestemd op het tijdstip en de
bestemming.
Maximale capaciteit
Ondanks grootschalige

in-

frastructurele projecten kan
het hoofdwegennet de groei
van het verkeer niet bijbenen.
In 2017 nam de filezwaarte
(lengte x duur file) op de Nederlandse wegen met 17 procent fors toe. In het openbaar
vervoer is het niet beter. Het
aantal reizigers op het spoor
groeit zo hard, dat naar verwachting in 2027 al de maximale capaciteit qua dienstregeling en treinen wordt
bereikt. Dit is drie jaar eerder
dan gedacht. Op de drukste
trajecten kunnen de treinen
nu al niet meer worden verlengd. Investeren in het spoor
is dan ook een van de prioriteiten van staatsecretaris
Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.
Mobility Challenge
Aan de aanleg van nieuwe
infrastructuur zit een grens.
Qua ruimte, kosten en qua
leefbaarheid. Denk aan het
lawaai, de verkeersveiligheid
en de luchtkwaliteit. Het vervoer moet veiliger, intelligen-

ter en schoner. Een belangrijke focus van het ministerie,
lokale overheden, vervoerders
en logistieke dienstverleners
is de vraag hoe de bestaande
infrastructuur beter en slimmer kan worden benut.
Eén van de oplossingsrichtingen is het terugdringen
van het autobezit. Rotterdam heeft met een Mobility
Challenge bewoners van het
Hoogkwartier uitgedaagd om
de auto in te leveren voor
deelvervoer. De vrijgekomen
parkeerplaatsen werden omgebouwd tot groene plekken.
De gemeente Utrecht bouwt
in de Merwedekanaalzone
een nieuwe wijk die nagenoeg
autoloos moet worden en is
ingericht op fietsers en voetgangers. Per drie woningen
is slechts één parkeerplaats
beschikbaar, ten faveure van
deelauto’s.
Mobility as a Service
Een ontwikkeling waar mo-

biliteitsdeskundigen
hoge
verwachtingen van hebben is
‘Mobility as a Service’ (MaaS).
Met MaaS kun je via een portaal gebruikmaken van allerlei verschillende vervoersdiensten. Reizigers kunnen
vervoer op maat kiezen, waarbij het aanbod uiteenloopt
van openbaar vervoer, deelauto’s, deelscooters, deelfietsen
tot taxidiensten. Vergelijk het
met een routeplanner met
sterk uitgebreide alternatieven. Dus niet alleen de auto
of alleen het OV, maar een
slimme combinatie.
Onder meer in Rotterdam en
Utrecht (Leidse Rijn) zijn en
worden MaaS-pilots uitgevoerd. Zo is met het project
Rotterdam MaaS-beleving de
reisbehoeften van 100 Rotterdamse huishoudens onderzocht. MaaS helpt de reiziger
zijn blik te verbreden, uit zijn
routine te stappen. En bijvoorbeeld te kiezen voor een
combinatie van vervoer om

Veilig, robuust,
duurzaam
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht
dat reizigers in 2040 veel meer
gebruikmaken van verschillende
vervoersmiddelen die elkaar
aanvullen. ‘Data zijn hard op
weg om de nieuwe backbone
van het mobiliteitssysteem te
worden’, constateert het ministerie in het rapport ‘Schets
Mobiliteit naar 2040: veilig,
robuust, duurzaam’. Die trend is
al ingezet. Op de korte afstand,
in en rond de steden, verplaatsen mensen meer en meer per
(elektrische) fiets of lopend.
Deelconcepten voor de auto,
scooter en fiets zijn populair,
net als de OV-fiets.

van A naar B te komen, zoals
eigen fiets, OV en deelscooter.
De conclusie van het Rotterdamse onderzoek is dat daar
nog wel een stap te zetten is.
De deelnemers hadden moeite om te denken in ketens. De
deelnemers kiezen wel voor
een alternatief, maar dan
voor de hele rit van A naar B.
Het goede nieuws: autobezitters ontdekten dat er meer in
de wereld is.

“Het aantal
treinreizigers groeit
zo hard, dat naar
verwachting in 2027
al de maximale
capaciteit qua
dienstregeling en
treinen wordt bereikt”

IN SAMENWERKING MET DE VERKEERSONDERNEMING

MAATWERK VERVOER MET MOBILITEIT AS A SERVICE
De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie in de Rotterdamse regio en onderzoekt voor
de gemeente Rotterdam hoe je het
aanbod van OV, deelplatforms en andere vervoersvormen slim aan elkaar
koppelt.
Mobiliteitstransitie
Rotterdam ontwikkelt zich komende
jaren tot een moderne woonstad,
met 40 à 50 duizend extra woningen.
“Qua auto’s gaat dat niet passen en
het is niet goed voor de gezondheid
en leefbaarheid,” vertelt Roger Demkes van De Verkeersonderneming. Zijn
organisatie werkt onder andere met
de Maasstad aan de randvoorwaarden
voor een succesvolle mobiliteitstransitie. De focus moet zich daarbij niet
alleen richten op alternatieven voor
de auto, meent hij. “De sociale component speelt ook een rol. Inwoners

van Rotterdam-Zuid maken zich vooral
druk over hóe ze op hun werk komen. In
die zin is de paradox dat de transitie óók
gaat over de vraag hoe je mensen die
niet mobiel zijn mobiel ziet te krijgen.”

”MaaS wordt
een succes als je de
reiziger kent”

Alternatief voor de auto
Deelplatforms kunnen een alternatief
voor de auto bieden, maar het zijn er
zoveel dat je al snel de draad kwijt bent.
“Ieder platform heeft z’n eigen app’je.
Als gebruiker wil je op verschillende

momenten van verschillende reismogelijkheden gebruikmaken.” Mobility as a
Service’ (MaaS) probeert de afzonderlijke vervoersmogelijkheden, van fiets
en OV tot deelplatform, aan elkaar te
knopen. “Het idee is dat je met een app
kunt zien wat de mogelijkheden zijn om

op je bestemming te komen, waarbij je
kunt kiezen uit gemak, comfort, duurzaamheid of prijs.”
Rotterdam MaaS-beleving
MaaS-projecten zijn vooral technologie
gedreven. “De Verkeersonderneming
vindt dat je MaaS moet ontwikkelen vanuit de reiziger. Je moet de behoefte van
de gebruiker kennen.” Dit uitgangspunt
stond centraal bij het project Rotterdam MaaS-beleving: onderzoeken wie

de doelgroep van een MaaS-app is.
Honderd Rotterdamse huishoudens,
een dwarsdoorsnede, kregen € 200
aan reistegoed waarmee ze met verschillende soorten vervoermiddelen
konden reizen. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat het inkomen
bepaalt hoe iemand reist. “De doorslaggevende factor is het budget van
mensen. Leeftijd, opleiding en lifestyle spelen veel minder een rol.”
Het volgende project is de MaaS-pilot
voor de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag met speciale aandacht voor
Rotterdam The Hague Airport.
Óf het coronavirus de mobiliteit gaat
veranderen, is geen vraag meent
Demkes. “Het zorgt hoe dan ook
voor een omslag in ons denken. Waar
thuiswerken als laatste in de keten
stond, omdat bedrijven dat ingewikkeld vonden, wordt het opeens de
eerste optie.”
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Investeer in de toekomst,
verlaag de energielasten

ADVERTORIAL / BRANDED

Thermoskussens

TONZON VLOERISOLATIE,
ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte aan de onderkant. Andere soorten
isolatie beperken wel het warmteverlies door geleiding, maar stralen de
doorgelaten warmte aan de onderkant gewoon uit. Zo lekt 24 uur per dag
warmte aan de onderkant weg, waardoor nieuwbouwwoningen met
vloerverwarming nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke TONZON
Thermoskussen reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul.
De vloer wordt sneller warm, bereikt een hogere temperatuur en houdt de
warmte langer vast. Meer comfort met minder energieverbruik.

Profiteer van de “beslis-nu-premie”
Inspectie van de kruipruimte en de uitvoering kan veilig worden gedaan.
* Voor doe-het-zelvers tijdelijk geen verzendkosten

SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en ongezond.
Door een onderdruk wordt continu vochtige lucht uit de kruipruimte de
woning ingezogen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden afgevoerd.
Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig mogelijk van gebruiken.
TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van vocht uit de bodem, remt
het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo voor een schone, drogere
kruipruimte. Misschien wel de meest duurzame maatregel voor veel
Nederlandse woningen. Het biedt talloze voordelen waaronder energiebesparing. De Bodemfolie is volledig recyclebaar en ook zelf aan te brengen.

Bodemfolie

Positief nieuws
TONZON is blij dat haar vloerisolatie
systeem veilig kan worden aangebracht. “De mensen doen eerst het luik
open en dan de voordeur. Wanneer ze
op veilige afstand zijn, gaan wij naar
binnen en door het luik naar beneden”,
aldus Jelte Glas van Bjarni Vloerisolatie uit Utrecht. ”Bij de offerteopname
geldt ongeveer dezelfde procedure.
Het verkoopgesprek vindt nu buiten in
de tuin plaats, maar dat is meestal niet
eens nodig. De meeste mensen weten
al dat ze TONZON Vloerisolatie willen
en waarom. Veel mensen zien dit jaar
af van een vakantiereis en gebruiken
een deel van het geld om TONZON
Vloerisolatie aan te laten brengen. Een
verstandige besteding van het geld. Je
krijgt een warmere vloer, minder vocht
in huis en een lagere energierekening.“
Honderden installateurs staan voor u klaar en
blijven graag voor u en het klimaat aan het werk

TONZON heeft meer oplossingen
waarmee u uw voordeel kunt doen. Kijk
op tonzon.nl/beslis-nu en ontdek hoe
wij het wonen comfortabeler, gezonder
en energiezuiniger kunnen maken.
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CIRCULAIRE DIJKVERZWARING

Extremen in weer nopen tot
miljardeninvesteringen

D

e klimaatverandering
zorgt voor uitdagingen op het gebied
van waterbeheer. Bij de
verhoging en versterking
van dijken wordt gekozen
voor duurzaam en circulair.
Het speciaal ontwikkelde
softwareprogramma DuboCalc helpt om de milieueffecten van ontwerpplannen
te berekenen. Waterschappen kijken vooruit naar wat
nodig is om te zorgen voor
voldoende en schoon water.

