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Na het overzicht van trends, ontwikkelingen en innovaties
is het tijd om Nederland onder de loep te nemen. Welke
ontwikkelingen vinden hier plaats? Van welke renewables
maken wij gebruik? En, uiteraard: wat zijn de kansen en
obstakels om Nederland volledig te laten draaien op duur-
zame energie?
De inspirerende voorbeelden zijn talrijk. De brug tussen
Kampen en Emmeloord is straks bijvoorbeeld volledig
energieneutraal. Zonnecellen zorgen voor de stroom om
de brug te openen, en tijdens het sluiten wordt de rem-
energie hergebruikt door de inzet van dynamo’s. De pro-

WAAR VINDEN WE NIEUWE
ENERGIE?
NEDERLAND ALS DUURZAME PROEFTUINIn een vlak land waar de

wind vrij spel heeft is de

vraag waar we nieuwe ener-

gie kunnen vinden eenvou-

dig te beantwoorden.
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provincies staat er meestal

voldoende wind voor een

rendabele exploitatie van

windenergie. In sommige
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van windmolens op verzet
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voordelen van schone ener-

gieopwekking wegen daar

ruimschoots tegen op.

Daarom gaan steeds meer

gemeenten en energiebe-

drijven ertoe over om kleine

of grotere windparken aan

te leggen en biedt de rege-

ring in het kader van de

Crisis- en herstelwet verrui-

ming van de mogelijkheden

om de procedures hiervoor

sneller en eenvoudiger te

laten verlopen.

TenneT, schakelstation Wateringen
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en kernenergie is technisch allang mogelijk, maar het ver-
eist politieke moed en een heldere strategie om ons ook
echt op schone energie te focussen. En het belangrijkste
van alles is dat we in mogelijkheden moeten leren denken,
in plaats van elkaar de schuld te geven.
Als politiek pragmaticus hamert de Zonnepaus (zijn ereti-
tel) er daarom op dat de overgang naar herwinbare ener-
gie vooral kansen en ontwikkelmogelijkheden biedt aan
landen, burgers en bedrijven. Die positieve benadering
werkt. Bij onze oosterburen voltrekt de energierevolutie
zich sneller dan bij ons.

Fossiel-verslaafd
De wereld is dringend toe aan duurzame energie. Neder-
land niet uitgezonderd. We kunnen het veel beter doen bij
het verduurzamen van onze energiebehoefte. Niet alleen
ten opzichte van een voorbeeldland als Duitsland, want

ook in bredere internationale vergelijkingen scoren we
onvoldoende. Zo staan we op de 47e plaats op de Environ-
mental Performance Index van 2010, waarop 163 landen
zijn gerangschikt naar hun milieuprestaties. We lijden aan
een ernstige vorm van ‘fossiele verslaving’. liefst 91 pro-
cent van de energie die we gebruiken om te verwarmen,
rijden, werken, transporteren, verlichten en droge voeten
te houden, komt van olie, gas en steenkool. Slechts 4 pro-
cent is afkomstig van wind- en zonne-energie, aard-
warmte of biomassa.
Maar wat is dan onze energievraag en wat zijn onze
grootste energieslurpers? Volgens cijfers van het CBS uit
januari 2010 ging in 2008 van het totale verbruik van 3334
PJ (petajoule) 15 procent op aan brandstof voor het ver-
voer van goederen en personen. Het opwekken van elek-
triciteit vroeg in datzelfde jaar bijna 14 procent van de
beschikbare energie, en een kleine 13 procent ging naar

huishoudens. Ook het hoge aandeel van de industriële
productie in onze energiebehoefte is opvallend. Terwijl
Nederland toch steeds meer tot een kennis- en diensten-
economie uitgroeit, neemt deze sector nog altijd ruim 41
procent van het energieverbruik voor zijn rekening. Van
dat industrieel energieverbruik gaat weer 681 PJ naar ver-
warming, zoals in ovens en ketels, terwijl het elektrici-
teitsverbruik in de industrie slechts 27 PJ is.

Efficiënt
Daar komt bij dat het gebruik van primaire energiebron-
nen lang niet efficiënt genoeg gebeurt. Zo wordt bij de
opwekking van elektriciteit bij veel elektriciteitscentrales
liefst 60 procent van onze dure en schaarse energie niet
omgezet tot een vorm die we gebruiken. Daarnaast gaat
er ook bij het verbruik van elektriciteit en warmte veel
energie verloren.

