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INNOVATIEPACT 
MET DUITSLAND

HERWAARDERING 
MAAKINDUSTRIE

GERESPECTEERDE
REKENMEESTER04 06 10Voor het eerst een hoog-laag bed en boxspring in -1. Wie wil er nu 

een ‘ziekenhuis-achtig’ bed in huis?
Ervaar het heerlijke comfort van een echte boxspring en het gemak van 
een zorgbed thuis en dat dan ook nog in een huiselijke sfeer! Keuze uit 
div. kleuren en 17 verschillende maten, want alles is maatwerk! Wegens 
overweldigend succes nu een tijdelijke actie; maak vrijblijvend een af-
spraak bij u thuis!

Maak gebruik van de actie: lever uw oude bed in en ontvang tot max 
€ 500,- retour bij aanschaf van een hoog-laag boxspring. Vraag naar de 
voorwaarden.

Alleen voor lezer van dit blad.
Advies en opmeten aan huis volledig kosteloos.

P Rug-/ benen elektrisch verstel baar + hoog laag functie

P Geen motoren zichtbaar

P Geen kabels zichtbaar

P 1 jaar slaap garantie

PVerrijdbaar middels onopval lende wieltjes met rem

P In- uitstap verlichting

P Ergonomisch maatwerk per individu

NIEUW in Nederland
U kunt langer  thuis  b l i jven wonen!

Onze  leverancier doet mee 
aan het beste idee 2019!
Red Dot Awards.

Makkelijker opmaken matras

Verrijdbaar

Indien nodig zorgbed voor later

Makkelijk stofzuigen onder bed

Nu een hoog-laag-boxspring ter introductie al voor 

€ 1995,-*
  i.p.v. € 3995,-

*Excl. matras. Maat o.b.v. 80x200cm

010 333 04 60
info@degildeslapen.nl - www.degildeslapen.nl

Tillift alsmede zijrekken geschikt!
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De Nederlandse hightechindustrie bloeit volop en is de afgelopen twintig jaar twee 
keer zo snel gegroeid als de hele Nederlandse economie. Nederland heeft met grote 
en kleinere bedrijven een sterke positie in specifi eke (niche)markten van de hightech-
sector. Nederlandse hightech producten zijn zeer effi  ciënt, intelligent en nauwkeurig 
en worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleider-
productie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen, satellieten en energiesystemen. 
Succesverhalen zijn onder meer de chipmachines van ASML, de melkrobots van Lely, de 
elektrische bussen van VDL en de MRI-scanners van Philips. De technologische indus-
trie heeft een jaarlijkse omzet van 182 miljard, exporteert voor 84 miljard en levert 30% 
van alle R&D banen in Nederland. Er wordt aan de weg getimmerd met nationale en 
internationale programma’s, zoals Smart Industry en Industry 4.0.  

Tot zover het goede nieuws. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend dat de hightech 
sector concurrerend blijft. De technologische industrie heeft een langdurig, nijpend 
tekort aan technisch geschoold personeel; aan elektrotechnici, mechatronica- en 
softwarespecialisten (inclusief AI en machine learning), engineers en vaklieden voor 
(hoogwaardige) metaalbewerking. Er is behoefte aan technisch specialisten en aan 
technici met commercieel talent. Bedrijven wringen zich in allerlei bochten om zo veel 
mogelijk in de behoefte aan gekwalifi ceerd personeel te kunnen voorzien. Dit moét 
echt anders. Het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt moet vergroot worden 
door de deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen en technologie slim in te zetten 
op de werkvloer. 

Daarnaast is er nog steeds veel klemmende wet- en regelgeving die de rem op inno-
vatie en groei in Nederland zet. Het gaat hierbij niet alleen over de letter van de wet, 
maar ook over langdurige procedures zonder duidelijke planning of eindpunt, tunnel-
visie op risicomijding, angst voor precedentwerking en weinig begrip voor de snelheid 
waarmee bedrijven (moeten) opereren om internationaal concurrerend te blijven.

De technologische industrie is dé sleutel voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken zoals klimaatverandering, een toegankelijke, betaalbare gezondheidszorg 
en een duurzame voedselvoorziening. Nederland kijkt naar de sector voor duurza-
me vooruitgang en als groeimotor van de Nederlandse economie. Daarom moet de 
overheid meer investeren in het verder ontwikkelen van  innovatieve sleuteltechno-
logieën zoals robotica, advanced computing en kunstmatige intelligentie. Dit bepaalt 
hoe concurrerend wij straks zijn. Want de technologische kaarten in de wereld worden 
opnieuw geschud. Nederland heeft een goede hand, maar de grote spelers aan tafel 
verhogen hun inzet en wie niet meespeelt verdwijnt op termijn van tafel!

INEKE DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK
Voorzitter ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME
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formen. Daarnaast werken we 
samen met diverse partners die 
aansluiten bij de campagnes om 
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Stichting Wocozon is dé 
verduurzamingspartner 
van woningcorporaties 
in Nederland. Met rond 
de 40 reeds aangesloten 
corporaties en tegen de 
280.000 woningen in de 
orderportefeuille, kan de 
uitrol van ‘zon op dak’ 
zeer snel en goedkoop 
gerealiseerd worden. Het 
streven is om in 2025 
120.000 woningen van 

Zonnepanelen vliegwiel verduurzaming sociale huursector
zijn. En geld is wel een 
probleem in deze sector: 
zowel bij huurders als 
corporaties. 
Terwijl Wiebes de 
uitrol van ‘zon op dak’ 
wil versnellen, blijven 
concrete maatregelen 
om de sociale huursector 
hierbij te helpen uit. 
Sterker nog, de 2,3 miljoen 
sociale huurwoningen 
zijn compleet vergeten 
in Wiebes’ herziening 
saldering. En dit terwijl 
de uitrol op deze daken 
juist achterblijft. In 

de gemeente Utrecht 
bijvoorbeeld heeft 
tegen de 6% van de 
sociale huurwoningen 
zonnepanelen, tegen 16% 
van de koopwoningen 

en rond de 20% van het 
gemeentelijk vastgoed. 
Wocozon bewijst dat 
de uitrol op sociale 
huurdaken juist veel 
sneller en goedkoper 

kan dan in welke sector 
dan ook, en dat dit een 
inclusieve energietransitie 
mogelijk maakt. Daarmee 
is ‘zon op dak’ terecht 
een speerpunt voor 
Wiebes omdat het 
gedeelde waarde creëert: 
voordeel voor de huurder, 
label stappen voor de 
corporatie, waardestijging 
van het vastgoed, lokale 
werkgelegenheid en 
milieuwinst. Dit is een bal 
voor open doel. Wiebes 
je vergeet die 2.300.000 
huurwoningen toch niet? 

zonnestroom te hebben 
voorzien. Dit is slechts 
5% van de voorraad, wat 
maar aangeeft hoe groot 
deze opgave is. Ook stopt 
het hier niet, want voor 
verdere CO2 reductie gaat 
Wocozon deze woningen 
voorzien van betaalbare 
duurzame verwarming.
Stichting Wocozon vindt 
dat iedereen, ook sociale 
huurders, mee moeten 
kunnen profi teren van 
de energietransitie en 
dat geld of kennis geen 
belemmering mogen 

IS DE SOCIALE HUURSECTOR VERGETEN IN HET LIJSTJE VAN MINISTER WIEBES?
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AFSPRAKEN VOOR EEN
BETERE WERELD

Circulaire economie
Afspraken voor 
standaarden in de 
wereld van bouw, circu-
lair ondernemen, kunst-
stoffen, maakindustrie,
biomassa en voedsel,
consumptiegoederen, 
zorg, afval en secundaire 
grondstoffen zorgen 
ervoor dat de circulaire 
economie sneller tot 
stand komt.