Deltaprogramma
Leven in Nederland is al sinds
mensenheugenis leven in de
nabijheid van water. Met de
verwachte zeespiegelstijging
kan bijna 60% van Nederland
onder water komen te staan.
Dijkversterking vormt een belangrijk onderdeel van het
tweede Deltaplan dat in 2015
van start is gegaan. Dat moet
duurzaam en waar mogelijk
circulair. Hetzelfde geldt voor
de vervanging van verouderde bruggen en viaducten. Met
een gezamenlijk investering
van twee miljard euro per jaar
in grond-, weg- en waterbouw
behoren de waterschappen
naast Rijkswaterstaat tot de
grootste investeerders van Nederland.
Dijkversterking
Ook al is de Watersnoodramp

van 1953 alweer bijna zeventig
jaar geleden, de dreiging van
water blijft actueel. Het klimaat verandert, de zeespiegel
stijgt. De verandering houdt
onder meer in dat de dijken
moeten worden verhoogd en
versterkt. In totaal is ruim zeven miljard euro gereserveerd
voor het dijkversterkingsprogramma. Dat is een hoop zand,
aarde en andere grondstoffen. Bij dijkversterking kijken
Rijkswaterstaat en de waterschappen nadrukkelijk naar
duurzaamheidsprincipes als
CO2-reductie en circulariteit.
Blikvanger is de renovatie van
de Afsluitdijk, die april 2019
van start is gegaan. De Afsluitdijk wordt bekleed met 75.000
nieuw ontworpen duurzame
betonblokken. Door de bijzondere vorm van de blokken is
minder beton nodig dan eerder
gebruikt materiaal. Dat zorgt
voor 56% minder CO2-uitstoot.
Duurzaam bouwen
Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen
te berekenen en te vergelijken
heeft Rijkswaterstaat het rekenmodel DuboCalc ontwikkeld. De naam is een afkorting
voor ‘duurzaam bouwen calculator’. DuboCalc berekent alle
effecten van het materiaal- en
energieverbruik van wieg tot
graf, ofwel van winning tot
aan de sloop- en hergebruikfase. In de berekening worden
alle relevante milieueffecten

gedurende de totale levensloop
meegenomen. Met de DuboCalc
kunnen opdrachtgevers bij zogenoemde EMVI/BPKV-aanbestedingen (Economisch Meest
Voordelige Inschrijving/Beste
Prijs Kwaliteit Verhouding, red.)
offertes vergelijken. Potentiële
opdrachtnemers en derden kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken om
zo tot een optimaal duurzaam
ontwerp te komen.
Waterbesparing
Het weer wordt extremer, met
enerzijds hoosbuien van een
heftigheid die we niet gewend
zijn, maar anderzijds ook langere periodes van droogte.
Duurzaam waterbeheer dat
aansluit bij deze klimaatverandering, vraagt om een andere omgang met water. Door
circulaire maatregelen voor
efficiënt watergebruik in de
landbouw, industrie en huishoudens is aanzienlijke waterbesparing mogelijk. Technologisch instituut Deltares
berekende in opdracht van ING
dat de circulaire economie kan
leiden tot een waterbesparing

“De circulaire
economie kan voorzien
in elf procent van de
jaarlijkse wereldwijde
vraag naar water “

van 412 miljard kubieke meter,
wat gelijkstaat aan elf procent
van de jaarlijkse wereldwijde
vraag naar water. Waterschappen denken actief na over
hoe (afval)water zo optimaal
mogelijk kan worden gebruikt
en hergebruikt. Daarbij wordt
actief de samenwerking gezocht. De transitie richting een
circulaire waterketen kan niet
zonder partners en sociale innovatie. Zelfs Nederland kan te
maken krijgen met schaarste
aan water. Dat betekent dat
partijen samen moeten optrekken, waarbij iedereen vanuit
zijn eigen rol nadenkt hoe een
bijdrage kan worden geleverd
aan verstandig watergebruik.
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Watervriendelijk
tuinieren
Meer groen in de tuin en/of het
balkon helpt tegen wateroverlast
bij extreme hoosbuien. Een watervriendelijke tuin biedt tijdelijke
bergruimte voor dit regenwater.
Tegelijkertijd kun je met slimme
oplossingen regenwater opvangen. Op de website Riool.net kunt
u gratis het Handboek voor de
watervriendelijke tuin downloaden. Hierin staan tips hoe u uw
tuin klimaatbestendig en watervriendelijk kunt inrichten.

ADVERTORIAL

Bewust en duurzamer omgaan met water
Uitdagingen als gevolg van klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, de energietransitie en
kansen als de circulaire economie en digitalisering, dwingen
ons om anders te kijken naar
het waterbeheer. Willen we in
West-Nederland ook in 2050 nog
kunnen wonen, werken en recreëren, dan moeten we daar nu op
anticiperen. Value4Water is een
platform voor (drink)waterbedrijven, waterschappen en innovatieve partijen die samen de
uitdagingen aangaan en werken
aan innovaties die bijdragen aan
het leefbaar houden onze regio.

Waarde van water
Er is nog onvoldoende antwoord op
de toekomstige uitdagingen als het
gaat om waterbeheer en waterbeschikbaarheid in de West-Nederlandse delta. Een ding is zeker, water

momenteel hoe de huidige capaciteit aan beschikbare bronnen kan
worden uitgebreid met nieuwe bronnen. Zo kunnen langere periodes van
droogte worden overbrugd.

zal in toenemende mate een steeds
belangrijkere rol gaan spelen. Het
verschil tussen aanbod en vraag zal
groter worden. Daardoor neemt de
waarde van water toe. De huidige
coronacrisis leert ons hoe afhankelijk wij van elkaar zijn, zowel binnen
Nederland als daarbuiten. Daarom
zoeken hoogheemraadschap van
Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea
innovatieve partners die samen de
uitdagingen willen aangaan.
Bewuster en duurzamer
De waterbedrijven benadrukken het
belang van bewuster en duurzamer
omgaan met water. Er moet worden
nagedacht over systemen, om water
beter vast te houden of op te slaan.
Rijnland doet dat al met piekbergingen en ook Dunea werkt aan uitbreiding van de opslag van het zoete water in de bodem van de duinen. Ook
onderzoekt het drinkwaterbedrijf

Regenwater opslaan
Onnodige waterverspilling in bedrijven en woningen kan door innovaties
worden voorkomen. Naast bewuster
eigen waterverbruik kan ook regenwater worden opgeslagen en worden
bewaard tot perioden van droogte
aanbreken. In België is dit zelfs bij
woningen al gebruikelijk.

www.value4water.nl

Toekomstbestendig
Rijnland en Dunea zijn op zoek naar
slimme manieren van waterbeheer.
Er zijn innovatieve maatregelen nodig om met een toekomstbestendig
waterbeheer in het westen van Nederland ook de uitdagingen van morgen aan te gaan.

|7

DIT ARTIKEL IS TOT STAND GEKOMEN MET ONDERSTEUNING VAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Waterschappen omarmen circulaire economie

W

aterschappen
staan voor voldoende water, veilige dijken, schoon water en
het zuiveren van rioolwater.
Dat zijn historisch onze
kerntaken, vertelt Sander
Mager. De laatste jaren
worden die steeds meer bepaald door transitievraagstukken, zoals klimaat en
duurzaamheid. Water kan
een belangrijke motor zijn
in de circulaire economie,
constateert hij namens de
Unie van Waterschappen.
Waterschappen hebben de kans
om de stap naar circulariteit te
versnellen, stelt Mager. “De oorspronkelijke kerntaken zijn nog
steeds het vertrekpunt. Maar we
voelen een veel breder verantwoordelijkheidsgevoel.
Terugredenerend vanuit onze
maatschappelijke opgave denken we na wat we kunnen bijdragen. We zijn steeds meer
een vanzelfsprekende partner
geworden in duurzaamheidsvraagstukken als biodiversiteit,
de energietransitie en circulaire
economie.
Gevoel van urgentie
“Wij zijn de overheidslaag die
als eerste het effect merkt
van alle veranderingen om ons
heen.” De klimaatsverandering
is daarvan het meest zichtbaar.
“Die zíe je in het water, zowel in
de perioden van droogte als bij
de overlast van grote hoosbuien.
Het maakt dat de waterschappen een grotere urgentie voelen
om bij te dragen aan die transities. Om invloed te hebben op
de klimaat- en duurzaamheidvraagstukken willen we onze
scoop echt verbreden. Daaraan
is ook het geloof gekoppeld dat
we veel meer kúnnen doen. De

ambities zijn groot en concreet.
We voelen een enorme urgentie met elkaar.”
Oude denken
“Het oppervlaktewater is veel
schoner geworden de afgelopen
jaren. Achter die verandering
gaat een hele wereld schuil,
vertelt Mager. “We komen uit
een lineair systeem. Je pakt
grondstoffen, benut ze en als je
het niet meer nodig hebt, is het
afval. Zo gingen we ook om met
het water. Dat noemden we afvalwater. Dat wil je zo snel mogelijk kwijt. Je zuivert het zodat
je het weer kan ‘lozen’. Alleen al
in het jargon proef je het oude
denken.”
Inmiddels zien de waterschappen water als een bron van
grondstoffen. “Mijn eigen waterschap, Amstel, Gooi en Vecht,
wint fosfaat voor de landbouw
terug uit het rioolwater. Dat
zit in menselijke ontlasting en
is een schaarse grondstof aan
het worden. In die verandering
heeft het circulaire denken vat
gekregen. Een ander voorbeeld
is de warmte van rioolwater
die kan worden omgezet in
energie.” Water zelf is ook een
steeds schaarsere grondstof
aan het worden, constateert
Mager. “We denken dus ook na
hoe je afvalwater na zuivering
opnieuw kunt toepassen, bijvoorbeeld in de landbouw en de
industrie.”

Hergebruik
Eind 2019 heeft de Taskforce
Herijking Afvalstoffen, onder
meer op verzoek van de Unie
van Waterschappen, in beeld
gebracht welke belemmeringen overheden en bedrijven
ervaren op weg naar een circulaire economie. “We zitten
nog te veel in het lineaire
systeem met afval dat weinig
waarde heeft en in het milieu
terechtkomt. Wet- en regelgeving en fiscaliteiten, maar
ook de mindset van mensen is
daardoor gevormd.” Qua mindset wijst hij op de angsten
over gezondheidsrisico’s bij
hergebruik van grondstoffen.
“Om écht naar een circulaire
economie te groeien moeten
we al die lineaire structuren,
culturen en werkwijze ter discussie stellen en doorbreken
om vooruitgang mogelijk te
maken.” Mager benadrukt dat
we anders moeten gaan nadenken over afval. “Hoe kom
je ervan los dat iets een afvalstof is? Het fosfaat dat wij terugwinnen uit het riool heeft
nog steeds de status van afvalstof en mag daardoor niet
zomaar worden hergebruikt en
in de industrie worden toegepast. We zijn al vijf jaar bezig
om dat aangepast te krijgen.
Dat is onder andere waar het
rapport Taskforce Herijking Afvalstoffen over gaat.”

