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Verdieping in duurzaamheid

Kunststofafval
Rekeningrijden
Klimaat & koeling
Pesticidenbeoordeling
Jonge milieuhelden
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Schatkamer vol klimaatoplossingen maakt duidelijk dat er nog steeds een
hoopvolle en aantrekkelijke weg vooruit is.
Nu de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering in bredere kring begint in te dalen,
dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem
dreigt velen te verlammen. In deze context is Drawdown een ronduit uniek, hoopvol stemmend
boek. Het presenteert 100 realistische en stoutmoedige klimaatoplossingen die door een grote internationale coalitie van deskundigen zijn geïdentificeerd. Naast twintig veelbelovende innovaties
presenteert het boek tachtig oplossingen die in het project Drawdown al ver zijn doorgerekend:
Wat schiet het klimaat ermee op? En wat is er - voor zover mogelijk - te zeggen over de benodigde investeringen; en het te verwachten financiële rendement? Denk daarbij niet alleen aan
zonnepanelen en windmolens, maar ook aan klimaatwinst die te vinden is op gebieden als
voedsel, landgebruik, gebouwen en steden, transport, materialen en … gendergelijkheid.
Enkele van de opvallende uitkomsten: empowerment van vrouwen en meisjes scoort hoog,
evenals een reeks aan voedsel gerelateerde oplossingen. Ook oplossingen in de energievoorziening blijken uiteraard belangrijk, maar misschien toch minder dan je zou verwachten.
Als we de doorgerekende oplossingen op mondiale schaal toepassen valt zelfs een keerpunt
(‘drawdown’) te bereiken, waarbij broeikasgasconcentraties in de atmosfeer gaan dalen.
De kosten van veel oplossingen verbleken bij wat ze opleveren, de bredere maatschappelijke
winst nog niet meegerekend.
Drawdown herdefinieert de uitdaging van klimaatverandering door perspectief te
bieden op een wereld die we wel willen; waar velen nu vaak het gevoel hebben dat we de
klimaatontwrichting hooguit nog wat kunnen vertragen en afzwakken.
Het initiatief tot Drawdown kwam van de bekende Amerikaanse milieudeskundige en auteur Paul Hawken. Zijn boek was al een
New York Times bestseller en verscheen al in 17 talen, sinds 8 november nu ook in deze Nederlandstalige versie:
Drawdown - Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren | 256 pag.
ISBN 9789078171324 | Euro 25,- (incl. BTW) Verschenen bij mauritsgroen•mgmc (webshop.mgmc.nl)
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NIEUWS | HOOFDREDACTIONEEL

Kabouterruiming?

Wim Verhoog
Hoofdredacteur
wv@mgmc.nl

Afgelopen Kerst stofte ik voor mijn dochters Tomte
Tummetot van Astrid Lidgren af. Het boek dat ik hen
zo’n twintig jaar geleden ook voorlas. Over een kabouter op een hoeve, waar hij met liefde waakt over
mens en dier. En dat sinds mensenheugenis - al heeft
niemand de nachtactieve dwerg ooit gezien, hooguit
z’n kleine schoenafdrukken in de sneeuw.
Grappig, daarom, dat ik uitgerekend begin dit jaar tijdens een boswandeling ineens op een ‘Kabouterpad’
stuitte. Duidelijk niet voor volwassenen uitgezet, maar
het raakte mij evengoed dat de natuurbeheerder er zo
duidelijk z’n stinkende best op had gedaan. Holtes
tussen boomwortels langs dit traject, bijvoorbeeld,
waren voorzien van schattige houten deurtjes, en her
en der trof ik waslijntjes met minieme kleurige kabouterkleertjes aan. Het soort subtiele sporen dat veel
aan de perfect aangewakkerde verbeelding overliet.
Tot zover echter de magie.
Het pad voerde ook langs veel verder aangeklede taferelen. Onnodig nu om er nog veel bij te fantaseren:
hier hadden diverse jonge bezoekers, ter aanvulling,
hun plastic kaboutertjes losgelaten, zelfs vergezeld
van - nu ze toch aan het opruimen waren - sleetse
Duplo-poppetjes; vaalblauwe Smurfen; gemutileerde
actiefiguren als Batman; de Hulk en Thor; en aftandse
My Little Pony’s. Nog steeds kreeg ik in dit opgeleukte bos allerlei gedachten, maar nu van andere aard.

Ik dacht aan de uitvergrote versie van deze vrolijke
vuilstort die de maritieme incontinentie van containerschip Zoe onlangs nog had opgeleverd. Kuddes Little
Pony’s en zwermen ander plastic ontsnapten uit de
verloren containers en overspoelden de Waddenstranden. In de kantlijn van dat nieuws klonk ook bezinning: want als je al het plastic nu eens bij elkaar
zag, de stroom die normaalgesproken sluipenderwijs
onze huishoudens binnensijpelt: waar waren we dan
eigenlijk mee bezig? En kon het ontstaan van de plastic soep nog duidelijker worden uitgelegd dan met het
tonen van dit ultrakorte recept? Natuurlijk werden de
pony’s en ander materiaal met man en macht geruimd, maar zoveel moet ook op zee gebleven zijn.
Pleit ik hier nu voor een plastic-kabouterruiming in het
bos? Ik blijf eerlijk gezegd liever weg van een Oostvaardersplassendiscussie in het klein. Want ik vermoed dat ook hier de partijen - natuurbeschermers,
educatiedeskundigen en het publiek - allemaal een
eigen uitgesproken mening zullen hebben. Maar een
voorzichtig voorstel dan: introduceer langs het pad
wat miniatuur afvalcontainertjes en vul ze met de kapotte plasticfiguurtjes, desnoods beginnend met alleen de gemankeerde actionpoppetjes. En maak dan
in de zachte bosgrond eromheen, heel subtiel, kleine
voetafdrukjes. Om het gevoel te geven dat er nog
over ons en onze natuur gewaakt wordt.

Energ
rgie-opwekking

Overzicht duurzame opwek in 2018
De productie van zonnestroom
groeide het afgelopen jaar met
meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit
windmolens bleef ongeveer
gelijk. De hoeveelheid duurzame stroom steeg naar schatting van 15 naar 17 procent.
Van het totale energieverbruik
in Nederland was afgelopen
jaar naar schatting 7,3% duurzaam. In 2017 was dat 6,6%.
Dit blijkt uit de jaarcijfers van
Energieopwek.nl, de site van
het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont.
Zonnepanelen leverden 12,5
PetaJoule (PJ) aan elektriciteit,
tegen 8 PJ in 2017. (Eén PetaJoule is gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens.)
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De toename kwam door het
zonnige jaar, maar vooral door
de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie
dekt zonnestroom 3 procent van
de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van
het totaal.
De jaarproductie van windenenergie bleef met 39 PJ echter
ongeveer gelijk aan die van vorig
jaar. Daarvan kwam 25 PJ van
land en 14 PJ van zee. Windenergie dekt daarmee een kleine
9 procent van de stroomvraag
en 1,8 procent van het totale
Nederlandse energieverbruik.
De productie steeg nauwelijks
omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam. Er kwam ongeveer net zoveel vermogen bij als

MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2019

er werd weggehaald.
De stroomproductie uit biomassa steeg wel van 17 PJ naar 21
PJ. Die groei kwam vooral door
het bijstoken van biomassa in
kolencentrales. In 2017 gebeurde dat bijna niet. Biomassa levert nu 5 procent van de Nederlandse stroomvraag.
Ook de productie uit veel andere, kleinere bronnen groeide het
afgelopen jaar.
Het totaal aan hernieuwbare
productie steeg van 6,6% naar
7,3%, ofwel van 140 PJ naar
154 PJ.
Bij Energieopwek.nl is de productie van alle bronnen te zien.
Alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking zijn er te
volgen. Per bron is te zien wat
de bijdrage is en ook hoe dit

zich verhoudt tot het totaal van
de hernieuwbare opwekking.
De site heeft tot doel een feitelijk
beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming,
en is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking
met EnTranCe/Hanzehogeschool, Tennet, Gasunie en
Netbeheer Nederland.
(Bron: Persbericht Energieakkoord Borgingscommissie)

NIEUWS
Land
dbouw

De provincie Noord-Brabant gaat samen
met een aantal partners, waaronder de
Gebiedsonderneming Duinboeren en
Maatschappij, een impuls geven aan de
duurzame agrarische ontwikkeling van
het gebied rond de Loonse en Drunense
Duinen. De samenwerking moet positieve resultaten opleveren voor natuur en
landschap, water en klimaat en voor de
agrariërs die meedoen.
Nieuwe agrarische verdienmodellen, korte
voedselketens, kringlooplandbouw en het
aanbieden van (betaalde) maatschappelijke diensten staan in de aanpak van de
Duinboeren centraal. Ze willen zo de perspectieven voor de melkveehouderij en de
kwaliteit van het traditionele agrarische
landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen versterken en het voortbestaan
van agrarische familiebedrijven verzekeren. Daartoe heeft de stichting eerder al
een gebiedsplan en een werkplan gemaakt

STEVEN LEK (LICENTIE CC-BY-SA-4.0)

Impuls
Drunense
Duinboeren

waarin ze duidelijk maken hoe ze gaan
omschakelen naar duurzame landbouw
en samenwerking met natuurorganisaties.
Zo willen ze bijdragen aan de provinciale
opgaven voor natuur en landschap, water
en klimaat, natuurinclusieve landbouw en
uitvoering geven aan de “Visie Landbouw,
Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden” van het ministerie van LNV.
Behalve van de provincie krijgt de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij (financiële) steun van de Rabobank, Brabants Landschap, Natuur-

monumenten, Brabant Water, Landbouwinnovatie Brabant, waterschappen
De Dommel en Brabantse Delta en regiogemeenten Hart van Brabant, partijen die
jaarlijks willen meefinancieren op basis van
een jaarplan. De grootste geldschieter is
het Gieske Strijbis fonds, een privaat
fonds. Met hun donatie van drie ton is het
initiatief van de grond gekomen. Bij goede
resultaten zullen zij die donatie ook voor
de komende vier jaar doen.
(Bron: Persbericht Provincie NB)
Plan: https://tinyurl.com/Planduinboeren)

Energie en R.O.

Oprek voorlopige bestemming
Een nieuwe serie projecten van de
Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten
in 20 gebieden de mogelijkheid om af te
wijken van wet- en regelgeving. Hiermee
wordt voor 10.000 woningen de bouw
mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een impuls.
De Crisis- en Herstelwet biedt gemeenten
de mogelijkheid te werken met instrumenten die straks terugkomen in de Omgevingswet. Een voorbeeld is het zogeheten
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte,
de voorloper van het omgevingsplan. Dit
plan kan regels bevatten over de gehele
fysieke leefomgeving, ook over milieu en
duurzaamheid bijvoorbeeld. Door alle regels in één plan op te nemen, weten initiatiefnemers en belanghebbenden direct
waar ze aan toe zijn en kan snel gestart
worden met het initiatief.
Inmiddels maken meer dan 150 gemeenten gebruik van de mogelijkheden van dit
experimentele bestemmingsplan.
In de provincie Groningen kunnen gemeenten met de Wet ruimtelijke ordening

gronden de voorlopige bestemming ‘zonneparken’ geven voor een periode van
maximaal 5 jaar. Maar die periode sluit
onvoldoende aan bij de economische
levensduur van zonnepanelen. Door de
mogelijkheid in de Crisis- en Herstelwet is

er de ruimte tijdelijk af te wijken van de
Wet ruimtelijke ordening en kan de provincie Groningen nu in een bestemmingsplan
de voorlopige bestemming ‘zonneparken’
worden toegekend voor (maximaal) 30
jaar.
(Bron: Solar Flits-nieuwsbrief)
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NIEUWS

Biod
diversiteit

Oog voor biodiversiteitsvoetafdruk
CDC Biodiversité, ASN Bank en ACTIAM
gesteund door Finance in Motion willen
met de universele meting van de ‘biodiversiteitsvoetafdruk’ een bijdrage leveren aan de dringende oproep van de
Verenigde Naties om wereldwijde biodiversiteitsdoelen af te spreken.
De vier financiële instellingen willen door
middel van het meten van impact op biodiversiteit de risico’s van biodiversiteitsverlies in kaart brengen en adresseren.
Hiervoor is het noodzakelijk om te meten
in hoeverre sectoren blootgesteld zijn aan
biodiversiteitsverlies en welk adaptief vermogen zij hebben bij veranderingen in bio-

diversiteit. Door het delen van ervaringen
en gemeenschappelijke gronden te onderzoeken zijn methodes ontwikkeld om biodiversiteit te berekenen en manieren om
biodiversiteit te integreren in financiële beslissingen. De resultaten van dit onderzoek
zijn samengebracht in het rapport ‘Common ground in biodiversity footprinting
methodologies for the financial sector’. De
biodiversiteitsvoetafdruk kan worden gebruikt voor strategische en operationele
beslissingen van financiële instellingen,
bedrijven en overheden. Bovendien bevatten de methodieken overeenkomsten, zoals databases die gebruikt worden voor

berekeningen en de stappen om van ruwe
gegevens te komen tot een biodiversiteitsvoetafdruk die toe te schrijven is aan een
financiële instelling. Ook bedrijven en landen kunnen de bevindingen uit het rapport
gebruiken. Als financiële instellingen bij
hun investeringen de impact op biodiversiteit in acht nemen, helpt dat (financiële)
risico’s te verminderen en (investerings-)
kansen vast te stellen. Kansen kunnen bijvoorbeeld liggen in nieuwe bedrijfsmodellen die landschappen herstellen, of investeringen om het zeeleven te beschermen.
(Bron: Persbericht ACTIAM; rapport:
https://tinyurl.com/biodiv-footprint)

Energ
rgie en R.O.

Een ´constructieve zonneladder´
De natuur- milieufederaties bieden overheden een hulpmiddel om zonne-energie goed in te passen.
Hoe positief ze de opmars van zonneenergie ook vinden; de zoninitiatieven varieren flink in omvang, type locatie en ook
de betrokkenheid van omwonenden wisselt nogal. De organisaties pleiten daarom
voor de nodige aandacht voor de natuur
Contouren van een mogelijke zonneladder
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en omgeving. Met de ‘constructieve zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in
vijf stappen zelf een helder en realistisch
beleid voor inpassing uitwerken. Ook doen
de initiatiefnemers vanuit eigen ervaringen
een aantal procesaanbevelingen die de
kans op een breed gedragen resultaat vergroten.
https://tinyurl.com/zonneladder

COLUMN | NIEUWS
Dece
entrale energie

E-corporaties
sterk in de lift
In 2018 was er opnieuw een sterke groei
in de energieopwek door lokale energiecoöperaties, aldus de Lokale Energie
Monitor 2018 van HIER opgewekt.
Er zijn nu 450 collectieve zonprojecten met
een totaal vermogen van 74,5 MWp. In
2018 kwamen er 173 projecten met een
vermogen van 37,4 MWp bij. In 2019 worden nog eens 240 nieuwe projecten verwacht met een gezamenlijk vermogen van
68 MWp. Daarnaast zijn er nog zo’n 130
projecten in voorbereiding waarvan realisatie nog minder concreet is. Er is voor
bijna € 100 miljoen geïnvesteerd in collectieve zon, grotendeels door particulieren
en kleine ondernemers. In 2018 is het aantal zonprojecten dat is gerealiseerd met de
postcoderoosregeling verdubbeld, met
verdriedubbeling van het vermogen.
V.w.b. windenergie betekent de in 2018
bereikte 159 MW aan coöperatief windvermogen een toename van 40% t.o.v. 2017.
Er staan nog minstens 25 nieuwe windprojecten (150 MW vermogen) gepland.
Burgers organiseren zich ook steeds vaker
in collectief wijkverband om samen te zoeken naar alternatieven voor aardgas. Eerste warmtecoöperaties zijn al opgericht in
Den Haag, Amsterdam en Wageningen.
Daarnaast zijn de eerste twee biogasprojecten van start gegaan. Energiecoöperaties komen steeds weer met verrassende
nieuwe ideeën. Zo komt coöperatief autodelen nu echt van de grond en zijn er tal
van voorbeelden van coöperatieve laadpalen, buurtopslag, digitale energiehandel
tussen bewoners en nieuwe verdienmodellen op basis van flexibiliteitsdiensten.
Daarnaast ondersteunen coöperaties gemeenten bij beleidsvoering en werken ze
samen met netbeheerders en onderzoeksinstellingen aan technologische innovatie
en de ontwikkeling van innovatieve financieringsconcepten. Steeds meer coöperaties ontwikkelen zich als onderneming en
werken op allerlei manieren met elkaar
samen.
(Bron: Persbericht HIER)