Energietransitie
De markt, overheid en 
NEN werken met elkaar 
aan een duurzaam 
energiesysteem. Nieuwe
vormen van energie 
moeten veilig, betrouw-
baar, betaalbaar zijn. 
En bovenal: zonder CO2 
uitstoot. Samen met 
experts uit de markt 
zorgen we voor afspraken
voor een betere wereld. 

Water
Afspraken over water-
kwaliteit (nu micro-
plastics en medicijn-
resten die bedreigen) 
drijvend bouwen, energie
en grondstoffen uit 
water en klimaatadap-
tatie. Om de Nederlandse
kennisvoorsprong vast 
te houden en export te 
vergroten wordt gewerkt 
aan mondiale afspraken.

Digitale transformatie
Big data, AI, robotics,
smart homes, smart 
cities en smart indus-
tries, hoe meer data 
er is, hoe beter de 
infrastructuur moet 
zijn. Werkt u mee aan 
afspraken over interop-
erabiliteit, toegankelijk-
heid en het tegelijkertijd 
waarborgen van pricacy 
en security?

Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op nen.nl/specialduurzaam



SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en soms 
ronduit ongezond. Door onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de 
kruipruimte de woning ingezogen en dat 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. Dit is misschien wel de meest 
duurzame maatregel voor veel nederlandse woningen. In de gebruiksfase 
biedt het talloze voordelen waaronder energiebesparing. 
De TONZON Bodemfolie is volledig recyclebaar.

Duurzame kadotips voor 
de feestdagen

Tonzon HR-Radiatorfolie
bijvoorbeeld die direct achterop de 
radiator wordt geplakt zonder dat 
deze van de muur hoeft. Het doet zo 
onzichtbaar zijn werk en is binnen 
een jaar terug verdiend. Ketelfolie,  
ook geschikt voor de close-in boilers 
en bespaar 60 tot 100 kWh per jaar. 
Herbruikbare warmtepads, handig 
om mee te nemen tijdens een 
wandeling of skivakantie.

Voor meer ideeën kijk op tonzon.nl 

Met de code tonzondoetwat krijg je
in de webshop gratis verzending op 
alle artikelen die door de brievenbus 
kunnen.

Thermoskussens

Bodemfolie

TONZON VLOERISOLATIE, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT 
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling aan de onderkant. 
Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw gebruikte EPS) 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 zelfs nieuwbouwwoningen met vloerverwarming 
nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke TONZON Thermoskussen 
reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul. 
De vloer wordt sneller warm en de vloertemperatuur is hoger bij een lagere 
luchttemperatuur. Zo heeft u meer comfort met minder energieverbruik.

Warmere vloer, meer comfort 
en gezondere woning

TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij nieuwere 
woningen nog voor een stijging van het wooncomfort, 

een lagere gasrekening en minder vocht in huis.

Inventieve oplossingen

Naast de meest klimaateffi ciënte
vloerisolatie ter wereld heeft 
TONZON nog andere inventieve 
oplossingen waarmee u uw voordeel 
kunt doen. Speciale folies waarmee 
u warmtestraling kunt beperken.
Voordelige warmtepanelen die 
gericht en effi ciënt warmte naar één 
kant stralen. 

Kijk eens op TONZON.nl en ontdek 
hoe wij voor u het wonen 
comfortabeler, gezonder en 
energiezuiniger kunnen maken.
Informatie over onze producten:
tonzon.nl of bel 053 - 433 23 91
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EXPERTS EXPERT

Hoe staat de Nederlandse maak-
industrie ervoor?
In vergelijking tot andere landen staan 
we er goed voor. De leidende bedrijven 
zijn actief met digitalisering en producti-
viteitsverhoging. De uitdaging is om het 
peloton mee te krijgen. Van de 60.000 
maakbedrijven zijn er 600 volop bezig, 
dat moeten er 6000 worden. 

En de productiviteit?
Die moet omhoog. Met dezelfde men-
sen meer output. Er stromen zometeen 
één miljoen werkenden uit vanwege 
de babyboom. Om het welvaartsniveau 
op hetzelfde peil te houden zullen we 
dus harder moeten werken met minder 
mensen. De technologie is daarbij niet 
de bottleneck, maar de mensen op de 
werkvloer. Werknemers van 35 jaar of ou-
der hebben op school geen digitale skills 
geleerd. Daar lopen we nu tegenaan. 

Wat is nodig?
De industriële revoluties volgen elkaar 
steeds sneller op. Dat betekent dat je 
continue moet bijscholen. We zijn nog 
niet ingesteld op een leven lang leren, 
waarbij het normaal is dat je vier uur in 
de week aan je kennis en vaardigheden 
werkt. Dat moet individueel en dicht bij 
de productie gebeuren. Daar hebben we 
de samenwerking met het onderwijs voor 
nodig, maar daarvoor moet wel eerst de 
muren rond de leslokalen omver.

PROF. DR. IR. EGBERT-JAN SOL, 
CTO SMART INDUSTRY TNO

EXPERT

Hoe bevorderen jullie innovatie bin-
nen het MKB?
Met Smart Industry hebben we als doel-
stelling geformuleerd dat we in 2021 een 
van de beste digital connected produc-
tion netwerken van Europa willen zijn. 
Nederlandse bedrijven werken bottom-up. 
We geven ze binnen een fi eldlab zoveel 
mogelijk de vrijheid om met initiatieven 
te komen die we uitlijnen en coördineren. 
Als Nederland zijn we sterk in samen-
werken in de keten en het naar de markt 
brengen van innovaties. 

Hoe is de samenwerking 
met Duitsland?
Op de Hannover Messe hebben we 
een gezamenlijke actieagenda voor de 
industrie gepresenteerd. Met de com-
binatie van beide landen, de punten 
waar we gezamenlijk sterk zijn, willen 
we in Europa een leidende rol pakken 
en de concurrentiekracht van het MKB 
versterken. Een andere belangrijke reden 
waarom we met Duitsland samenwerken 
is om de Nederlandse hightechindustrie 
op de kaart te zetten. Deze is bij onze 
buren nog te onbekend. We hebben 
daarom een bovenliggend doel: we willen 
naast belangrijkste handelspartner ook 
belangrijkste innovatiepartner worden. 
We vullen elkaar goed aan. Ook cultureel. 