WEG MET HET SCHULDGEVOEL

Een mooi voorbeeld van het

gebruik van zonne-energie is

de overkapping van het

Lehrter station in Berlijn,

vlakbij de Reichstag. Op elk

hellend dakvlak dat op het

zuiden gericht is,

zijn zonnepanelen geplaatst

om schone energie op te

wekken. Geheel rechts:

zonnepanelen op het dak

van appartementen.

Station en appartementen, Berlijn

We lijden aan een ernstige vorm
van ‘fossiele verslaving’

afstemmen, bijvoorbeeld door intelligente netwerken? En
vooral: hoe zijn andere landen met deze ontwikkelingen
omgegaan en wat kunnen wij hiervan leren?
Op een zomerse namiddag in Berlijn vielen enkele belang-
rijke stukjes van deze energiepuzzel voor mij op hun
plaats. Ik was op bezoek bij Hermann Scheer, de architect
van de Duitse energierevolutie, en ik vroeg de politicus hoe
Nederland met energie moet omgaan. Ik was benieuwd
naar zijn antwoord. Scheer wijst er immers vaak op dat
Duitsland en Nederland vroeger even afhankelijk waren
van fossiele brandstoffen, maar dat Duitsland nu een
voorsprong heeft bij de benodigde energiebesparing en de
overgang naar schone en herwinbare energiebronnen.
Van dat voorbeeld kunnen we dus leren.
Zoals altijd nam Scheer geen blad voor de mond. Dit pro-
bleem los je niet op met polderen, vertelde hij. Het ver-
minderen van de afhankelijkheid van olie, gas, steenkool
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Veel gemeenten kiezen voor een gefaseerde groei naar
volledig klimaatneutraal bouwen in 2020. Door in het
bestemmingsplan of de bouwverordening stedenbouw-
kundige eisen op te nemen, kunnen ze ervoor zorgen dat
er de komende jaren meer duurzaam wordt gebouwd.
In veel steden liggen bouwprojecten van een hoog niveau
op de tekentafel. In Utrecht bijvoorbeeld, waar in Rijnen-
burg in de nabije toekomst wordt gebouwd aan een
Cradle to Cradle-wijk van zo’n 7000 woningen. De wonin-
gen gaan schone energie opwekken, en worden volgens
het Cradle to Cradle-principe gebouwd van milieuvriende-
lijke en herbruikbare materialen. Als onderdeel van het
plan komt er langs de A12 (aan de noordzijde van Rijnen-
burg) een zogeheten klimaatwand van 2,5 kilometer
lengte en circa 12 meter hoogte. Naast het afschermen
van geluid en lucht wekt deze wand met behulp van zon-
nepanelen en windturbines energie op voor Rijnenburg.

Groen en water
Een ander mooi voorbeeld is Erasmusveld in Den Haag. De
nieuwe Haagse wijk bestaat straks uit 750 woningen, te
midden van veel groen en water. ‘Erasmusveld Den Haag

gaat verder dan CO2- of klimaatneutraal,’ zo lezen we op
de website, ‘de wijk gaat zijn eigen energie opwekken.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en
schone energiebronnen. Zoals aardwarmte, zonne-ener-
gie en windenergie. De energie wordt gebruikt voor de
huizen en de voorzieningen in de wijk. Water wordt in de
wijk zelf gezuiverd en het groen in de wijk helpt bij het
opwekken van energie. Ook voor afvalverwerking, vervoer
en parkeren en het gebruik van materialen zoeken we
naar duurzame oplossingen. De technieken die in de
nieuwe wijk Erasmusveld in Den Haag worden toegepast
zijn nog niet eerder in deze combinatie of op deze schaal
gebruikt.’ Ook zijn er volkstuinen en andere recreatiemo-
gelijkheden gepland. De wijk gaat bovendien beschikken
over een biomassavergister die energie maakt uit afval-
water en groenafval. De wijk wordt niet aangesloten op
het energienet of op de riolering. Het autoverkeer wordt
tot een minimum beperkt dankzij goed openbaar vervoer
en de aanleg van fiets- en wandelpaden.
Wie zou daar nu niet willen wonen? Er is niet alleen
gedacht vanuit de bewoners, nee, zij denken zelf actief
mee. Zij zitten aan de tekentafel, naast vertegenwoordi-

Verduurzaming van de

bebouwde omgeving is geen

eenvoudige opgave, maar er

valt wel veel (energetische)

winst te boeken. Deze

opgave staat centraal bij de

herontwikkeling van Rotter-

dam Central District (RCD).