Tijdsgeest of
zwak bestuur?
Het is een jaar of vijftien, twintig terug, dat er bij beleidskringen op rijksniveau breed
de overtuiging heerste dat één van de bestuurslagen waterschap of provincie op overlijden stond. Een mix van die twee met misschien wat Rijkswaterstaat erbij kon decentrale taken prima aan en dat zou een hoop administratieve kosten en bestuurlijke drukte schelen.
Zelf heb ik de bron hierachter nooit kunnen aanwijzen. Ik sluit niet uit dat het een prachtig
in die tijd passende, collectieve vernieuwingsdroom was, zo-eentje waar innovatiesocioloog Latour over schrijft in zijn vroegere werk, die zich nestelt in menig hoofd en die zo
logisch lijkt dat maar weinigen er vragen over stellen.
Tot er dingen spaak lopen en dat liepen ze en het had ongedachte consequenties voor
ieders positie.
Er dienden zich problemen aan met een groeiende meningenstrijd
die vroeg of laat niet in Den Haag beslecht zou worden, maar gewoon op de grond tussen buren en hun gemeente, op daken en
parkeerterreinen tussen perceeleigenaren en omwonenden, in
weilanden en boerenschuren tussen boeren en hun provincie, in
stroomgebieden tussen landschapsbeheerders, weer die provincie en een waterschap. Ik denk aan de zorgtransitie, de energietransitie, de problemen in de Zuid-Nederlandse landbouw en het
keren van de schrikbarend dalende biodiversiteit. Je kunt dit verhaal ook verdedigen voor de bodem in Groningen waar Den Haag
lang niet wist wat te doen.
Harry te Riele
werkt als zelfstandig adviHet lukte het Rijk niet om met overtuigend beleid te komen. Van
seur in Rotterdam met als
dichtbij merkte ik hoe de frustratie decentraal opliep omdat Den
specialisatie De Mens in
Haag min of meer verlamd toekeek terwijl aan alle kanten een
tijden van Transitie.
www.transitiefocus.com
transitienoodzaak groeide.
Nu weet ik best dat je kunt verdedigen in een transitie niet voorop te willen lopen als land.
Soms wil je collega-naties de kooltjes van de vernieuwing uit het vuur laten halen omdat
dat goedkoper lijkt. Soms zijn er afschrijvingen die je liever even tempert. Soms hebben
mensen tijd nodig om afscheid te nemen van een geliefd imago dat niet langer vol te houden is. Voor het Rijk leek de transitieverlamming echter geen bewuste tactiek. Het communiceerde haar in elk geval niet als zodanig.
Ik weet óók dat de lamlendigheid niet overál speelde. Rond de digitale infra, bankencrisis
en veiligheid was Den Haag wél wakker, speelde het zijn partij tussen de andere en deed
het wat het moest doen: reflecteren, beleid maken, besluiten nemen en bijstellen waar
nodig.
Op transitiedomeinen waar Den Haag dook, trok (een deel van) de rest Nederland zijn eigen plan. Gemeenten en provincies rekten hun juridische grenzen op om toch in beweging te kunnen komen. Inkomsten uit verkochte nutsbedrijven werden uit handen van
Den Haag gehouden om tegen de landelijke wens in wél te investeren in natuurkwaliteit.
Decentraliseren van RWS werd gecounterd door mensen die dat levensgevaarlijk vonden
voor onze droge voeten en veiligheid.
Het bleken niet de waterschappen en provincies wier lot bezegeld was. Den Haag zelf
was over zijn top heen. Europa wijst op veel transitiedossiers de richting. Decentrale
overheden zoeken met hun partners uit hoe er in de praktijk gewandeld kan worden. Den
Haag kijkt ernaar en sputtert als het blijkt te moeten tekenen bij het kruisje.
Een organisatie is gelegitimeerd zolang ze helpt een probleem op te lossen. Du moment
dat ze daarmee ophoudt, is er weinig reden om alle fuzz die ze nu eenmaal met zich meebrengt elke dag weer te verdragen. Zo is ook de organisatie Nederland ontstaan. Er was
een tijd dat ze er niet was. Er zal een tijd aanbreken dat het tot een historisch relikwie is
teruggezakt. Het zou me niet verbazen als we daar al vroege tekenen van aanschouwen.
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Altijd de
zekerheid
van de juiste
vertaling

Juridisch-Economisch Lexicon
De vertaling van uw teksten moet kloppen en mag geen aanleiding geven tot interpretatieverschillen:
elke nuance moet overkomen.
Met het Juridisch-Economisch Lexicon heeft u de zekerheid van de juiste vertaling van uw juridische
en economische teksten van en naar het Engels en/of het Duits. De tienduizenden voorbeeldzinnen in
het Lexicon helpen u de juiste term te kiezen. Vaak vindt u zelfs een kant-en-klare vertaling passend
in uw context.
• Dagelijkse update met nieuwe zoektermen en voorbeeldzinnen
• Dé vertaalnorm waar gezaghebbende instanties naar verwijzen
• Hoge kwaliteit van de redactie
Unieke service
Heeft u een term niet gevonden? Leg uw vraag rechtstreeks voor
aan de redactie. Tijdens kantooruren krijgt u meestal binnen een
half uur antwoord!

Meer informatie of bestellen? Ga naar www.wolterskluwer.nl/lexicon

INTERNATIONAAL NIEUWS
KLIMAAT ZALM ZOEKT HET NOORDWAARTS

KLIMAAT PERMAFROST ALS ONZEKERE FACTOR

Nieuwe vissoorten trekken de Canadese Arctische
wateren binnen omdat het water daar opwarmt.
In 2016 en 2017 waren commerciële vissers in de buurt
van Cambridge Bay in Nunavut verbaasd toen ze exemplaren van
de Sockeye zalm binnenhaalden - terwijl ze verwachtten alleen
een andere - Arctisch voorkomende - zalmachtige, de Riddervis
te zien. Hoewel dit slechts enkele vissen zijn, ver van hun gebruikelijke thuiswateren, zijn de zalmen waarschijnlijk een indicatie
dat de Pacifische zalm zijn terrein vanaf de Stille Oceaan zal blijven uitbreiden.
Voor nu is het waarschijnlijk nog te koud voor de zalm om zo
ver richting Noordpool te paaien, omdat ze een plek moeten vinden die niet bevriest in de winter. De zalm is de meest zichtbare
migrant van de Nunavut-wateren. Maar dat zou kunnen veranderen: onderzoek van het Centre for Fisheries Ecosystems Research
van Memorial University wijst op het ontstaan van een toekomstige oost-west passage in een koudwater-barrière tussen de Beaufortzee en Baffin Bay, een horde die nu nog vispopulaties gescheiden houdt.
Mogelijk zit de polaire duisternis nog een rem op de ontwikkelingen. Arctische vissen zoals de kabeljauw, ijskabeljauw en zwarte
heilbot hebben als belangrijke adaptieve aanpassing het vermogen om zich te reproduceren tijdens de poolnacht; het uitkomen
vindt dan plaats in de lente als er veel te eten valt. Arctische vissen die gedijen in de poolwinter hebben meestal ook grote ogen,
om in het donker goed te kunnen te zien.
(Bron: Arctic Today)

Als huiseigenaar in - bijvoorbeeld.- Utqiagvik, de meest
noordelijke Amerikaanse stad, kun je je indekken tegen
van alles: met een brandverzekering, verzekering tegen
het gewicht van sneeuw op het dak en overstroming. Blijft er een
stevig gevaar over: het ontdooien van permafrost, waardoor de
grond inklinkt en lukraak wegzakt. Alle bovenliggende infrastructuur wordt vernield: huizen, scholen, luchthavens, bruggen, pijpleidingen, mijnen, industriële voorzieningen. Permafrost-dooi veroorzaakt ongeveer $ 40 miljoen aan jaarlijkse schade aan openbare infrastructuur in de Canadese Northwest Territories. 60 procent van de gebouwen in Norilsk, Rusland, de grootste stad gebouwd op permafrost, is beschadigd. En een studie verwacht een
verlies van $ 1,6 tot $ 2,1 miljard door het ontdooien van permafrost van wegen, gebouwen, luchthavens, spoorwegen en pijpleidingen tot 2099 alleen al in Alaska. Het is niet alleen de bestaande infrastructuur die beschadigd raakt; ontdooiend permafrost
maakt ook tot nu toe onbebouwd en onbewoond land onbruikbaar. Tegen 2050 zou 50 procent van de Arctische permafrost
kunnen desintegreren. Het is duidelijk dat het in dergelijke onstabiele omstandigheden moeilijk is te bouwen en er zeker van te
zijn dat infrastructuur standhoudt. Gezien deze wankele basis
voor de economische ontwikkeling in deze gebieden lopen er al
initiatieven om met nieuwe bouw- en funderingstechnieken te
gaan werken. Ook wordt gesproken over een verzekering tegen
de gevolgen van het ontdooien van de permafrost die gebouweigenaren meer (financiële) zekerheid moet geven.
(Bron: Arctic Today)

KLIMAAT NOORSE CEMENTPRODUCTIE MET CCS

ENERGIE VAN COAL PLANT NAAR SOLAR PARK
In de staat Washngton krijgt het grotendeels verwoeste
landschap van een in 2006 gesloten kolenmijn een herbestemming: 405 ha van de voormalige site wordt een
180 MW solarpark. Daarbij wordt de kolenstookte centrale die
er nu nog draait stapsgewijs uitgeschakeld. De eerste brander
zal in 2020 worden stilgezet, en in 2025 de laatste.
Een kleine 25 km van de toekomstige ‘Tono Solar farm´ is een ander project in de maak: het Skookumchuck Wind Energy Project
zal met 38 turbines naar verwachting bijna 140 MW produceren.
Samen kunnen de twee projecten de niveaus benaderen die
nodig zijn voor de levering aan klanten die momenteel afhankelijk
zijn van de kolencentrale.
De ontwikkelingen maken deel uit van de plannen van de staat
Washington om de CO2-uitstoot in minder dan twee jaar tot het
niveau van 1990 terug te brengen. De oude elektriciteitscentrale is
nu nog ‘goed’ voor 10% van de totale broeikasgasuitstoot van de
staat.
(Meer: https://tinyurl.com/coaltosolar)

De cementindustrie is - na staal - de belangrijkste industriële bron van CO2; meer dan 6% van de wereldwijde uitstoot. Als de Europese cementsector een land zou zijn,
zou deze evenveel CO2 uitstoten als België. De Norcem Brevik
Norway cementfabriek is echter op weg om ‘de ´eerste koolstofvrije cementfabriek’ te worden. Nu al wordt tot 70% van de brandstof hier betrokken uit afval als papier, textiel en kunststoffen, als
ook gevaarlijk afval. Al met al kan dit ongeveer een derde van de
totale CO²-uitstoot schelen. De resterende tweederde van de
emissies komt van het proces waarbij uit kalksteen en andere
stoffen klinker wordt gebakken die vervolgens wordt gemalen met
gips en vliegas om cement te verkrijgen. Een proces dat veel
warmte nodig heeft en veel CO2 uitstoot. In een eerste fase zal nu
een CCS-installatie de helft van de CO2 opvangen om de investeringen en exploitatiekosten beperkt te houden. Bij succes worden
plannen voor 100% reductie opgesteld. De levensvatbaarheid van
het project hangt grotendeels af van overheidsfinanciering. Een
laatste haalbaarheidsstudie zal augustus 2019 worden gepubliceerd. Als de overheid wil investeren in de bouw van de volledige
faciliteit moet ook het Parlement nog instemmen alvorens een
bouwfase van drie jaar kan ingaan
(Bron: nieuwsbrief Construction Climate Challenge)

STADSHITTE BRISBANE VERGROENT DAKEN
De Australische stad Brisbane gaat ontwikkelaars aanmoedigen groene daktuinen aan te leggen en neemt
daartoe administratieve rompslomp weg. Zo worden de
tuinen, vaak met schaduwgevende structuren, tot nu toe vaak als
extra verdieping geclassificeerd, waardoor de gebouwhoogte kan
botsen met voorschriften in het stadspan. Aan deze ‘bijtelling’ zal
nu een einde komen.
(Meer: https://tinyurl.com/brisbane-roofs)
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KLIMAAT EN
DE KOELFACTOR
Hoe koeling de opwarming aanwakkert
Airco, warmtepomp en steeds langere koelketens jagen de opwarming van de aarde
aan. Vooral de gebruikte koelmiddelen zorgen voor een enorme emissie-boost. Zonder
innovaties zal de stijgende vraag naar koeling ook de energievraag verdrievoudigen.
Slimmere koeling kan de opwarming evenwel flink - en snel - afremmen.
HARRY VAN DOOREN

H

et is een wrange paradox: door de opwarming van de aarde is er meer behoefte aan
koeling, maar juist koudemiddelen jagen
de opwarming nog harder aan. Vele malen
meer zelfs dan de fossiele energie waar koelinstallaties
overwegend op draaien.
Koelkasten en -schappen, -vrachtwagens, maar ook
airco’s en warmtepompen bevatten chemische koudemiddelen die warmte absorberen en uitstoten. Zo
wordt voedsel langer houdbaar en blijven gebouwen
leefbaar, maar niet zonder prijs: chloorfluorkoolstoffen
(cfk’s) en chloorfluorkoolwaterstoffen (hcfk’s) bleken
de ozonlaag - die uv-straling van de zon tegenhoudt
- af te breken. Sinds 1987 (Montreal Protocol) worden
cfk’s en hcfk’s uitgefaseerd. De ozonlaag herstelt zich
langzaam.
Fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) zijn de meest toegepaste
opvolgers. Ze zijn minder schadelijk voor de ozonlaag,
maar warmen de atmosfeer duizenden malen sneller
op dan CO2. Dus staan sinds 2017 (Kigali-amendement) ook hfk’s op de lijst van ongewenste koudemiddelen. Rijke landen stoppen er in 2019 mee, lagelonenlanden hebben uitstel tot 2024 en sommige zelfs tot
2028.
Het akkoord van Kigali kan de opwarming van de aarde met bijna een halve graad verminderen. Maar hfk’s
in bestaande koelinstallaties zullen nog vele jaren een
negatieve bijdrage leveren. De wereldwijde opmars
van airconditioning zal vooral in snel ontwikkelende
landen voor een enorme groei van hfk’s zorgen.
Bovendien worden hfk’s nog steeds gebruikt in isolatiematerialen, als oplosmiddel, brandblusmiddel en
als drijfgas in spuitbussen.

Zure regen
Fluor waterstof olefines (hfo’s) vormen de nieuwe generatie synthetische koudemiddelen. Ze hebben nauwelijks impact op de ozonlaag en de opwarming, maar
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worden in de atmosfeer omgezet in tfa. Dit trifluorazijnzuur daalt als een soort zure regen neer op het
aardoppervlak en hoopt zich op in waterorganismen.
Tfa is toxisch voor sommige planten en bodemleven
en breekt zeer langzaam af. Wat de gezondheidseffecten voor mensen zijn, wordt onderzocht.
De industrie, vertegenwoordigd door het European
Fluorocarbons Technical Committee, stelt dat tfa van
nature in ruime mate aanwezig is in (diep)zeewater en
dat de hfc’s en hfo’s dat niveau nauwelijks verhogen.
Dat laatste wordt onderschreven door Greenpeace,
met de toevoeging dat tfa in zoetwatersystemen voor
100% het gevolg is van menselijk handelen.

Terug naar de natuur
Natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak (NH3),
kooldioxide (CO2), glycol, mengsels van propaan
en butaan worden steeds meer toegepast in nieuwe
koelinstallaties. Door hun goede thermodynamische
eigenschappen zijn ze zeer energiezuinig. En in geval
van lekkage dragen ze niet of nauwelijks bij aan het
broeikaseffect. Maar ook hier zijn nadelen, zoals toxici-

KLIMAAT

teit (ammoniak), hoge druk (COe) of brandbaarheid
(propaan en butaan). Op industriële schaal zijn voor
de nadelen meestal betaalbare oplossingen te bedenken, maar thuis en in de supermarkt is de speelruimte
kleiner. Zo is ammoniakkoeling in de buurt van voedsel ondenkbaar.
Vooralsnog vergt het geschikt maken van installaties
voor natuurlijke alternatieven ook voor de industrie
een forse investering, al kan Energie-InvesteringsAftrek
de business case toch aantrekkelijk maken. Op de lange duur zal de zuinigere natuurlijke koeling voordeliger uitpakken, zeker nu de energieprijzen stijgen.