Wat kan beter?
De belangrijkste uitdaging zit in de 
sociale innovatie en de opleidingsskills. 
Alleen al om de vergrijzingseff ecten op 
te vangen moeten we de komende tien, 
vijftien jaar 200% productiever gaan 
werken. Momenteel zitten we – ondanks 
alle nieuwe technologie – op een groei 
van de arbeidsproductiviteit van onder de 
één procent, terwijl we een groei van vier 
tot vijf procent per jaar nodig hebben. 
Ook zullen we de grootste scholingsope-
ratie ooit moeten doorvoeren. WEF heeft 
recent onderzocht dat vanaf 2022 vijftig 
procent van de mensen fundamentele 
nieuwe skills nodig heeft.. Kortom, er is 
werk aan de winkel

PETER VAN HARTEN, INTERNATIONAAL 
AMBASSADEUR SMART INDUSTRY

De Subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis 
(SEEH), die focust op isolatieglas 
en dak- en gevelisolatie, hee�  als 
onbedoeld bijeff ect dat ze de kans 
op ademhalingsziekten vergroot.

Huisstofmijt 
gedijt bij isolatie 
‘buitenschil’

In deze regeling is de subsi-
die voor isolatieglas en dak- 
en gevelisolatie namelijk fors 
hoger dan voor vloerisolatie. 
De kans is groot dat bij veel 
woningen de ‘buitenschil’ 
daardoor wordt geïsoleerd, 
maar vloerisolatie achter-

wege blij� . Het niet isoleren 
van de vloer zorgt ervoor dat 
de vloer het koudste opper-
vlak in huis wordt. Vochtige 
lucht die in niet-geïsoleerde 
woningen op de ramen con-
denseert, trekt na het plaat-
sen van isolatieglas voor 
een belangrijk deel naar de 
koude vloer. Dit vergroot de 
kans op vochtproblemen, 
zoals schimmelvorming on-
derin de woning, in de vloer-
bedekking en onder en aan 
de onderkant van meubels, 
maar bevordert ook de acti-
viteit van huisstofmijt. Meer 
ventileren helpt hier niet of 

nauwelijks tegen. De WHO 
gaat er sinds 1988 vanuit dat 
door de hogere allergeencon-
centratie mensen astmatisch 
kunnen worden. Het kan 
daarnaast ook eczeem, neus- 
en oogallergie veroorzaken. 
Met name bij vloerbedekking 
(tapijt) of losse vloerkleden is 
het verstandig om de vloer te 
isoleren. Op een niet-geïso-
leerde vloer met tapijt komt 
namelijk meer huisstofmijt 
voor. De huisstofmijt gedijt 
op een koude, vochtige vloer. 
Vloerisolatie helpt tegen 
huisstofmijt, is op de site van 
Milieu Centraal te lezen. Het 
zorgt voor een warmere en 
drogere vloer en dus voor 
minder huisstofmijt. 
Het is belangrijk dat in isola-
tieplannen altijd het gevolg 
van het achterwege laten van 
vloerisolatie duidelijk wordt. 
Het ontbreken van vloer- 
isolatie in een isolatieplan 
zorgt voor een hogere aller-
geenconcentratie in vloer-
bedekkingen. Vloerisolatie 
daarentegen gee�  een signi-
fi cante reductie. Bij de hui-
dige subsidieregeling wordt 
hieraan te weinig aandacht 
besteed. Een extra obstakel 
is dat eigenaren maar één 
keer van de SEEH kunnen 
gebruikmaken. Is met subsi-
die isolatieglas geplaatst en 
de spouw gevuld, dan komt 
een eigenaar niet meer voor 
subsidie in aanmerking om 
de vloer alsnog te isoleren. 

  ALBERT DE VRIES

ALBERT DE VRIES, NRP
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PROFIEL INTERVIEW

De Nederlandse 
economie 
is de meest 
concurrerende 
van Europa. 
Punten van 
verbetering zijn 
het innovatie-
vermogen en de 
arbeidsmarkt. 

“Onze anti-hiërarchische houding zorgt    voor betere en slimmere oplossingen”

Er is een verband tussen beide, 
constateert Marc Hendrikse, het 
boegbeeld van de topsector High-
tech Systemen en Materialen. 
“Automatisering en robotisering 
zijn nodig om de groei van de ar-
beidsproductiviteit op peil te hou-
den.”

Hendrikse ziet het als zijn belang-
rijkste taak de samenwerking op 
innovatiegebied te borgen. Hij is 
blij met de herwaardering van 
de Nederlandse maakindustrie. 
“In Nederland hebben we wereld-
kampioenen in productie, van ei-
ersorteermachines tot machines 
om computerchips of de meest 
nauwkeurige elektronenmicro-
scopen te maken. Dat valt voor 
het grote publiek niet zo op, maar 
daar zouden we meer aandacht 
voor mogen én moeten hebben.”

IN SAMENWERKING MET: DUTCH BOOSTING GROUP

Nederland is een land van grote 
creativiteit, slimme oplossin-
gen en lef om te investeren en 
ondernemen. Toch komen veel  
fantastische ideeën niet van de 
grond. Dat kan fi nanciële redenen 
hebben, maar vaak is de belang-

De puzzelstukjes van de energietransitie verbinden

Dutch Boosting Group brengt par-
tijen bij elkaar om duurzame initia-
tieven van de grond te krijgen.

Wat kan er beter?
“Wat we herkennen, is dat de 
productiviteitsgroei al een tijd-
je onvoldoende is. Dat aspect, 
de innovatie van processen en 
productiviteitsverbetering, blij�  
achter bij wat wij wensen. Vooral 
ook omdat je straks minder ar-
beidspotentieel beschikbaar hebt 
door de vergrijzing.
Het aantal jongeren dat voor tech-
niek kiest is groeiende, maar nog 
steeds onvoldoende om het tekort 
aan arbeidskrachten zo meteen 
op te vangen. Het is een noodzaak 
om dat creatief en innovatief op 
te vangen. Daarom zijn automati-
sering en robotisering zo belang-
rijk. Dat is een inhaalslag die we 
nog moeten maken. Het is zeker 
niet zo dat we denken dat we door 
de automatisering minder men-
sen in de sector nodig hebben. Je 
kunt met die mensen wel meer 
output verzorgen en daarmee te-
gen concurrerende prijs blijven 
produceren in Nederland.”

Is er een verklaring voor 
de slechte score qua 
innovatiekracht?
“Een vaak gebruikte verklaring 
is dat als de lonen onvoldoende 
stijgen er onvoldoende incentive 
is om te automatiseren. Er is ook 
weerstand tegen automatisering. 
Het wordt gezien als verlies van 
arbeidsmogelijkheden. 
Zelf denk ik dat het complexer is. 
In Nederland zijn we qua produc-
tie goed in kleine series met grote 
variëteit. Die wisselingen in de 
productie zijn veel moeilijker te 
organiseren. Dat is ook de reden 
dat onze Smart Industry-agen-
da op aspecten afwijkend is van 

technische opslag van energie.” 
André Hof vult aan: “We zijn een 
onafhankelijke verbinder. Onze 
rol is de juiste partijen bij elkaar 
te brengen om op die wijze met 
de benodigde puzzelstukjes de 
puzzel passend te maken.”