De omgeving van het

Centraal Station krijgt een

nieuw, grootstedelijk aan-

zien, waar wonen, werken

en recreëren in een leven-

dige mix van functies naad-

loos in elkaar over gaan. Bij

de renovatie van het Rot-

terdamse stadshart ligt het

accent echter voornamelijk

op forse energiereductie en

terugdringing van de CO2-

uitstoot. Drastische vermin-

dering van het energiever-

bruik, stimulering van

duurzame energieproductie

en duurzaam energiegebruik

door bijvoorbeeld uitwisse-

ling van warmtestromen

tussen gebouwen moeten

ertoe leiden dat het RCD

erin slaagt om in 2011 50

procent CO2-vermindering

ten opzichte van het huidige

Bouwbesluit te realiseren.

Rotterdam Central District

DE STAD VAN MORGEN Water wordt in de wijk zelf gezuiverd en het groen
in de wijk helpt bij het opwekken van energie



TNT Post wil het eerste

emissievrije post- en

expressbedrijf ter wereld

worden. In dat kader geldt

als strikte regel dat elk

nieuw TNT-gebouw CO2-

emissievrij dan wel CO2-

positief gebouwd moet

worden. Op het programma

staan zes nieuwe groene
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gebouw is CO2-emissievrij

gebouwd volgens de eisen
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doet het aan de Greencalc+

certificering.

TNT Green office
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vervuilend te boek staat, moet worden omgeturnd tot
een energiezuinige huisvesting die het milieu niet langer
belast, terwijl er tegelijkertijd een antwoord moet komen
op de woon- en werkbehoeften van de moderne mens.
Mogelijk levert die uitdaging een grotere bereidheid op om
kennis uit te wisselen. Ik denk dat het interessant is om
dit nader te onderzoeken, omdat hieruit lessen kunnen
worden getrokken voor de nieuwbouw.

Praktijk
Tot slot is er nog een uitdaging. Er wordt in Nederland
door kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven veel
onderzoek gedaan naar innovatieve duurzame oplossin-
gen voor de bouw, maar er is onvoldoende koppeling naar
de praktijk. Ook hier kunnen de woningcorporaties een
eerste stap zetten. Hun woningvoorraad is immers een
economische factor van betekenis. Als ze in heel Neder-

land aan de slag gaan met het verduurzamen van hun
bezit, dan levert dat een belangrijke bijdrage aan een vol-
ledige energietransitie in 2035. De prijzen voor energiebe-
sparende producten en zonnecellen zullen dan merkbaar
dalen. Gekoppeld aan de winst van een lagere energiere-
kening, nadert dan snel het moment dat duidelijk wordt
dat je een dief bent van je eigen portemonnee als je niet
voor een duurzame woning kiest. Daarom zeg ik hierbij
tegen overheden, kennisinstellingen, woningcorporaties,
alle spelers in de vastgoedsector én de particuliere
woningbezitter: laten we vanaf nu samen aan onze toe-
komst werken.

IN HET KORT
Op het gebied van duurzaam bouwen zijn grote win-
sten te behalen. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als
voor bestaande bouw. De gebouwen van de toekomst
wekken zelf hun energie op, voorzien in hun warmte-
en koudevraag, zijn flexibel – waardoor herbestem-
ming geen enkel probleem vormt – en zijn gebouwd
volgens principes als Cradle to Cradle, zodat factoren
als materiaal, omgeving en binnenklimaat goed in
balans zijn.
Ze maken gebruik van energiestromen in en tussen de
gebouwen, zijn zuinig en bevatten slimme apparatuur
op basis waarvan het verbruik en de extra productie
van energie snel inzichtelijk zijn. De gebouwen van de
toekomst leveren dus winst op voor mens, milieu en
bedrijf. Overal zijn daar al inspirerende voorbeelden
van te zien.

van de woningvoorraad serieus aanpakken, en als de over-
heid toegankelijke en ruime subsidieregelingen biedt, kan
de bal aan het rollen worden gebracht.
In 2009 investeerden woningcorporaties al voor 200 mil-
joen euro in energiebesparende maatregelen. Een stij-
gende lijn ten opzichte van een jaar eerder, en voorname-
lijk te danken aan de invoering van energielabels. Het gaat
er nu om deze lijn stevig door te trekken en tegelijkertijd
om af te stappen van traditionele, gesegmenteerde werk-
wijzen waarbij kennis onvoldoende wordt gedeeld. Voor-
beelden in de bestaande bouw bewijzen hoe groot de
winst is als vanaf de ontwerpfase met een multidiscipli-
nair team wordt nagedacht over de beste oplossingen.
Overigens valt mij op dat die samenwerking vaak veel soe-
peler van de grond komt dan bij nieuwbouwprojecten. Ik
denk zelf dat dit komt doordat de uitdaging bij bestaande
bouw feitelijk groter is. Iets wat als energieverslindend en

DE STAD VAN MORGEN Bij het versneld verduurzamen van de bestaande bebouwde
omgeving kunnen de woningcorporaties het verschil maken



ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE

In Rotterdam werken bedrijven, overheid, kennisinstellingen

en bewoners aan een plan om de stad binnen vijftien jaar

duurzaam aan te passen aan de verwachte gevolgen van kli-

maatverandering. De totale CO2-uitstoot van woningen en

gebouwen moet met 50 procent dalen ten opzichte van 1990.