Koelen met gas
In de airco- en warmtepompwereld worden met name
CO2, en propaan als koudemiddel getest. Nadeel van
propaan is dat het zeer ontvlambaar is. Het Duitse

Met stip op nummer 1
Eind 2018 verscheen het boek Drawdown, een doorwrochte en nuchtere
doorrekening van maatregelen waarmee we de komende dertig jaar de opwarming kunnen keren. MilieuMagazine neemt dit jaar naar een aantal van
daarin genoemde problemen en oplossingen onder de loep.
Te beginnen met koudemiddelen, want de onderzoekers van Drawdown becijferden dat de koudemiddelen niet alleen tot de grootste opwarmers behoren, maar dat het minimaliseren van die emissies en de energievraag van
alle onderzochte oplossingen het meeste zoden aan de dijk zet om de klimaatverandering te keren. Met stip staat deze oplossing daarmee op nummer 1.
Bijna 90% van de door koudemiddelen veroorzaakte emissies vindt plaats in
de afdankfase, door onkundige demontage en onzorgvuldige omgang met
de broeikasgassen. Het terugwinnen van koudemiddelen is technisch ingewikkeld en duur, maar ze kunnen worden hergebruikt. Daarvoor is regelgeving en geld nodig.
Het lek dichten in de afdankfase levert over een periode van 30 jaar een
emissiereductie op die gelijk staat 90 gigaton CO2. Stapsgewijze stopzetting
van hfk-gebruik (conform het Kigali-amendement) kan daarnaast in diezelfde periode een uitstootreductie opleveren die gelijk aan 25 tot 78 gigaton
CO2. Goedkoop is het allemaal niet. De komende dertig jaar is netto (verminderd met besparingen) een bedrag van ruim 900 miljard dollar nodig.
(Boek: https://tinyurl.com/drawdown-aanschaffen)

onderzoeksinstituut Frauenhofer werkt aan een veilige
compressor met de kleinst mogelijke hoeveel koelmiddel. In Nederland ontwerpt een consortium onder aanvoering van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
een prototype. Fabrikant Valliant heeft de omschakeling naar propaan ‘binnen twee jaar’ aangekondigd.
Qua veiligheidsissues lijkt CO2 een idealere kandidaat.
Sterker, er is er al CO2-warmteppomp op de Nederlandse markt: de Aquaeco2 van de Franse fabrikant
Sanden. Volgens leverancier Thermopunt levert de
610 gram CO2 (‘minder dan in een autobrandblusser’)
zelfs bij volledige leegloop geen enkel risico en heeft
het een belangrijk voordeel in het Nederlandse klimaat. De lucht/water CO2-warmtepomp heeft op
papier namelijk een groter temperatuurbereik dan
gangbare synthetische koudemiddelen. Bij lage buitentemperaturen blijft daardoor het vermogen beter op
peil en ligt het rendement hoger.

Energievraag
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelde vorig jaar een wereldwijde groei van 1,6 miljard
airco’s nu, naar 5,6 miljard in 2050. Als de techniek
niet verandert, zal dat de energievraag voor koeling
verdrievoudigen stelt het agentschap in ‘The Future of
Cooling’. Wereldwijd wordt nu 20 procent van de elektriciteitsproductie gebruikt voor koeling. Ook de bijdrage van de voedingsindustrie met steeds langere
koelketens groeit snel. Denk aan de uitbreiding van
schappen met koelvers gemaksvoedsel in de supermarkt. Daarnaast zal verwarming steeds meer elektrisch gestookt worden. In gasvrij Nederland stijgt het
stroomverbruik met 14% als alle huishoudens overstappen op een elektrische warmtepomp, die ook
kunnen koelen in de zomer. Een airco is feitelijk een
warmtepomp gespecialiseerd in koelen. Veel airco’s
kunnen worden ingezet als (bij)verwarming. De problemen én oplossingen voor beide appraatgroepen
zijn identiek.
De aard van de ingezette stoffen, de schaal van toepassing en het daarmee gemoeide energiegebruik: het is
duidelijk dat koeling een ho
hot topic is in de aanpak van
atiek.
de klimaatproblematiek.
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HARMONISATIE
IN MILIEUZONES
MIL
Tegengaan wildgroei ook een afzwakking?
Steeds meer gemeenten weren oude auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens uit
de binnenstad. Het kabinet wil een eind maken aan de wildgroei van milieuzones
en streeft naar harmonisatie. Niet iedereen is er blij mee.
HAN VAN DE WIEL

V

oor vrachtwagenchauffeurs en bezitters van
oude dieselauto’s is het soms wel even puzzelen bij ritten naar grote steden: mogen ze
de binnenstad wel of niet in? Een aantal
Nederlandse steden heeft een milieuzone, met ieder
eigen regels. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil een eind maken aan die
groeiende ‘lappendeken’. Als het aan haar ligt, kunnen
gemeenten vanaf 2020 kiezen uit twee smaken: ze krijgen de mogelijkheid auto’s ouder dan 15 jaar óf ouder
dan 20 jaar in hun binnensteden te weigeren. Criticasters missen ambitie. ‘Waar is de stip op de horizon?’
In veel gemeenten laat de luchtkwaliteit, gemeten in
fijnstof, stikstofdioxide en roet, te wensen over. Het
verkeer is een grote boosdoener, dus wat ligt meer voor
de hand dan vervuilende auto’s te weren uit de centra?
Volgens het Expertisecentrum Milieuzones telt Nederland dertien steden met milieuzones. De grootste
gemene deler is, dat ze bijna allemaal gelden voor
dieselvrachtwagens met motoren onder de Euro IVnorm – dat zijn vrachtwagens die voor oktober 2005
op de weg kwamen.
Maar sommige gemeenten hanteren extra regels, en
die maken samen de lappendeken. In Amsterdam bijvoorbeeld mogen dieselbestelauto’s met een Datum
Eerste Toelating (DET) van vóór 1 januari 2000 niet
binnen de Ring A10 komen, met uitzondering van
Amsterdam-Noord. In Utrecht is de binnenstad verboden terrein voor dieselbestelauto’s van voor 1 januari
2001. In Rotterdam gelden dezelfde criteria als in
Utrecht, maar wordt de milieuzone voor personenauto’s per 1 januari 2020 opgeheven. Voor vrachtwagens blijft hij in stand. Arnhem heeft de strengste
milieuzone: de binnenstad is ook verboden voor
personendieselauto’s van vóór 2005. Auto minnend
Nederland wordt hoorndol van deze verschillen.
Wat milieuzones ook niet bij iedereen geliefd maakt,
zijn de verkeersborden. Een verbodsbord met in het
witte vlak de zwarte letters ‘milieuzone’ valt nog wel
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op. Maar onderborden waarop met pictogrammen
staat aangegeven welke voertuigen niet zijn toegestaan, ben je al voorbijgereden voordat je er erg in
hebt, laat staan dat ze tot je bewustzijn zijn doordringen. En dat betekent een pittige boete. Daar komt
bij dat de borden niet op de snelwegen of de afslagen
staan, omdat dat grond is van het Rijk. Voor je het weet,
zit je fout. Met een boete tot gevolg.

Twee smaken
Staatssecretaris Van Veldhoven wil het aantal smaken
in de milieuzones beperken tot twee. Vanaf 2020 kunnen gemeenten kiezen tussen een gele of een groene

LUCHTKWALITEIT

Hoe effectief zijn milieuzones?
Nederland kent geen apart meetpuntensysteem om de effecten van milieuzones vast te stellen. Utrecht bijvoorbeeld heeft weliswaar veertig meetpunten in de stad, maar die meten alleen stikstofdioxide. Deze meetpunten leveren slechts een keer per vier weken een gemiddelde waarde op. Daarnaast
zijn er in de stad drie meetstations van het RIVM, die ieder uur een waarde
opleveren van stikstofdioxide, fijnstof en ozon. Maar deze stations liggen
ruim buiten de milieuzone.
Een studie van TNO (2016) naar de berekende effecten van de milieuzone in
Utrecht stelt dat “het zeer aannemelijk (is) dat de milieuzone voor licht verkeer in Utrecht een positief effect heeft op de concentraties van fijnstof en
EC (roet; red.).”
In Duitsland, waar ongeveer zestig steden vaak al lange tijd milieuzones
hebben ingesteld, wordt met behulp van specifieke meetprogramma’s wel
onderzoek gedaan naar de effecten. Die zijn volgens het Duitse milieuministerie groot. Zo is in Berlijn de uitstoot van dieselroet met ongeveer 60 procent verminderd en de uitstoot van stikstofdioxide met circa 20 procent.

zone. De gele milieuzone laat alle dieselvoertuigen
(personen- bestel-, en vrachtauto’s) met Euroklasse III
en hoger toe, de groene zone alle dieselvoertuigen
met Euroklasse IV en hoger. In 2025 schuift het hele
systeem een Euroklasse op. De gele zone vervalt dan,
en er komt een blauwe zone bij voor dieselvoertuigen
van Euroklasse V en hoger. Voor het vrachtverkeer
vervalt de groene milieuzone in 2022 en kan een gemeente kiezen voor de blauwe Euro VI-zone. Van
Veldhoven ziet dit beleid ‘als een opstap’ naar zero
emissie stadslogistiek in 2025.
Benzineauto’s vallen niet onder de nieuwe milieuzones. Volgens Van Veldhoven is het aantal benzinewagens dat geen driewegkatalysator heeft en nog geen
oldtimer is, ‘beperkt’ en wordt het ieder jaar kleiner.
In haar Kamerbrief schrijft ze: “Met dit eenvoudige,
handhaafbare en voorspelbare systeem van milieuzones zijn de belangen van de weggebruiker en het
belang van een goede luchtkwaliteit op een doeltreffende manier met elkaar in balans gebracht.”
Dit jaar ging de Arnhemse milieuzone ook gelden voor
personenauto’s van vóór 2005 die rijden op diesel. De
toenmalige SP-wethouder motiveerde het besluit in
NRC Handelsblad als volgt: “De lucht in de binnenstad
is te vies. Bewoners van de binnenstad leven gemiddeld meer dan een jaar korter door de slechte lucht.”
De huidige wethouder Roeland van der Zee (VVD) is
minder strikt in de leer. Hij is blij met de harmonisering van de milieuzones, waarbij Arnhem betrokken is
geweest, en vindt het ‘prima dat er landelijke regels
komen’. “Dat is voor bestuurders maar vooral ook voor
automobilisten veel handiger. Zo weet je waar je als
automobilist aan toe bent en zijn verkeersborden uniform en herkenbaar.” Zodra de harmonisering ingaat,
zal Arnhem ook de voorgeschreven borden gaan hanteren voor het aangeven van de milieuzone. “Vanaf dat
moment is het ook mogelijk om echt op euroklasse
voor personenwagens te handhaven. Nu doen we dat
nog op ‘datum eerste toelating’.”

duidelijke ambitie terug willen zien in het voorstel van
het Ministerie.’ Wat VNG betreft wordt lat hoger gelegd.
‘Nu wordt (…) pas in 2023 de mogelijkheid aangedragen door het Ministerie om uiteindelijk te komen tot
een milieuzonesysteem met hogere ambities.’
Ook Anne Knol, campagneleider Verkeer van Milieudefensie, is niet blij met de Kamerbrief van Van Veldhoven, die ze ‘een stap terug’ noemt: “Benzineauto’s
worden uitgesloten, de criteria leiden tot zwakke
milieuzones, er spreekt weinig ambitie uit. Het zou fijn
zijn als steden een stip op de horizon konden zetten,
bijvoorbeeld wat betreft de termijn waarop alle verkeer
in de stad zero emissie moet zijn. Dan zou iedereen
weten waar hij aan toe was. Maar juist de ‘opstap’ naar
zero emissie staat in de Kamerbrief heel zwak verwoord.”

Duidelijke ambitie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is minder
tevreden. In een brief aan de woordvoerder Milieu van
de Tweede Kamer stelt VNG dat gemeenten ‘graag een
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HET DILEMMA
KUNSTSTOFAFVAL
Chinese importstop zet druk op kunststofrecycling
Nu China als exportmarkt passé is, staat de recycling van Nederlands kunststofafval
onder druk. Ontdoeners moeten bijbetalen, nog maar enkele soorten leveren geld op.
Steeds meer kunststof verdwijnt ongescheiden met het restafval richting afvaloven en
zelfs stortplaats. Recyclingspecialist Erik van Dijk stelt dat de verkeerde keuzes worden
gemaakt.
PIETER VAN DEN BRAND

V

olgens statistieken van de Wereldbank ging
de helft van al het kunststofafval wereldwijd
al sinds 1992 richting China. De kunststoffen waren een goedkope grondstof voor de
Chinese industrie in opbouw. Begin vorig jaar voerde
het land echter een volledige importstop op afvalplastic in. Dat lijkt een plotse maatregel, maar het beeld
van China als het afvalputje van de
wereld ging al een aantal jaren niet meer op, weet
recyclingspecialist Erik van Dijk van ingenieursbureau
RoyalHaskoningDHV. “Zeker de laatste jaren wordt
sterk op het milieu gelet. De Chinese overheid heeft
ambitieuze doelen op het gebied van recycling, schone
luchtkwaliteit en afvalverwerking en heeft de milieueisen opgeschroefd. Van Nederland uit werden voornamelijk nog relatief schone folies geëxporteerd. Voor
deze folies betaalden Chinese bedrijven honderden
euro’s per ton bruikbare grondstof aan de Nederlandse
exporteurs.” Ook andere Aziatische landen, zoals Indonesië en Vietnam, hebben de import van plastic afval
daarop beperkt. “In deze landen is het milieutechnisch
allemaal veel minder goed geregeld dan in China of de
EU. Ze konden de toevloed niet aan”, zegt Van Dijk.
Met merkbare gevolgen voor Europa en Nederland.
De exportstromen kunststofafval vanuit ons land worden in de EU nog steeds afgezet, maar tegen veel lagere
opbrengsten of zelfs tegen betaling. “Voor de slechtere kwaliteiten die al niet meer geëxporteerd werden”,
legt Van Dijk uit, “zijn opbrengsten omgeslagen in
poorttarieven. Dat zorgt ervoor dat het voor bedrijven,
zoals aannemers en kantoren, niet langer economisch
aantrekkelijk is de mindere kwaliteit aan de bron te
scheiden. Het scheiden van recyclables verhoogt dan
namelijk de totale afzetkosten voor het afval.”
De consequentie daarvan is dat grote hoeveelheden
kunststof ongescheiden in het restafval belanden of
bij sorteerders in de residufractie eindigen. Beide stro-
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men hebben de afvaloven als eindbestemming. De extra druk op de verbrandingscapaciteit, die toch al krap
is, resulteert nu zelfs in verhoogd storten van brandbaar afval. De beperkte capaciteit van de afvalovens
wordt deels veroorzaakt door de lange termijncontracten, die met Britse afvalbedrijven zijn afgesloten in de
crisis toen het afvalaanbod veel te laag was. Van Dijk
voorziet dat de huidige recyclingpercentages in Nederland voor veel soorten kunststof op de korte termijn zullen dalen.

