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Ik ben nu over de zestig. En dat heeft ‘niet louter voor-

delen’. De Jonge God in mijn hoofd die op de race-

fi ets wil blijven forenzen kijkt bij het opstaan wijselijk 

even een andere kant op terwijl het stoffelijk over-

schot van de vorige dag zich nog piepend en krakend 

uit het ledikant probeert te verheffen. En wie me ziet 

optreden met mijn bandje heeft goddank geen weet 

van de daaropvolgende klaagzang, een huiskamer-

concert voor mijn (gelukkig fysiotherapeutisch onder-

legde) vriendin. Toch is dit nog overzichtelijk leed ver-

geleken bij een ander effect van een leven dat zich al 

over ettelijke decennia uitstrekt: dat je zo goed ziet 

hoe de dingen zich herhalen. Bijvoorbeeld - willekeu-

rig rijtje en even beperkt tot ‘milieu’- de ‘ontdekking’ 

van bestrijdingsmiddelen in diep grondwater; de we-

deropstanding van klimaatscepsis; de lozing van een 

nieuwe stof X; alarm over verontreinigd voedsel, en  

- misschien nog wel het ergste - steeds weer die 

kortstondige verontwaardigde reacties op dergelijk 

‘nieuws’. Alsof je gedwongen zit te luisteren naar die 

weer oh zo hippe vinylplaat, terwijl die hinderlijk blijft 

hangen. Alsof je telkens weer die slechte mop hoort, 

met een baard waar de gemiddelde mannelijke, bier-

brouwende (en zelfs weer pijprokende) twintiger van 

nu jaloers op kan zijn. Onwillekeurig brengen die ob-

servaties je bij de ‘achterliggende mechanismen’ 

waarover je het vooral in je jonge jaren nog zo vaak 

had. Zoals - niet de minste kracht onder de motorkap 

van de recente geschiedenis - het neoliberale groei-

denken, dat burgers reduceert tot consumenten die 

hun burgerplicht kunnen doen door eindelijk eens die 

nieuwe auto of dat bankstel te kopen; een oproep van 

een minister-president die iedereen die nog last heeft 

van een visie adviseert bij een oogarts langs te gaan. 

Waarmee een allesoverheersende ideologie zich sluw 

vermomt als haar tegendeel: de enig mogelijke vorm 

van de werkelijkheid. Hein-Anton van der Heijden, die 

hierop prachtig de vinger legde in zijn boek Na het 

neoliberalisme, stelt dat mensen zich inmiddels beter 

het vergaan van de wereld kunnen voorstellen dan de 

het einde van het neoliberale kapitalistische systeem. 

Het bevestigde mij - lange tijd toch een one issue-

milieumannetje - in de hervonden gedachte dat het 

roer fundamenteel om moet, dat je zonder sociale 

rechtvaardigheid, compassie tot ver buiten je eigen 

bubbel, hooguit uitkomt op een led-verlichte wereld 

waarin dingen het daglicht nog steeds niet kunnen 

verdragen. Sterker nog: dat je uiteindelijk kunt belan-

den in een New Dark Age, omdat achtergestelde be-

volkingsgroepen uit onvrede hun woede op het ‘elitai-

re groene hobbyisme’ gaan koelen. 

Simpele vraag in dit verband: kunt u zich het uitblijven 

van een nieuw ‘gevalletje fi pronil’ voorstellen als de 

boer een oneerlijke prijs voor z’n eieren blijft krijgen?

Toch maar een ‘heilstaat’

Wim Verhoog

Hoofdredacteur

milieumagazine-NL@

wolterskluwer.com

Hernieuwbare energie, met 

meer bovengrondse opwek-

king, bovendien dichter bij 

huis, maakt het nodig anders 

te denken over het inrichten 

van ons landschap, betogen 

ECN en Wageningen Univer-

sity & Research (WUR).

ECN en WUR hebben hun ken-

nis over energietechnologie en 

landschapsarchitectuur gebun-

deld in een position paper ‘om 

bij te dragen aan de discussie 

over wat wenselijk en noodzake-

lijk is om de energietransitie 

ruimtelijk in goede banen te lei-

den’. De toekomst ligt bij ‘ener-

gielandschappen’; niet in het  

‘inpassen’ in het bestaande 

landschap, want daarvoor is de 

opgave te groot. Het feit dat de 

transitie naar een duurzame 

energiehuishouding grote kan-

sen biedt voor het klimaat en de 

economie, ook de lokale, blijkt in 

de praktijk vaak niet voldoende 

te zijn voor draagvlak voor bij-

voorbeeld grootschalige wind-

energieprojecten en zonnepar-

ken. Energielandschappen 

zullen als het ware een nieuwe 

laag in het bestaande landschap 

gaan vormen, en het gaat er om 

dat die nieuwe laag kwaliteit 

toevoegt. Daarbij is het van be-

lang dat projectontwikkelaars, 

technologie-ontwikkelaars, land-

schapsarchitecten en overheden 

met elkaar samenwerken en dat 

planprocessen zodanig worden 

ingericht dat bewoners en ge-

bruikers daadwerkelijk betrok-

ken worden bij de energietransi-

tie en de gevolgen daarvan voor 

hun leefomgeving, zegt het on-

derzoeksteam. ‘De technologie 

ontwikkelt zich razendsnel, er 

zijn bijvoorbeeld zonnepanelen 

met kleuren en prints, geschikt 

als fraai stroomproducerend 

bouwelement. De ontwerpen 

moeten aansluiten bij wat bewo-

ners van een streek in dialoog 

aan wensen hebben geformu-

leerd. Dit vraagt om plannen, 

ontwerpen en bouwen in een 

intensieve samenwerking tussen 

alle belanghebbenden.’

ECN en WUR zien de duurzame 

energietransitie als uitdaging én 

als kans voor het vormgeven 

van nieuwe landschappen. De 

kwaliteit van de leefomgeving en 

het landschap beschouwen zij 

als één van de voorwaarden 

voor het welslagen van die 

vormgeving. ‘Afhankelijk van het 

type energielandschap is het 

mogelijk om hernieuwbare ener-

gietechnologieën onopvallend te 

realiseren, bijvoorbeeld verwerkt 

in geluidsschermen langs snel-

wegen of juist als ‘eyecatcher’ 

bijvoorbeeld in de vorm van een 

energieopwekkend kunstwerk’, 

aldus de onderzoekers. 

Position paper: 

https://www.ecn.nl/publicaties/

ECN-O--17-017

Nadenken over energielandschappen

rgie en ROEnerg
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De BVOR, branchevereniging voor pro-

ducenten van compost, biomassa en 

andere biobased producten, onderzoekt 

de haalbaarheid van een systeem van 

bodem-koolfstofcredits voor boeren.

Bodems vormen een grote buffer van 

koolstof en hebben de potentie nog veel 

meer koolstof te binden, zegt de BVOR. 

Dat kan door het toevoegen van stabiele 

organische stof (humus) aan de bodem, 

bijvoorbeeld in de vorm van compost. 

Deze organische stof bestaat voor ruim 

vijftig procent uit koolstof die eerder door 

planten als CO
2
 is opgenomen uit de at-

mosfeer. De bodem wordt daarmee een 

‘koolstofsink’. Bijkomend voordeel is dat 

de bodemvruchtbaarheid verbetert: meer 

stabiele organische stof leidt onder meer 

tot een hoger waterbergend vermogen, 

verbeterde weerbaarheid tegen ziekten en 

een stabielere opbrengst.

Wet- en regelgeving stimuleren echter het 

verhogen van het organische stofgehalte 

in bodems (en daarmee koolstofopslag) 

nauwelijks, constateert de BVOR. Met 

name de meststoffenregelgeving maakt 

het voor de boer onvoldoende interessant 

om in dergelijke maatregelen te investeren.

Een alternatieve stimulans kan volgens de 

organisatie komen van bodem-koolstof-

credits: boeren die aantoonbaar het gehal-

te humus in de bodem verhogen, kunnen 

de koolstof die ze daarmee opslaan als 

koolstofcredits te koop aanbieden. Partijen 

die hun CO
2
-voetafdruk willen verlagen, 

kopen deze credits. De opbrengst van de 

credits maakt het voor de boer mogelijk 

om te investeren in de verhoging van het 

humusgehalte van zijn bodem.

In Oostenrijk is al ruim tien jaar een derge-

lijk systeem operationeel. Gestart als een 

lokaal initiatief doen hier inmiddels boeren 

uit heel Oostenrijk aan mee. Supermarkt-

keten Hofer AG (Aldi) is de grootste koper 

van de credits.

De BVOR onderzoekt nu de haalbaarheid 

van een vergelijkbaar systeem in Neder-

land. Daartoe wil de branchevereniging 

samen met andere partijen in eerste in-

stantie enkele pilots uitvoeren. Daaruit 

moet blijken welke fi nanciële prikkels voor 

agrariërs nodig zijn voor méér organische 

stofopbouw in bodems, en wat de interes-

se en betalingsbereidheid is voor bodem-

koolstofcredits onder potentiële kopers.

Daarnaast valideert de BVOR methoden 

om langjarige vastlegging van koolstof 

vast te stellen en te borgen, en ontwikkelt 

ze een methodiek om gerealiseerde kool-

stofvastlegging te vertalen in verhandelba-

re koolstofcredits. Ook zal een organisatie 

worden opgezet ten behoeve van het 

management van het creditsysteem.

Verschillende partijen hebben inmiddels 

interesse getoond om mee te denken en 

bij te dragen aan de pilots.      www.bvor.nl

Kosten 
zonnepanelen 
overschat 
Meer dan de helft van de Nederlanders 

schat de prijs van zonnepanelen hoger 

in in vergelijking tot wat deze daadwer-

kelijk kosten. Ook de terugverdientijd 

van zonnepanelen wordt vaak over-

schat. Een en ander blijkt uit een onder-

zoek in opdracht van Stichting HIER 

klimaatbureau onder 1.062 respon-

denten.

‘De aanschafprijs van zonnepanelen is 

voor veel mensen een drempel, maar 

die is lager dan veel Nederlanders den-

ken’, zegt Bregtje Bos van het HIER 

klimaatbureau. Tien zonnepanelen kosten 

volgens het HIER klimaatbureau gemid-

deld 4.600 euro inclusief installatie. Maar 

liefst 57 procent van de Nederlanders 

denkt echter dat de prijs hoger is dan 

5.000 euro, waarvan bijna de helft zelfs 

denkt dat het meer dan 7.500 euro gaat 

kosten.

Vrouwen schatten de kosten van zonnepa

nelen vaker te hoog in dan mannen; 29 

procent van de vrouwen denkt dat 10 zon-

nepanelen duurder zijn dan 7.500 euro,

tegenover 22 procent van de mannen.

Aan de andere kant schat 7 procent van 

de Nederlanders de prijs van zonnepane-

len juist te laag in, namelijk lager dan 

2.500 euro. Vooral mannen zijn optimis-

tisch over de prijs, 11 procent van de 

mannen denkt dat 10 zonnepanelen goed-

koper zijn dan 2.500 euro tegenover 3 pro-

cent van de vrouwen.

De terugverdientijd van zonnepanelen is 

volgens het HIER klimaatbureau gemid-

deld 8 tot 10 jaar, maar 43 procent van de 

Nederlanders denkt dat deze langer is dan 

11 jaar en ruim eenderde daarvan denkt 

zelfs dat deze langer dan 15 langer is. 

Ook hier zijn mannen iets optimistischer 

over dan vrouwen. Van de respondenten 

schat 8 procent de terugverdientijd te laag 

in, namelijk korter dan 5 jaar.

urzame energieDuur

Bodem en klimmaat

Bodem-koolstofcredits?
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De gemeente Tilburg en het bedrijf 

Dynniq hebben in opdracht van de 

provincie Noord-Brabant een app 

gelanceerd waarmee fi etsers sneller 

en langer groen licht krijgen. 

De ‘CrossCycle’-app detecteert fi etsers 

op de fi etsroute en meldt hun nabijheid 

aan de verkeersregelinstallatie op het 

kruispunt, zodat fi etsers sneller, zonder 

oponthoud en comfortabel door kunnen 

rijden. Het is voor het eerst in Nederland 

dat een dergelijke app voor fi etsers in ge-

bruik wordt genomen.

In het systeem wordt een naderende fi et-

ser met de app opgemerkt, en wordt de 

Meer groen licht voor fi etsers 
groentijd voor hem of haar zoveel mogelijk 

verlengd, of springt het verkeerslicht snel-

ler op groen, zodat de fi etser niet hoeft te 

stoppen. Als het systeem een groep fi et-

sers detecteert, krijgt de groep zelfs priori-

teit op het overige verkeer. De telefoon 

blijft ondertussen gewoon veilig in de jas 

of tas. Wel krijgt de fi etser via een knippe-

rend licht langs het fi etspad de bevesti-

ging dat de fi etser is gezien en dat de ver-

keersregeling daar rekening mee houdt.