“Als je ziet hoe
belangrijk water als
centraal element is bij
alle transitie vraagstukken, dan zijn
de waterschappen als
partner niet meer
weg te denken”
SANDER MAGER

Grondstoffenstroom
De Unie van Waterschappen is
bezig om de grondstofstromen
in beeld te krijgen. “In 2030
willen we nog maar de helft
van onze grondstofgebruik hebben, met een focus op schaarse grondstoffen. Dat begint bij
goed weten wat er aan grondstoffen in en uit gaat.” Veel
Waterschappen zijn al aan het
pionieren en experimenteren.
Als voorbeeld noemt Mager de
prijsvraag onder studenten voor
het ontwerp van een circulair
poortgebouw/portiersloge, door
het Hoogheemraadschap van
Delfland. Het enthousiasme
over circulaire projecten moet
worden omgezet in een gevoel
van urgentie en veranderdruk,
benadrukt Mager. “Er is nu een
groep van koplopers, maar ik
hoop dat sprake is van een olievlek die bij alle bestuurders nog
centraler komt te staan, om met
elkaar de volgende stap te zetten.” Bij de transitie gaat het
niet alleen om de dingen die
goed gaan, maar vooral ook om
de obstakels. “Missen we expertise? Is er regelgeving die ons tegenhoudt? Hebben we partners
nodig die we op dit moment nog
niet kennen? Kunnen we coalities bouwen. We zoeken steeds
meer de samenwerking in de
regio op: met andere overheden,
de bedrijven en de burgers, om
zo het bewustzijn te vergroten.
Juist die stap, met en van elkaar
leren, is nodig om op te schalen
en te versnellen.”
De waterschappen hebben de
afgelopen jaren een aantal
mooie innovaties ontwikkeld,
zoals de Energiefabriek en Nereda, een nieuwe, duurzame
zuiveringstechnologie. “Een klimaat waarin het verkennen van
innovatieve oplossingen wordt

Circulair
inkopen en
aanbesteden
De Waterschappen hebben
een enorme inkoopkracht.
Het gezamenlijke budget
schommelt rond de twee miljard euro. De waterschappen
willen heel nadrukkelijk onderzoeken hoe ze circulariteit
in ons hele aanbestedingsbeleid centraal kunnen stellen.
“De horizon rondom het
begrip kwaliteit moet worden
verbreed tot de vraag aan
aannemers: hoe organiseer
je dat de materialen straks
allemaal worden hergebruikt?
Dat is iets waar we erg mee
bezig zijn.”

gestimuleerd (sociale innovatie),
is een belangrijke randvoorwaarde voor vernieuwing. We zoeken
actief de samenwerking met
kennisinstellingen, bijvoorbeeld
via de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (stowa.nl).
Waterschappen worden alleen
maar belangrijker, meent Mager. “Ik zie bijna geen discussie
meer waaraan het waterschap
niet is verbonden. Als je ziet hoe
belangrijk water als centraal
element is bij al de transitievraagstukken, dan zijn de waterschappen als zelfstandige bestuurslaag en partner niet weg
te denken. We worden steeds
meer als een natuurlijke partner
gezien. Dat is niet vanzelfsprekend geweest.”
Meer informatie?
Kijk op: www.efgf.nl

8 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL
MVO NEDERLAND

Sleutelmoment voor de nieuwe economie

D

e impact van de coronacrisis biedt kansen om na te denken
over de weeffouten in het
bestaande systeem en door
te pakken richting de nieuwe economie, meent Maria
van der Heijden, directeur MVO Nederland. “De
huidige economie heeft
tal van mankementen, met
gevolgen voor mens en milieu. Neem dat mee bij de
aanpak van de crisis.”
MVO Nederland zet zich in
voor een duurzame en inclusieve economie. De 2000 bedrijven die zijn aangesloten
bij MVO Nederland vormen
een mix van het bedrijfsleven. “Er zitten meer dan honderd bedrijven bij met meer
dan vijfhonderd medewerkers,
maar ook heel veel betrokken
mkb-ondernemers.”
MVO Nederland heeft vier
doelen geformuleerd voor de
nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief
en met eerlijke ketens. Deze
hangen allemaal met elkaar
samen, verklaart Van der
Heijden. “Zonder circulaire
economie gaan we niet naar
klimaatneutraal. Inclusiviteit
hebben we nodig om te zorgen
dat circulariteit wordt gerealiseerd, et cetera.” De vier doelen zijn door MVO Nederland
vertaald in een businessagenda met zeven thema’s, die
belangrijk zijn voor de versnelling van de nieuwe economie.

Weeffouten
Door sommigen wordt de Covid19-uitbraak gelinkt aan
de globalisering van de economie. Van der Heijden doet
daar niet aan mee. De coronacrisis maakt echter wel de
weeffouten van het huidige
systeem extra zichtbaar. Bijvoorbeeld de wijze waarop
problemen worden afgewenteld op de keten. “Grote bedrijven passen opeens hun leveringsvoorwaarden aan, die
enorme impact hebben elders
in de keten. Dat vind ik geen
moreel ondernemerschap in
tijden van crisis. Reken maar
dat de crisis vele malen groter is in landen als India of
Bangladesh. Het schrijnende is dat de rekening wordt
neergelegd bij degenen die
toch al het kwetsbaarst zijn.
Daar mag je je ogen niet voor
sluiten.”
“De pandemie legt bloot hoe
kwetsbaar we zijn. Als mensen zullen we ons anders
moeten gaan verhouden tot
de natuur. We zien onszelf
nog te vaak als degenen die

“Voor bedrijven en
ondernemers is het
superbelangrijk om
de maatschappelijke
rol serieus te nemen.
Als bedrijf besta je
bij de gratie van je
omgeving”

MARIA VAN DER HEIJDEN
DIRECTEUR MVO NEDERLAND

de natuur aansturen. Daar geloof ik niet in. De natuur heeft
krachten in zichzelf. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld
klimaatverandering heel serieus moet nemen.”
Reflecteren
Volgens Van der Heijden moeten we deze periode gebruiken om te reflecteren hoe we
de transitie naar de nieuwe

economie kunnen versnellen.
De belasting op arbeid moet
omlaag, bepleit ze. “Alle vitale sectoren van dit moment
zijn arbeidsintensieve sectoren, zoals de zorg, onderwijs
en veiligheid. Op het moment
dat je arbeid goedkoper maakt
door belastingverlaging, kun
je meer mensen aan het werk
houden.” Omgekeerd maakt
ze zich hard voor hogere be-

lastingen van de uitstoot van
CO2, stikstof en plastic. “We
moeten niet opnieuw terugvallen in het oude systeem
met uitwassen als de stikstofcrisis en de extremen qua
regen en droogte. De crisis
biedt kansen om te zorgen
dat investeringen hierna de
goede kant op gaan. Zorg voor
groene banen en investeer in
de sectoren van de toekomst,

IN SAMENWERKING MET IDH

Solidariteit, juist in tijden van corona
Boeren, seizoenarbeiders, en middelgrote en kleine bedrijven
uit armere landen maar vooral Afrika worden extra hard geraakt
door de coronacrisis. Het gaat rap de verkeerde kant op, constateert Joost Oorthuizen, CEO van IDH, Initiatief Duurzame Handel.
Dat terwijl er de laatste jaren positieve trends waren, die zijn
ingezet door duurzame, eerlijke voedsel- en landbouwketens.
De berichten over de economische gevolgen van Covid-19 zijn
zorgwekkend, vindt ook Oorthuizen. “De impact op het platteland
van Afrika en India is heftig. Oxfam becijfert dat een half miljard

mensen terugvalt in de armoede.
Je ziet veel logistieke consequenties vanwege de lockdowns. En
het wordt lastig om aan krediet te
komen. Banken worden nog conservatiever in hun leengedrag.”

Publiek-private
samenwerking
“Er is veel energie in eerlijke
ketens en publiek-private samenwerking gestoken. Er zijn
langdurige relaties aangegaan.
Daardoor kunnen we crisissen
beter opvangen. Vroeger waren
veel markten zogenoemde spot
markets, waarbij je koopt via tussenhandelaren. “
In twintig jaar tijd is in allerlei
ketens een relatie aangegaan
van boer tot afnemer, stelt hij.
“Niet alleen vanwege eerlijkheid,
geen kinderarbeid in je cacao of
chemicaliën in je bananen, maar
ook omdat supermarkten vanwege voedselkwaliteit willen weten
waar producten vandaan komen.”
Als voorbeeld noemt Oorthuizen
de cacaoketen: “We weten van
welke coöperaties in West-Afri-

ka het komt en wat de relaties
zijn tussen de bedrijven die met
hen zakendoen. Allerlei voorzieningen, zoals financiering, helpt
de cacaoboeren door de crisis te
loodsen.”
Leefbaar inkomen
De afgelopen jaren heeft een
bewustwording naar gezonder
voedsel laten zien. Aan de sociale kant vindt een vergelijkbare
trend plaats, met concepten als
‘leefbaar inkomen’ voor een boer
en een ‘leefbaar loon’ voor een
arbeider. “Dat zijn concepten die
de laatste twee jaar geaccepteerd zijn geworden. Eerst was
dat niet bespreekbaar en had
iedereen het over minimuminkomen.”
“Er zal veel moeten gebeuren
om de zwaar getroffen landen te

helpen. Samenwerking is hierin
cruciaal, net als de opgebouwde handelsrelaties en te blijven
investeren,” benadrukt Oorthuizen. “De crisis biedt kansen om
de regels van de internationale
handel te verbeteren, zodat duurzaamheid en ‘fair play’ niet langer ondermijnd kunnen worden.”

“IDH is een
organisatie die zich
onder andere inzet
voor een eerlijk
inkomen voor
boeren en duurzame
productieketens”
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zoals hernieuwbare energie
of de kringlooplandbouw.”
Paard achter de wagen
MVO Nederland geeft een
zes-min als cijfer voor de resultaten van de Klimaattafels. “De opdracht was een
‘tonnenjacht’, bedoeld om zo
effectief en efficiënt mogelijk
de uitstoot te verlagen. Wat
ons betreft is het een gemiste
kans dat je het probleem niet
integraal benadert, inclusief
circulariteit. De voorstellen
richten zich op een economie
die grondstoffen uit de grond
haalt en dingen weggooit. Dat
kan echt anders. De techniek
is er. Die kun je versterken
door te zorgen voor een level
playingfield en innovatie te
stimuleren.”
Voor MVO Nederland betekent het versnellen naar de
nieuwe economie vooral ook
de transitie. “In plaats van
de schade te beperken, en
het paard achter de wagen
te spannen, hadden we veel
meer met elkaar moeten nadenken hoe je de nieuwe economie kunt vormgeven. Dát
is het transitiedenken, dat
je écht gelooft in een andere inrichting,” stelt Van der
Heijden kritisch.
Prijsoriëntatie
De ramp met containerschip
MSC Zoe, dat 270 containers
verloor bij de Waddeneilanden, onthult de excessen van
het huidige economische systeem, meent Van der Heijden.
“Het legt bloot wat voor troep
we produceren en over de
wereld slepen. Dat heeft te
maken met een prijsoriëntatie, waarbij je voor nagenoeg

“Je moet zorgen dat
je van waarde bent
voor toekomstige
generaties. Dat is iets
heel anders dan een
kwartaalfocus”

De Nieuwe
Businessagenda
MVO Nederland is een beweging van en voor ondernemers die willen versnellen
naar de nieuwe economie.

geen geld spullen koopt. Dat
zijn prijzen die alleen maar
gebaseerd zijn op het materiaal, zonder dat daar de milieu-impact in is verrekend of
goede loonkosten in de keten.”
Een belangrijk punt waarvoor
MVO Nederland zich sterk
maakt, is dat alle productiekosten worden doorberekend.
Als voorbeeld noemt Van der
Heijden een koffieproject van
MVO Nederland: Futureproof
Coffee Collective. “Zo’n twintig koffiebedrijven maken voor
de hele keten transparant wie
wat zou moeten verdienen en
wat de echte prijs van koffie
is.” Bij een ander project experimenteren bedrijven met
een alternatieve boekhouding, waarbij je niet alleen
op geld monitort, maar ook
op waarden als mens en milieu, vertelt Van der Heijden.
“Maak je dan andere keuzes
als bedrijf? En wat betekent
die keuze voor je beleid? We
noemen dat nieuwe rijkdom
bij MVO Nederland.”
Leiderschap
Een belangrijke versneller
richting nieuwe economie is
het stimuleren van innovaties. In sectoren, maar ook
cross-sectoraal en op thema’s. Van der Heijden roemt

“Daar hebben we onze Nieuwe Businessagenda (nieuwebusinessagenda.nl) voor, die
ondernemers de snelste route
laat zien. Onze Nieuwe Economie Index, de NEx, geeft het
percentage van de Nederlandse economie aan dat ‘nieuw’
is: circulair, klimaatneutraal
en inclusief, ook in de keten.
In 2025 moet het kantelpunt
worden bereikt, waarbij er
geen weg terug is naar de
oude economie.”