(Groene) Waterstof
“Revoluties beginnen meestal 
klein, op lokaal niveau,” stelt Ver-
heijen. Als voorbeeld noemt hij 
een project in Veenendaal, waar-
bij hij samen met de gemeente 
en de lokale ondernemersvereni-
ging een pilot coördineert om 
de mogelijkheden van waterstof 
voor de transportsector en de 
bouw van een waterstoftanksta-
tion te onderzoeken. Kenmerkend 
voor de visie en aanpak van 

“We dragen bij 
aan waardevolle, 
toekomstbestendige 
oplossingen voor 
mens en om�eving”

JOOST VERHEIJEN, DBG:
ANDRÉ HOF, DBG 

Dutch Boosting Group is het 
Waterstof-event dat de organisa-
tie eind dit jaar organiseert, waar 
partijen samenkomen om kennis 
en ervaringen te delen.

Systems Engineering
De oorsprong van Dutch Boosting 
Group ligt bij systems enginee-
ring, vertelt André Hof. Bij deze 
denk- en werkmethodiek staat 
niet de oplossing centraal, maar 
de vraag welke afzonderlijke 
puzzelstukjes je met elkaar moet 
verbinden. Hij gebruikt de beeld-
spraak van de zesbaanssnelweg. 
“Als  die uitmondt in een een-
baansweg, heeft de hele aanleg 
geen zin.”

Dutchboostinggroup.nl

rijkste oorzaak het ontbreken van 
toegang tot een kennisnetwerk. 
Precies daar ligt de toegevoeg-
de waarde van Dutch Boosting 
Group: verbindingen leggen, het 
met elkaar in contact brengen 
van overheid, bedrijfsleven en 
onderwijs om kennis te delen en 
nieuwe innovatieve initiatieven 
vorm te geven.

Verbinden
Complexe projecten van klan-
ten een boost geven. De juiste 
experts bij elkaar brengen, zo 
vat Joost Verheijen de rol van 
Dutch Boosting Group samen. 
“We gaan bijvoorbeeld op zoek 
naar partijen die iets kunnen 
betekenen, zoals mensen met 
kennis van subsidie, mobiliteit of 



“Onze anti-hiërarchische houding zorgt    voor betere en slimmere oplossingen”

Wat is de unieke kracht 
van Nederland?
“Waar Nederlanders verschrik-
kelijk goed in zijn is systeemden-
ken. Wij zijn anti-hiërarchisch. 
In Nederland kan iemand die 
iets bedenkt rechtstreeks praten 
met degene die het moet maken. 
Daar zit geen hiërarchische laag 
tussen. Mensen werken graag 
samen, staan open voor andere 
technische achtergronden. Daar-
door zijn we vaak in staat een be-
tere en slimmere oplossing voor 
een systeem te bedenken dan in 
andere landen. In horizontaal 
verband is het zo dat specialisten 
samen om tafel kunnen zitten om 

bijvoorbeeld de Duitse indus-
trie-agenda met hun auto-indus-
trie, waar ze juist in grote aan-
tallen produceren.”

Hoe belangrijk is 
samenwerking?
“We maken veel gebruik van 
‘fieldlabs’, waar bedrijven onder-
ling en met kennisinstellingen, 
zoals TNO en NLR, samenwerken 
om dingen uit te proberen.”
De digitalisering van het fabri-
cageproces vanuit een netwerk-
structuur organiseren is een ui-
terst complex verhaal dat op heel 
veel gebieden in fieldlabs wordt 
uitgeprobeerd. Door de kennis 
die daar wordt opgedaan breed te 
delen, hopen we op een versnel-
ling van de digitalisering. Eén van 
de bottlenecks is dat we in onze 
industrieën te maken hebben 
met ketens, met meerdere partij-
en die uiteindelijk samen tot een 
product komen. Die organisaties 
hebben allemaal hun eigen PLM 
(Product Lifecycle Management) 
en ERP-systeem (Enterprise Re-
source Planning), die nu niet op 
elkaar aansluiten. De uitdaging is 
dat er een paraplu qua ICT ont-
staat, waarbij data van het ene 
systeem geautomatiseerd wordt 
omgezet naar het andere.”

te kijken ‘Wat is het probleem? 
Hoe kunnen we hiervoor de opti-
male oplossing bedenken?’ Naar 
een kleine specialist wordt met 
net zoveel respect gekeken als 
naar de eindfabrikant. Er wordt 
veel meer vanuit gelijkwaardig-
heid geredeneerd en geopereerd. 
Dat is een cultureel aspect dat in 
onze genen zit.”

Wat is de rol van de overheid?
“Samen met de landelijke over-
heid hebben we het Smart Indus-
try-concept uitgeroepen tot sleu-
teltechnologie. Op het gebied van 
smart industry werken we nauw 
samen met Duitsland. Er zijn 
contacten op het allerhoogste ni-
veau, waarbij we van elkaar leren 
en samen stappen zetten om con-
currerend te blijven. De overheid 
speelt op dat punt een belangrij-
ke rol. Het feit dat Nederlandse 
bewindslieden met hun Duitse 
collega’s hierover spreken en het 
Koningshuis zich hiervoor inzet 
opent deuren. Regionale over-
heden ondersteunen de fieldlabs 
vaak financieel.”

Moeten we ons zorgen maken 
over onze concurrentie-
positie?
“Als ik zie met hoeveel mensen 

en geld bijvoorbeeld een land als 
China bezig is op gebieden van 
productie en digitalisering, dan 
moeten we ons zorgen maken dat 
we niet snel achterop raken als 
we onvoldoende investeren. Dat-
zelfde zie je in de Verenigde Sta-
ten, waar de investeringen vooral 
plaatsvinden op defensiegebied, 
waarvan de spin-off ’s bij de in-
dustrie terechtkomen. De urgen-
tie vanuit Europa en Nederland 
moet groot zijn.”

Is er voldoende oog voor het 
belang van de industrie?
“Absoluut niet, maar gelukkig 
wel groeiende. Tot 2008 dachten 
we dat we een diensteneconomie 
konden zijn. Met de kredietcrisis 
zijn we er achter gekomen hoe 
belangrijk productie in je eigen 
maatschappij is. De geopolitieke 
situatie van dit moment – of het 
de Brexit is of de handelsoor-
log tussen China en de VS – be-
nadrukt nog eens waarom het 
belangrijk is dat je de waardeke-
tens in de buurt hebt. Iedereen is 
steeds meer bezig met eigen land 
eerst. Dat zullen we als Europa 
ook meer moeten doen.” 

 HANS PIETERS 

“We moeten 
oppassen dat 
we niet te veel 
achteroverleunen. 
Dat we te veel 
denken dat de 
verworvenheden 
die er zijn ook zo 
blijven”

TOEKOMST VAN HIGHTECH | 7

Eén van de 
negen 
topsectoren

De Nederlandse hightech-
sector is één van de negen 
sectoren die het kabinet 
heeft aangewezen als 
Nederlandse topsector. 
De Nederlandse hightech-
sector omvat een aantal 
nauw met elkaar verweven 
industrieën zoals de ma-
chine- en systeemindus-
trie, automotive, lucht- en 
ruimtevaart, semicon en 
de materialenindustrie. 
De sector biedt werk aan 
513.000 mensen. De ex-
portwaarde van de sector 
bedraagt ruim 50 miljard 
euro (bron: Monitor Top-
sectoren 2018, CBS).