De CrossCycle-app wordt bij wijze van 

pilot gebruikt op een paar Tilburgse kruis-

punten die op een snelfi etsroute.liggen. 

Na de lancering wordt de app mogelijk 

geïntegreerd met de B-riders-app van de 

provincie Noord-Brabant, gebruikt door  

Brabanders die de auto laten staan en de 

fi ets pakken naar hun werk.

Het doel is om veel meer kruispunten te 

voorzien van de nieuwe functionaliteit en 

daarmee het fi etsverkeer in Brabant breed 

te stimuleren.Het gebruik van de CrossCy-

cle-app is anoniem. De app is niet verbon-

den met de identiteitsgegevens van de 

gebruiker, maar wordt puur gebruikt als 

detectiemiddel. Bovendien genereert de 

app data die de gemeente Tilburg kan ge-

bruiken om de mobiliteitsaanpak nog ver-

der te optimaliseren.        www.dynniq.com

biliteitMob

Green Business Club (GBC) Zuidas 

pakt samen met Waternet, Gemeente 

Amsterdam en Rooftop Revolution de 

wateroverlast aan die ontstaat door 

steeds heviger regenval.

De ambitie is om voor 2020 25.000 m2 

waterbergend groen dak in Zuidas aan 

te leggen. Deze ‘Polderdaken’ hebben 

een speciaal waterbergend systeem 

dat regenwater opvangt en gefaseerd 

Naar 25.000 m2 groen dak
loslaat. Er is al 7.332 m2  aan Polderdak 

gerealiseerd of in aanbouw. Naast het 

eerste Polderdak op broedplaats Old 

School hebben ook Accenture, De Boel, 

Breevast, en COD groene daken. 

Ook op het kantoor van Houthoff Buru-

ma, het nieuwe VU-gebouw en het nieu-

we Postcodeloterij- gebouw zal dit 

systeem worden toegepast. 

                    https://tinyurl.com/polderdak

maat en water Klima
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klimaatinclusieve 
groencompetitie
pen’pen
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

(DPRA) en Entente Florale Nederland 

gaan samenwerken. De uitgangspunten 

van het DPRA zullen worden opgeno-

men in de nationale groencompetitie 

voor gemeenten. 

De stichting Entente Florale Nederland 

heeft als doel om het multifunctionele be-

lang van het groen breed onder de aan-

dacht te brengen van overheden, bedrijfs-

leven en burger.

Een van de voordelen van een groene in-

richting van de ruimte is dat het mogelijk-

heden biedt om met de verandering van 

het klimaat om te gaan. Dit raakvlak is de 

reden waarom Entente Florale Nederland 

en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adap-

tatie (DPRA) gaan samenwerken

Concreet betekent het dat de uitgangs-

punten van het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie in 2018 worden opgenomen in 

de criteria van de Nationale Groencompe-

titie van Entente Florale Nederland. 

Toepassing van deze criteria zal er, aldus 

de stichting, toe leiden dat in de deelne-

mende gemeenten belangrijke ervaringen 

worden opgedaan met groen als antwoord 

op klimaatopgaven.

                   http://www.vitalegroenestad.nl

                     http://www.entente-fl orale.eu

Rutte III en de 
vooruitgang
Als ik, in reactie op het al veel becommentarieerde regeerak-

koord, het nieuwe kabinet ook wat mag meegeven, dan is het wel 

dat we alleen duurzaam vooruitkomen als deze regering erin 

slaagt om deskundig, geëngageerd en doelgericht met alle gele-

deren in de maatschappij samen te werken. De kunst wordt om 

de genoemde intenties te vertalen in daden. Dat vergt dat je je 

verdiept in het gezichtspunt van de ander. Ondanks waardering 

voor de geleverde onderhandelingsprestatie van deze coalitie, 

bespeur ik ongemak bij het publiek. De woorden over de gewone 

Nederlander klinken abstract. Ook al zijn keuzes op macroniveau 

voor deze coalitie de best haalbare, de effecten ervan kunnen op 

microniveau inconsistent en frustrerend zijn. De presentatie van 

het akkoord leek daaraan voorbij te gaan. De vier onderhande-

laars stonden erbij als schooljongens die net hun werkstuk af 

hadden. Hoe knap ook, de rest van Nederland staat onder span-

ning, of zelfs hoogspanning. Echte zorgen van mensen neem je 

niet weg met analyses, berekeningen en maatregelen. Wél met 

engagement, begrip voor hun situatie en een serieus gezamenlijk 

verhaal waarmee je uitstraalt dat je luistert, er alles aan gaat doen 

om zaken te verbeteren, en waar je ook aangeeft wat je van an-

deren verwacht. De ‘uitgestoken hand’ naar de oppositie en de 

samenleving kan dus geen ‘slimmigheid’ zijn om als coalitie te 

overleven, maar zal een hartgrondig gemeende openheid voor 

brede samenwerking moeten zijn, in het belang van het collectie-

ve doel. Bij een klimaatakkoord wordt dit bijvoorbeeld cruciaal. 

Daarnaast een suggestie ten aanzien van de inhoud. ‘Vertrouwen 

in de toekomst’ klinkt als een langetermijnplan. Dat hebben we 

ook nodig. En de bedoeling is om iedereen mee te nemen in de 

vooruitgang, ook dat is nodig. Maar welke vooruitgang biedt het 

beste perspectief? En hoe komen we tot een plan dat mobili-

seert? Er wordt een stap gezet in de hervorming van het belas-

tingstelsel. Er ligt een ambitieus klimaatdoel om Parijs te kunnen 

halen, met een eerste pakket aan maatregelen. En nu moet de 

regering verder: Waar kan het beter? Waar kan het breder? Wat 

missen we nog? We hebben namelijk haast. In 2015 hebben we 

naast een klimaatakkoord ook de mondiale verduurzamingsdoe-

len voor 2030 afgesproken (de SDGs). En die gelden ook voor 

binnenlands beleid. Samen met ‘Parijs’ gaan ze de wereld op z’n 

kop zetten. Het is aan de overheid om dit te agenderen, mensen 

te informeren en perspectief te bieden. Veranderingen gaan veel 

sneller en disruptiever dan planbureaus kunnen modelleren, kos-

tencurves suggereren, en beleid- en wetgevingsprocessen kun-

nen bijhouden. De verduurzamingsslag gaat niet alleen om de 

energiesector, maar om de gehele economie, de werkgelegen-

heid, de fi nanciële sector, ruimtelijke inrichting, de gebouwde 

omgeving, de infrastructuur, de natuur, etc. Een brede aanpak is 

dus echt nodig: Straks is er tekort aan kennis op allerlei vakge-

bieden en aan gekwalifi ceerde mensen voor het beschikbare 

werk. De Nederlandse economie is relatief sterk verbonden aan 

de fossiele sector - terwijl de (fi nanciële) risico’s hiervan toene-

men. De kansen om in te spelen op nieuwe groeimarkten zijn 

groot, maar het gaat niet vanzelf, zolang de economie niet rekent 

met echte kosten en brede welvaart. De uitgestoken hand is dus 

ook voor de inhoud van levensgroot belang. 

Marjolein Demmers 

sinds 1 november jl.

de nieuwe directeur 

van Natuur & Milieu 

rgie en r.o.Energ
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BIOBASED KEMPEN INSECT VALLEY GESTART
Insecten worden gezien als een ecologisch verantwoor-

de bron van grondstoffen en zullen naar verwachting 

steeds belangrijker worden. Zoals in veel landen begint 

het ook bij onze zuiderburen te kriebelen. Op de Kempense Inno-

vatiecampus in Geel is de offi ciële aftrap gegeven van twee pro-

jecten. - ‘Kempen Insect Cluster’ en de ‘Insect Pilot Plant’ – waar-

mee de ‘Kempen Insect Valley’ vorm begint te krijgen. De twee 

projecten moeten de expertise over insecten als afvalverwerker 

en als hoogwaardige grondstof uitdragen naar verschillende doel-

groepen. Dit zijn bedrijven met organische reststromen, nieuwe 

en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie, 

de chemische en farmaceutische industrie, de overheden en het 

brede publiek.

De ‘Kempen Insect Cluster’ is een project van Voka - KvK Kem-

pen en Millibeter, een bedrijf dat al ervaring heeft met de zwarte 

wapenvlieg. Het is een ‘open co-creatie-platform’ waar bedrijven 

de mogelijkheden voor insecten-bioconversie aftasten en samen 

nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De ‘Insect Pilot Plant’ 

is een project van KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kem-

pen en VITO, gericht op opschaling van een laboratorium- naar 

een pilotinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffi nage van in-

secten als vertaalslag naar industriële productie. 

https://www.facebook.com/Kempeninsectcluster/

KLIMAAT 100% OP WIND, WATER & ZON HAALBAAR 
Wetenschappers van de Standford University hebben 

roadmaps opgesteld om de energie-infrastructuur (elek-

triciteit, transport, verwarming/koeling, industrie, land-

bouw/bosbouw /visserij) van 139 landen te transformeren naar 

een structuur die geheel op wind-, waterkracht- en zonne-energie 

draait. Ze richtten zich op 70% van de landen wereldwijd, verant-

woordelijk voor meer dan 99% van de wereldwijde CO
2
-uitstoot. 

Ze schetsen een toekomst waarin alle energiesectoren met elek-

triciteit werken of - met bestaande technologie - rechtstreeks 

warmte gebruiken en de vraag naar energie lager is door verschil-

lende factoren. De routekaarten voorzien in 80% omschakeling in 

2030 en 100% tegen het jaar 2050. De duurzame aanpak vervangt 

niet alleen ‘business-as-usual vermogen’, maar er is ook minder 

nodig, vanwege de effi ciëntie die bij gebruik van elektriciteit wordt 

behaald vergeleken bij verbranding waarbij meer dan driekwart 

van de energieinhoud van de brandstoffen nutteloos verloren 

gaat. De transitie kan volgens de onderzoekers 24,3 miljoen per-

manente, full-time banen meer creëren dan er door de omschake-

ling verloren gaan. Het scheelt in 2050 3,5 miljoen jaarlijkse voor-

tijdige sterfgevallen door luchtvervuiling; bijna 23 biljoen dollar 

per jaar aan luchtvervuilingskosten en jaarlijks ruim 28 biljoen dol-

lar aan klimaatkosten, waarbij een opwarming van 1,5 graad 

wordt vermeden. De omschakeling wordt ook geacht de energie-

prijzen te stabiliseren (omdat de brandstofkosten nul worden); 

het aantal stroomstoringen te verminderen; en meer mensen toe-

gang te geven tot (meer decentraal opgewekte) energie. 

Volgens de onderzoekers zal de schone infrastructuur, waarvoor 

ze een ‘technisch en economisch haalbare visie’ hebben neerge-

legd een kwart van het huidige fossiele brandstofsysteem kosten.

Rapport: https://tinyurl.com/100procentwwz

LANDDEGRADATIE GEBIEDEN ONDER DRUK
Een PBL-studie, voor de UNCCD, schetst in diverse toe-

komstscenario’s hoe de druk op land wereldwijd toe-

neemt door de stijgende vraag naar land voor voedsel, 

hout, bio-energie en verstedelijking. De vraag naar producten 

waarvoor land nodig is zal tot 2050 met zo’n 30 tot 80% zal stij-

gen, wat zich vertaalt in een uitbreiding van landbouw en veeteelt 

met zo’n 4 miljoen (midden-scenario) tot 8 milj. km2, terwijl de 

beste gronden vaak al in gebruik zijn. De druk wordt nog eens 

vergroot door landdegradatie en klimaatverandering. Wereldwijd 

leiden huidige vormen van landbeheer op minstens 9 milj. km2 tot 

achteruitgang van de bodem, waarvan meer dan de helft op land-

bouwgrond. Een verdere complicatie is dat de bevolking in de 

kwetsbare droge gebieden met zo’n 40 tot 50% toeneemt tot 

2050, veel sneller dan de toename met 25% buiten deze gebie-

den. Dit speelt m.n. in delen van Afrika en Zuid-Azië. De studie 

onderscheidt tien regio’s in de wereld, waarvan er drie worden in-

geschat als het meest kwetsbaar voor toenemende druk op land 

en water, en de gevolgen daarvan: Sub-Sahara Afrika, Noord-

Afrika en het Midden-Oosten, en Zuid-Azië. 