Dat is iets heel anders dan
een kwartaalfocus.”

de innovatiekracht van de bij
MVO Nederland aangesloten
mkb-ondernemers. “De slagkracht en het ondernemerschap zorgt voor een enorme
impuls. Het is voor ons een
heel waardevol netwerk. Ze
denken actief mee. We kijken vanuit de sectoren, maar
ook cross-sectoraal, bijvoorbeeld rondom circulaire textiel, energie, water, agro en

chemie. Punt is wel dat de
overheid een gelijk speelveld
moet creëren. Als je grote
stappen wilt zetten en opschaalt in de beweging richting nieuwe economie, moet
je het wel met z’n allen doen.”
De waarden van de nieuwe
economie zijn steeds belangrijker, benadrukt ze. “Je moet
zorgen dat je van waarde bent
voor toekomstige generaties.

“Het is een stuk leuker om
iets toe te voegen aan deze
wereld in plaats van alleen
maar op de korte termijn geld
verdienen. Die morele kant,
dat leiderschap, vind ik een
van de leukste dingen in mijn
functie. Dat ik met mensen
werk met een passie en overtuiging, met wie je gezamenlijk probeert je cirkel te vergroten en anderen probeert
mee te nemen.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

Door hoeveel handen is jouw koffie gegaan?
In het proces van land tot klant passeert koffie vaak vele
tussenstations. Iedere tussenpartij pikt een graantje mee, uiteindelijk ten koste van de boer. Want hoewel koffie duurder is
dan ooit, de vergoeding die koffieboeren krijgen is zó laag dat
het de productiekosten vaak niet eens dekt. Wakuli’s missie?
Een eerlijke prijs voor de koffieboer en koffie van de hoogste
kwaliteit voor de consument.
Het idee ontstond toen co-founder Yorick Bruins als adviseur
voor koffie coöperaties in
Oost-Afrika werd geconfronteerd
met de uitdagingen die boeren
het hoofd moeten bieden. Sinds
januari 2019 koopt Wakuli koffiebonen daarom rechtstreeks
in bij boerencoöperaties wereldwijd. Vervolgens branden ze
dagelijks de bonen in Nederland
en wordt de versgebrande koffie per post naar de consument
gestuurd. Op deze wijze is het

bulk gekocht en zitten soms
vol vocht en schimmel. De nare
smaken die daarbij vrijkomen
worden gecamoufleerd door een
zware branding. Zonde!! Daarom
koopt Wakuli alleen de beste
bonen en brandt deze lichter,
zodat de aroma’s goed tot hun
recht komen. Benieuwd naar
Wakuli koffie?

mogelijk zicht te houden op een
eerlijk proces én om koffie van de
hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.
Transparantie in prijs en kwaliteit.
Wakuli betaalt de koffieboeren
zo’n €4,20 per kilo koffiebonen:
gemiddeld 2 tot 4 keer meer dan
koffiemerken die je in de supermarkt vindt. Die eerlijke prijs kan
Wakuli bieden door veel schakels in de koffieketen - van lokale
handelaren tot retailers – over te

slaan. Door directe en langdurige
samenwerking met de boerencoöperaties, ontstaat transparantie in
de keten waardoor Wakuli direct

kan investeren in de kwaliteit en
duurzame productie van koffie.
Veel koffiebonen worden vaak in

Als lezer kun je Wakuli proberen met 50% korting op
je eerste bestelling met de
kortingscode DUURZAAM op
www.wakuli.com.
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Zonne-energie vraagt om aanpassing stroomnetwerk

Z

on en wind zijn
variabele energiebronnen. Het vraagt
een totaal ander energienet en stroomsysteem,
waarbij de groene stroom
wordt opgevangen in
batterijen of omgezet in
waterstof.

Systeemverandering
Nederland is de achterstand
op het gebied van duurzame
energievoorziening snel aan
het inlopen. Aanjagers zijn het
energieakkoord van 2013 en
2019. Op piekdagen wordt al tot
veertig procent van de elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. De verwachting is dat
dit komende jaren doorgroeit,
vertelt directeur Olof van der
Gaag van de Nederlandse
Vereniging Duurzame Energie
(NVDE). “In 2030 zal zo’n drie
kwart van de Nederlandse
stroom groen zijn.”
De afgelopen jaren is de omschakeling ingezet van een
energiesysteem dat in de kern
op kolen- en gascentrales

“Nu de prijs voor
zonnepanelen daalt,
is zonne-energie in
opmars en wordt het
een concurrerende
energiebron, óók in
Nederland”

draait naar groene energie.
Van der Gaag legt uit dat dit
een complete systeemverandering inhoudt. “Kolen- en gascentrales kun je aan- en uitzetten afhankelijk van de vraag.
Dat kun je niet met zonne- en
windenergie. Een tweede, wezenlijk verschil is dat groene
energie veel meer decentraal
wordt opgewekt. Je hebt miljoenen zonnepanelen en honderden windmolens nodig, die
vaak op dunbevolkte plekken
staan. Daar is het stroomnetwerk nog niet op ingericht.”
Piekmomenten
Het kenmerk van een systeemverandering is dat heel veel
dingen tegelijkertijd moeten
veranderen, doceert Van der
Gaag. “Het elektriciteitssysteem is gebaseerd op zekerheid. Voor de afnemers van
stroom is dat cruciaal. Voor
aanbieders ligt dat anders.
Voor hen is overcapaciteit een
onbenutte investering.” Van
der Gaag maakt een vergelijking met de TT Assen. “Die
vindt een keer per jaar plaats.
Daar ga je niet een achtbaanssnelweg voor aanleggen. Dat is
gewoon te duur. Dat geldt voor
stroom ook.”
Er vinden allerlei experimenten
plaats om oplossingen te verzinnen om de piekmomenten
van groene stroom op te vangen. Bijvoorbeeld door zonneen windparken aan grote batterijen te koppelen. “Dat heeft
als voordeel dat de stroom
niet verloren gaat. Je slaat de

Van aanbod- naar
vraaggestuurd
Het elektriciteitsverbruik wordt
meer en meer afgestemd op het
aanbod. Van der Gaag noemt als
voorbeeld een experiment met
Tesla’s, waarbij de accu alleen
wordt opgeladen als er een dal
in de stroomafname is. Een slim
computeralgoritme zorgt ervoor
dat de accu alleen wordt opgeladen op momenten dat het
aanbod hoog is en de prijs laag.

stroom op en levert die op een
moment dat het aanbod kleiner is. Bijvoorbeeld ’s nachts.”

fluctuatie krijgt door een wisselend aanbod, komt er een
businesscase.”

Pilotfase
“Nu zie je batterijen voornamelijk nog bij een zonne- of
windpark,” aldus Van der Gaag,
zoals het hybride energiepark
Haringvliet Zuid. Ook qua batterijen zijn innovaties gaande. “Eneco heeft een project,
CrowdNett, met slimme thuisbatterijen. Daarbij geldt de
afspraak dat de bewoners de
batterij voor de helft mogen
gebruiken en Eneco de andere
helft gebruikt om flexibiliteit
op het elektriciteitssysteem
te leveren. Dat ga je denk ik
ook op bedrijventerreinen en
in fabrieken terugzien. Nu is
dat nog in de pilotfase. Als de
elektriciteitsprijs een grotere

Flexibiliteitsschaarste
Een tweede optie is de opgewekte groene energie om te
zetten in waterstof. “Daarmee
kun je de opgewekte energie
oneindig lang opslaan. De zonnestroom voor de zomer kun je
bij wijze van spreken gebruiken
voor de warmte in de winter.” In
principe is er nog geen businesscase, omdat de pieken nu worden opgevangen door de kolenen gascentrales, vertelt Van der
Gaag. “Door de toename van
duurzame energie neemt de
vraag naar fossiele brandstof
af, waardoor de prijs daalt. Hierdoor is waterstof tot een factor
tien duurder.”
Desondanks verwacht Van der

Gaag binnen tien jaar een doorbraak. “Uiterlijk in 2030 gaat de
laatste kolencentrale dicht. Dat
zorgt ervoor dat andere oplossingen, bijvoorbeeld opslag of
waterstof, een betere prijs krijgen omdat er een alternatief
minder is.” Hij verwijst naar
de windparken op zee, die in
vijf jaar tijd zeventig procent
goedkoper zijn geworden. Een
derde optie is de opslag onder
de grond, in de vorm van warm
water. “Daarmee kun je met een
stadsverwarmingssysteem je
wijk of bedrijventerrein verwarmen in de winter. Ik verwacht
dat we alle drie nodig gaan
hebben en dus ook gaan terugzien.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

De duurzame Nederlandse kwaliteitspanelen van ELSUN, geproduceerd in het
Drentse Roden, zijn gemaakt van alleen hoogwaardige materialen. Deze fraai
vormgegeven panelen van uitmuntende kwaliteit, met 25 jaar productgarantie,
garanderen je een lineaire opbrengstgarantie van 92,5% na 25 jaar.
Kijk op www.elsun.nl voor meer info.

De ELSUN GB High Efﬁciency
De ELSUN GB PREMIUM

hoogrendement

hoogrendement

glas-backsheet paneel

glas-backsheet paneel

geanodiseerd of zwart frame

vermogen tot 310W

2e Energieweg 5

9301 LL Roden

050 502 11 60

vermogen tot 315W

www.elsun.nl
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Wij maken
elektriciteit die werkt.
En werkt. En werkt.
En werkt.
Je auto, mobiele telefoon, gereedschap … niets werkt nog zonder elektriciteit.
De vraag neemt toe. Naar schone, betrouwbare en betaalbare elektriciteit.
Wij maken het. Zodat alles blijft werken. Het nieuwe RWE. Klimaatneutraal in 2040.
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EXPERT

PETER DE JONG,
DIRECTEUR WEGO CARSHARING SOLUTIONS

Welke trends zie je in mobiliteit?
“De coronacrisis gaat blijvend meer
fileproblemen oplossen dan alle
verkeersmaatregelen van de afgelopen
jaren bij elkaar. Videobellen is door
corona normaal geworden. Steeds meer
werkgevers stimuleren hun medewerkers
om met OV, de fiets of e-bike naar
het werk te komen. Voor afspraken
buitend de deur staan dan deelauto’s en
deelfietsen klaar. Er wordt straks echt
meer op kosten gelet. Een kleinere groep
heeft de leaseauto écht permanent
nodig voor het werk. Zakelijk autodelen
is een bezuiniging die je snel kunt
binnenhalen.”
Minder autobezit dus?
“Heel veel huishoudens bezitten twee
auto’s. Als je een deelauto van je werk
kunt reserveren voor privégebruik,
ga je nadenken over de kosten. Of de
tweede auto nodig is. Je betaalt met
een deelauto van de zaak alleen voor
de ritten. Bovendien is het relatief
goedkoop, omdat de kosten van de
zakelijke deelauto al grotendeels zijn
gedekt.”
Is er een particuliere markt voor
deelauto’s?
“Je ziet steeds meer buurtinitiatieven,
met een ‘warme kring’ van deelnemers,
waarbij je de auto deelt met bekenden.
Die warme kring zorgt ervoor dat
mensen de auto netjes achterlaten na
gebruik. Het is echt een beetje hún auto.
Vastgoedbedrijven, woningcorporaties
en projectontwikkelaars faciliteren die
vorm van autodelen meer en meer.”