Kosten
Verder ziet de recyclingexpert een aantal neveneffecten optreden. Ten eerste nemen de kosten voor het
recyclen van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval
toe. Ook voor deze stroom, die verplicht in de EU moet
worden gerecycled, geldt dat ontdoeners daar minder
voor betaald krijgen, of zelfs moeten bijbetalen. “De
recyclingcapaciteit in Europa is namelijk veel te klein
voor het potentiële aanbod. Sinds de importban door
China is dat aanbod alleen maar groter geworden. De

RECYCLING

verpakkende industrie heeft geen keus. Zij moet via
het Afvalfonds de recyclingdoelen halen, dus moet ze
net zoveel blijven recyclen, ook al kost dat meer.” Als
tweede, voorziet Van Dijk, zullen de slechtere kwaliteit
folies minder worden gerecycled en als brandstof naar
cement- en afvalovens gaan of zelfs ongescheiden worden gestort. Volgens hem betekenen de lage tarieven
wel dat in Europa nu veel meer geïnvesteerd wordt in
recyclingcapaciteit. “Lage tarieven of zelfs geld toekrijgen voor het inkopen van grondstoffen is natuurlijk
zeer aantrekkelijk. Recyclers kunnen hun businesscase
daardoor veel sneller rond rekenen. Dit zal dit de vraag
stimuleren en uiteindelijk de opbrengsten voor secundaire kunststoffen weer omhoog duwen en de afvalscheiding bevorderen.”
Een fundamentele oplossing is nog niet in zicht. Van
Dijk wijt dit aan een gebrek aan circulair ontwerpen
van producten en inefficiënte keuzes bij het afvalscheiden door burgers en bedrijven. “Gemeenten kiezen in
toenemende mate voor ondergrondse inzameling van
recyclebare stromen. Mooi en efficiënt, maar het goed
gescheiden materiaal van de welwillende burger wordt
vervuild en ongeschikt voor recycling gemaakt door
het gedrag van de niet-welwillende burger die van de
anonimiteit van een ondergrondse container gebruik
maakt. Het resultaat van veel te veel verontreinigd
PMD is dat dit alsnog met het restafval naar de verbranding wordt afgevoerd.”
Bij bedrijven, constateert Van Dijk, heeft de wens tot
meer comfort of veiligheid voor de klant en kostenbesparing voor het bedrijf zelf, geleid tot innovatieve
toepassingen van mengsels, legeringen, gelaagde materialen en coatings. “Dat zijn allemaal technieken die
hoogwaardig recyclen lastig maken. Met als uiteindelijk resultaat meer materialen die met de huidige economische uitgangspunten alleen nog maar verbrand
kunnen worden.” Al zijn er goede voorbeelden, stelt hij.
Zo heeft Albert Heijn zijn blauwe champignonbakjes
van polystyreen vervangen door bakjes van PET, dat
wel een eigen recyclingroute heeft. “Beter recyclebaar
maakt de verplichte recycling van verpakkingen goedkoper”, benadrukt Van Dijk. De wens om brandstof te
besparen bij auto’s heeft echter weer geleid tot een
sterk toegenomen gebruik van allerlei lichtgewicht
kunststoffen die bij elkaar veel moeilijker zijn te recy-

clen. Hetzelfde geldt voor isolatiematerialen. “We willen energie besparen, maar zetten daar materialen
voor in die slecht recyclebaar zijn.” De strenge eisen
die de overheid stelt aan voedselcontact voor gerecyclede materialen helpen ook niet mee, aldus Van Dijk.
“Toepassing van recyclaat wordt hier flink door bemoeilijkt, want in een groot deel van de potentiële producten mag je het niet gebruiken.”

Businesscase
Het onvermogen om eerder in de keten adequaat aan
een circulaire economie te werken, leidt er volgens
Van Dijk toe dat het sorteer- en recyclingbedrijven in
de huidige situatie onvoldoende mogelijk wordt gemaakt kunststoffen met een positieve businesscase te
recyclen. “De recyclers en afvalverbranders redden wat
er te redden valt. Maar net als bij een zieke patiënt is
het beter de oorzaak aan te pakken dan aan symptoombestrijding te doen.” De flinke verhoging van de
verbrandingsbelasting begin dit jaar (van 13,21 naar
31,39 euro per ton) is beslist zinvol, vindt Van Dijk,
“veel belangrijker is echter het toepassen van gerecycled materiaal niet vrijblijvend te laten zijn voor bedrijven, maar hier doelstellingen op te zetten analoog aan
de doelen voor duurzame energieopwekking. Stimuleer de vraag naar deze secundaire materialen. Dat
biedt bedrijven die in Europese recyclingcapaciteit
investeren, meer zekerheid. Nu bestaat het risico dat
China elk moment de grens weer open kan stellen
voor hernieuwde import. Dat is in het verleden eerder
gebeurd, om de prijskwaliteit van de import te verbeteren. Dit is een risico voor investeerders en weerhoudt
ze deels van het snel uitbreiden van recyclingcapaciteit.”
Van Dijk ziet overigens dat de industrie zelf tot nieuwe
inzichten is gekomen. Het Afvalfonds Verpakkingen
heeft in 2019 het tarief voor de heffing gedifferentieerd
naar een regulier tarief (64 eurocent per kilo) en laag
tarief (38 eurocent per kilo). Het lage tarief is van toepassing op goed recyclebare verpakkingen. “Dit geeft
een financiële incentive aan producenten om goed recyclebare verpakkingen te maken. Voor verpakkingen
was dit een traject van meer dan tien jaar, maar het
werkt uiteindelijk wel. Al had het met een daadkrachtige overheid wellicht sneller gekund.”
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EEN
N PRETTIG
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KLIMAAT
Noodzakelijke klimaatadaptatie als dubbelslag
November jl. sloten minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de provincies, gemeenten
en waterschappen een Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. De komende jaren moeten Rijk
en lagere overheden ieder 300 miljoen euro vrijspelen voor o.m. pilotprojecten om klimaatverandering het hoofd te bieden. Plaatselijke klimaatstresstests moeten dit jaar al af zijn.
MICHEL ROBLES

I

n de hal van het stadhuis van Zutphen stroomt
water als vloeibaar marmer eindeloos van tweehoog
omlaag langs een transparante zuil. Nee, dat de watersluier afgelopen zomer stil lag, kwam niet door
de droogte, vertelt een technicus, die onder een balie
zijn magie bedrijft: er was gewoon een verbouwing
gaande. Jammer, het was anders zo’n mooie binnenkomer geweest voor dit verhaal over het Bestuursakkoord
Klimaatadaptatie.
Zutphen geldt als een voorbeeldgemeente als het gaat
om klimaatadaptatie. Tijdens een rondwandeling vertellen programmaleider Laura van der Poel en planoloog Arjan Groen hoe dat zit. We lopen langs de IJsselkade en stukken van de oude vestingwallen. De
wintermiddag trakteert ons op sneeuwerige waterkou.
Vestingstad Zutphen ligt aan de IJssel, waar de kleinere
Berkel erin uitmondt. De stad ligt tamelijk hoog op
zandgrond, maar grenst deels aan lager gelegen agrarische gemeenten. Overstromingsgevaar, wateroverlast,
droogte en stedelijke hitte: alle formele aspecten van
de klimaatproblematiek en adaptatie komen er samen.
“In 2006 speelde in de regio het ruimtelijke plan IJssel-
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sprong”, vertellen Van der Poel en Groen. “Daarin kwamen onder meer woningbouw aan de overkant van de
IJssel, twee dijkverleggingen en een nieuwe nevengeul
voor. Dat stimuleerde de samenwerking met Rijkswaterstaat en het aanpalende waterschap Veluwe (inmiddels Vallei en Veluwe). Wij als gemeente werden gedwongen beter naar onze wateropgaven te kijken.
Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld, moest landelijke modellen vertalen in lokaal rekenwerk op de centimeter. Hoe
hoog moet bijvoorbeeld de kademuur precies worden
als je veiligheid wil combineren met functieversterking
van de IJsselkade als historisch erfgoed? Wij zijn gezegend geweest met mensen aan tafel waarmee echt
goed te praten viel.”

Bill Gates
Naarmate duidelijker wordt dat Nederland zijn
klimaatdoelen niet gaat halen, groeit de belangstelling
voor klimaatadaptatie. Onderzoek van Deltares liet in
2012 zien dat klimaatschade alleen in steden al kan oplopen tot circa 71 miljard euro tot 2050. “Eén hoosbui
in 2011 richtte in Kopenhagen in twee uur tijd voor

KLIMAATADAPTATIE
Services, CAS.
In Nederland, intussen, vormt de eis dat gemeenten,
provincies en waterschappen dit jaar plaatselijke
klimaatstresstests moeten af hebben, de voornaamste
prikkel tot actie. Voortaan worden klimaatstresstests
op alle vier de klimaatthema’s iedere zes jaar verplicht,
telkens een beetje preciezer, zegt Stafan Kuks. “Die
risico-inventarisaties moeten opgeteld landsdekkend
zijn. Op basis van de eerste ronde kunnen gemeenten,
waterschappen en provincies interne straks al risicodialogen starten, waaruit bestuurlijke beslissingen
moeten volgen over prioriteiten.”

1,2 miljard euro schade aan”, vertelt Stefan Kuks, watergraaf van Waterschap Vechtstromen en hoogleraar
waterbeleid aan de Universiteit Twente.
In 2014 werd een Deltabeslissing genomen, waarin het
Rijk en lagere overheden afspraken om Nederland vóór
2050 ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ te maken. Die
principeafspraak is uitgewerkt in drie samenhangende
Deltaplannen, één voor hoogwaterbescherming, één
voor zoetwaterbeschikbaarheid en één voor ruimtelijke klimaatadaptatie. Stefan Kuks is voorzitter van de
stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Kuks: “We hebben vorig jaar de schade van een kurkdroge zomer ervaren, aan huizen door bodemverzakking en aan allerlei economische sectoren. Verzekeraars en andere marktsectoren geven steeds duidelijker
aan dat er iets moet gebeuren.”
Echter, klimaatadaptatie is plaatselijk maatwerk, en bij
lagere overheden waren veel geesten er niet rijp voor.
Bovendien ontbrak budget. Na vier jaar touwtrekken
moet het Bestuursakkoord nu als katalysator fungeren,
zegt Stefan Kuks. “Het idee is: hoe kunnen we de schade via inrichtingsmaatregelen terugbrengen tot pakweg 20 à 50 miljard?”
Betekent het Bestuursakkoord dat nu echt haast wordt
gemaakt? Misschien. Want de tekst vermeldt niets
over hoeveel jaren de afgesproken 2 x 300 miljoen
worden uitgesmeerd. De Rijksbijdrage, vertelt Kuks,
moet grotendeels uit het Deltafonds komen. Maar de
eraan ten grondslag liggende Deltawet loopt achter bij
de feiten. Kuks: “De Deltawet voorziet niet in uitgaven
voor klimaatadaptatie.” De minister is nu met een
wetswijziging bezig, bevestigt het ministerie. Kuks
weer: “Voorlopig is 20 miljoen beschikbaar voor 2019
en 2020, deels bestemd voor pilotprojecten. Vanaf
eind januari kunnen bij de minister projectvoorstellen
worden ingediend.”
Nederland wil een mondiale voorhoederol spelen in
klimaatadaptatie. Jongstleden oktober opende in ons
land het internationale kenniscentrum, het Global
Center on Adaptation, haar deuren. Er is een Global
Comission on Adaptation ingesteld, met daarin mensen als oud VN-Secretaris Generaal Ban Ki-Moon,
Bill Gates en CEO Kristalina Georgieva van de Wereldbank. De officiële website https://ruimtelijkedadaptatie.nl wordt beheerd door Stichting Climate Adaptation

Grondwaterstromen
Zutphen heeft de eerste tests en dialogen al in 2017
en 2018 uitgevoerd. Laura van der Poel: “In de binnenstad tussen oude wallen kleuren enkele stukken op het
thema hitte licht oranje. Bij droogte kunnen grachten
uitdrogen, met algenbloei, stank en vissterfte als gevolg. Overstorten geven problemen na zware regens,
waardoor de waterkwaliteit in waterrijke buitenwijken
achteruitgaat. Langs de vestingwallen willen wij graag
meer levend water en groen hebben als belevingselementen en ter verkoeling. Voor het historische stadsdeel zijn water, groen en erfgoed onze centrale beleidswaarden.”
Wettelijk is het stedelijke oppervlakte- en grondwater
in Zutphen in beheer bij het waterschap Rijn en IJssel.
Daardoor is ook met dat waterschap de samenwerking
geïntensiveerd. Van de Poel: “Wij hebben bovenwettelijk ook het eigendom van het water aan hen overgedragen. Dat is natuurlijk wennen, maar het gaat geweldig! Zij zijn sterk in technische maatregelen en modellen, wij brengen de relatie in met ons totale stedelijke opgavenpakket.” Arjan Groen: “Het waterschap
heeft de waterstromen rond en in de stad in kaart gebracht. Nu zijn ze bezig met scenariomodellen. Leg je
die naast de uitkomsten van onze eigen stresstests, dan
krijg je knelpunten en mogelijke maatregelen in beeld.
Wij liggen bijvoorbeeld langs de Berkel benedenstrooms van andere gemeenten, die ook hun watervraag hebben. Samen kun je daarmee aan knoppen
gaan draaien.”
Tegelijkertijd, zegt Groen, zijn wij zelf ook met andere
partijen aan het praten. Bijvoorbeeld met zuivelbedrijf
Campina op industrieterrein De Mars. Zij hebben afvalwater. Daaruit zou je warmte/koude kunnen winnen voor onze energietransitie. Na verwijdering van
nutriënten is het misschien ook bruikbaar om onze
grachten bij te vullen.”
“Droogte in wijken, verzakkingsgevaar en dus noodzakelijke bijsturing van grondwaterstromen worden grote
uitdagingen’, verwacht wethouder Annelies de Jonge
van onder meer Natuur, Binnenstad en Clean Tech
Agenda. “Buurgemeenten maken dankbaar gebruik
van de kennis die wij hier samen opdoen. We hebben
een bijzondere, actieve samenwerking met burgergroeperingen: wij vanuit onze integrale programma’s,
zij vanuit de behoefte aan een fijne leefomgeving. Ons
programma ‘Zutphen, een prettig klimaat’, gaan we in
indienen voor een Euregio-subsisie ‘Waterrobuuste
Steden’. Bij de minister willen de deelprojecten aanmelden voor bijdragen uit de gelden van het Bestuursakkoord.”
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JJONGE
MI
MILIEUHELDEN
Educatie over milieu, zonder de ‘m’ van moeilijk
Om kinderen op te leiden tot goed geïnformeerde wereldburgers is meer nodig dan
lessen in lezen en schrijven. De Milieubende moedigt kinderen aan om zelf na te
denken over oplossingen voor milieuproblemen en sluit daarmee aan op ‘de 21steeeuwse vaardigheden’.
ANNELIES ROON

P

ap! Pap! De wereld is vergaan.” - “Huh? Wat is
er? Wil je aandacht of zo?” - “Nee pap, laten
we een goed gesprek hebben, van mens tot
mens. Juist nu. Ben jij wel eens bang voor de
dood?” - “Ikke wel. En ik heb honger.”
Zo ongeveer begint de voorstelling ‘Er zijn nog noedels!’ Twee acteurs van de Milieubende komen onaangekondigd bij groep zeven of acht van de basisschool
de klas binnen en spelen ter plekke het verhaal van een
kind en zijn of haar ouder. Het springerige ‘kind’ probeert de slomige, sceptische vader duidelijk te maken
dat de wereld is vergaan. Of toch niet? Kunnen we nog
iets doen om dit te voorkomen? Zware kost, zou je zeggen, maar de kracht ligt in die uitvergroting en de vaart
en humor waarmee het verhaal gebracht wordt. De
Stichting Milieubende is opgericht door ondernemer,
activist en communicatieadviseur Maurits Groen, met
als doel kinderen actief te betrekken bij het nadenken
over, en het oplossen van milieuproblemen. In samenwerking met gemeentes bezoeken de acteurs per regio
verschillende basisscholen, waar ze hun voorstelling
spelen voor de groepen zeven en acht.

Ideeënwedstrijd
Het enthousiasme dat de acteurs op scholen weten los
te maken is onverdeeld groot, volgens educatiemedewerker duurzaamheid Marie-José Brandsma van de
gemeente Haarlem, een van de gemeenten waar de
Milieubende al een paar jaar een graag geziene gast is.
“De kinderen van de deelnemende scholen worden
uitgenodigd om hun ideeën over de oplossing van
milieu- en klimaatproblemen uit te werken, te verzamelen en in te sturen in het Fantastische Milieuheldenboek, dat de acteurs bij vertrek in de klas achterlaten. Daardoor leren ze zelf op onderzoek uit te gaan,
creatief en kritisch te denken, samen te werken, en resultaten te presenteren. Stuk voor stuk ‘21ste eeuwse
vaardigheden’. De beste drie inzendingen worden be18 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2019

loond met een prijs die, als het even kan, te maken
heeft met de uitvoering van een van de ingezonden
plannen. Dat stimuleert enorm. De meeste ingezonden ideeënboeken staan letterlijk bol van de creativiteit.”
Gemeenten kunnen de Milieubende inzetten om actuele thema’s in hun eigen milieu- en klimaatbeleid
kracht bij te zetten, vult Monique Bos aan. Zij is projectmananager van de Milieubende. “De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan zwerfafval. Het voordeel van dat thema is dat het letterlijk en
figuurlijk dicht bij huis ligt. Dat maakt het makkelijker
om er oplossingen voor te verzinnen. Kinderen gingen
zelf afval inzamelen en maakten daar vlogs over, ze
knutselden kunstwerken in elkaar van zwerfafval,
maakten posters en ‘ontwierpen’ robots die zwerfafval
kunnen oprapen, versnipperen en omsmelten tot
drinkbekers of sleutelhangers.” Lachend: “Ze worden
nog niet gehinderd door denken in termen van haalbaarheid.” De winnende klassen kregen bijvoorbeeld
een workshop prullenbakken pimpen of gingen OudHollandsch Plastic Vissen.