Het Rotterdam Climate Initiative omvat een reeks projecten

die de stad in economisch en internationaal opzicht beter op

de kaart zetten. De projecten variëren van infrastructureel,

futuristisch en innovatief (een drijvend gebouw in de vorm van

drie halve bollen dat sinds mei 2010 in de Rijnhaven ligt, en dat

met zonne-energie en oppervlaktewater wordt verwarmd en

gekoeld) tot ogenschijnlijk klein: bijvoorbeeld een lokaal tv-

programma. Het programma zet de kijker op een speelse

manier aan om na te denken over het eigen energieverbruik.
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EEN LOKET VOOR ALLE SUBSIDIES?

Wie als particulier of VVE (Vereniging van Eigenaren) subsi-
die voor energiebesparende maatregelen wil aanvragen,
wacht een lange tocht langs diverse loketten van Rijk, pro-
vincie en gemeente. Elke instantie hanteert eigen regels en
formulieren. Velen zien door de bomen het bos niet meer
en geven de zoektocht in dit oerwoud van subsidie-
regels (in totaal zo’n 1900!) ten slotte op. Dat geldt niet
alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en aan-
nemers die hun opdrachtgevers van dienst willen zijn. Wie
er wijs uit wil worden, moet zich in de subsidiematerie
verdiepen. Het zou veel eenvoudiger zijn als er één loket
komt voor alle aanvragen, maar dat is voorlopig nog een
utopie. Want een totale vergoeding voor gemaakte kosten
bestaat niet. De site www.duurzaamthuis.nl biedt het hel-
derste overzicht voor woningbezitters. Per energiebespa-
rende maatregel staat daar hoeveel subsidie wordt ver-
strekt en bij welk loket je moet zijn.
Maar hoe staat het met overzichtelijke sites voor bedrij-
ven? www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.energie-
centrum.nl bieden interessante links en online subsidiead-
vies. Via de site van MKB-Nederland en de servicedesk is
informatie te vinden over hoe u in aanmerking komt voor
energiesubsidie (www.mkbservicedesk.nl).

KADERS

Overweegt u de aanschaf van een zonnepaneel of een
windmolen? Realiseert u zich dan dat er grote verschillen
zijn in prijs, rendement en levensduur. Neem zonnepane-
len. Er zijn netgekoppelde en autonome systemen,
en elk is ook weer op te splitsen naar het gebruikte zonne-
celtype. Van cellen opgebouwd uit gezaagde plakjes silicium
is het rendement bijvoorbeeld hoger dan van cellen van
gegoten of opgedampt silicium. Ook is het goed om te
weten dat het vermogen van zonnesystemen wordt uitge-
drukt in wattpiek (Wp). Neem daarvan 80 procent en je
hebt een tamelijk goede inschatting van de jaarlijkse
opbrengst uitgedrukt in kilowattuur. Houd er ook rekening
mee dat er bij het vermogen vanuit wordt gegaan dat het
systeem schaduwvrij staat, onder een hoek van 35 gra-
den en gericht op het zuiden. Net zo complex is de keuze
voor de best passende windmolen. Deze keuze is sterk
afhankelijk van de lokale omstandigheden. Hoe is de gemid-
delde windsnelheid, uit welke hoek waait de wind doorgaans
en hoe is de terreingesteldheid ter plekke? Pas als je die
gegevens op een rij hebt, kun je de juiste ashoogte en dia-
meter vaststellen. Op www.duurzameenergiethuis.nl kunt u
een windmolen- of zonnepanelentest doen. In een paar
stappen weet u dan of de aanschaf winst oplevert of niet.
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DOE DEWINDMOLENTEST KADERS

WAAR MOETEN WE HET STRAKS VAN HEBBEN?

Een impressie van het technisch potentieel aan duurzame

energiebronnen is onlangs naar buiten gekomen bij de presen-

tatie van een Deltaplan duurzame energie (de tabel vindt u

hier beneden). Er bestaan ook andere (internationale) scena-

rio’s. Hoewel er vaak verschillen zijn ten aanzien van het cijfer-

materiaal, door verschil in aannames, is de algemene bood-

schap duidelijk: de mogelijkheden van duurzame

energiebronnen zijn enorm!