Download rapport: https://tinyurl.com/pbllanddegrad
 

E-RIJDEN NL (NOG) AAN KOP IN UITROL 
Nederland heeft goede papieren voor het uitrollen van 

zelfrijdende en elektrische mobiliteitsconcepten. Het 

scoort uitstekend op onderdelen als elektrische oplaad-

infrastructuur, interesse bij consumenten, digitalisering en een 

ontvankelijke overheid. Mede hierdoor eindigen we op de wereld-

ranglijst boven China (2), Duitsland (5) en de VS (10). Dit blijkt uit 

de resultaten van de 2e editie van de Automotive Disruption 
Radar, van strategie-en adviesbureau Roland Berger naar de ver-

regaande transitie van mobiliteit in autolanden en -industrieën 

wereldwijd. Voor dit onderzoek zijn onder andere 11.000 consu- 

menten in 11 landen ondervraagd. De belangrijkste verschuivin-

gen t.o.v. de 1e editie (april 2017) zijn te herleiden naar verande-

rende consumenteninteresse, nieuwe technologie en aangepaste 

wetgeving in individuele landen. Specifi ek in deze 3 categorieën 

(van de 5 die het bureau monitort) lopen China, Zuid-Korea en 

Singapore intussen voorop. Laatstgenoemde hief wetgevings-

blokkades op voor autonoom rijden en startte experimenten met 

zelfrijdende toeristenbussen en chauffeurloze trucks. Zijn deze 

pilots succesvol, dan kan de stadstaat deze innovaties in ver-

keers- en mobiliteitsconcepten wereldwijd gaan claimen. 

Azië accelereert dan wel, maar Nederland heeft zeer goede kaar-

ten, doordat de overheid hier ontvankelijk is voor experimenten, 

maar ook door de jarenlange subsidie voor plug-in- en elektrisch 

rijden en door de adequate uitrol van oplaad- en digitale infra-

structuur. Bovendien hebben wij geen gevestigde automarkt 

zoals in Duitsland. ‘Daar zijn ze momenteel vooral druk met het 

beperken van de schade aan de auto-industrie na het recente 

dieselschandaal. Dat remt de transitie tijdelijk enorm’. Het bureau 

waarschuwt wel dat om te blijven meespelen - in Nederland 

en andere Europese landen ministeries en lokale wetgevers gas 

moeten geven in de ondersteuning.                www.rolandberger.nl
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LUCHTVAART 
AAN DE BEURT?
Ook de luchtvaart moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Eerst binnen 
Europa, daarna ook internationaal. Maar wat is het effect daarvan op innovatie 
van de sector? ‘De technologische citroen is inmiddels uitgeperst.’

HAN VAN DE WIEL

In september ging het Europees parlement akkoord 

met een voorstel van de Europese Commissie voor 

strengere uitstootnormen voor Europees vliegver-

keer. Kern van het voorstel is dat de intra-Europese 

luchtvaart in 2021 minder uitstootrechten krijgt bin-

nen het Europese emissiehandelssysteem ETS. De 

helft van die rechten is niet langer gratis, maar zal wor-

den geveild. De hoeveelheid uitstootrechten wordt 

gekoppeld aan een plafond, dat jaarlijks met 2,2 pro-

cent naar beneden gaat. 

“Ja, ik ben wel tevreden”, zegt GroenLinks-Europarle-

mentariër Bas Eickhout, die zich namens De Groenen 

in het parlement intensief met het voorstel heeft bezig-

gehouden. Van hem had het voorstel “wel wat ambiti-

euzer” gemogen, maar hij heeft vrede met het compro-

mis. De komende maanden is Eickhout druk in de 

weer met delegaties van de Europese Commissie, de 

EU-lidstaten en het Europees Parlement om het voor-

Prikkels voor intra-Europese vluchten vanuit ETS

stel te laten uitmonden in wetgeving. 

Vluchten van en naar Europa zijn in ieder geval tot 

2020 vrijgesteld van de Europese maatregelen: Zolang 

krijgt ICAO, de Internationale Burgerluchtvaartorgani-

satie, de tijd om een eigen CO2-compensatieprogram-

ma op te tuigen. Vorig jaar gingen de lidstaten van 

ICAO akkoord met Corsia (Carbon Off setting and 

Reduction Scheme for International Aviation). Dat is 

erop gericht de CO2-uitstoot van het vliegverkeer te 

stabiliseren (‘CO2-neutrale groei’) op het niveau van 

2020. Extra uitstoot boven het 2020-niveau kost vlieg-

maatschappijen geld: ze moet de CO2-uitstoot als ge-

volg van die groei compenseren, bijvoorbeeld in bos-

bouwprojecten of duurzame energie. 

De hamvraag is of ETS en Corsia innovaties in de lucht-

vaart afdwingen die tot substantiële vermindering van 

de CO2-uitstoot leiden. “Want het wordt wel tijd dat de 

sector in beweging komt”, zegt luchtvaartdeskundige 



11 NOVEMBER 2017  | NR  10  | MILIEUMAGAZINE

VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Jasper Faber van CE Delft. “Ook de luchtvaart moet 

tegen 2050 rond de nul emissies zitten vanwege het 

klimaatakkoord van Parijs.”

Vrijwillige fase

Onder Corsia houdt elke vliegmaatschappij bij hoeveel 

brandstof er in een jaar wordt verbruikt op routes van 

en naar lidstaten die meedoen met CORSIA, en schat 

de CO2-emissies. Die gegevens gaan naar ICAO, die op 

grond van berekeningen laat weten hoeveel uitstoot de 

luchtvaartmaatschappij moet compenseren. De maat-

schappij koopt vervolgens CO2-rechten op de interna-

tionale koolstofmarkt. Aan de criteria voor het com-

pensatieprogramma wordt nog gewerkt.

In de eerste, vrijwillige fase (2024-2026) doen 66 

landen mee aan Corsia. De tweede fase (2027-2035) is 

verplicht voor alle ICAO-lidstaten met luchtvaartmaat-

schappijen die minstens 0,5 procent van de internatio-

nale luchtvaart voor hun rekening nemen. Ontwikke-

lingslanden en kleine eilandstaten vallen niet onder 

de regeling. In depraktijk komen er na 2027 zeven 

landen bij. 

Eickhout heeft weinig vertrouwen in het Corsia-

systeem. “Het is traag, gericht op consensus, en aardig 

voor de vliegtuigindustrie. Daarom is het cruciaal dat 

de EU zijn deadline van 2020 in stand houdt.” Die 

deadline houdt in dat als ICAO er niet in slaagt voor 

2020 een geloofwaardig systeem op te zetten, de EU 

ook het vliegverkeer van en naar de EU onder het ETS 

laat vallen. Een hoop landen die hebben ingetekend 

op Corsia nemen het “niet serieus”, zegt Eickhout. 

“Compensatie is een kernpunt van Corsia, en het vast-

stellen van criteria daarvoor gaat ongeloofl ijk stroef. 

China bijvoorbeeld vindt dat ieder land het recht heeft 

zijn eigen compensatieprojecten te kiezen. Alle fouten 

die in het verleden met compensatieprojecten zijn ge-

maakt, worden herhaald.” De organisatie Transport & 

Environment schrijft in een vergelijking tussen Corsia 

en ETS dat strikte regels nodig zijn voor het type com-

pensatie dat onder Corsia is geoorloofd. Zo niet, dan 

kunnen luchtvaartmaatschappijen goedkope com-

pensatierechten inkopen ‘die feitelijk geen echte-

wereld emissiereductie opleveren.’ 

De luchtvaart wist zich lange tijd te onttrekken aan 

verplichtingen om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Zo maakt het geen onderdeel uit van het Kyotoproto-

col. Maar er zijn goede redenen voor verplichtingen. 

De luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2,1 

procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, evenveel als 

de totale jaarlijkse emissie van Duitsland. Inclusief 

luchtvervuiling door stikstofoxide en condensstrepen 

is de bijdrage aan het broeikaseff ect zelfs 5 procent. 

In de Europese Unie is het vliegverkeer goed voor 

ongeveer 3 procent van de totale broeikasgasemissies. 

De CO2-uitstoot door de luchtvaart groeit naar ver-

wachting hard, en is in 2050 zeven tot tien keer hoger 

dan in 1990. 

In 2008 besloot de Europese Unie om de luchtvaart 

vanaf 2012 onder te brengen in het emissiehandels-

systeem (ETS). Het houdt in dat vliegmaatschappijen 

emissierechten moeten inleveren voor elke ton CO2 

die ze uitstoten. Een groot aantal landen, de Verenigde 

Staten, China, India en Rusland voorop, stond op zijn 

achterste benen vanwege deze ‘discriminerende regel-

geving’ en dreigde met maatregelen tegen de EU. Uit-

eindelijk ging de EU akkoord met het uitstellen van de 

maatregel voor vliegverkeer van en naar de EU tot eind 

2016, in afwachting van internationale maatregelen. 

Die mondden uit in Corsia.

Weinig innovatie

Maar volgens luchtvaartspecialist Jasper Faber van CE 

Delft zullen ETS noch Corsia de vliegtuigindustrie aan-

sporen tot extra innovatie. “Het goede van beide syste-

men is dat ze de externe kosten deels internaliseren. 

Maar ze werken weinig innovatie in de hand in de 

voorzienbare toekomst. Daarvoor zijn de CO2-prijzen 

te laag.” Pas als die substantieel stijgen, worden tech-

nologische opties die nu niet kosteneff ectief zijn inte-

ressant. Faber denkt aan CO2-prijzen van 30 tot 50 euro 

per ton. “Dan worden biobrandstoff en of non-carbon 

brandstoff en aantrekkelijk.”

Faber verwacht geen omslag in de luchtvaart door 

technologische doorbraken. “De technologische 

citroen is ondertussen wel uitgeperst.” De laatste ja-

ren heeft de vliegtuigindustrie vooral ingezet op betere 

aerodynamica zoals de opstaande vleugeluiteinden, 

lichtere vliegtuigen door minder verf aan te brengen 

en door gebruik van andere materialen. “Die leiden tot 

een procentje minder CO2 hier en daar.” De echte tech-

nologische vernieuwingen, zoals open-rotormotoren 

en fl ying wings, zijn de tekentafelfase nog niet ontste-

gen. Faber: “En de vraag is of ze dat ooit zullen doen.” 

Open-rotormethoden maken veel lawaai en voor fl ying 

wings moet de hele infrastructuur op vliegvelden wor-

den aangepast. 

Veel meer heil ziet Faber in biobrandstoff en, omdat 

brandstoff en de grootste kostenpost van het vliegver-

keer vormen. “Nu worden biobrandstoff en nog toege-

past in het wegverkeer, maar als dat gaat elektrifi ceren 

komen ze beschikbaar voor vliegverkeer, waar ze veel 

beter van pas komen, omdat elektrifi ceren van de lucht-

vaart moeilijk is.” Eventueel zijn dan ook zogeheten 

non-carbon brandstoff en mogelijk, waarbij CO2 uit de 

lucht wordt gehaald en gecombineerd met waterstof.

uit de

rstof.
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KOERS NAAR OERS NA
NUL EMISSIE?NUL EMISSIE?
Sinds deze zomer neemt de Environmental Ship Index (ESI) CO2-prestaties op in zijn keur-
merk. Het is nog maar de vraag of dat werkt, zegt Jasper Faber van CE Delft. Hij houdt 
zich al 15 jaar bezig met het milieu- en klimaatbeleid in de lucht- en zeevaart en zag hoe 
‘Kyoto’ lang voor stagnatie zorgde. ‘Parijs’ zou verbetering kunnen brengen. Hoopt hij.

ANNELIES ROON

Scheepvaart en wat daarbij uit de schoorsteen komt: 

het is een behoorlijk ongrijpbaar fenomeen. Waar op 

vaste wal de regelgeving rond luchtverontreiniging 

(zwavel en stikstofoxiden) en broeikasgassen gestaag 

werd aangescherpt en - waar mogelijk - gehandhaafd, 

opereert de scheepvaart meestal letterlijk en fi guurlijk 

in niemandsland. Niet alleen is het lastig te controleren 

wat zich zoal afspeelt op, zeg, de Stille Oceaan, maar 

het is in de scheepvaart ook onduidelijk aan welk land 

je emissies moet toeschrijven. “Schepen staan bijvoor-

beeld geregistreerd in Liberia, zijn eigendom van een 

Duitse reder en vervoeren Zwitserse lading tussen 

Amsterdam en Rio de Janeiro,” illustreert Jasper Faber 

van CE Delft , het advies- en onderzoeksbureau waar 

de Environmental Ship Index (ESI) ooit werd ontwik-

kel.Zeetransport bevindt zich ook buiten het gezichts-

veld van de consument, voor wie alle spullen rond de 

wereld worden gevaren. Faber: “Ik kan ecologisch ver-

antwoorde producten kopen, maar heb daarbij geen 

zicht op hoe ze in de winkel belanden.” Dus ook van 

klantzijde hoeven we geen luide roep om schonere 

scheepvaartbrandstof te verwachten.