EXPERT

ANDRÉ DIPPELL,
DIRECTEUR OM | NIEUWE ENERGIE

EXPERT

EXPERT

SASCHA BLOEMHOFF,
MARKETING DIRECTOR DSM-NIAGA

JOOST OORTHUIZEN,
CEO IDH, INITIATIEF DUURZAME HANDEL

Waarom lokale energiecoöperaties?
“Energie is een belangrijk radartje in
de duurzame transitie. Vijftig procent
lokaal deelnemerschap is een van de
doelstellingen van het Klimaatakkoord. De
lokale coöperaties spelen een belangrijke
rol in de vergroening, zonder hen halen we
het doel niet. Nederland kent inmiddels 500
à 600 lokale, duurzame energiecoöperaties.
Wij regelen de energieleverantie voor een
groot deel van die lokale initiatieven.”

Welke weeffouten zitten in het oude
systeem?
“Ons huidige productieproces is gericht
op de tijdelijkheid van producten en
leidt tot afval. Vrijwel alle producten
zijn gemaakt van samengestelde en
onlosmakelijk verbonden materialen
of met chemische toevoegingen zoals
lijmen, oplosmiddelen en vlamvertragers.
Dat maakt hoogwaardig hergebruik
onmogelijk.”

Wat is de kracht van een holistische
benadering voor een duurzame keten?
“Een boer heeft geen toegang tot diensten
als kapitaal, kennis van de markt etc. Voor
kleine boeren is het lastig om te investeren
in zaaizaad of een innovatie. Je krijgt
veranderingen alleen voor elkaar als je dat
door de hele keten heen organiseert, van
boer tot consument. Van de afnemers wil
je dat ze langetermijnrelaties aangaan en
bereid zijn risico’s te nemen.”

Wat zijn de voordelen voor de
consument?
“Doordat we geen winstoogmerk hebben
kunnen we bij iedere groei de tarieven
verder verlagen. Er is een sterke verbinding
met lokaal. Je weet als consument waar
je energie vandaan komt. De dynamiek en
slagkracht binnen de lokale bewegingen is
heel inspirerend. Zo bouwt ZupthenEnergie
| om een zonnepark waaraan mensen met
een klein beurs mee kunnen doen vanuit
een lening die wordt terugbetaald door de
verkoop van stroom.”

Dat los je op met circulair ontwerpen?
“Je moet de hele keten opnieuw
inrichten en afval helemaal voorkomen.
Circulariteit begint nu nog vaak pas
bij het einde, bij het gebruik van
gerecyclede materialen of het recyclen
van afval. Wij draaien dat om en
beginnen bij het begin. Dat doe je door
bij het ontwerp al na te denken je hoe
de afzonderlijke pure materialen aan het
einde van het gebruik ‘ontkoppelt’ voor
hergebruik en door ook het terughalen
van de materialen aan einde van de
levenscyclus mee te nemen.

Kan duurzame productie grootschalige
productie vervangen?
“Het landbouwsysteem loopt op allerlei
manieren vast. Wereldwijd staan
alle signalen op rood, of het gaat om
biodiversiteit, ontbossing of water.
We moeten veranderen. Ik ben geen
romanticus. We hebben hoogproductieve
landbouw nodig, ook in Afrika. Negen
miljard mensen voeden lukt niet met
kleinschalige, biologische landbouw.
Alleen moet je onderzoeken hoe je de
landbouw goed en duurzaam vormgeeft.
Het kan wel. In de katoen hebben we
een duurzaamheidsstandaard uitgerold,
geïnitieerd vanuit de kledingindustrie,
die een enorme reductie aan water en
chemicaliën oplevert.”

Wat is het belang voor de
energietransitie?
“Je moet de bevolking meenemen in
je plannen. Lokale coöperaties creëren
een tastbaarheid van je producten. Ik
vergelijk het met de opkomst van kleine
brouwerijen en sociale ondernemers die de
leefomgeving willen verbeteren.
Je kunt een plan voor windmolens
ontwikkelen en vervolgens droppen, maar
dan gaan de omwonenden met de hakken
in het zand. Het is veel meer een kwestie
van geven en nemen. Ga je eerst om tafel
zitten ‘we hebben een fantastisch plan
waar jullie aan mee kunnen doen’, dan heb
je een heel andere uitgangspositie. Dat is
precies wat wij aan het doen zijn. We willen
dat iedereen kan meeprofiteren.”

Wat vraagt dat?
“DSM-Niaga ontwikkelt onder het
merk Niaga® circulaire ontwerpen
en materialen. We zijn op zoek naar
koplopers. Partners die de uitdaging
willen aangaan om circulaire producten
in de markt te zetten. Met Auping
hebben we een circulair matras
ontwikkeld dat nu te koop is, samen met
ECOR maken we meubelpanelen en er is
circulair tapijt.
Waar ik van droom is dat kinderen straks
leskrijgen over herbruikbare materialen
en hoe we afval kunnen voorkomen.
Zodat eindeloos gebruik van materialen
gemeengoed wordt in het denken,
werken en leven van mensen.”

Wat is de rol van financiering?
“Kleine boeren zijn voor het overgrote deel
verstoken van krediet. Bedrijven hebben
in mijn ogen een verantwoordelijkheid
naar hun leveranciers in de vorm van
overbruggingskredieten. Dat zie je ook
gebeuren. Het is heel lastig om financiering
te krijgen voor betaalbare rentes. 30%
rente voor een vier-maandenlening is heel
normaal. Vanuit IDH hebben we een groot
‘blended finance’-fonds gelanceerd van 100
miljoen euro.”
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Het gasnetwerk onmisbaar voor de energietransitie

I

n 2050 moet onze
energievoorziening volledig
duurzaam zijn. Om dat te
bereiken, moet Nederland
van het aardgas af en
overstappen op elektriciteit,
duurzame gassen en
warmtenetten. Gasunie
speelt als netbeheerder
van het aardgasnet een
cruciale rol bij deze transitie.
Standaardisatie door
NEN zorgt ervoor dat het
energiesysteem van de
toekomst veilig, betrouwbaar
en betaalbaar is.
De energietransitie maakt
het energiesysteem almaar
complexer. In de woorden van
Remco Perotti, programma coördinator Energietransitie bij
NEN: “Alle onderdelen van het
energiesysteem zullen slimmer met elkaar verbonden zijn.
Moleculen en elektronen worden uitwisselbaar. Er zijn nog
genoeg uitdagingen, zoals:
hoe sla je duurzaam opgewekte energie op? Of, hoe voldoen
we aan onze warmtevraag als
we van het aardgas afgaan?”
De energietransitie betekent
dat Gasunie op zoek moet
naar een nieuw bestaansrecht, vertelt Adriaan den
Herder, manager installaties
Nederland. “We weten dat we
moeten veranderen. We zien
nog steeds een grote rol voor
onszelf in de energievoorziening. Het is onze maatschappelijke rol om met onze infrastructurele kunde en ervaring
bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. We hebben
een netwerk, waarmee we om
verder kunnen ontwikkelen als
breed open access infrastructuurbedrijf. Naast aardgas en

de aardgasinfrastructuur voor
waterstof. “Als we overgaan
van aardgas op waterstof, zullen mensen die in de buurt
van een leiding wonen, willen
weten of dat veilig is.” Naast
veilig noemt hij betrouwbaar
en betaalbaar als twee andere
pijlers van normalisatie.

groen gas richten we ons ook
op het transport van waterstof, CO2 en warmte, waarbij
klanten
non-discriminatoir
toegang kunnen verkrijgen.”
Gasunie werkt samen met Tennet aan een geïntegreerd netwerk, waarbij een overschot
aan stroom wordt omgezet in
waterstof en omgekeerd. Dat
is belangrijk voor het elektriciteitsnetwerk, stelt hij. “Met
waterstof kun je pieken en
dalen opvangen. Bovendien
kun je via een leiding over het
algemeen meer energie transporteren dan door een kabel.”
Veilig en betrouwbaar
Naast het aardgasnetwerk is
er de expertise. In Zuid-Holland is Gasunie betrokken
bij de aanleg van de warmte-infrastructuur, waarbij de
warmte uit de Rotterdamse
haven komt. Dit geldt ook voor
het afvangen, transporteren
en opslaan van CO2. “In onze
optiek heb je al dit soort elementen nodig om een samen-

hangend energiesysteem te
krijgen, wat stabiel, veilig, betaalbaar en betrouwbaar is,”
stelt Den Herder.
De overheid speelt een belangrijke rol in de energietransitie,
aldus Perotti. “Het Klimaatakkoord en de Green Deal geven
sturing aan onze ambities. Er
wordt steeds duidelijker wat
qua innovaties en opschaling
nodig is, met welk tijdpad.”
Nederland loopt qua kennis op
het gebied van aardgas en waterstof ver voorop, vertelt Den
Herder. “Die kennis kunnen
we aan de hand van normen
exporteren naar Europa en de
rest van de wereld. Met aardgas is hetzelfde gebeurd en
hebben de Nederlandse normen veel invloed gehad op de
Europese normen.”
Slimme oplossingen
“Om de opwarming van de
aarde tegen te gaan, moeten
we ons energiesysteem veranderen,” stelt Perotti. “Je zult
gebruik moeten maken van

“Er wordt steeds
duidelijker wat
qua innovaties en
opschaling nodig is,
met welk tijdpad”
heel veel slimme oplossingen
om aan onze energievraag te
voldoen. Het gas- en elektriciteitsnetwerk zal veel meer
met elkaar verbonden zijn,
en digitalisering zal een grote rol gaan spelen. Afspraken
hierover, in de vorm van standaarden, helpen deze transitie. Zodat alles goed op elkaar
aansluit bijvoorbeeld, zo krijg
je echte ‘interoperabiliteit’.”
Den Herder is voorzitter van
de beleidscommissie Energie.
Kennisinstellingen en -organisaties en bedrijven in de
energiesector – “verschillende partijen met verschillende
belangen” – komen hier gezamenlijk tot afspraken. Als
voorbeeld noemt Den Herder
het gebruik van de bestaan-

NEN heeft de organisatie om
de ideeën te checken aan bestaande standaarden en internationale afspraken, vat Den
Herder de rol van het normalisatie-instituut samen. “Omdat de afspraken binnen NEN
zijn vastgelegd in een standaard, hebben ze een status.
De normen zijn voor iedereen
beschikbaar.” Perotti vult aan:
“Vanuit NEN hebben we veel
ervaring met hoe normalisatie
kan bijdragen aan het opschalen en veilig maken van nieuwe technologieën.”