MILIEUEDUCATIE

De Milieubende werkt met een groep enthousiaste professionele acteurs.

Workshop ‘Hoe word ik een milieuheld’
Milieu-oplossingen lepel je niet zomaar op, zelfs niet
als je elf of twaalf bent. Om de leerlingen voldoende
inhoudelijke bagage én de juiste mindset mee te geven, verzorgen de acteurs na de voorstelling meteen
de workshop ‘Hoe word ik een Milieuheld?’ In vijf stappen leren de kinderen wat nodig is om een plan te bedenken en uit te voeren: zelfkennis, zelfvertrouwen,
doorzettingsvermogen, samenwerking en - natuurlijk
- actie. Dat iedereen een bijdrage kan leveren, komt
al in stap één naar voren. De leerlingen krijgen hierin
een A4’tje voorgelegd met stellingen en meerkeuzeantwoorden. “Het fijne van psychologische tests is dat
je het nooit fout kunt doen”, lichten de acteurs enthousiast toe. Op basis van de antwoorden kunnen de leerlingen bepalen of ze (vooral) een dromer zijn, een denker, een doener of een roeper. “Die zijn allemaal even
belangrijk”, benadrukken de acteurs. “De dromer bedenkt het plan, de denker werkt het uit, de doener
maakt het, en de roeper vertelt erover aan anderen.
Je hebt elkaar allemaal nodig.”
Bij stap 3, over doorzettingsvermogen, krijgt de klas
een blokje theorie mee: “Om de wereld te redden,
moet je weten wat er speelt.” De inhoud wisselt per
regio; de gemeenten geven het thema aan. Informatie
over de plastic soep is nuttig wanneer je oplossingen
wil bedenken voor de zwerfafvalproblematiek; om
ideeën voor de energietransitie te genereren, is een ander soort kennis nodig. Monique Bos: “Voor elk thema
moet je aansluiting zoeken op de belevingswereld van
kinderen en ze het gevoel geven dat zij zélf iets kunnen
doen. Als het probleem te groot of ongrijpbaar is, krijg
je ze niet mee.”
Ruis op de lijn
De toonzetting van de boodschap is dus belangrijk,
maar of deze al dan niet beklijft, is ook van andere
factoren afhankelijk. “Toen we voor het eerst workshops gingen doen waarin we het over de energietransitie hadden, kregen we allemaal ideeënboeken
binnen over zwerfafval en de plastic soep”, vertelt Bos.
“Terwijl we het daar nauwelijks over gehad hadden.”
Roland Pelle van Young Crowds, dat lesmateriaal ontwikkelt voor kinderen en jongeren, vindt dat desgevraagd niet verbazingwekkend. “Milieu en plastic zijn
door de media immers bijna onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Boyan Slat is een jongerenboegbeeld,
zwerfafval raakt hun leefwereld. Kinderen staan overal

voor open, en haken snel aan op de actualiteit. Wanneer je een specifiek thema wilt aansnijden, is een inbedding nodig in een bredere context. Liefst met een
lesbrief vooraf én achteraf, en een digitale leeromgeving voor de loop van het project. Daarbij moet het
de leerkracht zo makkelijk mogelijk gemaakt worden.
Docenten hebben te maken met zo’n dichtgetimmerd
curriculum dat ze vaak geen tijd hebben om iets voor
te bereiden voor de spaarzame uren daarbuiten.”

De context bepaalt
Monique Bos begrijpt dat maar al te goed. “Vooraf sturen we de leerkracht een lespakket met docentenhandleiding, maar ook al maken we het op die manier zo
eenvoudig mogelijk; dan nog geven we aan dat ze de
les niet hoeven voor te bereiden. De acteurs spreken
alles met de leerlingen door als we op school zijn. Juist
omdat de docenten het al zo druk hebben. Onze ervaring is dat de docenten in zestig procent van de gevallen voordat we naar de klas komen niet naar het lesmateriaal kijken. We realiseren ons dat een veilige digitale
lesomgeving belangrijk is om het project onder de aandacht te houden en de leerlingen te helpen bij het vinden van informatie voor hun ideeën. We zijn dan ook
bezig om deze te ontwikkelen.”
“Wat er na de voorstelling en workshop op school aan
het project gebeurt hangt er sterk vanaf in hoeverre we
ook de leerkracht in het enthousiasme mee hebben
kunnen krijgen”, zegt Bos. “Want als een leerkracht niks
met het onderwerp heeft, kun je je een slag in de rondte aanbieden en communiceren, maar dan levert het
allemaal weinig op. Dat merken we iedere keer weer
aan de wisselende kwaliteit van de inzendingen.” Ten
slotte speelt ook de sociale omgeving een rol. De boodschap om minder te vliegen landt gemakkelijker in een
groep 7/8 in Amsterdam-West dan in het Gooi, blijkt in
de praktijk.
Hoe dan ook loont het de moeite om al vroeg te beginnen met educatie over complexe onderwerpen als het
milieu, vinden zowel Bos als Pelle: je maakt in elk geval
iets los. Je plant een zaadje. ”En wat de leerlingen van
de Milieubende zeker zal bijblijven, zegt Bos, is dat
milieu niet synoniem is met ‘moeilijk’. Onze boodschap is dat je uitdagingen positief en met veel creativiteit tegemoet kunt treden, met de kracht van de
milieuheld die in iedereen schuilt. Alleen al dat overbrengen zie ik als een hele grote winst.”
https://milieubende.nl
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Impressie: milieutechnologiebeurs Pollutec
Vakbeurs Pollutec editie eind 2018 was traditiegetrouw weer een brede etalage van
milieutechnologie. Slimme toepassingen voor met name kunststofrecycling vielen op,
naast enkele pareltjes op het vlak van waterzuiveringstechnologie. Een impressie.
PIETER VAN DEN BRAND

E

COLLECTIF STÉPHANE LAURE

r waait een groene wind door Frankrijk.
Eind november gaf president Emmanuel
Macron zijn boodschap af voor een ‘ecologische’ transitie, als vervolg op het alom bejubelde Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is beklonken.
Noblesse oblige. In 2022 sluit het land zijn kolencentrales en er komt een eerste windpark op zee. Het aandeel kernenergie, nu nog goed voor 75 procent van de
Franse energiemix, wordt in 2035 naar de helft teruggebracht. Daar wil Macron niet te veel aan tornen,
want hij vindt het wat CO2-emissies betreft een prima
schone energiebron. Het aantal zonnepanelen moet
vervijfvoudigen. Verhoging van de brandstofaccijnzen
in 2019 moest het autogebruik beperken en de middelen opleveren om de duurzame energieopwekking te
financieren en Frankrijk minder afhankelijk van fossiele energie maken. De ecotaks leidde tot een niet voorziene volkswoede, waar zelfs doden bij vielen, waarop
de fiscale prikkels weer in de ijskast werden gezet. Met
het vooruitzicht van subsidie op woningisolatie, schonere auto’s en verwarmingsinstallaties hoopt Macron
de storm van de ‘gele hesjes’ tot bedaren te brengen.

20 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2019

Hoe gepolariseerd Frankrijk ook moge zijn, de groene
geestdrift van de president van de Republiek had een
positief effect op de exposanten en bezoekers van de
vakbeurs Pollutec, die op dat moment plaatsvond in
Lyon, en zoemde door de vele beurshallen waar 2200
exposanten hun schone en circulaire technologieën
toonden. Tijdens de soirée op de eerste beursdag in
het prachtige barokke stadhuis hamerde burgemeester Gérard Colomb van Lyon op de noodzaak de huidige fossiele wereld om te turnen naar een duurzame en
schone variant. Een transitie waarin volop businesskansen lonken.
Het milieutechnologiefestijn vierde zijn veertigjarig
bestaan. Aanvankelijk puur op de Franse markt gericht
geniet de vakbeurs (ruim 70 duizend bezoekers in vier
beursdagen) volop belangstelling van zo’n 500 buitenlandse exposanten, waarbij België, Duitsland en Nederland de boventoon voeren. De beursvloer was verdeeld
in acht sectoren, van klassieke milieuthema’s als water,
bodem, lucht en afval tot duurzame steden en klimaatneutrale industrie. Opvallend veel aandacht was er
voor de plasticsoep. In de stand van afvalbedrijf SUEZ

MILIEUTECHNOLOGIE

Pigmentrecyclaat Perissa van Cycl’Add-

waren kleine lounge-cabines ingericht om de aanpak
van het zwerfvuil langs de 20 duizend kilometers tellende Franse kust met een VR-bril te bewonderen.

Kunststofrecycling
Prominent thema op de editie van 2018 was zonder
twijfel de circulaire economie, die door de afval- en
recyclingbranche stevig wordt geclaimd. Vorig jaar
presenteerde Macron zijn roadmap naar een circulaire
economie. De Chinese ban op de import van laagwaardig plastic afval drukt een stempel op de Europese
recyclingmarkt en noopt tot kwaliteitsverbetering van
ingezamelde en gesorteerde stromen in de EU zelf. In
Frankrijk zijn recyclingnormen aangescherpt. Geavanceerde kunststofrecycling stond tijdens Pollutec in de
spotlights bij zo’n vijftig grote en kleinere exposanten
verspreid over de beursvloer. Voorbeelden zijn een
snelle sorteerlijn (9 ton per uur) met optische sensoren voor het scheiden van folies en PET van het Franse
bedrijf Pellenc ST en eenzelfde vernuft van de Noorse
onderneming Tomra voor het scheiden van papier/
karton en petflessen uit huishoudelijk afval.
De Franse start-up Cycl’Add, winnaar van een van de
vele innovatieprijzen van Pollutec, heeft een technologie ontwikkeld om pigment uit resten poederinkt van
spuitcabines te halen. Oogmerk hiervan is gerecycled
kunststof (PP, PE) met deze pigmenten te kleuren. Met
kunststofrecyclaat is nu slechts een beperkt kleurengamma mogelijk. De felle kleuren maken die kunststof
van origine heeft, kan niet. Daarom worden virgin pigmenten en andere additieven toegevoegd. Kunststofrecyclaat is nooit honderd procent gerecycled. Met het
pigmentrecyclaat (merknaam Perissa) van Cycl’Add
wordt deze score wel gehaald, redeneert directeur
Hervé Guerry. “We voegen immers gerecyclede pigmenten aan recyclaat toe.” Volgens Guerry kunnen
niet-recyclebare kunststoffen een tweede leven krijgen
met het pigmentrecyclaat, omdat het slap kunststof
eveneens steviger zou maken. Over de technologie zelf
wil hij niet uitweiden. “Duurzaam aan onze toepassing
is dat een reststroom die anders naar de stortplaats
gaat wordt hergebruikt.” Geschat wordt dat er in Europa jaarlijks 300 duizend ton inktafval vrijkomt, in
Frankrijk 30 duizend ton. Het jonge bedrijf heeft al
contracten met Franse kunststofverwerkers die hun
bakjes van gerecycled kunststof met Perissa-pigment
kleuren. Goed voor de portemonnee van de kunststofverwerkende industrie is dat het pigmentrecyclaat een
kwart goedkoper is dan virgin pigmenten. Daarnaast is
sprake van een fraaie circulaire kruisbestuiving tussen
verfindustrie en kunststofverwerking, aldus Guerry.

Membranen
De waterzuiveringsmarkt neemt doorgaans het grootste deel in van de Pollutec-beursvloer. Net als in vorige
edities was er veel aandacht voor membraanfiltratie.
In 1994 werd op de eerste editie zelfs ’s werelds eerste
membraanbioreactor ter wereld gepresenteerd door
Lyonnaisse des Eaux, onderdeel van het Suez-concern.
De verklaring voor de populariteit van membranen is
niet ver te zoeken: schaars zoetwater ontzien door afvalwater vergaand te zuiveren voor hergebruik staat
hoog op de agenda van zowel industrie als watersector.
Membraantechnieken maken het mogelijk een scala
aan verontreinigingen en ongewenste stoffen te verwijderen, nu ook medicijnresten uit rioolwater en zelfs
oplosmiddelen uit de reststromen van de procesindustrie. De technologie is goedkoper en beter geworden.
Alleen het energieverbruik is nog hoog, omdat het te
zuiveren water standaard door het membraan moet
worden geperst.
In het oog sprongen dan ook de door het Franse watertechnologiebedrijf Nereus ontwikkelde platte NFmembranen (nanofiltratie). De membranen kunnen
grijs water uit de industrie, horecabedrijven en huishoudens (denk aan water uit de wasmachine) opwerken naar drinkwaterkwaliteit, in combinatie met een
latere stap met RO-membranen (omgekeerde osmose)
en UV-desinfectie. Met NF laten minieme vervuilingen
zich namelijk niet verwijderen. Het pluspunt van de
Nereus-technologie is de relatief lage energieconsumptie. Het te zuiveren afvalwater loopt in de Nereusreactor van boven naar beneden. De roterende en verticaal onder elkaar geplaatste NF-membranen in de
reactor duwen de verontreinigingen naar de rand van
het membraan. “Ons waterzuiveringsprocédé behoeft
slechts atmosferische druk”, legt businessdevelopment-manager Adrien Cardonna uit. In Antwerpen is
op dit moment een eerste demo-installatie in gebruik
(capaciteit: 500 liter/uur). Het gezuiverde water, dat
voldoet aan de Europese normen, wordt gemengd met
vers kraanwater aan de bezoekers van een plaatselijk
restaurant aangeboden. “In feite is dat een tweede onderzoeksproject”, legt Cardonna uit. “Bekeken wordt of
gasten bereid zijn onze watermix bij hun maaltijd te
nuttigen.” De studie loopt nog. In Frankrijk is de consumptie van gerecycled water verboden, vandaar dat
er naar België is uitgeweken.
Aan de technologie - zo blijkt in de breedte op deze
beurs - zal het doorgaans niet liggen.

Nereus-pilotinstallatie-NF-reactor
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MEETLAT LANGS
DE MEETLAT?
Over de kritiek op de Eerlijke Bankwijzer
Zeven banken worden elke twee jaar beoordeeld op onder meer klimaatprestaties.
Grootbanken en branche-organisatie NVB uitten afgelopen najaar kritiek op de werkwijze. De Eerlijke Bankwijzer reageert.
RENÉ DIDDE

A

l bijna bijna negen jaar wordt het beleid
van de banken kritisch langs een gestandaardiseerde meetlat gelegd. Met de methodiek van de Eerlijke Bankwijzer, een
initiatief van ngo’s en vakbonden, wordt beoordeeld
hoe de banken door leningen, beleggingen en investeringen van invloed zijn op onder meer klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden,
bonussen, gendergelijkheid, wapens, dierenwelzijn.
Want vast staat dat de financiële sector veel invloed
heeft. Hoewel privaat worden banken gezien als ‘civil
servants’, die net als overheden gehouden zijn aan afspraken over de brandende maatschappelijke issues.
Een keer per twee jaar publiceert de Eerlijke Bankwijzer daarom een scorelijst met een rapportcijfer van
1 tot 10 hoe de zeven Nederlandse banken het er op
vijftien verschillende beleidsthema’s van afbrengen.
Daarnaast publiceert Eerlijke Bankwijzer twee tot drie
per jaar praktijkonderzoek, zoals over de veehouderij,
mensenrechten in de mijnbouw of concrete klimaatprestaties. Vaak halen de lijstjes integraal de krant.
Het uitvoerend onderzoeksbureau Profundo baseert
zich op openbare bronnen als jaarverslagen en be-

Meer uitsluiting van bijvoorbeeld investeringen in teerzanden.
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leidsstukken van de banken. De beoordelingsmethodiek is gestoeld op algemeen aanvaarde internationale standaarden en verdragen van onder meer de
VN, Wereldvoedselorganisatie, Oeso en het Klimaatakkoord van Parijs. Als gevolg van de tweejaarlijkse
publicaties hebben de banken hun beleid tot nog toe
op meer dan tweehonderd punten aangescherpt. Zo
investeren de meeste banken niet langer in oliewinning uit teerzanden en kijken ze meer naar de mensenrechten in de mijnbouw. “Wij werken positief kritisch
en constructief”, zo benoemt Eerlijke Bankwijzer-projectleider Peter Ras de aanpak.