Actiedocumentaire

Vorig jaar vestigde poolreizigster en klimaatjournalist 

Bernice Notenboom de publieke aandacht op de 

milieueff ecten van zeetransport met haar documentai-

re Sea Blind. Met name de roetdeeltjes die vrijkomen 

bij verbranding van de zware stookolie die veel contai-

nerschepen gebruiken, blijken bij te dragen aan de 

opwarming van de aarde, liet Notenboom zien. Klopt 

helemaal, dat verhaal, bevestigt Faber. “Maar Sea Blind 

is wel een actiedocumentaire. Als je het hele verhaal 

rondom scheepvaart laat zien, dan vermeld je ook dat 

zeetransport, gekeken naar ton per kilometer, de meest 

energie-effi  ciënte vorm van transport is, die ons veel 

welvaart brengt.”

Maar energie-effi  ciënt of niet, feit blijft dat zeetrans-

Ook CO2 in beeld voor de Environmental Ship Index

port achterloopt waar het gaat om het terugdringen

van luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Dat heeft volgens 

Faber alles te maken met het internationale karakter 

van de scheepvaart, en daardoor met de besluitvor-

ming in de sector. De International Maritime Organiza-

tion (IMO), de VN-organisatie die belast is met interna-

tionale afspraken over de scheepvaart, vergadert elke 

twee jaar drie keer en werkt het liefst op basis van con-

sensus. Maar algemene overeenstemming is lastig te 

bereiken met 190 landen om de tafel, die elk hun - vaak 

aanzienlijke - belangen verdedigen. “Als ik met vijf stu-

dievrienden uit eten ga, kost het al een uur om een res-

taurant te kiezen”, wil Faber maar zeggen.  



13 NOVEMBER 2017  | NR  10  | MILIEUMAGAZINE

VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Kyoto als excuus

De afgelopen jaren stond vooral ook het Kyotoprotocol 

fermere stappen in de weg, aldus Faber: “Daarin werd 

gewerkt met ‘common but diff erentiated responsibili-

ties’. Dat betekende dat ‘ontwikkelde’ landen bepaalde 

reductieverplichtingen hadden, maar opkomende eco-

nomieën als China en India (nog) niet. Deze landen 

zeiden in de IMO dan ook luid en duidelijk: ‘Je kunt 

van ons niks verwachten.’ Ze waren bang dat ze, wan-

neer ze wél actie ondernamen om de scheepvaartuit-

stoot terug te dringen, hun onderhandelingspositie 

op andere terreinen zouden verzwakken, volgens de 

logica: ‘Zie je wel, jullie kunnen wél maatregelen ne-

men.’ Dus de stappen die de afgelopen 17 jaar zijn ge-

zet, bestonden vooral uit kostengedreven effi  ciëntie-

verbeteringen, vanaf 2005 extra aangejaagd door de 

stijgende olieprijzen.”

Naar nul emissie

Parijs heeft dat speelveld veranderd. Landen leveren 

nu een ‘nationally determinded contribution’, die niet 

juridisch bindend is. Met als overkoepelend einddoel: 

nul procent emissie in de tweede helft van deze eeuw. 

Is dat voor de scheepvaartsector een realistische doel-

stelling, gezien de stroperigheid van de besluitvor-

ming? Faber is ‘op dit moment optimistisch’: “Het 

groepje landen dat steeds ‘nee’ zegt tegen maatregelen 

wordt kleiner. Vorig jaar is binnen de IMO afgesproken 

dat er in 2018 een conceptpakket aan maatregelen 

moet liggen voor de korte, de middellange en de lange 

termijn. In 2023 moet dat zijn uitgewerkt in concreet te 

handhaven maatregelen.” 

Leuk persbericht

Dat klinkt nog erg conceptueel allemaal. Maar Faber 

wijst erop dat er wel degelijk milieumaatregelen zijn 

doorgevoerd in de afgelopen jaren. Het kán dus wel, 

afspraken maken in de scheepvaartsector. Zo stelde de 

IMO in 2011 de Energy Effi  ciency Design Index in, dat 

eisen stelt aan de CO2-uitstoot van nieuw te bouwen 

schepen. Eerder al verplichtte de IMO dubbelwandige 

compartimenten in olietankers, waardoor het aantal 

grootschalige olierampen werd teruggedrongen. Ook 

op het gebied van veiligheid en zwaveluitstoot zijn 

stappen gezet, benadrukt Faber. “Twintig jaar geleden 

werd afgesproken dat de zwaveluitstoot niet hoger 

mocht zijn dan 4,5 procent. Toen was er haast geen 

brandstof te krijgen met een hoger zwavelgehalte, dus 

dat was een maatregel die geen pijn deed en toch een 

leuk persbericht opleverde. Later is dat percentage 

teruggeschroefd naar 3,5 procent en vorig jaar besloot 

het IMO dat in 2020 de maximum zwaveluitstoot op 

0,5 procent ligt. Dat werkt vaak beter: eerst een ingreep 

doen die niet zo hard aankomt, en daarna de eisen 

aanscherpen.”

Technisch moeilijk

Welk gewicht legt het meewegen van CO2 in de ESI in 

de schaal? Slechts iets meer dan een tiende van het 

totaal aantal zeeschepen heeft zich in deze duurzaam-

heidsindex ingeschreven en er zijn momenteel zo’n 

vijftig deelnemende havens en andere organisaties die 

premies verstrekken aan schepen met een goede ESI-

score. Daar komt bij: CO2-uitstoot is technisch moeilijk 

te meten. Faber: “Zwaveluitstoot kun je vaststellen op 

basis van de gebruikte brandstof; stikstofoxiden op 

basis van de motor. Koolstofdioxide-uitstoot wordt 

vastgesteld aan de hand van het gemiddelde brand-

stofgebruik per gevaren mijl in de afgelopen drie jaar. 

Gaat dat omlaag, dan worden er ESI-punten toege-

kend. Of dat gaat werken, is nog maar de vraag: je kunt 

je CO2-uitstoot maar beperkt verlagen zonder rigou-

reuze maatregelen. Maar het is wel een goed signaal 

dat in elk geval de ESI dit aspect nu opneemt. ”

Marktprikkels

Hoe succesvol de scheepvaart de overall emissies de 

komende decennia zal terugdringen, hangt voor een 

belangrijk deel ook af van toeleveranciers en afnemers. 

Komen er betaalbare emissieloze brandstoff en beschik-

baar? LNG (liquid natural gas) is een eerste stap, maar 

kan de scheepvaart niet naar de uiteindelijk beoogde 

nul procent helpen. En welke invloed gaat de markt uit-

oefenen? Reders stellen zich de laatste jaren pro-actief 

op, signaleert Faber. Zo geven grote verladers en contai-

nerrederijen binnen de Clean Cargo Working Group de 

voorkeur aan schoonste vervoerder. “Dergelijke prik-

kels zijn voor grote transporteurs al aanleiding geweest 

om te investeren in schonere schepen.” 

Voet dwars

En die uitstoot van roet, tenslotte? Mogen we daar bin-

nenkort stappen in verwachten? In juli zegde de IMO 

toe dat er ‘afspraken gemaakt gaan worden’ over de 

aanpak van stookolie in het Arctisch gebied, maar con-

crete, wereldwijde maatregelen kwamen wederom 

geen stap dichterbij. “De afgelopen vier jaar is vooral 

gesproken over de defi nitie van roet”, zegt Faber. “Voor-

al Rusland zet hierin de voet dwars. Zij verheugen zich 

nu al op een doorgang voor de scheepvaart door het 

Noordpoolgebied. Zij willen liefst helemaal geen regu-

lerende maatregelen op dat vlak.” Dat Faber toch rede-

nen ziet voor optimisme, heeft te maken met de in-

breng van landen als Fiji, de Bahama’s, en de Marshall 

Eilanden: zij hebben een wereld te winnen met kli-

maatmaatregelen, ook in de scheepvaart. En dat zijn 

stuk voor stuk landen die ook als vlaggenstaten erg 

belangrijk zijn binnen de IMO.
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TEGENWIND VOOR OR GEN
SNELLE E-BIKESNELLE E-B
Fietsende forenzen zijn symbool van groene vooruitgang. Maar met de komst van de 
elektrische speed-pedelec lijken de ontwikkelingen letterlijk te hard te gaan. Het succes 
van de e-bike heeft nog een andere schaduwzijde: de korte levensduur van de accu en 
bewegende onderdelen beperken de milieuwinst en jagen de gebruiker op kosten.

HARRY VAN DOOREN

Eén op de zes Nederlanders heeft inmiddels 

een elektrische fi ets. Ook als bedrijfs- deel- 

of huurfi ets is de e-bike populair. Ook de 

koerierswereld heeft het licht gezien: pizza’s, 

pakjes en medicijnen worden steeds vaker met de 

e-bike aan huis bezorgd.

Voor woon-werkverkeer biedt de elektrische fi ets volop 

kansen. Op de korte afstand en binnen de bebouwde 

kom is de ‘gewone’ e-bike (max. 25 km per uur, zonder 

te zweten) vaak sneller dan de auto en dat met maar 

2% van de uitstoot. De nieuwe speed-pedelecs (max. 

45 km per uur) verhogen de actieradius van de forens 

fl ink en zouden nog meer mensen uit de auto kunnen 

lokken, maar voorlopig zet het racemonster wegge-

bruikers en beleidsmakers tegen elkaar op.

Tussen wal en schip

De Wegenverkeerswet (WvW) wist zich aanvankelijk 

geen raad met de speed-pedelec. Die kan met bijtrap-

pen 45 km per uur halen. Hoewel het gemiddelde eer-

der in de buurt van de 30 km/u ligt, blijkt de pedelec te 

snel voor het fi etspad en te langzaam voor de rijweg. 

Sinds 1 januari hebben de 13.000 geregistreerde pede-

lecs eindelijk een offi  ciële status. Die van brommer. 

Berijders moeten dus een helm op, een bromfi etsrijbe-

wijs hebben, een WA-verzekering afsluiten en sinds 1 

juli een gele kentekenplaat monteren. In de stad is de 

pedelec van het fi etspad naar de rijweg verbannen. 

Maar automobilisten zijn ook niet gewend aan deze 

snelle tweewielers en dat leidt tot gevaarlijke situaties 

en verkeersruzies. 

De rijbaanplicht stuit op verzet bij van bezitters van 

pedelecs, die aankondigen de fi ets weer voor de auto

te verruilen, omdat ze zich tussen de auto’s niet veilig 

voelen. De provincie Gelderland heeft de rijbaanplicht 

inmiddels weer teruggedraaid op provinciale wegen 

binnen de bebouwde kom. Maar het ministerie wenst 

geen uitzonderingen en ziet meer in betere voorlich-

ting en infrastructuur. 

Opkomst speed-pedelec niet zonder problemen

De voormalige minister van Infrastructuur en Milieu 

negeerde de waarschuwingen uit het in haar opdracht 

uitgevoerde veiligheidsonderzoek van het Weten-

schappelijk instituut voor Verkeersveiligheidsonder-

zoek (SWOV). Het rapport bevestigt dat de gemiddelde 

snelheid van pedelecs op het fi etspad met 29 km/uur 

aan de hoge kant is, maar dat die op de rijbaan met 

32 km/uur slechts marginaal hoger is. Het snelheids-

verschil met het autoverkeer dat 50 km/uur mag - en 

kan - is daardoor groot.

Beleid

Het is tekenend voor het debat over de rol van de 

fi ets in groene mobiliteit. Verkeerskundigen, beleids-

makers, weggebruikers en commerciële aanbieders 

zijn het regelmatig oneens over de koers van duurza-

me vooruitgang. De ene keer is de (elektrische) fi ets 

de oplossing, omdat hij autokilometers vervangt, de 

andere keer een probleem omdat stadscentra lijken 

te bezwijken onder chaotische fi etsverkeersstromen 

en gebrek aan stallingsruimte. 

In Amsterdam (zie ook het artikel op pagina 29 van dit 
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magazine) gaan serieuze stemmen op om de voetgan-

ger meer ruimte en aandacht te geven. Dat zou in eer-

ste plaats ten koste gaan van ruimte voor de fi ets.

Grote steden worstelen ook met het snel groeiende 

aanbod van commerciële deelfi etsen. Op het eerste 

gezicht sympathieke initiatieven, maar de standplaat-

sen gaan ten koste van openbare ruimte, zonder dat 

het bezit en ruimtebeslag van privéfi etsen zichtbaar 

afneemt.

De kwetsbare accu

De e-bike is met minder dan 3 gram CO2 per kilometer 

50 keer minder vervuilende dan een auto. De accu op-

laden is een kwestie van dubbeltjes. Toch zijn e-bikes 

van de eerste generatie dure kostgangers.

De accu blijkt het meest kwetsbare onderdeel van de 

fi ets. De actieradius neemt na zo’n 500 laadbeurten 

snel af. Goede zorg voor de accu verlengt de levens-

duur en prestaties. Accu’s houden niet van winterkou 

en leven korter als ze niet bij kamertemperatuur wor-

den opgeladen. Lang stilstaan is ook niet bevorderlijk. 