Europese norm
Ook op Europees niveau moet je
zorgen dat systemen op elkaar
aansluiten, benadrukt Adriaan
den Herder van Gasunie. Als
voorbeeld noemt hij het bijmengen van waterstof in aardgas.
“Het is lastig als wij daarbij 20%
aanhouden en België bijvoorbeeld 10%.” Remco Perotti van
NEN vult aan: “Dit is een mooi
voorbeeld van hoe een gezamenlijke Europese norm een
versnellend effect heeft op de
transitie.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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Circulaire economie al groter dan gedacht

V

eel bedrijven en
organisaties dragen
bewust of onbewust
bij aan de circulaire economie. Het is een motor voor
innovatie en bestaande en
nieuwe werkgelegenheid.
Verrassende inzichten
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft afgelopen jaar op verzoek van het
kabinet de omvang van de
circulaire economie in kaart
gebracht. In totaal turfde het
PBL zo’n 85.000 activiteiten,
waarmee circa 420.000 banen
zijn verbonden. Vaak worden
de activiteiten niet als zodanig
herkend, omdat ze al zo lang
bestaan. Denk aan de fietsenmaker of kringloopwinkel.
“Een van de verrassende inzichten is dat er veel meer
gebeurt dan gedacht. We hebben wel 1500 initiatieven op
innovatiegebied geteld. Wat
de inventarisatie laat zien, is
dat er heel veel mogelijkheden
voor circulaire activiteiten zijn
en dat het heel breed is,” stelt
PBL-onderzoeker Trudy Rood.
“Veel daarvan worden nog niet
als zodanig gelabeld.”
Hergebruik
Motor achter de transitie naar
een circulaire economie is het
Grondstoffenakkoord van 2017.
Het grondstoffengebruik is de
afgelopen eeuw verachtvoudigd. “Zonder maatregelen
neemt dat verder toe. In een
circulaire economie houdt je

grondstoffen, producten en
materialen beschikbaar voor
hergebruik.” Overstappen op
een circulaire economie is
daarom noodzakelijk, maar het
biedt ook economische kansen, constateert Rood.
Voor de circulaire economie
heeft PBL een speciale rol gekregen, vertelt Rood. “Het kabinet heeft het PBL gevraagd om
op te treden als rekenmeester
voor de transitie naar circulariteit en de regie te voeren om
de voortgang te meten om te
kunnen sturen vanuit de nationale overheid.”
Initiatieven
In dit kader heeft het PBL een
‘nulmeting’ opgesteld. In het
rapport ‘Circulaire economie
in kaart’ is geïnventariseerd
wat er al gebeurt op dit gebied. Welke innovaties zijn er
al? Hoe zien de initiatieven en
activiteiten eruit? “Ik ben heel
erg verrast, en met mij velen,
over de breedte van de activiteiten.” Als voorbeelden noemt
Rood hergebruik (‘re-use’), reparatie (apparaten opknappen,
‘refurbish’) en deelplatformen.
Het zorgt voor innovatieve bedrijfsmodellen.
Voorbeelden zijn het circulaire matras dat Auping samen
met DSM-Niaga heeft ontwikkeld en Philips dat met Circulair lighting de focus verlegt
van bezit naar gebruik. “Daar
gaat een prikkel vanuit om
onderhoudsarme
armaturen
te ontwikkelen, waarbij de
materialen, componenten en

R-ladder
Voor de inventarisatie van
activiteiten die het gebruik van
primaire grondstoffen in de economie (kunnen) verlagen, heeft
het PBL gebruikgemaakt van de
circulariteitsladder, de zogenoemde R-ladder. Hierbij gaat
het om strategieën die in het
Engels met een ‘R’ beginnen,
zoals reduce (verminderen),
repair (herstellen), recycle en
refuse (weigeren), het boy-

producten kunnen worden hergebruikt. Het stimuleert innovatie om de levensduur zo veel
mogelijk te verlengen.”
Milieueffecten
Soms combineren initiatiefnemers circulariteit met een
sociaal motief. Als voorbeeld
noemt Rood een initiatief rond
‘weesbootjes’, waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de bootjes uit
de grachten ophalen en opknappen. Een ander voorbeeld
is soepenfabrikant De Verspil-

“Er gebeurt veel, maar
we zijn nog lang niet
bij een circulaire
economie. Het gaat op
dit moment nog maar
om zo’n vijf procent
van de economie”

lingsfabriek. Zo zijn er meer.
Een van de obstakels voor een
doorbraak van de circulaire
economie is de lage prijs van
veel grondstoffen en producten, vertelt Rood. “Dat stimuleert niet om te investeren in
hergebruik, recyclen of een
langere levensduur. Het zou
helpen als de milieueffecten
die optreden bij de productie
van primaire grondstoffen en
producten zouden worden verdisconteerd in de prijs.”
Levensduur
Het is niet de enige belemmering. “Het huidige systeem van
regels, normen en gewoontes
passen nu nog heel erg bij de
huidige, lineaire economie. Ze
sluiten niet goed aan bij de
circulaire economie. Het moet
gewoner worden om kapotte
producten niet direct weg te
gooien. Refurbished heeft nu

cotten van producten met een
grote milieudruk.

nog een minder goed imago bij
een grote groep consumenten
en bedrijven.”
“Een fiets laten we repareren,
maar de meeste huishoudelijke apparaten worden vervangen door nieuwe. Soms heeft
dat met het ontwerp te maken, dat reparatie duur maakt.
Wil je de circulaire economie
stimuleren, dan moet je daarmee al rekening houden in
de ontwerpfase, in plaats van
een product te maken voor
eenmalig gebruik.” Ze noemt
de elektrische tandenborstel.
“De batterij zit in het midden,
helemaal verlijmd, en is niet
te vervangen. Datzelfde geldt
voor heel veel elektronische
apparatuur.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Afgedankt matras goed voor allerlei nieuwe producten
De matras waarop we slapen, bestaat uit heel veel verschillende
materialen. Tot voor een paar jaar geleden belandden die, nadat
ze door consumenten waren afgedankt, in de verbrandingsovens.

bruik. Het gaat vooral om schuim,
maar het ene schuim is het andere niet. En geen een matras is
hetzelfde.”

ogenblik vijftien verschillende materialen gehaald. Met de nieuwe
lijn worden dat er al twintig. “En
dat is echt nodig voor goed herge-

Judomatten
Dat schuim wordt voor van alles
gebruikt, zoals dempende verpakkingsmaterialen, maar ook bij-

“Maar dat is niet erg gunstig,”
zegt directeur Ruud Kortink van
Matras Recycling Europe. “Recyclen is veel duurzamer. Immers,
voor zo’n matras is eerst olie uit
de grond gehaald, over de wereld
vervoerd en vervolgens schuim van
gemaakt, om er lekker op te kunnen liggen. Door veel materiaal in
de matras te recyclen, bespaar je
enorm op de productie van nieuwe materialen. Hergebruik van
matrassen zorgt voor verlaging
van de CO2 uitstoot van zo’n 40
kilo per matras. Dat is echt winst.
Momenteel wordt 70 procent hergebruikt. Met de komst van een
nieuwe ‘productielijn’, eind dit jaar,
wordt dat zelfs 90 procent.”
Uit een matras worden op dit

voorbeeld judomatten. Het bedrijf
zoekt overigens niet alleen afnemers van gerecyclede materialen,
maar werkt ook actief mee aan de
ontwikkeling van nieuwe producten.
Duurzaamheid
Er komen bij Matras Recycling Eu-

rope jaarlijks 450.000 matrassen
binnen van ruim tachtig gemeentewerven in Zeeland, Drenthe,
Overijssel, Groningen en de regio
Eindhoven. “En ook winkels hebben zich bij ons aangesloten, die
via een terughaalsysteem de oude
matrassen van klanten, weer innemen. En in de (nabije) toekomst
willen we nog meer winkels bij dit
systeem betrekken en ook het uit
elkaar halen van de matrassen
verder optimaliseren. Met de nieuwe lijn gaan we straks toe naar
het recyclen van 700.000 tot een
miljoen per jaar.”
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Kijk op
www.energiebespaarlening.nl

Betaalbaar verduurzamen,
samen maken we het mogelijk!
Een lagere energierekening? Meer wooncomfort? Geen tocht of lekkage?
Wie wil dat niet!
Uw woning heeft onderhoud nodig en u wilt hiermee gelijk een goede
slag naar de toekomst slaan. Kortom: u wilt uw woning verduurzamen,
bijvoorbeeld met dak- of vloerisolatie.
Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds
kunt u deze wensen invullen tegen zeer gunstige voorwaarden.
Met de besparing op de energiekosten kunt u de maandelijkse lasten
van uw Energiebespaarlening (deels) voldoen.
Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

Mede mogelijk gemaakt door:

Waarom energiebesparende
maatregelen nemen?
Bespaar op energiekosten
Verhoog wooncomfort
Waardebehoud woning
Combineren met onderhoud
Goed voor milieu én
toekomstige generaties
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Meer wooncomfort bij lagere binnentemperatuur

D

e beleving qua
warmte en comfort
wordt bepaald door
hoe comfortabel het leefklimaat in de woonkamer
is. Optrekkende kou van de
vloer zorgt ervoor dat de
verwarming hoger wordt
gezet.
Wat weinig mensen zich realiseren, is dat het startpunt
voor energiezuinig bouwen en
verduurzamen van woningen in
de jaren ’70 van de vorige eeuw
ligt. “Toen hadden we tegelijkertijd een energiecrisis én
economische crisis. Daar is het
Nationaal Isolatie-programma
(NIP) uit voortgekomen,” doceert isolatie-expert Ton Willemsen. Halver-wege de jaren
’80 waren al 1,3 miljoen woningen voorzien van dubbel glas
en muur-isolatie, maar géén
vloerisolatie. Het veroorzaakte een golf aan vochtproblemen, stelt hij vast. “Achter de
kasten, in de vloerbedekking,
noem maar op.” De oorzaak
werd gezocht in slechte ventilatie en niet in het ontbreken
van vloerisolatie.
Vochtproblemen
In die periode, begin jaren ’80,
bood een woningbouwcorporatie in Assen bewoners naast
dubbele beglazing ook de mogelijkheid tot vloerisolatie. De
helft van de bewo-ners koos
hiervoor, vertelt Willemsen, de
andere helft alleen voor dubbele beglazing. “Op een gegeven
moment werd ik gebeld door

de corporatie dat bewoners
klaagden over vochtproblemen
in de woningen, behalve bij de
woningen met vloerisolatie.”
Dat zijn we gaan analyseren.
Het vocht dat voorheen op enkelglas ruiten condenseerde,
trok bij dubbel glas naar koude
plekken. In de meeste gevallen
is dat de vloer. “We hebben
TNO dat laten onderzoeken en
die bevestigden onze bevindingen.”

Energietransitie
In 2050 moeten 7 miljoen
woningen en 1 miljoen andere
gebouwen van het aardgas af
zijn. Dat betekent isoleren en
gebruikmaken van duurzame
warmte en elektrici-teit. Als
eerste stap moeten in 2030 de
eerste 1,5 miljoen bestaande
woningen ver-duurzaamd zijn.

Huismijt
Een bijkomend probleem van
de vochtoverlast in woningen
zonder vloerisolatie is het
ontstaan van schimmel en de
komst van huismijt. “Woningisolatie kan de woning ook
ongezonder maken.” Het is belangrijk eerst de vloer aan te
pakken, benadrukt Willem-sen.
Omdat het isoleren van de
vloer amper punten oplevert
voor het energielabel, zorgt
ervoor dat vloerisolatie nog
steeds geen prioriteit heeft
bij corporaties, verklaart Willemsen. Reden is dat veel van
de energie-effecten van vloerisolatie indirect zijn, terwijl
bijvoorbeeld het plaatsen van
een HR-ketel direct scoort. Hij
concludeert dat de energiesystematiek niet goed is. “We
hebben bij wijze van spreken
de mooiste wijn nog te drinken.”