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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DUURZAME ENERGIE

“Nederland hee�  kampioenen in huis 
voor energietransitie”

zijn technisch geschoolde men-
sen, van vmbo tot universitair.”  Er 
zijn meerdere sectoren waar veel 
kansen liggen voor Nederlandse 
bedrijven, stelt hij. “Rond 2030 zal 
zonne- en windenergie goedkoper 
zijn dan olie en gas. In Dubai wordt 
een zonnepark gebouwd dat elektri-
citeit levert voor 1,7 cent per kWh. 
Voor een gascentrale is dat op dit 
moment ongeveer 4 cent per kWh. 
Met onze off shore industrie liggen 
er heel veel kansen. Off shore win-
dindustrie is echt een Nederlands 
exportproduct.” Een voorbeeld van 
innovaties is de zonneauto die in 
een fabriek in Helmond wordt ont-
wikkeld. “Daar werken ze nu met 
150 mensen aan het ontwikkelen 
van een elektrische auto die zich 
oplaadt met zonne-energie.” 
Nederland is een dichtbevolkt land. 
Dat betekent dat je met elkaar in 
gesprek moet. Het klassieke pol-
dermodel helpt daarin. “We zijn 
gewend om met voor- en tegen-
standers tot een akkoord te komen. 
Dat zie ik ook bij energieprojecten 
gebeuren. We zijn op zoek naar 
oplossingen waar misschien niet 
iedereen enthousiast over is, maar 
waar in ieder geval iedereen mee 
kan leven, maar gaan ook op zoek 
naar slimme oplossingen voor 
energieopwekking in gebouwen en 
de openbare omgeving, zoals ra-
men en geluidsschermen die zon-
ne-energie opwekken”.
“De energietransitie is nodig om het 
klimaatprobleem op te lossen, maar 
in je dagelijks leven merk je daar 
weinig van.” Van der Gaag maakt de 
vergelijking met de vorige energie-
transitie, waarbij huishoudens en 
bedrijven aan het aardgas gingen. 
“Dat was een grote vooruitgang: het 
was goedkoper en schoner. Het was 

“Hoe meer die drie de goede kant op 
wijzen, hoe sneller de overstap naar 
duurzaam kan gaan. Bij alle drie 
zit nog een bott leneck,” constateert 
Olof van der Gaag, directeur van 
de Nederlandse Vereniging Duur-
zame Energie (NVDE). Het is met-
een ook de verklaring waarom de 
energietransitie minder snel gaat 
dan wenselijk. Van der Gaag verge-
lijkt het met de koersverlegging van 
een mammoett anker. “Het vraagt 
zoveel tegelijkertijd, terwijl de men-
sen niet per se de noodzaak voelen 
om te veranderen, want het licht en 
de verwarming doen het gewoon.”
De energietransitie gaat ons veel 
opleveren qua technische kennis 
en innovatie, benadrukt Van der 
Gaag. “Sowieso heel veel banen. 
We hebben door TNO onderzoek 
laten doen naar de eff ecten van de 
energietransitie voor de arbeids-
markt. De conclusie is dat voor elke 
baan die in de fossiele industrie 
verdwijnt er zeven terugkomen in 
de duurzame energiesector. Dat 

“Onze 
energievoorziening 
is betaalbaar, maar 
slechts voor 7 procent 
duurzaam”

Gemak, geld en 
een blij gevoel 
zijn de drie 
stimulansen die 
bepalen of je voor 
duurzaam kiest.

OLAF VAN DER GAAG, NVDE
onmiddellijk merkbaar dat je leven 
er beter van werd. Dat is nu anders.” 
De uitdaging is de overgang zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Als 
succesvol voorbeeld noemt Van der 
Gaag een project met energieposi-
tieve woningen, waar de bewoners 
geen energierekening meer hebben, 
maar een energie-servicebedrag be-
talen van € 18 per maand. “Daar zit-
ten alle apparaten in, maar ook een 
elektrische deelauto.” 
Het raakt een belangrijk onder-
werp: hoe zorg je ervoor dat het 
voor mensen betaalbaar en mak-
kelijk is? “In een nieuwe wijk is dat 
makkelijker bij bestaande huizen.” 
De investering voor het duurzaam 
maken van een woning wordt ge-
schat op € 22.000. “Niet iedereen 
hee�  dat bedrag in een oude sok 
onder het bed liggen. Je moet dus 
nadenken hoe je die investerings-
drempel kunt wegnemen.” Het 
vraagt om out-of-the-box-oplossin-
gen. Hij verwijst naar de aanschaf 
van een elektrische auto. “Die kun 
je kopen, maar je kunt ook kiezen 
voor private lease, waarbij je een 
auto least, vergelijkbaar met een 
abonnement op een smartphone 
met een datalimiet.” 

  HANS PIETERS 

Om het blije gevoel over de energie-
transitie te vergroten gee�  NVDE 
het online Suus Magazine uit: www.
suus-magazine.nl.

Wat zijn de uitdagingen van 
de energietransitie?
“De energietransitie houdt 
in dat we overstappen naar 
een nieuw, geheel duurzaam, 
energiesysteem. Het energie-
beleid moet worden omgezet 
in handelen. Het is zaak dat de 
alternatieven veilig, betaalbaar 
en betrouwbaar zijn – en dat 
alle nieuwe onderdelen ook 
nog eens op elkaar aangeslo-
ten kunnen worden. Normen 
en standaarden ondersteunen 
beleidsmakers bij het maken 
van keuzes. Je hoort vaak dat 
de energietransitie op lokaal 
niveau zal moeten plaatsvin-
den: gemeenten kunnen bij 
aanbestedingen verwijzen naar 
standaarden.”

Hoe realiseren en versnellen 
we de energietransitie?
“Het gouden ei bestaat niet. 
Allerlei elementen zullen 
worden aangewend: geother-
mie, warmtenetten, waterstof, 
groene elektra uit zon en wind, 
biogassen (algen) CCUS, enzo-
voort. Standaarden versnellen 
de implementatie van nieuwe 
technologieën. We kijken of 
bestaande normen innovaties 
helpen of juist belemmeren 
en onderzoeken samen met 
de verschillende stakeholders 
of er behoefte is om nieuwe 
normen te ontwikkelen.”

Waarom is de rol van NEN 
hierin belangrijk?
“NEN is een neutrale ge-
sprekspartner voor afspraken. 
Als onafhankelijk platform 
zorgen we voor consensus. Er 
zijn nu al tussen de 50 en 100 
normcommissies bezig met de 
energietransitie. De normen 
worden door de stakeholders 
gezamenlijk opgesteld. NEN is 
katalysator en verbinder voor 
de energietransitie in de keten 
van onderzoek en innovatie 
richting marktintroductie. Voor 
bedrijven neemt standaardisa-
tie onzekerheden weg. Dit ver-
laagt de risico’s en verhoogt 
de kosten�  ciëntie.”