Of zoals de vakman zegt: accu’s lijden het meest in de 

schuur. Bij gemiddeld gebruik en dito zorg zijn veel 

fi etsers na een jaar of drie toe aan een nieuwe accu die 

afhankelijk van merk en actieradius tussen de €300 en 

€700 kost. Dat betekent een afschrijving van minimaal 

€100 per jaar, alleen voor de accu. 

Specialisten van ANWB en Fietsersbond menen dat 

accu’s over het algemeen te duur zijn en door fabrikan-

ten als melkkoe worden gebruikt. Omdat elk merk en 

model zijn eigen accuvorm heeft, is de uitwisselbaar-

heid gering en zijn er weinig ‘merkloze’ alternatieven. 

Inmiddels zijn er diverse aanbieders die fi etsaccu’s re-

viseren. Dat wil zeggen dat niet de hele accu maar al-

leen de cellen worden vervangen. Dat scheelt een 

nieuwe accubehuizing en bijbehorende elektronica en 

is daarmee goedkoper (tot 40%) en duurzamer dan een 

nieuwe accu. Echter niet zonder haken en ogen: 

Een eerste probleem is dat er geen certifi ceringen voor 

dit soort bedrijven zijn. Kenners waarschuwen dat er 

veel kwaliteitsverschil is in de gebruikte cellen, zelfs als 

ze gloednieuw zijn. Een tweede probleem is dat som-

mige fabrikanten een elektronisch slot in de accu in-

bouwen, waardoor het vervangen van cellen niet mo-

gelijk is, noch de diagnose of het accuprobleem aan de 

cellen of de elektronica ligt. Falende elektronica waar-

door de trapondersteuning niet meer werkt, is een 

veelgehoorde klachten onder e-bikers.

Op duurdere fi etsen wordt tegenwoordig een LifePo4 

(Lithium-IJzer-Fosfaat) batterij geleverd, die 1500 tot 

2000 laadcycli mee moet kunnen. Daar kan de gemid-

delde gebruiker een jaar of 10 mee vooruit.

Mits langs de voorgeschreven kanalen ingeleverd, 

vormen de afgedankte accu’s geen milieuprobleem, 

zegt Stibat, de stichting die batterijrecycling coördi-

neert. De fi etsaccu’s worden ontmanteld en de meeste 

ingrediënten hergebruikt. 

Slijtage

In het algemeen liggen de onderhoudskosten en de 

vervangingsfrequentie van onderdelen bij de e-bike 

hoger dan bij een gewone fi ets. Dat geldt zeker voor 

banden en remmen, maar ook voor ketting en tand-

wielen, vooral bij een fi ets met middenmoter. Ook hier 

geldt dat de gebruiker invloed heeft op de levensduur 

der dingen. Een ‘sportieve’ rijstijl voel je in de porte-

monnee. 

Fiets van de zaak

Met de nieuwe werkkostenregeling, een renteloze 

lening of een onbelaste kilometervergoeding kunnen 

werknemers via hun loonstrook een (elektrische) 

fi ets aanschaff en tegen aantrekkelijke en eenvoudige 

fi scale voorwaarden.

Dat ligt anders bij fi etsenlease. Volgens de Bovag zijn 

de belastingregels voor leasefi etsen te ingewikkeld, 

waardoor werkgevers de fi ets van de zaak mijden. 

Van zulke fi etsen moet onder meer de fi scale waarde 

worden vastgesteld en de gebruiker moet privékilome-

ters bijhouden.

In een onderzoek van (fi ets)verzekeraar Univé zegt 

47% van de respondenten met een woon-werkafstand 

van minder dan 25 kilometer dat ze met de e-bike naar 

het werk gaan als ze deze van hun baas zouden krijgen. 

Op eigen kosten pakt slechts zeven procent van de 

forenzen de e-bike naar het werk.

zeven p

werk.
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Pedelecs inpassen in bestaand fi etsverkeer is lastig, maar verbanning 

naar de rijweg als oplossing is omstreden
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WORSTELEN MET 
VRACHTVERKEERVRACHT
De aanpak van de versnipperde deels lege stadsdistributie staat bij menig gemeente 
op het netvlies. Hoe minder vervoersbewegingen, des te beter de milieukwaliteit in 
de stad. Maar initiatieven komen niet goed van de grond of kwijnen snel weer weg. 
Een kersvers wetenschappelijk model schiet te hulp. 

PIETER VAN DEN BRAND

Gemeenten worstelen met het vieze 

vrachtverkeer in hun stadscentra. 

Dagelijks rijden tientallen duizenden 

busjes en vrachtwagens van pakketbezor-

gers, bouwvakkers, horeca- en supermarkttoeleveran-

ciers en afvalinzamelaars de stad in. De toevloed aan 

vrachtdiesels zorgt voor schadelijke emissies, opstop-

pingen en geluidsoverlast. 

Een effi  ciëntere stadslogistiek moet de slechtere mili-

eukwaliteit beperken. Maar de huidige beleidsmaatre-

gelen zijn contraproductief, concludeert onderzoeker 

Wouter van Heeswijk. “Veel gemeenten stellen bijvoor-

beeld tijdvensters in. Winkels mogen alleen nog ’s 

nachts of in de vroege ochtenduren worden bevoor-

raad. Dat dwingt transporteurs ertoe meerdere vracht-

Huidige maatregelen gemeenten contraproductief 

auto’s op de weg te hebben, anders redden ze het 

niet. Dus overall neemt de uitstoot van uitlaatgassen 

juist toe.”

Tijdens zijn recent afgerond promotieonderzoek aan 

de Universiteit Twente ontwikkelde Van Heeswijk 

een model voor een effi  ciënter vrachttransport in 

de binnensteden. Het model is gebaseerd op een 

gemiddelde Europese stad, dus ook veel gemeenten

 in ons land kunnen er hun voordeel mee doen. 

“Vooral bij de grote vrachtwagens met relatief weinig 

lading valt een grote effi  ciencyslag te halen”, vertelt de 

technisch bedrijfskundige. Tijdens een experiment 

met het model in de Deense hoofdstad Kopenhagen 

werd voor deze doelgroep een emissiereductie van 

zo’n zeventig procent gehaald.
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Hubs

De oplossing die Van Heeswijk in zijn model aanreikt, 

is een optimaal gebruik van consolidatiecentra. Dat 

zijn hubs waar de deels lege vrachtwagens hun lading 

voor verder transport achter kunnen laten, zodat ze 

gecombineerd met andere goederen verder de stad in 

kunnen gaan. Een volgende logistiek dienstverlener 

kan de aangeboden goederen effi  ciënt bundelen voor 

de laatste meters naar de winkelier in de binnenstad. 

“In de praktijk gebeurt dit al in veel steden in Europa”, 

vertelt Van Heeswijk. “Ook in Nederland is het concept 

uitgeprobeerd, maar veel initiatiefnemers zijn omge-

vallen, omdat ze niet uit de kosten kwamen. Ze richten 

zich vaak op winkeliers. Die willen hun leveringen best 

wel gebundeld ontvangen, maar zijn niet bereid daar 

veel voor te betalen. Of ze nou drie of slechts één be-

zorger aan de deur hebben, maakt voor hen niet veel 

uit. Ze besparen er weinig mee.”

Beter, adviseert Van Heeswijk, is transportbedrijven te 

prikkelen om van het consolidatiecentrum gebruik te 

maken. “Gemeenten zouden transporteurs daar met 

een subsidie toe kunnen verleiden. Transporteurs kun-

nen hun goederen zo goedkoper uitleveren, maar de 

ondernemer achter het consolidatiecentrum krijgt wel 

gewoon inkomen. Onbeperkt hoeft de fi nanciële steun 

niet te zijn, want het is de bedoeling dat het systeem 

op den duur vanzelf gaat draaien. Je zorgt zo voor een 

gezonder verdienmodel, waardoor het concept van 

het consolidatiecentrum meer body kan krijgen. Ook 

met subsidies blijft het echter een uitdaging om op de 

lange termijn fi nancieel uit te komen. Operationele 

kosten van een hub zijn vrij hoog, terwijl de effi  ciency-

slag in vervoerskosten plaatsvindt over relatief korte 

afstanden.”

Goedkoper

Van Heeswijks proefschrift is een prima voedingsbron 

voor bestuurders en beleidsmakers, stelt lector City-

logistiek Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool 

Amsterdam. “De afgelopen jaren zijn er in Europa zo’n 

400 initiatieven opgestaan om stadslogistieke centra in 

te richten. Daar zijn er nog welgeteld vijf van over. De 

rest is gestrand, toen de subsidies op waren en de con-

sultants waren vertrokken. Vaak gaat de aandacht uit 

naar de retail, maar dat is een relatief kleine stroom 

vergeleken met de bouw en de horeca. Het transport 

vanuit de consolidatiehubs was bovendien slecht geor-

ganiseerd. Vanwege de onbetrouwbaarheid haakten 

veel klanten af.” Wezenlijk, aldus Ploos van Amstel, is 

dat de hele stadslogistieke keten goedkoper kan opere-

ren. “Van Heeswijks model kan zoiets bewerkstelligen. 

Hij rekent met concrete volumes en reikt de juiste in-

zichten aan. Weliswaar stelt hij de zaken bijna idea-

listisch voor, maar dat kan geen kwaad. Vanuit dat 

perspectief worden gemeenten geprikkeld hun stads-

logistiek goed te regelen. Ik zou daarom zeggen: amb-

tenaren, lees dit onderzoek.”

Goede voorbeelden als Amsterdam en Utrecht niet te 

na gesproken, constateert Ploos van Amstel dat de 

meeste gemeenten in gebreke blijven. Schrijnend is de 

blamage van Zutphen. Het door gemeente opgezette 

consolidatiecentrum was daar na een half jaar alweer 

dicht. “De gemeente vond namelijk dat haar eigen in-

kopers het gebruik hiervan voor de eigen leveranciers 

niet verplicht hoefden te stellen. Besef wel, een door-

snee gemeente heeft een paar duizend leveranciers die 

allemaal in aparte busjes komen. Dan blijf je geweldig 

achter in je voorbeeldfunctie. Ook de ondernemers in 

Zutphen zagen daarop geen reden de hub te gebrui-

ken. Toen kon de stekker eruit.”

Privileges

Gemeenten kunnen volgens Ploos van Amstel zoveel 

meer doen. “Ze zouden in bouwvergunningen bijvoor-

beeld voor kunnen schrijven dat aannemers bouw-

materialen elektrisch aan moeten voeren. Ze zouden 

transporteurs die zendingen gebundeld leveren, bij de 

laad- en losruimtes voorrang kunnen geven. Bedrijven 

die het slimmer doen, moet je met privileges bedie-

nen.” Daarnaast zouden de straatmanagers van de 

gemeente de regie in handen moeten nemen van de 

slecht georganiseerde bevoorrading van de horeca, 

die op de meest uiteenlopende tijden geleverd krijgen, 

aldus de logistiek expert. De inzet van gemeenten moet 

erop gericht zijn al het vrachtvervoer te elektrifi ceren. 

“Verbied de vrachtdiesel de toegang tot de stad. Kleine 

elektrische bestelwagens en ‘cargo-bikes’ hebben de 

toekomst. Die komen er bij zo’n verbod vanzelf. Laat 

zien als gemeente dat je lef hebt.”

Tachtig procent van de goederenstromen, weet Ploos 

van Amstel, vinden overigens uitsluitend nabij of bin-

nen de stad plaats. Daar zijn andere oplossingen voor 

nodig. “In de Amsterdamse Pijp rijden dagelijks dui-

zend bestelbusjes rond, waarvan 850 met maar één 

lading. Maar een hub zou dan veel te duur uitpakken”, 

zegt de logistiekexpert, die denkt aan een netwerk van 

openbare professionele vrachtvervoerders die door 

slimme planningsystemen gestuurd worden. “Een 

soort Uber, maar dan voor het vrachtvervoer. Deelne-

mers kunnen hun routes dan zo plannen dat ze zoveel 

mogelijk vrachtjes meenemen of laten bezorgen, wat 

het meest lonend is.” In Azië zijn de ‘vracht-Ubers’ al 

langer in bedrijf. Met succes. Het online logistieke 

platform GoGoVan in Hong Kong belooft binnen dertig 

seconden een vrachtbusje te leveren. Waar of niet, het 

bedrijfje werd onlangs door een Chinese concurrent 

gekocht voor één miljard dollar. “Het is de hoogste tijd 

dat dit soort ondernemingen in Europa actief worden. 

Ik vermoed ook dat dit niet lang meer zal duren.”

ef wor

uren.”
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EEN ZEE 
VAN GELUID
Wat zijn de ecologische risico’s van onderwaterkabaal door menselijke activiteiten? 
Wetenschappers en politiek zijn bezig het onderzoek en beleid te vervolmaken 
en internationaal af te stemmen

MICHEL ROBLES

Het heette Arctic Pilot Project, (APP), het 

plan van Petro-Canada, in 1976, om met 

ijsbrekende megatankers vloeibaar aard-

gas vanuit de poolstreek naar zuidelijker 

industriegebieden te verschepen. Probleempje: de 

route liep dwars door het Baffi  n Baai, leefgebied van 

ettelijke bijna uitgestorven walvissoorten én van na-

burige Inuitvolken.