De investering moet worden
betaald uit de opbrengst van
een lagere energierekening.

vloerisolatie trekt de kou niet
op langs je benen, waardoor
je bij een lage binnentemperatuur het toch comfortabel
hebt en de periode dat de thermostaat aan moet aanzienlijk
korter is. Je hebt geen warmteverlies meer naar beneden. De
beleving qua warmte en comfort wordt bepaald door hoe
comfortabel het leefklimaat in
de woonkamer is. Zonder vloerisolatie kruipt de kou op uit de
vloer. En bij koude benen gaat
de verwarming aan. Dat zijn
elementen die bij de besparing

Lengte stookseizoen
Als voorbeeld noemt Willemsen het effect op de lengte van
het stookseizoen. “Met goede

niet worden meege-nomen. In
die zin is vloerisolatie nog belangrijker dan dakisolatie.”
De besparing van vloerisolatie wordt te laag ingeschat,
stelt Willemsen. “Op dit moment krijgen we vaak de vraag
of de vloerisolatie wel veilig
kan worden geïnstal-leerd, uit
angst om besmet te raken met
het coronavirus. Het antwoord
is “ja”. De vakmensen houden
zich aan alle adviezen en maatregelen. De aanleg kan gewoon
veilig plaatsvinden.”

Niet alleen qua energiebesparing, maar ook op het gebied
van gezondheidszorg. Ook hier
is gekozen voor de , constateert
hij met leedwezen. “Vanwege
de schimmel- en vochtproblematiek worden Nederlandse
woningen extreem geventileerd. Die ventila-tiesystemen
kun je niet uitzetten, draaien
dag en nacht. Oók als je niet
thuis bent. Dat kost enorm
veel extra energie.” Het is de
opmaat voor zijn laatste lofzang op het ener-gievoordeel
van vloerisolatie: “Je bespaart
dankzij een korter stookseizoen, je kunt de thermostaat
lager zetten en je hoeft minder
te ventileren, omdat er minder
vocht in huis komt.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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Isoleren met subsidie, juist nu
Start direct
verhoog het

met besparen en
wooncomfort door

middel van isoleren. Eneriso is
totaalleverancier in woningisolatie

en heeft als missie: Nederland
verduurzamen door isoleren.

Woningen tot 1980

Subsidie 2020

geïsoleerd. Spouwmuren zijn vanaf
1930 te vinden in gebouwen, maar
vaak leeggelaten. Met de gedachte

betaald gemiddeld tot 35% terug, bij twee
maatregelen. Bijv. dak- en vloerisolatie.

Deze woningen zijn vaak niet tot slecht

van stilstaande lucht als thermische
isolatie. Hier valt veel winst te behalen

Met isolatie wordt de warmte of kou
buiten gehouden waardoor uw verwarming of airconditioning minder
energie verbruikt. Minder energie

en komt uw woning in aanmerking voor
vloerisolatie, spouwmuurisolatie en
dakisolatie.

isoleren is de basis van alle
alvorens
warmteverduurzaming
pompen, zonnepanelen en dergelijke.

redelijk geïsoleerd. Vanaf 1980 is er
vanuit
de
bouw
vaak
isolatie
aangebracht in de spouw en vloer.

betekent minder kosten, minder CO²
uitstoot en dus een beter milieu. Goed

ENERISO

Woningen 1980 – 2005
Deze

woning

zijn

vaak

matig

tot

Veelal met een lage isolatiewaarde,
waarbij het effect van isoleren nog
onvoldoende voelbaar is. Ook in dit
geval komt u vaak in aanmerking voor
vloer-, dak- en spouwmuurisolatie.

tijdelijk 10% KORTING

De overheid investeert met u mee en

Duurzaam en milieuvriendelijk
Eneriso is een professioneel en landelijk
opererend isolatiebedrijf met duurzame

producten.
Wij
zijn
erkend
en
gecertificeerd dealer van het ICYNENE

eco-isolatieschuim. Dit is een 100% water
geblazen isolatieschuim, zonder HFK. In
een beweging: isoleren, luchtdicht, damp
open en geluiddempend. Geurloos na
verwerking. 25 Jaar Icynene garantie.

Gratis isolatie advies

Graag komen wij vrijblijvend langs voor

een isolatie advies. Tot 20 juni met 10%
extra korting. Bel 036 - 2030 181 of kijk
op onze website: www.eneriso.nl

www.eneriso -isolatie.nl/actie of b e l o n s o p 036 2030 181
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Het nieuwe circulaire lood

✔

Duurzaam en circulair

✔

Diverse awards gewonnen

✔
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Oer-Nederlands fabrikaat

Afval autoruit scoort beter dan lood
Drie jaar geleden werd een product geïntroduceerd

Rob Scholte op Reimer van het gelijknamige bouwbedrijf

met een spectaculaire claim: een loodvervanger, maar

uit het Twentse Albergen windt er geen doekjes om. “Ja, dat

dan beter dan lood. Lichter, duurzamer en beter te

mogen ze zeggen. Leadax is op veel fronten echt beter dan

verwerken. “Uitgebreid onderzoek toont aan dat Leadax

lood. Waar het kan, gebruik ik het. Ten eerste is het lichter,

beter is voor mens en milieu dan het zware metaal.”

het scheurt minder snel, je kunt meer lengtes verwerken en,
niet onbelangrijk, het is goedkoper. En mijn klanten zien het

Jaarlijks komt er meer dan 1,5 miljard polyvinylbutyral (PVB)

verschil echt niet.”

vrij in Europa. Omgerekend zijn dit 150 Eiffeltorens. PVB
wordt gebruikt in veiligheidsglas en autoruiten. Wanneer glas

Beter voor mens en milieu

gerecycled wordt, wordt het opnieuw gebruikt. De PVB werd

Onafhankelijk onderzoek door het Nederland Instituut voor

verbrand of gedumpt. Tot nu dus. Deze afvalberg is de basis

Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) laat zien dat de milieu-

voor Leadax. Daarmee is een hartstikke circulair product

impact van Leadax fors lager ligt dan die van lood. Ook jouw

ontwikkeld, waarover de gebruikers erg tevreden zijn.

volgende bouwproject verduurzamen? Vraag een gratis
sample aan op leadax.nl
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Consument kiest steeds vaker voor biologisch

B

iologische producten
zijn populair. Maar
zodra de consument
voorbij de entree van de
supermarkt is, geeft de
prijs meestal toch weer
de doorslag. Dat móet en
gáát veranderen, voorspelt
directeur Michaël Wilde
van Bionext. De organisatie zet zich in voor meer
biologische landbouw en
voeding in Nederland. Doel
is de consument ook ín de
winkel te laten kiezen voor
biologisch.
De keten van biologische boer
tot consument kent nog verschillende belemmeringen door
kritische regelgeving. De interesse in biologische landbouw
en teelt is er absoluut, aldus
Michaël Wilde. “Bijna alle boeren voelen zich betrokken bij
de natuur en hebben oog voor
duurzaamheid.” Genoeg boeren
en telers willen de stap graag
maken, is zijn overtuiging. Wat
ze tegenhoudt is de investering
die de overstap vraagt, stelt hij
vast.
‘Bio lekker voor je’
In de door de Europese Commissie gepresenteerde Green
Deal speelt de biologische
landbouw een grote rol. Het
gebruik van chemische pesticiden en antibiotica wordt in
de ban gedaan. Wilde is er blij
mee. “Het is een erkenning
vanuit Europa dat de biologische landbouw belangrijk is
voor instandhouding van het
ecosysteem en het bereiken

van de klimaatdoelen.
We hopen dat de ‘Green Deal’
zowel de consument als boeren stimuleert om meer te
kiezen voor biologisch. De
campagne ‘Bio lekker voor je’
speelt daar een belangrijke
rol in.”
Bewuste keuze
De coronacrisis zorgt voor
toenemende bewustwording
bij consumenten. Wilde verwacht dat burgers zich beter
gaan informeren waar hun
voedsel vandaan komt en
meer gaan nadenken over de
nadelen van reguliere landbouw. “We willen zorgen dat
de consument op de hoogte
is hoe een biologische boer
bijdraagt aan de wereld die
jij ook ambieert.” Op het moment dat we de supermarkt
binnenkomen,
veranderen
we van bewuste burger die
zich zorgen maakt over de
toekomst in een consument
die vooral naar de prijs kijkt.
Slechts een kleine groep Nederlanders is ook echt bereid
om meer te betalen voor biologisch. “Je kunt een bijdrage leveren aan een betere
wereld met je voedselkeuze.
Iedere keer dat je de supermarkt ingaat, stem je voor
de wereld die jij wilt. Dan besteed je misschien meer geld,
maar lever je ook een bijdrage
aan een duurzame wereld.”
Eerlijke prijs
Mensen zijn bereid meer geld
uit te geven, maar je moet
wel het goede verhaal hebben, meent Wilde. Hij verwijst

naar een Zweeds experiment,
waarbij bij de reguliere bananen een bordje stond ‘bespoten bananen € 0,99’. Het
zorgde voor een enorme verandering in koopgedrag, ook
al waren de biologische bananen twee keer zo duur. “De
consument wordt geconfronteerd met de consequenties
van zijn keuze.”
Een belangrijke ontwikkeling
is dat de niet-biologische
landbouw komende jaren
duurder zal worden, waardoor
het verschil met biologisch
kleiner wordt. “Er kómt een
CO2-heffing. Er komt een milieuheffing en verbod voor pesticiden. Daarmee verdwijnt
de grootste drempel waarom

“We willen niet
alleen laten zien
hoe makkelijk
een duurzame of
biologische keuze kan
zijn, maar ook wat
voor impact het hee”

consumenten niet kiezen voor
het biologisch product, het
prijsverschil.”
Waterhelden
Je hebt vier basisprincipes
van biologisch en één ervan
is een eerlijke prijs, vertelt hij.
“Ik vind dat alle boeren een
hogere, eerlijke prijs verdienen voor hun product, maar
zeker biologische boeren die
bijdragen aan betere ecosystemen, waterkwaliteit en het
klimaat. Kijk je naar de ‘true
costs of food’, dan zie je dat
biologisch helemaal niet te
duur is. Niet alleen is biologisch eten zonder pesticiden
en kunstmest geproduceerd.
Biologische boeren zijn ook
klimaathelden. Ze hebben
een veel gezondere bodem
die CO2 opneemt. Het zijn
waterhelden, ze vervuilen het
water minder, ze zijn hoeders
van de biodiversiteit. Dat is
heel waardevol, los van het
financiële plaatje van wat het
de samenleving oplevert. Het
is een belangrijk onderdeel
van de oplossing en de systeemverandering die nodig

‘Biologisch’
verovert
winkelmandje
Steeds meer huishoudens
(95,1%) kopen biologische producten, zo blijkt uit GfK onderzoek in opdracht van Bionext.
Met name de groep consumenten die af en toe voor biologisch
kiest, koopt steeds vaker een
biologisch alternatief. De overgrote meerderheid (89%) koopt
biologische producten gewoon
in de supermarkt. De prijs blijft
de grootste barrière: 68% van
de huishoudens zou vaker biologisch kopen als het goedkoper
zou zijn.

is. Je kunt enorme stappen
zetten door ‘good practice’ te
belonen.”
De bestaande winstdefinitie
gaat ten koste van mens en
natuur, constateert Wilde.
“We moeten veel meer de
waarden voor de toekomst
en toekomstige generaties
meenemen.” Hij verwijst naar
Frankrijk, dat heeft berekend
dat het schoonmaken van het
grondwater van landbouwvervuiling ruim 500 miljard euro
gaat kosten. “Sinds dat bekend is, wordt volop ingezet
op landbouw waarbij minder
pesticiden en kunstmest worden gebruikt.”
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“Onze boeren zijn van wereldklasse”
Green Deal
De Europese Commissie wil dat
in 2030 gemiddeld 25 procent
van de landbouwgrond in de EU
biologisch is. Dat is nu nog 10
procent.

gen die daarbij horen. Deze
mannen en vrouwen doen investeringen met lange terugverdientijden. Het is allemaal
privaat geld van de boeren,
dat mogen we niet vergeten.”