Energiebron Ontwikkelpotentie tot 2050*

Windenergie 1211

Biomassa 833

Zonnecellen 634

Zonnewarmte 81

Zonthermische krachtcentrales 130

Blauwe energie 50

Geothermie 25

*uitgedrukt in petajoule (PJ)

Bron: Deltaplan duurzame energie (2010)

GFT-VERGISTER, WILP

De Veluwse Afval Recycling (VAR) in Wilp houdt zich bezig met

de verwerking van organisch afval uit groente-, fruit- en tuin-

afval van particulieren door compostering, vergisting en hout-

recycling. Naast verschillende soorten compost wordt een deel

van het afval in een vergistingsinstallatie verwerkt tot biogas

dat wordt opgewerkt tot aardgas en transportgas of omgezet

in elektriciteit. Bovendien wordt er brandstof gemaakt van

houtafval van de industrie en van houtverwerkende bedrijven.

RESTWARMTE UIT DE INDUSTRIE

Restwarmte van olieraffinaderijen in Pernis wordt nu al

gebruikt om kassen in het Westland te verwarmen. Maar er

zijn meer mogelijkheden. De gemeente Rotterdam gaat de

restwarmte uit de industrie bijvoorbeeld inzetten voor de ver-

warming van nieuwbouwwoningen. Een netwerk van pijplei-

dingen met warm water moet voor 2025 vijftigduizend

gebouwen gaan verwarmen, aldus de ambitieuze plannen van

het Rotterdamse gemeentebestuur.
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Zonnecentrale in het centrum van Berlijn met op de achtergrond het gebouw van de Bondskanselarij.

Wat is uw visie op duurzame energie?
‘Ik voorzie het einde van de huidige grote energieleveranciers. Hun invloed is gebaseerd
op het vermogen om de fossiele brandstoffen die we nu nog gebruiken te monopolise-
ren. Daar is hun bedrijfsmodel op ingericht en dat is waar ze goed in zijn. Bewust
schaarste creëren en de markt mondjesmaat bedienen. Maar nu de wereld langzaam
maar zeker overgaat op het gebruik van duurzame energie, verandert dat beeld com-
pleet. De zon kun je immers niet monopoliseren. En hetzelfde geldt voor de wind, de
getijden en de warmte van de aarde. De huidige energieleveranciers zullen hun macht
verliezen aan miljoenen kleinschalige producenten van nieuwe energie. Op den duur
zullen dat er zelfs miljarden zijn.’

Maar de huidige energiebedrijven proberen ook grip te krijgen op nieuwe
energiebronnen.
‘Dat is een achterhoedegevecht. Ze missen de verbeeldingskracht en passie om daarin
succesvol te zijn. Ook zitten ze te vast aan hun investeringen in fossiele productie.’

Toch hebben we ze wel nodig om de transitie geleidelijk te laten verlopen.
‘Natuurlijk. Maar we mogen ze daarbij niet de regierol gunnen. Die zullen ze misbruiken
om tijd te winnen en om waar mogelijk voortgang en innovaties tegen te houden.’

Wat raadt u aan om onze achterstand in nieuwe energie goed te maken?
‘Neem zo snel mogelijk een echte feed-inwet aan zoals we die in Duitsland kennen.
Dus met een gegarandeerde vergoeding voor het overschot aan geproduceerde energie,
die direct aan de producenten zelf wordt uitgekeerd. Pak daarna de lokale bestem-
mingsplannen aan, zodat deze niet langer kunnen worden misbruikt om de bouw van
windmolens en zonnepanelen tegen te houden op basis van verkeerd begrepen
schoonheidsoverwegingen. Als die bronnen van duurzame energie er niet komen, dan
wordt het landschap en onze leefomgeving uiteindelijk veel meer schade berokkend.’

De Duitse politicusHermann

Scheerwerd door zijn Duitse

collega-parlementariërs sma-

lend Il Commandante Solar

genoemd vanwege zijn rots-

vaste vertrouwen in de toe-

komst van zonne-energie.

Inmiddels wordt hij in binnen-

en buitenland erkend als de

architect van de voorsprong die

Duitsland heeft genomen bij de

energietransitie. Voor hem is dit

het bewijs dat we toe zijn aan

een echt duurzame verandering.

VISIES
‘GUN DE BESTAANDE ENERGIEBEDRIJVEN NIET DE REGIE’