‘Ondermaats’
In het najaar van 2018 kwam de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) echter met forse kritiek op de
Eerlijke Bankwijzer. De branche-organisatie vindt de
kwaliteit van de onderzoeken ‘ondermaats en de laatste
drie jaar niet verbeterd’, ‘verbeteradviezen van een onafhankelijke wetenschapper zijn niet doorgevoerd’ en
‘feiten en meningen lopen door elkaar heen’. Voor de
buitenstaander komen de niet malse opmerking
tamelijk uit de lucht vallen. Wat is hier aan de hand?
“Het gaat er bij ons niet in dat banken die minstens de
internationale klimaatafspraken volgen, toch elke keer
het rapportcijfer 3 scoren. Je zou minstens een voldoende verwachten. Kennelijk vinden de ngo’s internationale afspraken niet ver genoeg gaan”, licht NVB-woordvoerder Jelle Wijkstra toe. “Wij committeren ons aan
het Klimaatakkoord van december jongstleden dus dat
zou je moeten terugzien in de Eerlijke Bankwijzer.”
Een concreet voorbeeld van een bank die het gewraakte rapportcijfer 3 scoorde, wil hij niet geven. ABN
AMRO neemt de handschoen echter wel op. “Klimaat
is één van de vier focusgebieden in ons beleid”, zegt
woordvoerder Karen de Vries. “In augustus 2017 hebben we onze ‘Missie 2030’ bekend gemaakt. Dat levert
vanaf 2030 jaarlijks concreet twee megaton CO2reductie op. Onze circulaire ambities zijn goed voor

FINANCIERING

1 megaton reductie en aangezien sinds vorig jaar duurzaam beleggen bij ons de nieuwe standaard is, levert
dat ook nog een bijdrage”, aldus De Vries. Ze meldt ook
dat ABN AMRO één van de veertien financiële instellingen is die deelnemen in het platform PCAF dat als
doel heeft CO2-doelen te stellen en te meten om daarmee leningen en beleggingen te sturen.

Onacceptabel
“Licht sacherijnig” is Peter Ras van de kritiek op de
Eerlijke Bankwijzer. “Slechts zeven procent van de
energie-investeringen van ABN AMRO gaat naar duurzame energie. Dat is echt heel weinig. En al willen ze
dit verdubbelen, dan is het nog heel weinig”, repliceert
Ras. In een aantal criteria is de kwalificatie ‘onacceptabel’ toegevoegd. “Bijvoorbeeld bij teerzandolie zien we
dat steeds meer banken deze activiteit uitsluiten. Daar
krijgen ze punten voor. En daar zijn we blij mee. De
kwalificatie onacceptabel wordt overigens niet alleen
voor banken in Nederland, maar ook in onder meer
Frankrijk, Duitsland, Brazilië en Japan gebruikt.”
Om van die beoordeling af te komen, hoeven banken
niet per direct korte metten te maken met de gewraakte leningen en beleggingen, zegt Ras. “De leidraad is
‘faseer het uit’. Investeer niet in nieuwe kolencentrales
en bouw de huidige leningen af. Welnu, bijvoorbeeld
ING heeft het beleid om kolen uit te faseren en niet in
nieuwe kolencentrales te investeren, maar nog geen
beleid om fossiele energiebronnen als olie- en gas uit
te faseren.”
Ook Eerlijke Bankwijzer-grondlegger Jan Willem van
Gelder van onderzoeksbureau Profundo werpt de kritiek van het door elkaar lopen van feiten en meningen
verre van zich. “Meer dan negentig procent van de methodologie is afgeleid uit internationale standaarden.
Het gaat om een paar honderd criteria die in 23 hoofdstukken over Fair Finance zijn gerangschikt”, aldus Van
Gelder. “Wij beoordelen of banken zich aan die standaarden houden, zonder onderscheid des banks. We
hanteren voor iedereen dezelfde criteria en ze krijgen
ruime tijd en gelegenheid om concepten van te voren
te becommentariëren.”

Oude cultuur
Van Gelder denkt dan ook dat de kritiek van met name
de grootbanken op de Eerlijke Bankwijzer eerder een
teken is dat de groene krachten binnen deze banken
het duurzaamheidsverhaal niet goed voor het voetlicht
krijgen in het eigen management.‘En dat komt doordat
deze grote banken nog heel erg verknoopt zijn met hun
oude cultuur van hoge salarissen, bonussen en een tekort hebben aan personeel die hun klanten naar een
meer duurzame bedrijfsvoering kunnen begeleiden”,
aldus Van Gelder.
Banken moeten hun businessmodel dan ook dringend
herdefiniëren, vindt de onderzoeker. “Ze moeten zich
afvragen of hun werk over twintig jaar nog actueel is en
de financiële risico’s van de huidige fossiele beleggingen niet tot zogeheten ‘stranded assets’ zijn verworden, dus investeringen die niets meer waard zijn. Dat
kan ook gebeuren met kapconsessies in regenwoudgebieden voor palmolieplantages. Die concessies kunnen veel minder waard worden’’, aldus Van Gelder.
Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer denkt dat de
financiële sector veel kan bijdragen om de energietransitie tot stand te brengen, zeker als de banken de
oproep volgen die de CEO van Triodos vorig jaar deed.
“Hij stelde voor om in 2030 liefst 55 procent CO2 te besparen in plaats van 49 procent zoals in het voorlopige
Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken. Pas dan
worden de banken niet volgend maar leidend en prikkelen ze sectoren projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven tot meer energie-ambities.” Ras
noemt ook de inspanningen van het platform PCAF
van belang. “Daarmee kunnen banken per project,
hypotheek, lening of belegging de impact ervan op het
klimaat bekijken.”
Hoewel de banken hun vertrouwen in de Eerlijke
Bankwijzer hebben opgezegd, is er volgens Ras nog
wel degelijk sprake van onderlinge gesprekken. Ook
werken diverse banken nog wel mee aan het onderzoek. Ras: “We blijven naar iedereen concept-onderr. Het is aan
zoeksresultaten opsturen voor wederhoor.
aken.”
de banken of ze er gebruik van willen maken.
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HET R-WOORD
KLINKT LUIDER
‘Over vijf jaar kilometerprijs voor auto’s’
Al dertig jaar steggelt ons land over rekeningrijden. Wetenschap, maatschappelijk middenveld, automobilisten: iedereen lijkt voor, behalve het kabinet. Toch lijkt de kogel door
de kerk. Volgens het Klimaatakkoord staat invoering ervan voor personenauto’s gepland
voor 2024. Een jaar eerder gaat het vrachtverkeer over.
ADDO VAN DER EIJK

B

etalen naar gebruik, kilometerprijs, kilometerheffing: het r-woord kent meerdere
termen, maar de essentie blijft gelijk: automobilisten niet afrekenen voor het bezit van
de auto, maar voor het gebruik. Zoals altijd zorgt het
r-woord voor rumoer. Ditmaal verwierp de milieubeweging, mede vanwege het ambitieniveau ten aanzien
van de kilometerheffing, het Klimaatakkoord. Steven
van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, is positiever gestemd. “Een doorbraak”, zegt hij over het resultaat. Al jaren is Van Eijck fervent pleitbezorger voor
‘betalen naar gebruik’. Daarin staat hij niet alleen.
Alle 25 partijen aan de Mobiliteitstafel, opgetuigd
voor het akkoord, schaarden zich eensgezind achter
het systeem. De lijst imponeert: van lagere overheden
(VNG, IPO) tot de transportsector (onder meer Bovag,
ANWB en TLN) en het bedrijfsleven (VNO-NCW,
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VNPI). Ook de Mobiliteitsalliantie, een samenwerking
van vervoerspartijen, maakt zich er sterk voor. “Iedereen is voorstander, behalve dit kabinet”, concludeert
Van Eijck. Hij betreurt de kabinetskeuze, maar begrijpt
het wel. “Het niet invoeren van rekeningrijden staat in
het regeerakkoord. Het kabinet wil voorkomen dat oppositie kan zeggen: ‘kijk, ze draaien weer’.”

Deadline staat vast
De ontwerptekst lijkt in eerste instantie tegen te vallen.
Het akkoord stelt immers: conform de afspraak in het
regeerakkoord wordt een verkenning uitgevoerd, met
de nadrukkelijke toevoeging: ‘zonder dat dit leidt tot
een systeem van rekeningrijden’. De doorbaak staat,
volgens Van Eijck, verderop in een annex: “Daar valt
te lezen dat het onderzoek eind dit jaar klaar is, om
implementatie in 2024 mogelijk te maken. Kortom:

MOBILITEIT
er is een deadline. Over vijf jaar voert een volgend
kabinet de maatregel in.” De doorbraak werd niet zonder slag of stoot gerealiseerd. “De partijen aan de
Mobiliteitstafel waren hierom bijna opgestapt.”
De voordelen zijn evident, stelt Van Eijck op basis
van een studie uit november 2018 van adviesbureau
Revnext. Hij noemt de maatregel “cruciaal” voor de
vergroening van vervoer. “Binnen het Klimaatakkoord
moeten auto’s in 2030 zo’n 4 megaton CO2 besparen.
Met alleen een kilometerprijs bereiken we al een CO2reductie van 5 megaton. Een variabele heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, dus een minder zuinige auto
betaalt meer, levert 5,2 megaton op. Dat is veel meer
dan het pallet maatregelen van onder meer elektrische
auto’s, biobrandstoffen en leasefietsen.” Tweede klapper: de overheidsinkomsten blijven op peil. Een kilometerprijs houdt de derving op ‘slechts’ 2,8 miljard
euro per jaar - “We gaan immers minder rijden” en niet op 10,7 miljard euro. “Door elektrisch rijden
drogen de overheidsinkomsten op. Derde klapper:
filereductie. Dankzij een kilometerprijs gaan we elf
procent minder rijden. Dat is voldoende om een deel
van de fileproblematiek op te lossen.”

Welvaartsverlies
Van Eijck vindt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, aan zijn zijde. “Wil je files echt
verminderen, dan is een kilometerheffing waarvan de
hoogte afhangt van plaats en tijd, met vlag en wimpel
het meest effectieve instrument. Niets komt in de
buurt, ook niet twintig miljard euro extra voor wegen.
Londen, Stockholm, Noorwegen, Malta: overal laten
ingevoerde systemen positieve resultaten zien: minder
files, minder emissies, meer verkeersveiligheid.” Uiteindelijk draait de invoering volgens Van Wee om politieke lef. “De politiek durft telkens niet, omwille van
een vermeend gebrek aan draagvlak bij de kiezer. Toch
adviseerde al in 2005 de commissie-Nouwen, waaraan
onder andere sociale partners, gemeenten, milieubeweging en autobranche meewerkten, om de kilometerheffing in te voeren. Ook ANWB deed destijds mee.”
Net als het maatschappelijk middenveld is de wetenschap vrij eensgezind over het nut van kilometerheffing. Al brengt Van Wee een nuance aan. “In een
kosten- en batenanalyse uit 2015 concluderen het
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving dat de afname van automobiliteit gepaard
gaat met welvaartsverlies. Je kunt rijden ook te duur
maken. Dan ontstaan onder meer negatieve effecten
voor de arbeidsmarkt.” De verkenning in het Klimaatakkoord vindt Van Wee een wijs besluit, of beter: het
hoogst haalbare. “Meer onderzoek en experimenten
zijn absoluut nodig. De laatste gedegen studie dateert
alweer uit 2015.”
Vlakbelasting
Ook de automobilist zelf lijkt om. Met als hoofdreden:
het systeem is eerlijker. Van de 4,3 miljoen ANWBleden staat 70 procent achter een kilometerheffing,
mits de totale heffing niet duurder uitpakt dan de huidige wegenbelasting. Ook opvallend: Rutte’s eigen achterban, de VVD-leden, nam afgelopen november een
motie aan vóór betalen naar gebruik. Het momentum
is er, zo lijkt het. Van Wee: “Een meerderheid in de

samenleving vindt het eerlijker. Vanwege de maatschappelijke acceptatie kunnen we beter beginnen
met het ombouwen van de huidige wegenbelasting
naar een kilometerprijs. Een vlakbelasting, zonder
differentiatie naar tijd en plaats. Een spitsheffing kan
eventueel later, mocht het nodig zijn.” Van Eijck stelt
dezelfde route voor: eerst experimenteren, vervolgens
de vaste belastingen omzetten naar een heffing per
kilometer, en pas daarna - mocht dat nodig zijn - differentiëren naar tijd en plaats. De spitsheffing presenteert hij liever als een korting. “Mensen krijgen dan,
net als bij de trein, een dalurenkorting.”

Vrachtverkeer wel
Voor het vrachtverkeer is de kogel wél door de kerk.
Afgelopen november besloot minister Van Nieuwenhuizen om daarvoor in 2023 een kilometerprijs in te
voeren. In navolging van buurlanden Duitsland en
België. “Terwijl uit onderzoek blijkt dat de kosten
hoger uitpakken dan de baten”, stelt Van Wee vast.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het
besluit, vooral vanwege de ‘terugsluis’ naar de transportsector. “Het kabinet heeft besloten dat de opbrengst gaat naar verduurzaming en innovatie van
het transport. In onze TLN-duurzaamheidsvisie stellen
we forse doelen, onder meer zero emission in binnensteden. Voor de realisatie komt nu geld beschikbaar”,
vertelt TLN-woordvoerder Quinten Snijders. Ook gaat
de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s omlaag.
De heffing gaat gelden voor binnen- én buitenlands
vrachtverkeer. Het bedrag en de techniek moeten nog
worden bepaald. Schone trucks krijgen wellicht korting. Als het TLN ligt, komt er ook een kilometerheffing
voor personenauto’s. Snijders: “Alleen dan verbeteren
we de bereikbaarheid. Anders blijven vrachtwagens in
de file staan, terwijl wij wel per kilometer betalen.”
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BEDRIJF EN PRODUCT
Recycling

SABIC meldt dat ze als eerste petrochemisch bedrijf een investeringsproject
uitvoert voor de chemische recycling
van moeilijk verwerkbaar plastic afval
naar de oorspronkelijke kunststof.
De producent van o.m. chemicaliën,
kunststoffen, agrarische meststoffen en
metalen, wil met dit project vuil en gemengd plastic afval via chemische recycling terugbrengen naar de oorspronkelijke
polymeer. Het bedrijf heeft hiervoor een
memorandum van overeenstemming ondertekend met Plastic Energy in Londen,
pionier in chemische recycling van kunststof afval. De twee willen de eerste commerciële fabriek in Nederland op het chemisch industriepark Chemelot bouwen
voor de productie van ‘Tacoil’, een gepa-

tenteerd product van Plastic Energy uit recycling van gemengd plastic afval van lage
kwaliteit. Dit materiaal wordt anders verbrand of gestort. De fabriek zal naar verwachting in 2021 in bedrijf gaan
De komst van de fabriek naar Chemelot
past perfect in de ambitie van dit chemiecluster om de meest veilige, duurzame en
concurrerende chemiesite van West-Europa te worden. Door de hoge mate van
integratie en synergie op Chemelot, de
kennis en expertise van de Brightlands
Chemelot Campus, de fabrieken en de site
services, kunnen de fabrieken hier efficient opereren op het gebied van grondstoffen, energie en kosten en concurrerend
produceren.
(Bron: Persbericht Chemelot)

FOTOSTUDIO CL, GELEEN (GEBRUIK ONDER ONDER C.C-LICENTIE)

Weg terug voor moeilijk
verwerkbaar plastic afval

Circulair

Coolrec partner van KPN
Coolrec - dochteronderneming van
Renewi - is voor de komende jaren de
circulaire partner van KPN. Met het
ondertekenen van het zogenaamde
Circulair Manifest, eind 2018, ondersteunt de WEEE-recycler de duurzaamheidsdoelstellingen van KPN dat in
2025 vrijwel 100% van haar producten
en grondstoffen wil hergebruiken of
recyclen.
Met de overeenkomst garandeert Coolrec een maximale recycling met een continu streven om het materiaal direct terug
te leveren (in close loops). Denk hierbij aan

het terugleveren van de kunststoffen die in
KPN- apparatuur zijn verwerkt.
Een onderdeel van het Manifest dat publicitair In het oog springt is de productie van
circulaire medailles die onder andere worden uitgereikt aan de schaatswinnaars tijdens officiële KNSB-wedstrijden, zoals
het NK in Thialf. Coolrec gebruikt voor
deze medailles edelmetalen die zijn verworven uit afgedankte mobieltjes. De
WEEE-recycler, ging hiervoor al eind 2017
een samenwerking aan met KPN en de
KNSB,.
(Bron: Persbericht Renewi)