D

at Nederland de tweede
landbouwexporteur van
de wereld is, hebben
we vooral te danken aan
de professionaliteit van de
boeren- en tuinderspopulatie,
stelt Kees de Gooijer,
directeur Topsector Agri &
Food. De kennis staat voor
een omslag van ‘meer’ naar
‘anders’. Niet maximaal,
maar optimaal resultaat, met
oog voor duurzaamheid en
diversiteit.
De positie als tweede landbouwexporteur is te danken
aan de rijke grond. “Maar onze
boeren zijn vooral enorm goed
aan het ondernemen. Staan
open voor vernieuwing. De
hoge grondprijs stimuleert
innovatie.” Het vermogen samen te werken is één van de

onderscheidende eigenschappen van de agrosector, meent
De Gooijer. “Als je iets hebt
wat te groot is voor jezelf, ga
je met je buurman praten en
ga je het samen doen. Is het
nog te groot, dan vraag je er
nog een buurman bij en nog
één. De bereidheid om nieuwe
dingen samen op te pakken,
vinden we in de sector volkomen normaal. Dat is uniek.”
Familiebedrijven
Het stoort De Gooijer dat rondom de stikstofcrisis opeens
het woord ‘exportschaamte’
viel. “De landbouwexport is
toch één van de zaken waarmee we onze boterham verdienen. Het is vooral de manier
waarop van de aantijgingen,
dat de boeren zich aangetast
voelen in hun trots. Die trots
is terecht, de aantijgingen

“Het risico van de
protesten is dat een
beeld ontstaat dat
de sector niet wil
veranderen. Dat is
absoluut niet waar”

niet. Het is kort door de bocht.
Boeren staan dichtbij het land
en het landschapsbeheer. Het
zijn bijna altijd familiebedrijven. Dan ga je echt niet moedwillig de grond vervuilen en de
gezondheid van je kinderen in
de waagschaal stellen.” Wat
in de boosheid meespeelt, zijn
de snelle wisselingen van beleid, stelt De Gooijer “Maatregelen volgen elkaar in te rap
tempo op voor de investerin-

Zoektocht
“De sector is hoog efficiënt. De
focus is daarmee altijd gericht
geweest op meer,” constateert
De Gooijer. “Ik denk dat we
nu toe zijn aan ‘anders’. Niet
maximaal, maar optimaal.
Dat is voor mij de kernachtige
samenvatting. Met heel veel
gevolgen. Het is de zoektocht
waar boeren voor staan. Die
zoektocht naar perspectief is
een worsteling waar bijna iedere boer mee zit, maar ook
actief mee bezig is. Ik heb bijvoorbeeld een kaasmaker in
het dorp, die een coöperatie
is gestart met bijzondere koeienrassen, zoals de brandrood,
een bedreigd Nederlands ras.
Die man verstaat z’n vak en
maakt waanzinnig goede kazen. Dat geldt ook voor initiatieven als het Rondeel-ei en
het Limburgs kloostervarken.
Ik denk dat er veel meer waardering mag zijn voor zulke

boeren. Je moet een compleet
nieuw merk introduceren. Dat
is lastig en riskant. De uitdaging zit vaak in het verkoopkanaal. De belangrijkste kans
is dat het nog steeds dezelfde
ondernemers zijn, die gewoon
goed zijn.”
Naar een neutrale uitstoot
“Het is niet zo dat al die jaren
is stilgezeten qua innoveren
en verduurzamen. Het risico
van de protesten is dat een
beeld ontstaat dat de sector
niet wil veranderen. Dat is absoluut niet waar,” benadrukt
De Gooijer. “Je moet in generieke termen naar neutrale
uitstoot toewerken, door middel van hergebruik. Op álle niveaus, ook voor warmte.”
Qua innovaties verwacht De
Gooijer veel van verbeteringen van het voer, zoals zeewier in het dieet en DSM dat
voer heeft ontwikkeld dat de
methaanemissie van koeien
moet reduceren. “Niemand
weet of je die twee dingen
bij elkaar mag optellen, maar
als dat zo is, zit je op dik 50%
minder methaanemissie.”
“Ik denk dat de omslag van
maximaal naar optimaal een
stap-voor-stap ontwikkeling
is. Laten we vooral ook niet
vergeten dat we daar al een
heel grote traditie in hebben,
met compleet gecontroleerde
kassen, geautomatiseerde doseringen en noem het maar
op. Dat zal doorgaan.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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Afval scheiden bereikbaar maken voor brede doelgroep
met de circulaire design bakken van deAfvalbak.nl
Afval scheiden toegankelijk
maken voor een brede markt.
Zo luidde het idee waarmee
Remco Smits en Philip Lamers amper een jaar geleden
begonnen. Beide ondernemers
waren toen nog werkzaam in
de evenementenbranche, waar
het idee voor de Afvalbak is
ontstaan.
,,Voor mijn evenementenlocatie
was ik op zoek naar een goede
afvalbak waarin alles netjes kon
worden gescheiden. Het probleem
was alleen dat zo’n bak er niet
uitzag of veel te duur was. Bovendien zat er weinig circulairs
aan. Ik bedacht toen om het dan

maar samen met Remco te gaan
ontwikkelen. We wilden een designproduct dat opgenomen moet
kunnen worden in het bestaande
interieur van je bedrijfsruimte.”
Inmiddels zijn er 19 verschillende modellen van de Afvalbak.
,,Heb je het over circulair bezig
zijn, dan moeten we ons beseffen dat we de wereld qua grondstoffen aan het leegtrekken zijn.
Dit terwijl we juist moeten kijken naar de middelen die we al
hebben”, begint Remco Smits als
mede-eigenaar van de Afvalbak,
waarmee circulair en duurzaam
ondernemen door het scheiden
van afval makkelijker wordt. ,,En
van de middelen die we hebben

REMCO SMITS (L) EN PHILIP LAMERS. FOTOCREDIT: ALDO ALLESSI

moeten we nieuwe producten
proberen te maken. Zoals wij
doen met de Afvalbak. Iets laten
maken van HPL(kunststof) klinkt

duurzaam omdat het lang mee
gaat maar verdwijnt veelal na
gebruik op de afvalberg en is dus
niet Circulair! We weten dat veel

www.deafvalbak.nl • info@deafvalbak.nl • 035-2031051

ondernemers denken dat de stap
naar circulariteit een grote is en
die verkleinen wij door bakken te
produceren voor een goede prijs.
We communiceren op een dusdanige manier over onze missie dat
men afval scheiden steeds vaker
als iets normaals gaat zien. Dáár
moeten we naartoe ”
Gaat het over duurzaamheid, dan
blijkt uit onderzoek dat dit onderwerp gemiddeld een 6,9 krijgt van
bedrijven binnen MVO-organisaties. ,,Dat cijfer kan dus nog flink
omhoog, maar dat lukt alleen als
er voldoende draagvlak is voor
duurzaamheid binnen organisaties. Remco en Philip informeren
je graag verder over de mogelijkheden.

Zonnige samenwerking Sunsation®,
Red je Boeketje en de Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen met een lichamelijke beperking, jong en oud, aangesloten te houden bij de samenleving. Voor de
meesten van ons is het verplichte thuisblijven nieuw en slechts tijdelijk. Maar mensen met een lichamelijke beperking hebben al jarenlang ervaring
met minder bewegingsvrijheid. En terwijl de rest van Nederland zich langzaam voorbereidt om weer naar buiten te gaan, zitten zij straks na het
coronavirus nog steeds thuis. Voor deze mensen organiseert de Zonnebloem normaliter vakanties, uitjes en andere activiteiten. Maar juist deze
doelgroep is op het moment zeer kwetsbaar door het coronavirus.
Omdat veel van de reguliere activiteiten niet door kunnen gaan, zijn er verschillende Zonnebloemafdelingen die zich op het moment hard in zetten om toch in contact te blijven
hun deelnemers op een creatieve en innovatieve manier. De vrijwilligers bedenken allerlei
alternatieven om een gouden randje te bezorgen aan de soms lange en eenzame dagen.
Everyday Sunshine
Sunsation® Sunflower en Red je Boeketje zetten zich ook in voor de Zonnebloem. Louis
Kester van Sunsation kwekerscollectief: “Bij de Zonnebloemvrijwilligers draait het om
mensen en de wil om iedereen volop van het leven kunnen laten genieten. Onze potzonnebloemen Sunsation brengen vrolijkheid, brengen ‘sunshine’ bij de mensen thuis of in de
tuin, ook als het eens minder meezit. Daar willen onze kwekers aan bijdragen: Everyday
Sunshine!” Daarom is deze mooie actie op touw gezet.
Hart onder de riem
Red je Boeketje sloot al snel aan. Sam Rohn, CEO van Red je Pakketje, vertelt
waarom zij de actie ondersteunen: “Gehandicapte mensen zitten immers ook al
weken binnen en zijn toch een beetje een vergeten groep. In een tijd waarin een
bezoekje lastig of onmogelijk is, is het juist belangrijk hen een hart onder de riem
te steken en hen te laten weten dat zij er niet alleen voor staan. Dat geldt zeker
voor mensen met een beperking.”
Deze hartverwarmende actie houdt in dat als men drie Sunsation® Sunflowers
met een Zonnebloemlot bestelt voor € 15 er € 4,50 naar de Zonnebloem gaat. Je
kunt de potzonnebloemen bestellen via www.redjeboeketje.nl. Daar kun je zelf
aangeven waar de potzonnebloemen afgeleverd worden of je kunt aangeven dat
je ze doneert aan ouderen of deelnemers van de Zonnebloem.
Marc Damen, directeur van de Zonnebloem: “Ik ben blij met deze zonnige
samenwerking. Want als heel Nederland straks weer lekker naar buiten kan gaan,
voor een uitstapje of heerlijke vakantie, denk dan ook heel even aan mensen met
een fysieke beperking. Voor hen is een vakantie of uitstapje namelijk nooit zo
vanzelfsprekend. De Zonnebloem en haar vrijwilligers zorgen ervoor dat deze
mensen ook kunnen genieten van een onbezorgde tijd. Zij helpen hen onderdeel
te blijven van de samenleving.”

Ook een zonnebloem doneren?
SMS “BOEKET” naar 3669 en je ontvangt van
ons een gratis sms met een iDeal betaallink.