Naast boze Inuit kreeg ook de jonge milieubeweging 

het schuim op de mond. Vanwege mogelijke olie-

rampen, maar ook omdat walvissen het slachtoff er 

zouden kunnen worden van scheepsschroevenkabaal. 

Het waren de hoogtijdagen van acties tegen walvis- en 

zeehondenjacht. Ook waren net de eerste zorgwekken-

de onderzoeksresultaten opgedoken rond onderzeese 

mensenherrie.

Zeezoogdieren maken intensief gebruik van geluid 

voor zaken als communicatie en (via echolocatie) 

navigatie en het vinden van prooi. Nu werd duidelijk 

dat ze konden verdwalen, of zelfs sterven door alle 

gebrom, gepiep en dreunende explosies van scheeps-

schroeven, sonar voor defensiedoeleinden of seis-

mische onderzoek en heiwerk voor olieplatforms. 

Sommige massale walvisstrandingen leken het gevolg 

van ontregeling van het onderwater-geluidslandschap.

Zelfs buitenlandse overheden protesteerden tegen het 

APP. Uiteindelijk strandde het op ingezakte gasprijzen. 

Maar het maakte geschiedenis als het eerste grote 

milieuconfl ict waarin onderwaterlawaai een hoofd-

rol speelde.

Kennishiaten

Geluidsonderzoek naar andere geluidsgevoelige zee-

dieren, zoals vissen of zeeschildpadden, was destijds 

schaars. Maar dat beeld kantelt. Vispopulaties worden 

wereldwijd bedreigd, door overbevissing en klimaat-

verandering, maar ook door nieuwe off shore-activitei-

ten, zoals windmolenparken en plannen voor diepzee-

mijnbouw. Vissenhoofdpijn sijpelt zodoende eveneens 

Aanpak onderzeese geluidsoverlast komt op gang

door naar de mondiale beleidsagenda’s. 

Onderzoeksbudgetten zijn nog schamel, de kennis-

hiaten navenant groot, maar langzaam komt een inter-

nationale samenwerking op gang, vertelt Hans Slabbe-

koorn van de Leidse Universiteit. Slabbekoorn geldt 

wereldwijd als een topexpert inzake ecologisch onder-

water-geluidsonderzoek. Dat onder het zeeoppervlak 

diepe stilte zou heersen, is een oude-boekenmythe, 

zegt hij. In werkelijkheid zijn in de duistere diepzee 

ook vissen, schaaldieren, reptielen en inktvissen veelal 

sterk afhankelijk van geluid en ze zijn uitgerust met 

ultra-verfi jnde akoestische zend- en ontvangappara-

tuur. “Ook zij gebruiken geluid voor communicatie, 

om prooi en belagers te ontdekken en om hun weg te 

vinden”, zegt Slabbekoorn. “Lage tonen (laagfrequent 

geluid) overheersen, maar de verschillen tussen soor-

ten zijn aanzienlijk. Vissen met gunstig gelegen lucht-

holten (zoals zwemblazen) kunnen de druk van ge-

luidsgolven opvangen. Via haarcellen in hun gehoor-

systeem detecteren ze vrijwel allemaal de route van in 

beweging gebrachte moleculen.”

Explosief (impuls-) geluid kan op korte afstand zelfs 

dodelijk zijn. Maar doorlopend (‘ambient’) gebrom 

van scheepsschroeven domineert intussen alle ocea-

nen. Van de 29.000 bekende vissensoorten is slechts 
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een twintigtal commercieel interessante soorten ooit 

onderzocht op hun gevoeligheid voor dat gevarieerde 

mensenkabaal. Over zeeschildpadden, schaaldieren 

en weekdieren is nog minder bekend.

Aanbevelingen

Het breder wordende onderzoek werpt al wel politieke 

vruchten af. De Europese Unie (in haar Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie), maar ook landen als de V.S. en 

Australië hebben lawaaibeperkende regelgeving inge-

voerd en pakken daarin steeds meer diersoorten mee. 

Zo zorgt defensie tegenwoordig bij explosievenoprui-

ming voor beperking van ecologische schade. Belang-

rijke bedrijfstakken, zoals de off shore, hei-maatschap-

pijen en baggerbedrijven volgen dat voorbeeld.

Maar regels en gedragsprotocollen zijn veelal geba-

seerd op fragmentarische kennis en het algemene 

voorzorgprincipe. Want harde, gerepliceerde onder-

zoeksgegevens, zijn nog schaars. Hans Slabbekoorn: 

“Over het onderwatergedrag van geluid zelf is relatief 

veel bekend. Maar onze ecologische kennis over de 

meeste vissoorten, bijvoorbeeld hoe ze qua gedrag 

reageren op allerlei geluiden en geluidsniveaus, schiet 

schromelijk tekort.” 

Het Nederlandse beleid valt onder de ministeries van 

Infrastructuur en Milieu (scheepvaart, off shore, water-

bouw, enzovoort), Economische Zaken (off shore) en 

Defensie (sonar, explosievenopruiming). Regionaal 

hebben instanties als Havenbedrijf Rotterdam mede-

zeggenschap. Nederlandse universiteiten en onder-

zoeksinstellingen als TNO spelen internationaal een 

voorhoederol. 

Nationaal zijn sinds 2008 diverse nationale onderzoeks-

programma’s opgetuigd, met als doel ecologische scha-

debeperking. Voor sommige typen activiteiten zijn voor 

die ‘mitigatie’ voorlopige handleidingen opgesteld.

Op het mondiale toneel hebben enkele expertmeetings 

sinds 2007 een forse lijst aanbevelingen opgeleverd 

voor onderzoek en beleidsbijsturing. Zo moeten veel 

meer diersoorten onderzocht worden en moet duide-

lijkheid komen over de langetermijngevolgen voor 

individuele dieren en populaties, bijvoorbeeld bij 

subtiele gedragsveranderingen. Onderzoeksmethoden 

en monitoring van onderwaterlawaai moeten interna-

tionaal worden afgestemd.

Luitenant-ter-zee René Dekeling werkt voor Nederland 

mee aan die harmonisatieklus. “Richtinggevende be-

leidskaders zijn momenteel de EU Marien Strategie 

en Internationale verdragen, als de OSPAR Conventie 

voor het Noordoost-Atlantische zeemilieu”, zegt hij. 

“Amerika heeft qua onderzoek en regelgeving baan-

brekend werk verricht. “Er zijn internationale geluids-

monitoring programma’s opgestart, met Rijkswater-

staat voor de Noordzee in een leidende rol. De pro-

tocollen voor ecologische risico-analyse van impuls-

geluiden hopen we over een paar jaar afgestemd te 

hebben, voor ambiente verstoringseff ecten gaat het 

langer duren.”

Investeren

Bedrijven, echter, moeten nu al vooruitziend investe-

ren. Bij Europese hei- en baggerbedrijven is noise miti-

gation inmiddels tamelijk gemeengoed, stelt concept 

engineer Bob Jung van het Nederlandse IHC IQIP. 

“Leidend voor ons is de strenge Duitse regelgeving 

voor de talrijke Duitse off shore windmolenparken.”

IHC IQIP levert circa 75 procent van het heimaterieel 

voor Europese off shore windturbines. Op de minder 

groengekleurde Aziatische markten (China, Japan) is 

het marktaandeel iets lager. “Toch kiezen uitvoerders 

ook daar vaak ons nieuwe noise mitigation system. 

Dat komt doordat het een geïntegreerd systeem is dat 

veel operationele kostenbesparingen, tijdwinst en

extra gemak oplevert. Lawaaibeperking is haast bij-

zaak geworden.”

De NMS-methode van IHC bestaat uit drie elementen. 

Het heien zelf gebeurt niet met donderende klappen, 

maar met kleinere tikken (hoge frequentie, lage ener-

gie). Verder ligt rond de te heien paal een dubbelwan-

dige stalen buis. Aan de binnenkant van die “jas” geeft 

een bellenscherm verdere geluidsdemping. “Een iso-

lerende persluchtlaag tussen beide wanden resulteert 

uiteindelijk in 98 tot 100% reductie van het directe 

geluid”, aldus Bob Jung. Aanvullend kan ‘grondgeluid’, 

dat via de zeebodem nog in de waterkolom zou be-

landen, worden afgevangen door een bellenscherm-

blazend systeem op de zeebodem.

Ten opzichte van gangbare systemen met meerdere 

bubbelgordijnen en een apart schip voor geluids-

bellenproductie op de zeebodem wordt het brandstof-

gebruik grofweg gehalveerd, schat Jung: “De geluids-

beperking betreft een dusdanig brede frequentieband, 

dat vrijwel alle zeediersoorten ermee worden ontzien.” 

Inzet geluid als geleidesysteem 
Echt in de kinderschoenen, zegt Hans Slabbekoorn, staat nog het 

thema onderwatergeluid in binnenwateren. “Behalve zaken als 

scheepvaart en baggerwerk, is vooral het actieve gebruik van afweer-

geluid van belang, bijvoorbeeld om vissen weg te geleiden van dode-

lijke gemalen. Nederland telt pakweg 4.000 gemalen. Gemiddeld 10 

procent of meer van de passerende vissen komt erin om. “Maar zoet-

water-afweersystemen zoals infrageluid worden vaak geïnstalleerd op 

basis van rekenmodellen uit zeevis-onderzoeken, of van twijfelachtige 

research. Beleidsuitvoerders willen doorpakken, maar voor adequate 

maatregelen zal ook bij zoetwater-dieren meer aandacht en onder-

zoeksgeld nodig zijn.”
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MOGELIJKHEDEN
TOT MODAL SHIFFT
Door vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor valt met relatief 
weinig inspanning veel CO2-winst te behalen, stellen TNO-onderzoekers. 
Wel nog even het vervoersaanbod bundelen en zorgen voor een goede 
dienstregeling.

HARRY PERRÉE,

Dagelijks rijden er gemiddeld 126 goederen-

treinen over het Nederlandse spoor (cijfer 

betreft 2015). Dat zouden er 53 meer kun-

nen zijn, door een deel van de goederen-

stromen niet meer per vrachtwagen te transporteren, 

maar per trein. Dat zou niet alleen de fi ledruk vermin-

deren. Doordat vervoer per trein energie-effi  ciënter is 

dan vervoer over de weg, zou het de CO2-uitstoot van 

het wegtransport voor stukgoed en containers in en 

vanuit Nederland met 10 procent verminderen, zo 

heeft TNO becijferd in het rapport Modal shift van 

weg naar spoor - Potentie tot 2050 en eff ect op CO2-

uitstoot.

Voor de minister van I&M kan deze modal shift van 

wegvervoer naar spoorvervoer een bruikbaar ingredi-

ent zijn om de klimaatdoelen te halen voor de trans-

portsector. Die moet er namelijk voor zorgen dat de 

CO2-uitstoot in 2050 40 procent minder is dan in 1990. 

Vandaar dat het ministerie, samen met de Topsector 

Logistiek en netwerkorganisatie Connekt, dit onder-

zoek heeft laten doen.

Aan die overstap zit geen prijskaartje. Jaarlijks zou er 

13 miljoen ton goederentransport (containers en stuk-

goed) van de weg naar het spoor kunnen overstappen, 

zonder dat de opdrachtgevers duurder uit zouden zijn. 

Speelt geld geen rol - stel dat bedrijven extra geld wil-

len betalen voor CO2-arm transport - dan zou het zelfs 

om 43 miljoen ton gaan. Dit is de hoeveelheid trans-

port van containers en stukgoed die nu over de weg 

gaat, maar waarvan de routes overlap vertonen met 

het spoornetwerk en die daarmee in potentie ook per 

spoor vervoerd kunnen worden.

Bulk

Niet al het wegtransport komt voor overstap naar het 

spoor in aanmerking. Het wegtransport bestaat voor 

een deel uit distributievervoer: korte ritten met meer-

dere bestemmingen. TNO keek alleen naar volle 

Wat valt er van weg naar spoor te schuiven?

vrachtwagens die hun lading bij A ophalen en vervol-

gens in zijn geheel naar B brengen. In Nederland gaat 

het dan om 630 miljoen ton. Daarvan is een fors deel 

(275 miljoen ton) zand, grind, olie, gas en dergelijke. 

Deze droge en natte bulk betreft bijvoorbeeld bevoor-

rading van tankstations of infrastructuurprojecten en is 

niet geschikt voor treinvervoer. Wat overblijft is vervoer 

van stukgoed (303 miljoen ton; bijvoorbeeld op pallets 

in een trailer) en containers (51 miljoen ton). Voor die 

laatste twee stromen, stukgoed en containers, kan het 

spoor een alternatief bieden, en dan vooral als het over 

langere afstanden gaat. 