REMCO PEROTTI, NEN

3 VRAGEN AAN:

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Het bedrijf is er van overtuigd dat er 
niet één oplossing de winnaar gaat 
worden. De combinatie van huidige en 
nieuwe technologie zal slim moeten 
worden gecombineerd om de energie-

Vier keer meer rendement naast zonnepanelen
HRsolar is een Nederlandse 
fabrikant van energie oplossingen 
met een duidelijke visie; HRsolar 
verbindt de zon met innovatieve 
technologie voor klimaat 
neutrale energievoorzieningen in 
elke Nederlandse woning. 

voorziening energieneutraal te maken. 
Sinds 2002 ontwikkeld en produceert 
HRsolar zonnecollectoren voor het met 
(zon) licht verwarmen van water. Het 
verwarmde water wordt gebruikt voor 

mix aan energiebehoefte vraagt om sys-
temen die samenwerken maar ook es-
thetisch worden geaccepteerd. HRsolar 
heeft dit jaar haar nieuwe Nero paneel 
gelanceerd. De Nero is een paneel voor 
warmte met exact gelijke afmetingen 
en uitstraling als zonnepanelen voor 
stroom. Dit zorgt er voor dat we onze 
‘relatief’ kleine daken in Nederland 
maximaal benutten voor het oogsten 
van zonne-energie. De speerpunten bij 
de ontwikkeling waren: het moet mooi, 
goedkoper en eenvoudig te installeren 
zijn. De Nero is een succes en geeft een 
oplossing om in combinatie met een 
zonnepaneel te besparen op elektra én 
gas. 

Naast oplossingen voor woningen en 
gebouwen biedt HRsolar ook grootscha-
lige turn-key zonne-energie oplossin-
gen. Zo levert HRsolar Projects complete 
systemen voor zwembaden, tuinbouw-
bedrijven, zorginstellingen, brouwerijen 
en overige processen waar veel warmte 
worden gebruikt. HRsolar mikt hiermee 
ook op het uitbreiden van het aantal 
warmtenetten in de toekomst. Groot-
schalige zonnewarmte kunnen warm-
tenetten duurzaam ‘voeden‘. HRsolar 
levert hiermee systemen van 1,6m2 tot 
hectares collectorvelden. 

douchen, verwarming en industriële 
processen. HRsolar is hierbij marktleider 
in Nederland en levert de systemen via 
installatiebedrijven onder andere aan 
projectontwikkelaars, woningcorpora-
ties, particulieren, bedrijven en recrea-
tiegelegenheden. Om energieneutraal 
te worden is alleen een zonneboiler-
systeem echter niet meer voldoende. 
We hebben het hele jaar door warmte 
nodig, ook als het zwaar bewolkt is. 
Daarnaast hebben we ook duurzame 
stroom nodig voor onze apparatuur. De 

hectares collectorvelden. zijn. De Nero is een succes en geeft een 
oplossing om in combinatie met een 
zonnepaneel te besparen op elektra én 
gas. 
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IN SAMENWERKING MET: NETWERK AQUA THERMIE

Water als warmtebron van Nederland

UIT WELKE PARTIJEN 

BESTAAT HET NETWERK 

AQUATHERMIE?

De Unie van Waterschappen en 

het ministerie van EZK trekken 

het netwerk, maar alle partijen 

uit de keten zijn nodig. Denk 

aan de beheerders van de bron-

nen: waterschappen, Rijkswa-

terstaat en drinkwaterbedrij-

ven. Daarnaast de partijen die 

de warmte winnen, opslaan, 

transporteren en ten slotte 

gebruiken zoals netbeheerders, 

provincies, gemeenten en ad-

viesbureaus/bedrijven. Ook de 

ministeries van BZK en IenW 

en onderzoeksinstellingen als 

Deltares, KWR, TNO en Stowa 

zijn partij in het netwerk.

Aquathermie is de verzamelnaam voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlakte- 
water, afvalwater en drinkwater. Het gebruik van Aquathermie is in ons land niet meer dan logisch. Immers, water is altijd dichtbij. 
We staan aan het begin, zo’n 10.000 huizen maken er nu al gebruik van. Nederland staat voor de uitdaging in 2050 een warmtevoor-
ziening te hebben zonder CO2-uitstoot. Uit onderzoek blijkt dat aquathermie kan voorzien in  de helft van deze  warmtevraag.

Green Deal Aquathermie
Afgelopen voorjaar ondertekenden twintig partijen 
de Green Deal Aquathermie. Deze brede coalitie, 
aangevuld met nog eens drieëntwintig partners, 
onderzoekt hoe de energiebron water optimaal kan 
worden benut voor de verwarming van gebouwen. 
Het doel is grootschalige toepassing van aquather-
mie om zo de warmtetransitie te versnellen. 

Het Netwerk
Netwerk Aquathermie (NAT) is een groeiend net-
werk van partijen en partners uit overheid, water-
beheer, onderzoek en bedrijfsleven dat aquather-
mie verder brengt. NAT werkt samen met andere 
programma’s uit het Klimaatakkoord: Nationaal 
Programma Regionale Energiestrategieën (RES), 
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en Experti-
se Centrum Warmte (ECW). 

Kennisdeling en praktijkervaringen
NAT werkt via onderzoek en praktijkinitiatieven. 
Essentieel hierbij zijn kennisontwikkeling en 
kennisdeling. Partijen hebben een gezamenlijke 
kennis- en onderzoeksagenda opgesteld. De opge-
haalde kennis en ervaringen, positieve en negatie-
ve, worden gedeeld in de Community of Practice 
van zo’n 200 leden. Hieruit volgen weer nieuwe 
aquathermie-initiatieven. 

De resultaten van uitgevoerde pilots met woonwij-
ken van 20 tot 100 huizen zijn veelbelovend, maar 
er zijn meer praktijkinitiatieven met aquathermie 
nodig. NAT maakt daarom werk van veel meer 
praktijksituaties en stimuleert gemeenten een 
aanvraag voor een proeftuin aquathermie voor het 
Programma Aardgasvrije Wijken in te dienen.
Meer informatie op www.aquathermie.nl

HOE WERKT AQUATHERMIE?

Aquathermie is thermische ener-

gie uit oppervlaktewater (TEO), 

uit afvalwater (TEA) en uit drink-

water (TED). Aquathermie wordt 

meestal gecombineerd met 

warmteopslag. TEO - In de zo-

mermaanden verwarmt de zon 

het oppervlaktewater tot zo’n 

25 graden. Deze warmte wordt 

met een warmtewisselaar uit 

het water (rivier, kanaal, meer) 

gehaald en onder de grond 

bewaard in een Warmte Koude 

Opslag-systeem (WKO). Als in 

de koudere (winter)maanden 

huizen en andere gebouwen ver-

warmd moeten worden, wordt 

het warme water uit de grond 

omhoog gepompt. Een warmte-

wisselaar haalt de warmte uit 

het opgepompte water en geeft 

deze warmte af aan een warm-

tepomp. De warmtepomp brengt 

het water in het warmtenet op 

de gewenste temperatuur en 

daarna wordt het warme water 

naar de woningen vervoerd.  TEA 

en TED werken net zoals TEO 

met dit verschil dat de warmte 

uit afvalwater of drinkwater 

wordt gehaald in plaats van uit 

oppervlaktewater.