Scheepvaart

‘Eerste 100% duurzame stookolie’ op de markt
Met de introductie van een Bio-Fuel Oil
met ultra lage CO2- en zwaveluitstoot
krijgt de grote scheepvaart een nieuw
alternatief voor vervuilende stookolie
in handen, meldt GoodFuels Marine.
Het Nederlandse bedrijf kwam eerder al
met alternatief voor Gasolie (Bio-MGO),
maar heeft nu ook deze stookolievariant
(Bio-HFO), waarmee ook de grote zeevaart
kan ‘bio-bunkeren’.
De brandstof kan direct worden ingezet
zonder aanpassingen aan de scheepsmotor. De scheepsbrandstof voldoet aan
de 2020 0,5% Sulphur cap, en speelt in
op de groeiende druk op scheepseigena26 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2019

ren om gehoor te geven aan de reductieeisen die de International Maritime Organisation heeft aangekondigd: een Ultra
Low Carbon & Sulphur Fuel Oil (ULCSFO).
Aan de introductie van de brandstof ging
een periode van drie jaar R&D vooraf, inclusief landtesten met partijen als Koninklijke Boskalis en Wärtsilä en tests in de dagelijkse operatie van een zeeschip van de
Deense reder Norden A/S.
‘We zijn supertrots dat we dit als ‘scale up’
te midden van de grote fossiele oliegiganten hebben kunnen bereiken’, aldus CEO
Dirk Kronemeijer.
(Bron: Persbericht GoodFuels)

BEDRIJF EN PRODUCT
Vervoer

Speerpunten van Prorail
Verder uitbouwen van het goederenvervoer is een belangrijk element in het beheerplan van ProRail voor dit jaar. Daarnaast staan verduurzaming en aanvullende inspanningen om de betrouwbaarheid op het spoor verder te verbeteren
hoog op de agenda.
ProRail verwacht dat het aantal aanvragen
voor goederentreinen het komend jaar met
8 procent toeneemt. Om die groei in goede banen te leiden maakt ProRail het mogelijk dat langere treinen van 740 meter
kunnen rijden; er was al een eerste testrit
met een goederentrein van die lengte. Ook
gaat het onderzoek met geautomatiseerd
rijden door. Sensoren, smart camera’s e.d.
worden ingezet om treinen, losse wagons
en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
op het spoor beter in de gaten te kunnen
houden in het havengebied. Een andere

Recycling

Meer met PMD
bedrijfsafval
Bedrijven hebben beperkte mogelijkheden om hun PMD-verpakkingsafval gescheiden in te zamelen en te laten recyclen én lopen vaak tegen hoge kosten
aan, maar verbetering is op komst.
Aanbieders van deze dienst zijn SUEZ,
Milieu Service Nederland, Attero en Circwinn. Nascheiding van PMD-verpakkingsafval is mogelijk bij Attero of Van Happen
als de inzamelaar een verwerkingscontract
heeft afgesloten met één van deze bedrijven. De verwachting is echter dat de mogelijkheden voor de recycling toenemen
door de uitbreiding van sorteercapaciteit
op korte termijn. In dit jaar zal 15 à 25 kiloton extra sorteercapaciteit beschikbaar
komen in Nederland. In 2020 zal nog eens
100 kton sorteercapaciteit voor PMD worden gerealiseerd. De prognose is dat dit
leidt tot een verschuiving van tonnages
tussen bestaande en nieuwe sorteerinstallaties. Hierdoor komt er voor bedrijfsmatig
PMD-afval meer ruimte. Deze ontwikkeling
gaat ervoor zorgen dat marktpartijen meer
PMD-afval gaan verwerven, waaronder
PMD-afval van bedrijven.
De situatie is voor Rijkswaterstaat in kaart
gebracht door Royal HaskoningDHV. In het
rapport, dat de huidige markt beschrijft,
is er ook aandacht voor bedrijven die zelf
aan de slag willen met PMD-afval.
Meer info: https://pmdbedrijfsafval.nl/
scheiden-recyclen/rapport/rapport/

maatregel is het verbeteren van internationale verbindingen.
Voor een verdere verduurzaming van het
beheer van de spoorinfrastructuur werkt
Prorail aan een vermindering van energiegebruik en CO2-uitstoot, en eigen opwekking met zonnepanelen. Bij beheer,
onderhoud en nieuwbouw stimuleert ze
hergebruik van materialen. Geluidsoverlast
wil de spoorbeheerder aanpakken door
(o.m.) vervoerders een korting te geven op
het minimumtoegangspakket als ze stiller
materieel inzetten. Ook bij de inrichting en
het beheer van spoorbermen gaat ProRail
in 2019 duurzamer werken. Bestrijdingsmiddelen worden in kaart gebracht, met
onderzoek van evt. andere vormen van onkruidbestrijding. Grootschalige bomenkap
bij het spoor zal zo veel mogelijk worden
voorkomen door nadrukkelijker te kijken of

bomen gespaard kunnen worden bij de inrichting en het onderhoud van het spoor.
Als bomen toch gekapt moeten worden is
terugplanten van bijvoorbeeld heggen herberplanting een optie. In de nieuwe contracten met de spooraannemers gaan die
uitgangspunten voortaan gelden.
(Bron: Spoor Pro Nieuwsbrief)

Energie

PV ontbeert transportcapaciteit
Enexis en TenneT hebben laten weten dat in diverse netdelen géén
transportcapaciteit meer beschikbaar is voor nieuwe zonneparken.
De aansluiting van grote zon-pv-systemen is er nu onmogelijk.
Afgelopen zomer werden al diverse plaatsen genoemd waar zich problemen gingen voordoen bij de uitrol van duurzame opwekking, met name
die met zonnepanelen. Recentelijk kwamen de netwerkbeheerders met
een lijst van plaatsen waar nog maar beperkte mogelijkheid is tot teruglevering: Vierverlaten, Weiwerd, Kropswolde, Meeden, Veendam, Bargemeer,
Emmen, Zeijeveen, Dedemsvaart, Vroomshoop, Veenoord, Klazienaveen,
Hardenberg, Coevorden, Steenwijk, IJsselmuiden en Ommen Dante.
Voor zes netdelen – Hoogeveen, Beilen, Stadskanaal, Musselkanaal,
Gasselte en Eemshaven oost – geldt dat er zelfs helemaal géén transportcapaciteit voor teruglevering meer aanwezig is. Aanvragen voor een grootverbruikaansluiting met transportcapaciteit voor teruglevering worden daar
in het geheel niet meer gehonoreerd.
(Bron: Zonneflits Nieuwbrief)
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Zeewierteelt, en
dan gelijk groots
Joost Wouters
mede-oprichter
en -eigenaar van
The Seaweed Company
https://theseaweedcompany.com

WIM VERHOOG

‘Capturing the value of seaweed’, luidt de slogan:
via diverse waardeketens gebruik maken van zeewier;
de snelst groeiende biomassa ter wereld zonder dat
landareaal, zoetwaterreserves of meststoffen nodig
zijn . “Je hebt het in grote volumes nodig om die
ketens snel op te zetten’’, zegt Joost Wouters van
The Seaweed Company. “Daarom pakken we het
gelijk groots aan om zeewier grootschalig beschikbaar
te maken.”
Wat is je achtergrond?
“Ik studeerde aan de TU Delft voor werktuigbouwkundig ingenieur, om daarna vijf jaar bij Procter & Gamble
in sales & marketing te gaan werken. Klinkt wellicht
raar, maar je wordt op zo’n opleiding toch vrij theoretisch, meer als manager dan als techneut, opgeleid.
Je leert complexe problemen aan te pakken. In die zin
was mijn tijd bij P&G en daarna twee jaar in de directie
van Pepsi Cola gewoon een mooie verdere leerschool.
Daarna begon ik een eigen adviesbureau om bedrijven
te helpen toekomstbestendig te worden: Hoe kun je
organisch groeien? Hoe geef je werknemers medezeggenschap? Dat soort vraagstukken. De laatste tien van
de vijftien jaar dat ik dit deed gaf ik die managementtrainingen in Spanje. Toen ik na die periode in Nederland terugkeerde was het tijd voor een herijking. Ik wilde toekomstbestendigheid meer gaan vertalen in
duurzaamheid, en daar zelf ook handen en voeten
aan geven. Uitgerekend op dat moment liep ik iemand
tegen het lijf in die het idee had om zeewierbiomassa
te telen en te gebruiken voor energieopwekking. Het
begin van The Seaweed Company, die ik samen met
twee andere partners ben begonnen.”
Zeewier stond toch best al in de belangstelling,
zij het minder voor energieopwekking?
“Ja, er is heel veel belangrijk starterswerk gedaan,
maar het is relatief kleinschalig gebleven. Een directe
focus op schaal is heel erg onze insteek. We zetten
het van begin af aan groot op.
Die energieopwekking moet je overigens eerder zien
als een mogelijk eindpunt in een cascademodel waarin
je eerst kijkt wat je aan waardevolle componenten uit
het zeewier kunt halen. De uiteindelijke energieopwekking met het restmateriaal is weinig spannend. De
technologie - denk aan vergisting en pyrolyse - is er
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gewoon. Voor het realiseren van zo’n cascade is het
vooral belangrijk om voldoende kritische massa - te
beginnen met biomassa - te krijgen.
Op welk punt sta je nu?
“We zijn nu druk bezig met een validatietraject in Ierland dat direct al een oppervlakte krijgt van een hectare. We willen controleren wat schaal doet met factoren
als waterstroming en beschikbaarheid van nutriënten
binnen zo’n groot zeewierveld voor de kust. We monitoren ook het ontstaan van natuurwaarden en beproeven verschillende materialen die we kunnen inzetten
als substraat om de kelpsoort - Alaria - op te laten
groeien. In mei is de eerste oogst.”
Heb je al afnemers?
“We werken met een strakke business case met investeerders en afnamecontracten, direct al voor de volumes van de validatieproef. In deze fase gaat het zeewier weg voor toepassing in voedingsmiddelen en
extractie van specifieke stoffen. Zo willen we in de opstartfase nog even focussen, wat niet onbelangrijk is
met een product waarmee je zoveel kanten op kunt.
Voor de verdere exploratie van toepassingen - denk
ook aan diervoeders en bioplastics - zetten we in Ierland een research center op. Daarmee is niet gezegd
dat we alles per se zelf willen gaan doen: het kan ook
in samenwerking met andere partijen. Het belangrijkste is dat de snelheid erin komt, om een ‘seaweed
based economy’ te creëren.
Zie ons trouwens niet als pure zeewierproducenten.
We kunnen ook de door ons ontwikkelde grootschalige teeltsystemen gaan vermarkten. Daarbij willen we
wel wegblijven uit gebieden - zoals Indonesië - waar
kleine telers nu hun inkomen uit zeewier halen.”
Waar staan jullie over een jaar?
“We hebben dan alle aannames over onze teeltsystemen geverifieerd. We zijn dan opgeschaald tot 30 hectare - we zijn in Ierland al meer concessies aan het
aanvragen - en hebben eerste projecten elders in de
wereld, denk aan Alaska, Canada, Argentinië of Chili.
Ik ben ervan overtuigd dat het snel kan gaan als je de
gedegen biologische kennis tot bloei brengt in een zakelijk goed opgezette omgeving. Zo hard dat biologen
nog aan zo’n groeisnelheid moeten wennen.”

DUURZAME OPWEKKING

VOGELS
V
V
VOORSPELLEN
Botsingen met windmolens voorkomen
Windturbines veroorzaken, met name tijdens de vogeltrek, vogelsterfte. Wieken maaien
de vogels dan uit de lucht. De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een model om
pieken in de vogeltrek te voorspellen. Een soort buienradar, maar dan voor vogels.
De Groningse Eemshaven bijt de spits af.
ADDO VAN DER EIJK

D

e Groningse Eemshaven is een populaire
stek onder vogeltellers. Tijdens de vogeltrek trekken daar grote zwermen vogels
voorbij. “Als meest noordelijk punt langs
de Waddenkust fungeert de Eemshaven als een trechter. Tijdens de voorjaarstrek, wanneer vogels naar het
noorden vliegen, steken daar veel vogels over”, vertelt
Willem Bouten, hoogleraar Computational Geo-Ecology aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het oversteekpunt pakt ongelukkig uit. Nu al draaien er 88
windturbines – door Bouten aangeduid als “gehaktmolens” – en er komen 64 turbines bij, waarvan twee
met een tiphoogte van meer dan tweehonderd meter.
“De vrees bestaat dat meer vogels zullen sterven door
tegen de wieken te vliegen. Dat vogels worden geraakt,
blijkt uit slachtofferonderzoek, waarbij onderzoekers
lijken tellen onder de turbines. Roofvogels, steltlopers,
zangvogels: ze vinden alles dat op rotorhoogte vliegt.”

Twee dagen van tevoren
De provincie Groningen wil de vogelsterfte fors
reduceren. In opdracht van de provincie werkt de
UvA samen met Bureau Waardenburg en Alterburg&
Wymenga aan een voorspellingsmodel. “De vogeltrek
komt ’s nachts in grote pieken. De provincie wil de turbines dan uitzetten. Gebeurt dat opeens, dan kost dat
veel geld. TenneT moet dan extern kostbare stroom
inkopen. Weet TenneT twee dagen van tevoren dat ze
de turbines moet stilzetten, dan scheelt dat een factor
tien in de stroomprijs.” Bouten en zijn collega’s hebben
de nodige ervaring met dergelijke modellen. Ze wer-

ken aan e-ecology, een samenspel van ecologie en
technologie. “Voor de luchtmacht maakten we een
vergelijkbaar model. Tijdens de vogeltrek vinden geen
oefenvluchten plaats. Dat model voorspelt de piekenvoor duizenden meters hoogte, terwijl voor windparken alleen de rotorhoogte van belang is.”

Vogelalgoritme
Afgelopen najaar bracht Boutens team de najaarstrek
bij de Eemshaven in kaart: met een speciale 3D vogelradar en met een ‘gewone’ meteorologische weerradar.
“Voor weerradars hebben we een vogelalgoritme ontwikkeld: KNMI haalt daarmee ‘ruis’ uit het beeld, terwijl wij de vogeltrek ermee analyseren. We hebben toegang tot 120 radars, waarmee we bijna heel Europa in
beeld krijgen. Voor de Eemshaven gebruiken we de
weerradar op het Duitse eiland Borkum.” Het model
gebruikt de ‘ruis’ straks niet als input. Daarvoor vliegen
vogels te snel. “Een zangvogel vliegt tien meter per seconde, in één nacht van Zweden naar Nederland. Dan
zijn we te laat. Ons model maakt gebruik van de weersvoorspelling, zoals windrichting en -sterkte. Het weer
bepaalt de vogeltrek. Is de wind gunstig, dan kunnen
we uitrekenen wanneer de vogels arriveren. Is er tegenwind of - gunstig voor windturbines - waait het te
hard, dan steken ze niet over.” Afgelopen najaar telde
Bouten een vijftal nachtpieken. Staan de wieken dan
stil, dan zorgt dat voor een forse reductie van de vogelsterfte. “De komende jaren blijven we metingen doen,
zowel in het voor- als het najaar. Een voorlopig model
willen we eind 2020 afronden.”
Ook elders werkt Bouten aan projecten om vogelsterfte
door windmolens te beperken. “Met Rijkswaterstaat en
Gemini werken we aan een model voor de Noordzee.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons gevraagd om een raammodel voor heel
Nederland te maken. Daarvoor gebruiken we de opgedane kennis in de Eemshaven.”
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OP DE AUTOMATISCHE PILOOT
Europa verzuimt pesticiden te herbeoordelen
Nederlandse boeren en tuinders gebruiken pesticiden met onbekende risico’s.
Oorzaak: de periodieke herkeuring van pesticiden in Europa loopt in de soep en
overheden werken deels met achterhaalde wetenschappelijke kennis.
HARRY PERRÉE,

H

oewel de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen 1107-2009 bepaalt
dat de EU een pesticide tien jaar na de
toelating daarvan via een ‘herbeoordeling’ opnieuw onder de loep moet nemen, gebeurt
dat op grote schaal niet. Volgens ‘voedselwaakhond’
foodwatch is voor tientallen pesticiden de toelating
verlengd, waaronder pesticiden die de hormoonhuishouding kunnen verstoren of toxisch zijn voor de
voortplanting. Dus spuiten boeren en tuinders deze
op Nederlandse gewassen, zonder dat herbeoordeling
heeft plaatsgevonden.
Zo is thiacloprid sinds 2005 toegelaten als pesticide
in de EU, maar is de toelating, zo vertelt campaigner
Corinne Cornelisse van foodwatch, al vier keer verlengd. De huidige verlenging loopt tot 30 april van dit
jaar. Thiacloprid wordt in Nederland gebruikt bij de
teelt van appels, peren, aardappelen en maïs en is een
telg uit de familie van de neonicotinoïden, systemische
middelen die chemisch verwant zijn aan nicotine en
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onder de verdenking staan een deel van de bijensterfte
te veroorzaken. “Zorgwekkend voor de menselijke gezondheid is dat deze stof hormoonverstorende eigenschappen heeft”, aldus Cornelisse. De consument die
denkt door productnormen beschermd te worden,
komt van een koude kermis thuis. De zogenaamde
‘maximale residulimieten’ worden pas aangepast na
een herbeoordeling. ‘Daarom is het zo zorgwekkend
dat die herbeoordeling steeds wordt uitgesteld.”