Als het lukt om die 13 miljoen ton aan vervoer van de 

weg naar het spoor te verschuiven, dan zou dit uitein-

delijk goed zijn voor 1 procent minder CO2-uitstoot 

van het totale vrachtvervoer over de weg op Neder-

lands grondgebied. De bijdrage lijkt nu opeens een 

stuk kleiner dan die eerder genoemde 10 procent. 

Dat komt doordat het totale vrachtvervoer niet alleen 

stukgoed en containers betreft, maar ook bulkvervoer. 

Verder gaat een groot deel van het vervoer door Polen, 
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Duitsland, Italië en andere buitenlandse bestemmin-

gen. De internationale afspraak is dat de CO2-reductie 

daar meetelt waar deze plaatsvindt. Omdat de vracht-

wagens die vanuit Nederland vertrekken of Nederland 

als bestemming hebben vooral in het buitenland rij-

den, telt de CO2-winst voor het grootste deel in het 

buitenland mee.

Jordy Spreen, als projectleider bij het TNO-onderzoek 

betrokken, geeft aan dat dit punt vaker speelt bij pro-

jecten over internationaal vervoer: moet je alleen de 

nationale consequenties van vervoersstromen bekij-

ken? “We hebben gezegd: we nemen de hele keten 

mee, omdat alles wat we hier verduurzamen, een gun-

stig eff ect heeft op Europa”, zo vertelt hij op de achtste 

verdieping van het Haagse TNO-kantoor.

Betuweroute

Daar zit ook Jorrit Harmsen, consultant Sustainable 

Transport and Logistics bij TNO, aan tafel. Harmsen 

heeft het rapport, vol tabellen en grafi eken, geschreven 

en de berekeningen gedaan. De opdrachtgever wilde 

dat TNO in het bijzonder zou kijken naar de potentie 

van de Betuweroute, vertelt hij. Daar gaat nu jaarlijks 

21 miljoen ton over, maar daar zou 24 miljoen ton over 

kunnen gaan. Waarom gebeurt dat dan niet? Harmsen: 

“Bedrijven moeten ook wéten dat je je stromen kunt 

bundelen. Wij zeggen: ‘er zijn voldoende goederen’, 

maar die goederen kunnen ook over meerdere bedrij-

ven verdeeld zijn. Eén van de belangrijke dingen is 

dus die lading bij elkaar brengen, zorgen dat bedrijven 

die lading van Rotterdam naar Polen brengen, weten 

dat ze dezelfde bestemming hebben. Dat is een van 

de dingen die Connekt al een paar jaar oppakt in het 

Lean & Green-programma. Bedrijven die lading laten 

transporteren worden in regionale sessies bij elkaar 

gebracht en er is een app ontwikkeld waarop je de 

ladingstroom op invult. Zo kun je kijken waar je vracht-

stromen kunt bundelen.”

Maar ook het spoorvervoer moet inspelen op de 

potentiële vraag, licht hij toe: “Je moet een heel aan-

trekkelijk spoor hebben: betrouwbaar, op tijd, altijd 

voldoende diensten beschikbaar. Voor een deel moet 

dat ontwikkeld worden. Ook al is het potentieel er, 

er is niet meteen een dienstregeling naar alle bestem-

mingen waar je naar toe wilt.” Zo verbindt een spoor 

Rotterdam en het Poolse Mazowieckie, maar ontbreekt 

een dienstregeling voor een wekelijkse goederentrein, 

terwijl er wel voldoende goederen zijn om zo’n trein te 

vullen. Spoorvervoerders en verladers zullen daarvoor 

samen de handschoen moeten oppakken.

De TNO-studie geeft een doorkijk tot 2050 via twee 

scenario’s: eentje houdt geen rekening met de techno-

logische ontwikkeling en eentje wel. Het valt op dat de 

CO2-winst hoger is in het eerste scenario.

“Het spoor is al heel erg zuinig, de potentie is daar 

minder groot. Voor de weg verwachten we dat met de 

conventionele dieselmotor 40-50 procent reductie 

gehaald gaat worden”, verklaart Harmsen. Wat ook 

opvalt is dat in geen van beide scenario’s de transport-

sector haar CO2-doelen haalt. Spreen: “We doen op 

veel vlakken dit soort onderzoeken en ook daar blijkt: 

de doelstellingen zijn zo fors dat er enorm veel moet 

gebeuren, wil Parijs gaan lukken.”

Radicale oplossing

Bij de voorspellingen spelen, heel logisch, de uitgangs-

punten een grote rol. Een eventuele overstap naar wa-

terstofvrachtwagens zit niet in het model, verduidelijkt 

Harmsen. “Dat soort radicale oplossingen zou je kun-

nen doorvoeren om de doelstelling van Parijs te reali-

seren.” Maar wacht daar niet op, waarschuwt hij. “Ook 

nu kun je forse besparingen bereiken.” Volgens de on-

derzoeker zijn er steeds meer bedrijven die “echt wil-

len”. “Na Parijs krijgen bedrijven in de logistieke sector 

steeds meer het besef dat ze iets moeten. Je merkt dat 

grote klanten het willen en dat er met de huidige eco-

nomie weer wat geld is. Dit is echt het moment om 

grote stappen te maken.”
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POMP
OF STEKKER? 
Waar de Prius bij het Top Gear publiek op hoongelach kon rekenen, is de Tesla een 
bolide waarin ook testosteronjongens gezien willen worden. Milieu, maar dan sexy. 
Maar (wanneer) ga je - in vergelijking tot het fossiele model - met een e-auto (inclusief 
zware batterij die bij productie ook uitstoot veroorzaakte) al rijdend het klimaat ontlasten?

HARRY VAN DOOREN

0en Tesla X weegt met batterij bijna 2400 kilo. 

Drie keer zoveel als een Fiat Panda. Dat 

gewicht sleep je voortdurend mee, terwijl 

bij de productie van het accupakket dat 

deze wagen mede zo zwaar maakt ook nog eens fl inke 

hoeveelheid CO2 werd uitgestoten. De vraag rijst dan 

of andere keuzes dan een Tesla misschien beter zijn 

voor het milieu. Zelfs als ze op fossiele energie zouden 

rijden.

Uiteraard gaat er nog een vraag vooraf aan het kopen 

van een nieuwe auto: hoe ga je die auto gebruiken?

De gemiddelde rijder van een compacte auto maakt 

- zo leren CBS-cijfers - veel minder kilometers in z’n 

bolide dan de rijders in zware middenklassers (>1500 

kilo) of diesels. Ook voor rijders van oude auto’s geldt 

(weer volgens het CBS) dat ze gemiddeld minder de 

weg op gaan. Vermindering van de uitstoot door de 

keuze voor de e-auto gaat mogelijk voor deze rijders 

pas spelen bij een kilometrage dat ze niet bereiken. 

Wie maximaal 120 dagen per jaar een auto nodig heeft 

en minder dan 12.000 rijdt, kan beter een auto delen, 

zeggen ANWB en Consumentenbond. Wie voor de 

Waarom tanken soms beter kan zijn dan opladen

CO2-uitstoot (toegerekend op basis van 200.000 km gebruik) volgens berekening TNO. Dit voor voor twee compacte auto’s (Fiat Panda en de 

elektrische Renault Zoe) en voor twee grote middenklassers (BMW X5 en de elektrische Tesla X).

aanschaf van een nieuwe auto staat, koopt (als je er 

doorgaans alleen in zit) het beste een compacte wa-

gen, aangevuld met een huurauto voor vakantie met 

vrienden en familie. Bij de vraag of de nieuwe auto 

dan een elektrische of iets zuinigs op benzine of diesel 

moet zijn, bieden recente internationale studies weinig 

houvast vanwege uiteenlopende invalshoeken en dito 

adviezen. Dat heeft deels te maken met gemiddeld rij-

gedrag, populaire autotypen en energiemix in de lan-

den waar de studies zijn gedaan. Daarnaast is er wei-

nig overeenstemming over wat er wel en niet in een 

levenscyclusanalyse (LCA) van een auto thuishoort of 

welk gewicht er aan de parameters wordt gehangen.

Fossiele accu

De productie van een elektrische auto kost meer ener-

gie dan de productie van een vergelijkbare auto met 

verbrandingsmotor, voornamelijk vanwege de accu. 

Omdat in de productie nog hoofdzakelijk fossiele ener-

gie wordt gebruikt (ook voor de accu) neemt de CO2-

uitstoot toe. Mike Berners-Lee, schrijver van het stan-

daardwerk ‘Th e carbon footprint of everything’, 
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hanteert de ruwe vuistregel dat voor elke €10.000 

autoproductie zo’n 6,5 ton CO2 de lucht in gaat. 

Met andere woorden: bij de productie van de Tesla X 

(100D, €110.000) zou 10 keer zoveel CO2 vrijkomen 

als bij de productie van een Fiat Panda.  

Duurzaam transportspecialist René van Gijlswijk van 

TNO (co-auteur van het rapport ‘Energie- en milieu-

aspecten van elektrische personenvoertuigen’ uit 

2015) schuift de ‘wet van Berners-Lee’ direct ter zijde: 

“Zeker in het duurdere segment is de prijsrange vele 

malen groter dan de uitstootverschillen. In onze optel-

som kom ik bij een gewicht van 930 kilo en op basis 

van de gebruikte materialen voor de productie van de 

Panda uit op 3,5 ton CO2. Voor een grote luxe midden-

klasser is dat bijna twee keer zoveel. Een elektrische 

auto heeft daarnaast 250 tot 800 kilo aan batterij aan 

boord, waarvoor 2,5 tot 8 ton extra CO2 nodig is. Een 

hoeveelheid die overigens snel daalt door technologi-

sche ontwikkelingen. Vergeleken met een benzineauto 

is de motor wel wat kleiner en lichter.”

Tesla versus Zoe

De vergelijking tussen de kleine Panda en de grote 

Tesla stuit op een kritisch commentaar, omdat ze een 

verschillend publiek en gebruik (be)dienen, maar op 

ons verzoek berekent Van Gijlswijk dat de Panda na 

ongeveer 200.000 km meer CO2 gaat uitstoten dan de 

Tesla. “Dan tel ik alles mee: productie van auto en bat-

terij, productie van brandstof en elektriciteit, het rijden 

zelf, onderhoud, afdanken en recycling.” 

“Qua maat en gebruiksdoel is het reëler om de Panda 

met de elektrische Renault Zoe te vergelijken. De 

Renault is 40% lichter dan de Tesla en heeft een klei-

nere accu. Die kost minder energie om te produceren 

en bespaart 25% elektriciteit per gereden kilometer. De 

Renault stoot (alles meegerekend) over 200.000 km 

ruim 12 ton minder CO2 uit dan de Panda, oftewel on-

geveer 65 g/km. Het break-evenpoint ligt in de buurt 

van 40.000 kilometer. De Zoe is wel 2,5 keer duurder 

dan de Panda, dus qua fi nanciering en afschrijving 

onvergelijkbaar.”

Brandstof

Om de benzine te maken die in onze Panda gaat, 

rekent Van Gijlswijk 32 gram uitstoot per kilometer 

bovenop het praktijkverbruik van 135 gram. Om de 

stroom te produceren die de Tesla en Zoe aandrijft, 

gaat hij van uit de huidige Nederlandse energiemix, 

die voor 82% uit fossiele bronnen bestaat (voorname-

lijk aardgas). De uitstoot van die mix is zo’n twaalf keer 

hoger dan de 36 gram per kWh bij de productie van 

stroom uit hernieuwbare bronnen. “Het klimaatplan in 

het nieuwe Regeerakkoord belooft een snelle toename 

van hernieuwbaar, waardoor de uitstoot van alle elek-

trische auto’s afneemt.”

Bij de elektrische auto zitten de energieverliezen voor-

namelijk bij de stroomproductie (in de centrale en 

transport). Eenmaal op weg zet de elektrische auto 

meer dan 80% van de energie om in vooruitgang. De 

brandstofmotor zet maximaal 30% van de energie 

om in de voorwaartse beweging, de rest is warmte- 

en wrijvingsverlies. 

Het gunstige break-evenpoint van bijvoorbeeld de Zoe 

leidt volgens Van Gijlswijk niet automatisch tot de keu-

ze om allemaal zo snel mogelijk elektrisch te gaan rij-

den. “Als dat betekent dat een deel van het wagenpark 

vervroegd wordt afgedankt, wegen de productie- en 

sloopuitstoot zwaarder mee. Dat zou je dan als een 

soort boete aan de nieuwe elektrische vloot mee moe-

ten geven. Of de boete de voordelen van de elektrische 

vloot compenseert, hangt af van de mate waarin je de 

vlootverjonging versnelt. Dat is een nieuwe rekensom.”

Terug naar de vraag of een fossielmobiel soms de bete-

re keuze is. “Kies de zuinigste auto die bij je gebruiks-

doel past. Dat kan soms een benzine- of dieselauto 

zijn. Maar hoe groener de stroommix en hoe schoner 

en effi  ciënter de batterijproductie, hoe meer de elektri-

sche auto de meer logische keus is.” 