De techniek aquathermie is niet 

ingewikkeld, de grootste uit-

daging is de organisatie en de 

financiering van een project.

- Aquathermie kan ruim 50 procent van de woningen verwarmen en koelen -
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Doelen 2030 zijn technisch haalbaar
Studies van de energietransitie laten 
zien dat de doelen voor 2030 die Neder-
land hee�  geformuleerd om de CO2-uit-
stoot te verminderen haalbaar kunnen 
zijn. De menselijke factor speelt een rol 
of het ook werkelijk gaat lukken, stelt 
Pieter Boot, sectorhoofd Sector Klimaat, 
Lucht en Energie van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL).

PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING 

De feiten zijn 
leidend
“Als fact free puur over 

de klimaatdiscussie 

gaat, dan staan er zoveel 

feiten tegenover, dat 

het eff ect in Nederland 

niet dominant is,” meent 

Boot. “Ik heb het idee 

dat de feiten er in het 

klimaatdebat nog in zeer 

grote mate toe doen. Bij 

een eerlijk debat zullen 

wij als PBL dat debat ook 

aangaan. Onze taak is er 

voor te zorgen dat onze 

informatie begrijpelijk en 

laagdrempelig is, om ook 

mensen die niet meteen 

overtuigd zijn, begrijpelij-

ke informatie te geven.”

“Wij moeten ons vak 
netjes doen. Onze 
modellen moeten 
transparant zijn. 
Dat hoort erbij” 

De doelstellingen van Parijs zijn 
haalbaar als we het echt willen, 
constateert Boot. “De technologie 
is het probleem niet. Maar omdat 
het klimaat een collectief pro-
bleem is, is het heel aantrekkelijk 
om als individuele actor net een 
beetje minder te doen dan de 
ander.” Daarbij speelt een rol dat 
landen niet worden gestra�  als ze 
weinig doen en anderen wat har-
der werken. “Er is geen wereld-
regering die zegt ‘jongens, zullen 
we het even netjes verdelen?’. Dat 
maakt het zo ingewikkeld.” 
Twee ontwikkelingen bieden 
hoop. Duurzame technologie 
wordt goedkoper, bijvoorbeeld 
voor zonne- en windenergie, en 
het groeiende gevoel van urgen-
tie. “Het idee dat we nu echt wat 

beoogde vermindering. De rest 
moet van de andere klimaatt afels 
komen: landbouw en landge-
bruik, gebouwde omgeving en 
mobiliteit.” Bij deze tafels speelt 
gedrag een grotere rol. “Daarom 
duurt het ook langer,” stelt Boot. 
“Voor de landbouw en het land-
gebruik is aantrekkelijk fi nanci-
eel beleid bedacht, maar moeten 
de boeren en landeigenaren het 
zelf doen.” Het verduurzamen 
van wijken kan alleen slagen als 
de bewoners de plannen omar-
men, verwacht hij. “Gemeenten 
zullen dat nooit kunnen opleg-
gen, dat moet gezamenlijk. Daar 
is het gedrag doorslaggevend.” 
Hetzelfde geldt voor het omar-
men van de elektrische auto.
De faam van het instituut reikt 
tot over de grens. “PBL is er één 

moeten doen. Niet alleen in Ne-
derland, maar ook in China en de 
Verenigde Staten. In de VS wordt 
de federale wetgeving afgezwakt, 
maar de verplichtingen die pen-
sioenfondsen en fi nanciers opleg-
gen voor investeringen worden 
aangescherpt. Ook dat hee�  een 
eff ect. De open vraag is of die 
ontwikkeling sterk genoeg is.”
Bij de klimaatt afels ‘elektrici-
teitsvoorziening’ en ‘industrie’ 
is de transitie grotendeels 
bestuurlijk en technologisch. 
“Kolencentrales sluiten hee�  
niets met gedragsverandering te 
maken. Voor de industrie geldt 
grotendeels hetzelfde. Bedrijven 
krijgen te maken met een prijs 
op de marginale CO2-emissie. 
Het bedrag dat grote uitstoters 
moeten betalen wordt uiteinde-
lijk zo hoog dat bedrijven, als ze 
economisch-zakelijk redeneren, 
gaan investeren,” verwacht Boot. 
“Daar krijgen ze forse subsidies 
voor, want we willen niet dat ze 
hier sluiten om elders nog meer 
uit te stoten.
Energie en industrie zijn samen 
goed voor twee derde van de 
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van een klein aantal institu-
ten in de wereld die met grote, 
geïntegreerde klimaatmodellen 
werken. Dus mondiaal doen we 
veel onderzoek dat in weten-
schappelijke tijdschri� en wordt 
gepubliceerd. Altijd samen met 
anderen.” De rol van weten-
schappelijke gegevens is groot in 
de klimaatdiscussie. “De IPCC is 
een mooie instelling die gegevens 
van wetenschappelijke publica-
ties verzamelt en omzet naar een 

samenhangend en helder ver-
haal, zodat politici niet 20.000 
‘peer review’-artikelen hoeven te 
lezen.” 
Nationaal levert PBL de data, 
bijvoorbeeld bij de vraag: wordt 
het klimaatakkoord gehaald? 
Die rol als rekenmeester werkt 
goed, constateert Boot. “Er is veel 
consensus over de cijfers. PBL 
wordt gerespecteerd, ook door 
politieke partijen van wie je dat 
niet meteen zou verwachten. De 
meeste politici willen het debat 
vooral voeren over de wett en en 
besluiten.”   HANS PIETERS 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

ADVERTORIAL

Omvormer montageframe
Bij het plaatsen van omvormers 
in zonnepaneel projecten is 
brandveiligheid belangrijk. 
Omvormers dienen voldoende 
ventilatiemogelijkheid te 
hebben en op een onbrandbare 
ondergrond gemonteerd te 
worden. Door de plaatsing 
van omvormers op het dak 
wordt gevaarlijke DC-spanning 
veilig buiten gehouden. 
PVshelter draagt bij aan het 
voldoen aan de noodzakelijke 
veiligheidseisen.

PVshelter biedt uitkomst!
Met de ruimtebesparende 
PVshelter houdt u storend 
geluid van de omvormers 
buiten. Eventuele geluids- of 
mechanische trillingen worden 
door de rubberen daksteunen 
geabsorbeerd, waardoor de 
dakconstructie wordt beschermd.

•  Draagt bij aan een 
brandveilige installatie

•  Kostenbesparend door 
vereenvoudigde aanleg 
kabelinfrastructuur

•  Maximale 
ventilatiemogelijkheden

•  Voorkomt geluidshinder
•  Ruimtebesparend
•  Verbetert 

inspectiemogelijkheden
•  Eenvoudig te combineren met  

RoofSupport click
• Supersnelle montage
• Geen gereedschap nodig
• Betere beschermig tegen 

corrosie (C8+)
•  Koppelstuk reeds op de 

draadgoot gemonteerd, 
 minder losse onderdelen

‘’In een relatief nieuwe branche is Conduct voor ons de partij van de 
innovaties op gebied van kabelmanagement en bliksembeveili�ing.’’ 