Slootkant
Toelating van pesticiden gebeurt via twee stappen. Het
hoofdingrediënt, de werkzame stof, krijgt na een toelatingsprocedure goedkeuring van de Europese lidstaten. Daarbij bouwen twee EU-lidstaten dossiers op met
daarin uitgevoerde testen en te verwachten risico’s, die
naar de EFSA (European Food Safety Authority) gaan.
Die autoriteit stuurt een advies naar de Europese Commissie (EC), die op haar beurt de lidstaten laat stemmen. De tweede stap is nationale toelating. In Neder-

STOFFEN
land geeft het CTGB (College voor de Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden), na toetsing, een toelatingsvergunning af met gebruiksvoorschriften, bijvoorbeeld over hoe vaak je mag spuiten
en hoe ver je van de slootkant moet wegblijven.
Volgens foodwatch krijgen pesticiden op de automatische piloot een Europese verlenging van de toelating
met zes, negen of twaalf maanden. De EC stelt die verlenging voor, waarna de lidstaten daarover stemmen.
Inmiddels is er een stuwmeer ontstaan van ruim 200
stoffen, constateert Cornelisse. “We zien elke twee, drie
maanden een groot aantal stoffen dat wordt verlengd.
Dat gebeurt vrij routineus.” Volgens Cornelisse is het
gebrek aan capaciteit bij EFSA en bij toelatingsinstanties van de EU-lidstaten de oorzaak van deze gang
van zaken. EFSA heeft niet gereageerd op vragen
van MilieuMagazine over omvang en oorzaak van de
verlengingspraktijk.

Inbreuk
Wat de oorzaak ook is, Cornelisse waarschuwt dat het
voorzorgsprincipe uit het oog raakt. Dat zegt dat je een
stof niet mag toelaten als je niet zeker bent over de
schade die de stof aanricht. “In 2015 heeft de EC een
lijst opgesteld van stoffen die extra zorgwekkend zijn,
candidates for substitution: stoffen met eigenschappen
die zo gevaarlijk zijn dat ze eigenlijk snel vervangen
moeten worden.” Hoe kan het dan, vraagt ze zich af,
dat stoffen op die lijst zonder herbeoordeling een verlenging krijgen? Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontkent dat het
voorzorgsbeginsel overboord is gezet. ‘Het feit dat de
reguliere herbeoordeling vertraging heeft opgelopen,
leidt niet tot inbreuk op dit principe’, schrijft ze op 17
oktober jl. aan de Tweede Kamer. ‘Er kan namelijk’,
vervolgt ze, ‘te allen tijde worden ingegrepen in de
goedkeuring of de toelating als nieuwe wetenschappelijk informatie daartoe aanleiding geeft.’
Maar is dat wel zo? Martin van den Berg, hoogleraar
toxicologie aan de Universiteit Utrecht, maakt zich juist
druk om de traagheid waarmee de overheid nieuwe
wetenschappelijke inzichten accepteert. Hij wijst erop
dat EFSA en CTGB alleen wetenschappelijke testen als
bewijs aanvaarden als deze zijn uitgevoerd volgens een
handelwijze die de OECD (ofwel: de OESO) heeft vastgesteld. “Dan krijg je dus dat in wetenschappelijke literatuur allerlei nadelige effecten beschreven worden die
zijn gemeten op een manier die niet geaccepteerd is
door de regelgeving. Daar doen ze dus vaak niks mee”,
luidt zijn klacht. “De overheid loopt hier toxicologisch
enorm achter.” De oorzaak is “het logge, stroperige,
bureaucratische systeem van overheden en natuurlijk
het bedrijfsleven dat niet staat te springen dat er nieuwe testsystemen komen.” Dit vertraagt, concludeert hij,
de ontwikkeling in toxicologische risicoschatting.
Overigens deelt Van den Berg niet de visie van foodwatch over het voorzorgsprincipe. Zeker, wetenschappers zijn afgelopen tien jaar meer te weten gekomen
over de hormoonverstorende werking van pesticiden.
Maar dat gevaar kun je op twee manieren bezien, legt
de hoogleraar uit. Vanuit hazard assessment kun je
constateren dat een stof hormonen kan verstoren.
Maar risk assessment is nodig om te achterhalen in welke mate mens en milieu daaraan worden blootgesteld

en met welke risico’s. “De ngo’s, zeg maar de groene
kant, zijn sterk geneigd alleen naar hazard te kijken en
niet naar risk. Dat laat onverlet”, vult hij aan, “dat er bij
een redelijk aantal bestrijdingsmiddelen inmiddels
voldoende aanwijzingen zijn dat er toch meer aan de
hand is.” Hij noemt als voorbeeld neonicotinoïden.
“Gebruiken we daar niet te veel van? Want we zien een
sterke afname van insecten en insectenetende vogels.
Dat is zeer zorgwekkend, dat effect trekt door in de
voedselketen.”
Lastig is dat ngo’s de EC niet aan de jas kunnen trekken
om haar op haar wettelijke verplichting te wijzen. Ngo’s
hebben hierin namelijk geen toegang tot de Europese
rechter, weet advocaat Bondine Kloostra, die het voor
foodwatch heeft uitgezocht. Naar de Nederlandse
rechter stappen kan in theorie wel. In de praktijk is het
lastig, omdat de verlenging van de toelating vaak korter
is dan de tijd die nodig is om de zaak aan de rechter
voor te leggen. Volgens Kloostra is het “ongelooflijk
ingewikkeld” om als milieuorganisatie problemen aan
te kaarten.

Radicaler
Lidstaten kunnen volgens haar wel juridisch de praktijken aanvechten waarbij de EC toelatingsbesluiten
verlengt zonder herbeoordeling. Maar dat is volgens
haar nooit gebeurd. “Wat sommige lidstaten doen, is
eigenlijk veel radicaler. Frankrijk heeft alle toelatingen
van een bepaald soort Roundup geschorst en gezegd:
dit middel vinden wij te gevaarlijk voor wijnbouw.”
En Italië had neonicotinoïden, die zo gevaarlijk zijn
voor bijen, al jaren in de ban, voordat de EC de toelating introk, vertelt ze. “Dan is het aan de EC om een
boete op te leggen of om even af te wachten. In het algemeen is de EC afwachtend.”
Overigens gloort er licht aan de horizon, volgens
Kloostra. “Het is in strijd met het verdrag van Aarhus
(over toegang tot informatie, besluitvorming en de
rechter bij milieukwesties, HP) dat milieuorganisaties
over dit soort kwesties niet naar de Europese rechter
mogen. Het lijkt erop dat het Aarhus-klachtencomité
itgaat va
nu de richting uitgaat
van dat Europa niet voldoet aan
wat het verdrag zegt.”
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BEDRIJFSPROFIEL
Vaniek Colenbrander (Van.Eko) gebruikt biobased materiaal in zijn elektrische scooters. Duurzaamheid is ‘meegenomen’, want zelden de eerste reden van aanschaf.

WIM VERHOOG

HENNEPSCOOTER
Vaniek Colenbrander (1981) wilde van jongs af aan
‘autobouwer’ worden. Hij begon een studie werktuigbouwkunde (TU Delft), om binnen een jaar over te
stappen op industrieel ontwerpen. Zijn afstudeerproject bracht hem bij QWIC, fabrikant van e-bikes en
(destijds) elektrische scooters, die geïnteresseerd was
in de mogelijke toepassing van biobased materialen in
scooters. Het werd een project dat hij na zijn afstuderen nog 3 jaar voortzette, in combinatie met een functie als productmanager elektrische scooters bij QWIC.
“We kwamen in dit project inderdaad tot een prototype
elektrische scooter waarvan de hele romp was vervaardigd van biobased polymeer, versterkt met hennepvezels. En tot een globaal prijskaartje: 7.500 euro! - het
dubbele van de prijs van een 50cc-benzinescooter met
heel veel toeters en bellen. Daar zat dus geen businesscase in, was de conclusie, als je moest concurreren
met die bezinescooter. Daar zat wel wat in. De markt
voor scooters is weliswaar enorm - Nederland is na
Frankrijk het tweede scooterland in Europa - maar vrijwel niemand rijdt rond met de gedachte dat de volgende per se elektrisch moet zijn. Dat geldt ook voor de
toegepaste materialen: duurzaamheid zal weinig scooterkopers over de streep trekken. Toen QWIC kort daarop de strategische keuze maakte om te focussen op de
groeiende e-bike-markt snapte ik dat, maar de scooter
waaraan in het project zo lang was gewerkt - de mallen
lagen al klaar - liet me niet meer los.”

De geboorte van je bedrijf Van.Eko?
“Het lukte me inderdaad het project los te weken om
voor mezelf te beginnen, met daarbij de gedachte dat
je de concurrentie niet hoefde aan te gaan, als je de
meerprijs maar kon billijken met bijzondere prestaties,
design, uitstraling, merkbeleving - met duurzaamheid
hooguit als bijkomstigheid. Via crowdfunding kon ik
het prototype doorontwikkelen tot een voor de weg
goedgekeurd voertuig. In 2017 konden de eerste tien
van deze scooter -de Be.e gedoopt - de weg op. Inmiddels gewoon te koop dus, voor 5.500 Euro incl. BTW.”
En die duurzaamheid als ‘meegenomen’ winst?
“Ik heb destijds in een LCA laten doorrekenen wat biobased composiet als vervanging van het gebruikelijke
staal en kunststof aan duurzaamheidswinst ging opleveren; dat bleek 10-30%. Voor de bouw van de eerste
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serie scooters heb ik hennepvezels, uit Nederlandse
teelt, kunnen combineren met een voor 40% biobased
hars. Als relatief kleine afnemer loop ik er inmiddels
wel tegenaan dat je lastig aan dergelijke hars kunt komen, en veel ineens inslaan is geen optie vanwege de
beperkte houdbaarheid ervan. Daarom ga ik nu allereerst werken aan schaalgrootte; ik vermeld graag dat
we momenteel een investering van €700k zoeken,
waarvan 50% al gedekt is door een fonds - PDENH- van
Provincie Noord-Holland. Zo kom ik ook op een punt
dat ik makkelijker met mijn wensen - qua biobased
percentages en precieze herkomst van dat materiaal
- met leveranciers om tafel kan. De scooter is nu, naast
super stil en schoon, ook al duurzamer door toepassing van hennep, en helemaal klaar voor 100% biobased. Hij zou door de composiet ook nog een stuk lichter kunnen zijn, maar die winst offerde ik op door hem
uit te rusten met een sterkere elektromotor; een krachtige, snelle en in de scooter geïntegreerde lader; en een
zwaarder accupakket dat je 80 kilometer actieradius
geeft. Ook weer voor een scooter met een uitzonderlijke beleving, - ‘toevallig’ elektrisch en van hennep - die
je gewoon moet hebben, ook als je weinig met het
milieu hebt.”
(https://www.vaneko.com)
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VanOns, de oproep aan de politiek voor ruimte voor energieprojecten die met en voor inwoners
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KLAAS DOLSMA

Terwijl iedereen in de zomer van 2018 op
vakantie geniet van de zon wordt NoordNederland overspoeld door vergunningsaanvragen om grootschalige zonneparken
te bouwen. Meer dan 30.000 ha (voetbalvelden) moet er komen. Een voorbeeld:
In Sappemeer wordt het (tot nu toe) grootste zonnepark van Nederland gerealiseerd.
Het park levert ruim 100 MW en kan ruim
32.000 huishoudens van stroom voorzien.
Mooi nieuws, maar wat blijkt? De bouw en
exploitatie zijn in handen van een Chinese
zonneparkgigant. En dat is slecht nieuws.
Op deze manier verdwijnt er zeker € 25
miljoen uit onze regio zonder dat omwonenden profiteren. Wij vinden dat dat anders kan en anders moet. Vervolgens lezen we de afgelopen weken dat op veel
plaatsen zonneparken niet meer kunnen
worden aangesloten op het stroomnet.
Ook dat kan en moet anders, want er is
geen planeet-B.
Hoe zit het precies?
Om de productie van duurzame energie te
stimuleren, geeft de Nederlandse overheid
SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame
Energieproductie) aan ontwikkelaars van
bijvoorbeeld zonneparken. De SDE-subsidie wordt volledig betaald door inwoners
van Nederland via de Opslag Duurzame
Energie (ODE) op de energierekening. Die
betalen we dus met z’n allen.
In dit geval krijgt de ontwikkelaar maar liefst
€ 101.274.750 over de looptijd van 15 jaar.
De prognose is dat ze uiteindelijk 15%
winst zullen maken, oftewel: € 15,2 miljoen
verdwijnt naar China. Daarnaast is deze
Chinese ontwikkelaar ook nog eens de producent van zonnepanelen: nog eens naar
schatting € 10 miljoen extra winst. Een ander land maakt dus waarschijnlijk zo’n € 25
miljoen winst met een project in óns landschap. En dat is zeker niet uniek. Bij vergelijkbare projecten zien we bijvoorbeeld dat
Duitse partijen de winst opstrijken.
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Daarnaast stimuleert de telkens afnemende SDE+ subsidie dat parken steeds groter worden om nog financieel rendabel te
kunnen zijn. Waardoor vervolgens het
stroomnet overbelast raakt en kleinschaliger projecten van lokale burgers, bedrijven
en verenigingen niet meer kunnen aansluiten en zij met lege handen staan.
Hoe kan het anders?
Wij vinden dat de overheid moet eisen dat
minimaal 50% van de duurzame energieproductie in handen komt van de lokale
bewoners (particulieren en bedrijven) door
hen mede-eigenaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten. Door mensen uit de
buurt mede-eigenaar te maken, kunnen
deze mensen ook meebeslissen over de
invulling en de grootte van het park en de
inpassing in het landschap. En ze verdienen er ook nog wat aan. Bronnen VanOns
en Energie VanOns helpen om dit voor
elkaar te krijgen zodat de opbrengsten
terugvloeien naar de lokale omgeving,
waarmee weer nieuwe duurzaamheidsen leefbaarheidsprojecten kunnen worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aardgasvrij
maken van een dorp/wijk of het verlagen
van de energierekening van mensen met
een smalle beurs.
Verder zou de wetgeving moeten worden
aangepast, waardoor coöperatief vormgegeven projecten voorrang krijgen op het
stroomnet en netbeheerders mogelijkheden krijgen om samen met deze projecten
alternatieven te kunnen financieren zoals
opslag en/of technieken om piekbelastingen te voorkomen.
Hoe krijgen we dat geregeld?
Het 50% streven staat ook in het concept
Klimaatakkoord, maar er wordt door de
grote ontwikkelaars flink gelobbyd om dat
er weer uit te krijgen. Geef de lobbyisten
geen kans en laat je gemeente weten

dat het anders moet. Dat kan door ze te
wijzen op het manifest Zonneparken
Noord-Nederland. Dit manifest is opgesteld door Energie VanOns samen met de
Natuur en Milieufederatie Drenthe, de
Natuur en Milieufederatie Groningen, De
Friese Milieufederatie, De Groninger Energiekoepel, Ús Koöperaasje en De Drentse
Koepel Energie Initiatieven. In het manifest
staan 7 vuistregels die er samen voor zorgen dat omwonenden altijd écht betrokken
zijn bij de ontwikkeling van dit soort projecten en dat ze delen in de opbrengsten.
Verder stellen we eisen aan de toegevoegde waarde voor het landschap en de biodiversiteit en vinden we dat de productie
moet aansluiten bij de regionale energiebehoefte.
Dus schrijf en mail naar de lokale politieke
partijen, naar gemeenteraadsleden en het
college van Burgemeester en Wethouders
dat het echt anders moet, zodat we niet
weer alleen de lasten zonder de lusten
hebben van energieproductie.
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