Sander Noordermeer algemeen directeur SolarNRG

Al onze producten zijn verkrijgbaar via de landelijk dekkende ET-groothandels

Conduct Technical Solutions BV – 
www.conduct.nl – 0180-531120 –
info@conduct.nl

Bron: SolarNRG
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Gemeenten hebben de verplichting om 
voor al hun wijken plannen te maken hoe 
deze binnen dertig jaar van het aardgas 
af kunnen. Aquathermie is een relatief 
onontgonnen technologie, gebaseerd op 
bestaande techniek, voor duurzaam ver-
warmen en koelen van gebouwen. De 
Green Deal Aquathermie verzamelt on-
derzoeksvragen en praktijkervaringen en 
brengt de mogelijkheden in kaart.

Uit onderzoek door Deltares 
en CE Delft naar de economi-
sche potentie van de aquather-
mie-techniek blijkt dat de tech-
niek kan voorzien in 40% tot 
50% van de warmtevraag in de 
gebouwde omgeving. “Er is ge-
keken waar water beschikbaar 
is, hoeveel warmte je eruit zou 
kunnen halen en hoe ver de 
afstand tot de gebouwde om-
geving is. De aanname is dat 
je maximaal vijf kilometer van 
een watergang of waterbron 
moet zitten.” In eerste instantie 
is de techniek vooral geschikt 

voor nieuwbouwprojecten. “De 
watertemperatuur om nieuw-
bouwwoningen warm te krij-
gen, hoeft niet zo hoog te zijn, 
tot veertig graden.  Bestaande 
gebouwen kampen met een iso-
latieachterstand, dus daar moet 
je je in eerste instantie focussen 
op isolatie en vloerverwarming. 
Daarna is aquathermie heel 
goed mogelijk.”
Aquathermie is nieuw in de ont-
wikkeling, maar technisch zijn 
er amper belemmeringen voor 
een grootschalige uitrol, stelt 
Kraaij. “Als je kijkt wat er nodig 
is, zijn het allemaal technische 
onderdelen die overal worden 
toegepast. Het zit vooral in de 
combinatie van de techniek en 
de partijen die je daarvoor no-
dig hebt. Het gaat bij wijze van 
spreken om een warmtewis-
selaar die je in de sloot nodig 
hebt, een warmtenet voor het 
transport en een warmtepomp 
om het water op de juiste tempe-
ratuur te krijgen. Dat zijn tech-
nieken die er al zijn.” 
Het probleem is vooral organi-
satorisch: “Je krijgt te maken 
met het waterschap of Rijkswa-
terstaat en de netbeheerder en 
je moet de gemeente en woning-

corporatie meekrijgen. Daar zit 
de moeilijkheid. Zorgen dat je 
een systeem hebt van bron tot 
gebouwde omgeving. De komen-
de jaren willen we onderzoeken 
hoe we de vergunningverlening 
kunnen stroomlijnen, zodat 
daar niet de bottleneck ont-
staat. Je haalt water uit de sloot 
of het kanaal. Daar heb je een 
vergunning voor nodig van het 
waterschap of Rijkswaterstaat. 
En voor opslag in de grond heb 
je weer een vergunning van de 
provincie nodig.”
Veel initiatieven worden gedra-
gen door bewoners die samen 
een energiecoöperatie oprich-
ten, zoals in het Friese dorp 
Heeg, vertelt Kraaij. “Daar heb-
ben de bewoners zich verenigd 
en gezegd ‘we gaan een plan 
maken hoe we van het aardgas 
af kunnen. Zonnepanelen in het 
Friese weiland of windmolens 
vinden we niet zo’n mooi ge-
zicht. Om de hoek ligt een groot 
meer, laten we kijken of we daar 
warmte uit kunnen halen’. De 
kracht is dat de bewoners zelf 
zijn gaan nadenken hoe ze een 
warmtebron kunnen vinden als 
het aardgas niet meer beschik-
baar is.”  HANS PIETERS 

“Elke techniek die 
we gaan toepassen 
om huizen anders 
te verwarmen 
dan met aardgas 
zal duurder zijn. 
Dat geldt ook voor 
aquathermie”

Green Deal 
Aquathermie

Twintig partijen, 

waaronder ministeries, 

provincies en water-

schappen, hebben dit 

voorjaar de Green Deal 

Aquathermie onderte-

kend. Met pilots gaat 

de coalitie onderzoeken 

hoe groot het werkelijke 

potentieel van aquather-

mie is. Kraaij: “We zijn 

een half jaar onderweg 

en er draaien al vijftig 

projecten. Dat zijn in to-

taal zo’n 10.000 huizen 

die draaien op warmte 

uit water. Nog eens 

honderd projecten zitten 

in de pijplijn.”

Steeds meer mensen beginnen 
in te zien dat aquathermie ook 
een energiebron kan zijn, naast 
bijvoorbeeld waterstof, zon, 
wind, vertelt programmamana-
ger Erik Kraaij van Netwerkbu-
reau Aquathermie. “Water is er 
genoeg in Nederland. Je kunt 
steden en dorpen niet vol zetten 
met windmolens en zonnepane-
len. Aquathermie (warmte uit 
water) kan daar een oplossing 
voor zijn. Het voordeel is dat je 
de warmte die al in oppervlakte-
water, afvalwater of drinkwater 
zit benut.”

Warmte met water uit de sloot

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Voor het eerst een hoog-laag bed en boxspring in -1. Wie wil er nu 
een ‘ziekenhuis-achtig’ bed in huis?
Ervaar het heerlijke comfort van een echte boxspring en het gemak van 
een zorgbed thuis en dat dan ook nog in een huiselijke sfeer! Keuze uit 
div. kleuren en 17 verschillende maten, want alles is maatwerk! Wegens 
overweldigend succes nu een tijdelijke actie; maak vrijblijvend een af-
spraak bij u thuis!

Maak gebruik van de actie: lever uw oude bed in en ontvang tot max 
€ 500,- retour bij aanschaf van een hoog-laag boxspring. Vraag naar de 
voorwaarden.

Alleen voor lezer van dit blad.
Advies en opmeten aan huis volledig kosteloos.

P Rug-/ benen elektrisch verstel baar + hoog laag functie

P Geen motoren zichtbaar

P Geen kabels zichtbaar

P 1 jaar slaap garantie

PVerrijdbaar middels onopval lende wieltjes met rem

P In- uitstap verlichting

P Ergonomisch maatwerk per individu

NIEUW in Nederland
U kunt langer  thuis  b l i jven wonen!

Onze  leverancier doet mee 
aan het beste idee 2019!
Red Dot Awards.

Makkelijker opmaken matras

Verrijdbaar

Indien nodig zorgbed voor later

Makkelijk stofzuigen onder bed

Nu een hoog-laag-boxspring ter introductie al voor 

€ 1995,-*
  i.p.v. € 3995,-

*Excl. matras. Maat o.b.v. 80x200cm

010 333 04 60
info@degildeslapen.nl - www.degildeslapen.nl

Tillift alsmede zijrekken geschikt!
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