TNO-rapport ‘Energie- en milieu-aspecten van elektri-

sche personenvoertuigen’:  www.bit.ly/MM1710TNO

CO2-uitstoot compacte auto (op basis cijfers TNO).

RENAULT ZOE

FIAT NEW PANDA

uctie, ho

eus is.”
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DAG RECESSIE, 
HALLO FILES
Nederland staat sinds 2015 weer volop in de fi le. Het is andermaal het bekende liedje 
van vertraging, economische schade, luchtvervuiling en energieverspilling. Is er wat 
aan te doen? Het nieuwe regeerakkoord maakt gewag van een kilometerheffi ng voor 
vrachtwagens en experimenten met betalen naar gebruik voor personenauto’s. 

RENÉ DIDDE

De economische crisis mag dan lang en zuur 

zijn geweest voor velen, op de snelweg was 

het rustig tussen 2008 en 2013. De investe-

ringen in het hoofdwegennet, zoals de aan-

leg van de zesstrooks rijbanen op de A2 tussen Amster-

dam en Utrecht en de extra rijstroken, spitsstroken en 

busbanen leken hun vruchten af te werpen. Minister 

Eurlings sleepte tussen 2007 en 2010 miljarden voor 

wegverbetering in de wacht. 

Maar zie, sinds 2015 groeit de Nederlandse economie 

als kool en prompt staan de snelwegen weer vast. De 

verhoogde wegcapaciteit smelt als sneeuw voor de 

zon, ondanks de miljarden euro’s in wegverbetering en 

verbreding in onder meer de A9, A6, A1 en A12 door 

Minister Schultz. Werkzaamheden die overigens vaak 

maandenlang voor veel overlast zorgden. 

Cijfers in het ‘Mobiliteitsbeeld 2017’ van het Kennis-

instituut Mobiliteit (KiM) bevestigen wat elke automo-

bilist ziet. ‘Het verkeer op het hoofdwegennet zorgde 

er in 2016 voor dat het reistijdverlies met 10 procent 

steeg, vooral in de avondspits en in de Noordvleugel 

van de Randstad’, aldus het KiM. In 2015 was het reis-

tijdverlies al met 22 procent gestegen ten opzichte van 

2014. Naar verwachting groeit het verkeer met 9 pro-

cent onder invloed van een aantrekkende economie 

tot 2022, en het reistijdverlies stijgt met 28 procent ten 

opzichte van het niveau in 2016, berekent het KiM.

Alstublieft. Dit zijn zojuist verschenen cijfers, dus wel-

licht dat de rooskleuriger bijgestelde economische 

opleving van Nederland de fi leverwachting en reistijd-

verlies nog dramatischer maakt. Vervoerseconoom 

Erik Verhoef. bevestigt de weerslag van de economi-

sche groei op de mobiliteit. “Er zijn meer banen dus 

meer mensen reizen van en naar hun werk en er 

is meer vrachtverkeer door de gestegen koopkracht 

en consumptie.”

En er zijn andere aspecten, betoogt de econoom. 

“Ook de treinen zijn overvol, waardoor mensen mis-

´We zijn in 2021 weer terug op het niveau van 2010´

schien terugkeren naar hun auto. Doordat de snelwe-

gen tot voor kort redelijk fi levrij waren, accepteren wel-

licht meer mensen een nieuwe baan verder weg van 

hun woning, of een woning die verder weg ligt van hun 

baan. Al deze factoren samen maken dat de extra 

capaciteit die in het verleden is opgebouwd weer vol-

stroomt, zeker nu de woning- en arbeidsmarkt weer

op gang zijn gekomen.”

Locatiebeleid

Nog meer asfalt, rijstroken en futuristische plannen 

over dubbeldekswegen zullen ongetwijfeld de nood 

enige tijd verlichten, maar voor Verhoef staat vast dat 

de geschiedenis zich weer zal herhalen. “Bovendien”, 

zegt hij, “is meer asfalt de maatschappelijk minst ren-

dabele keuze. Het is duur. Op de drukste plekken is de 

nood het hoogst en de grond het duurst. En het is 

slechts een oplossing voor een klein deel van de dag.” 

Dezelfde redenering geldt overigens voor meer open-

baar vervoer. Ook dat is een dure oplossing voor een 

beperkt deel van de dag. “Bovendien zijn er altijd plek-

ken waar de trein of bus geen goed alternatief vormen 

voor de auto.”
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We zijn in 2021 weer terug op het niveau van 2010, 

constateert ook Hans Hilbers, programmaleider ver-

keer en vervoer bij Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL). “Het reistijdverlies bedroeg toen 1 uur per dui-

zend afgelegde kilometers. De wereld is toen niet 

vergaan, dus zal dan ook nu niet vergaan”, relativeert  

Hilbers het fi leprobleem. “Je rijdt door de fi les in de 

spits gemiddeld tien procent langzamer dan buiten de 

spits, maar gemiddeld ben je meestal sneller dan met 

het openbaar vervoer.”

Bovendien, zegt Hilbers, is het probleem een deel van 

de oplossing. “Een fi le geeft aan dat dat je op je beurt 

moet wachten. Dat heeft een regulerende werking. 

Mensen gaan de spits mijden en eerst thuis mail chec-

ken. Mensen worden fl exibeler.” Maar de meeste men-

sen berusten erin. “In de supermarkt moet je ook vaak 

even wachten en accepteer je dat er niet tien kassa’s en 

caissières bijkomen.”

En er is nog een eff ect van spitsmijden. “De spits wordt 

breder, dus de kans op fi les neemt toe over een groter 

deel van de dag. En als mensen meer thuis werken, 

kunnen ze verder van hun werk gaan wonen.” Een 

wat in de vergetelheid geraakte oplossing is het ruim-

telijk beleid, betoogt Hilbers. “Bereikbaarheid is nabij-

heid maal reissnelheid. Reistijden worden korter door 

de afstand te verminderen. De fi les tussen Almere, 

Amsterdam en Schiphol nemen af als de verspreide 

woningbouw in de regio plaatsmaakt voor meer ver-

dichte woningbouw in Amsterdam, meer woningen 

nabij Schiphol worden gebouwd en vooral meer werk-

gelegenheid in Almere ontstaat.” Dit locatiebeleid was 

in zwang tijdens de Vinex-operatie. “Het is weliswaar 

vooral regionaal beleid, maar het Rijk zou het met een 

bereikbaarheidsfonds kunnen stimuleren.”

Beprijzing 

De al jaren meest genoemde, meest milieu- en kosten-

eff ectieve maatregelen, komen neer op een beprijzing 

van de mobiliteit. “Hoe gediff erentieerder de maat-

regelen zijn, hoe eff ectiever”, zegt vervoerseconoom 

Verhoef aan de VU. “Een getrapte heffi  ng in de spits, 

dus de hoogste heffi  ng op de drukste tijden, en dan 

liefst ook gekoppeld aan beloningen voor reizen bui-

ten de spits.” Een spitsheffi  ng zou ook het autodelen/

carpoolen/samenrijden kunnen bevorderen.

Ook Hilbers van het PBL denkt dat een beprijzing op 

de drukste punten slim kan zijn. “Een klein beetje toe-

name van het autoverkeer op een klein deel van de 

dag veroorzaakt de fi les, dus een klein beetje afname 

lost het probleem al bijna op.” Hoe het systeem tech-

nisch handen en voeten moet krijgen, is niet duidelijk. 

Hilbers: “In ieder geval niet in Oost-Groningen en au-

tomobilisten moeten ook niet het onderliggende, pro-

vinciale wegennet vastzetten.”

Het regeerakkoord over mobiliteit
In het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord staat dat er ‘een 

kilometerheffi ng voor vrachtverkeer’ komt. Het nieuwe kabinet trekt 

ook 2 miljard euro extra uit voor wegen, waterwegen, spoor en fi etspa-

den. Verder komen er - niet nader omschreven - ‘experimenten met 

betalen naar gebruik’ voor personenauto’s. Na 2030 mogen nieuw ver-

kochte auto’s alleen nog elektrisch zijn. En bij het ontwerp van nieuwe 

verkeersinfrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende voer-

tuigen. Files worden niet apart benoemd in het akkoord.

Veel partijen uit de mobiliteitssector, zoals de ANWB, BOVAG en Trans-

port & Logistiek Nederland zijn tevreden met het nieuwe kabinetsbeleid. 

De verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent op bijvoor-

beeld treinkaartjes en de fi etsenmaker kan echter een averechts effect 

hebben, zeggen ze. De experimenten met beprijzen worden toegejuicht

om meer inzicht in gedrag op te doen, maar daarom is het vreemd dat 

al direct voor een kilometerheffi ng voor vrachtverkeer wordt gekozen, 

aldus de partijen.

Stichting Natuur en Milieu geeft het regeerakkoord het rapportcijfer 5. 

Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen moeten alle nieuw verkochte 

auto’s al eerder dan 2030 volledig elektrisch zijn, aldus SNM.
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BEDRIJF EN PRODUCT

Een app helpt de automobilist, beter dan 

met één proefrit, te bepalen of het in zijn 

of haar specifi eke geval zinvol is om op 

‘elektrisch’ of ‘hybride’ over te stappen.

De ‘EQ Ready-app’ (gratis te downloaden, 

in Duitsland en binnenkort meer landen) 

kan - met inachtneming van de privacy - 

echte ritten van de bestuurder registreren; 

zijn of haar dagelijkse mobiliteitsgedrag 

analyseren; en de resultaten vergelijken 

met data van elektrische en hybride mo-

dellen. Zo kan de app ook adviseren welk 

alternatief aangedreven model van Smart 

of Mercedes-Benz het beste past bij ie-

mands rijgedrag. Na aanmelding via een 

Mercedes me-account en het inschake-

len van de trackingfunctie in de app slaat 

de smartphone van de gebruiker alle rit-

Mercedes laat automobilist het 
e-rijden virtueel uitproberen

Mobiliteit 

ten op die hij of zij met zijn auto (ongeacht 

het merk) maakt. De functie registreert niet 

alleen de snelheid en acceleratie, maar 

ook periodes van stilstaan en langere pau-

zes, evenals invloeden van buitenaf, zoals 

de temperatuur en hoogte. Dat maakt het 

mogelijk om de actieradius en het energie-

verbruik te meten. Om het virtuele e-rijden 

te optimaliseren, kunnen de app-gebrui-

kers handmatig potentiële oplaadstations 

invoeren, zoals die thuis of op de werk-

plek. In de toekomst wordt de app nog uit-

gebreid met openbare oplaadpalen. In de 

pilotfase van de app bleek al dat gebrui-

kers erachter komen dat elektrische en hy-

bride auto’s veel geschikter zijn voor da-

gelijks gebruik dan men in het algemeen 

denkt.   https://tinyurl.com/mercedes-app

Cementa en Vattenfall zijn gestart met 

een pilotstudie naar elektrische cement-

productie, met als doel nul CO
2
-uitstoot 

in 2030. 

De Slite-cementfabriek op het Zweedse 

eiland Gotland produceert zo’n 2,5 miljoen 

ton cementproducten per jaar. Volgens 

Cementa steekt haar impact op klimaat-

gebied - in een wereldwijde vergelijking - 

al gunstig af met een uitstoot die ongeveer 

vijftien procent lager is dan het gemiddel-

de. De cementfrabriek heeft al veertig pro-

cent van de voorheen ingezette hoeveel-

heid kolen vervangen, gebruikmakend van 

Pilot elektrische cementproductie
Bouw en klimaat

uit afval gewonnen brandstoffen (RDF) en 

van afvalhout. De fabriek levert ook rest-

warmte voor stadsverwarming en stroom 

aan het elektriciteitsnet. 

Vattenfall AB en Cementa AB, een volledi-

ge dochteronderneming van Heidelberg-

Cement AG, willen met deze samenwer-

king - gebruikmakend van stroom van het 

Zweedse net - nu de weg naar nul CO
2
-

emissie inslaan. Als dit bereikt wordt, 

scheelt dit een uitstoot ter grootte van vijf 

procent van de huidige CO
2
-emissie van 

heel Zweden.                   www.cementa.se  

    https://corporate.vattenfall.com

Het in Amsterdam gevestigde Van.Eko 

heeft haar Be.e gelanceerd, ´de eerste 

elektrische scooter die volledig in ons 

land is ontworpen, ontwikkeld en ge-

produceerd’.  

De body van de scooter is gemaakt van 

biocomposiet: hennepvezels van Groning-

se teelt die met een deels bio-based 

polyester zijn geïmpregneerd. De combi-

natie van deze materialen maakt de con-

structie licht, robuust en duurzaam tege-

lijk. De scooter is uitgerust met een 4kW 

motor en een 2.5kWh Li-ion accu (4 jaar 

of 1000 cycli-garantie). In de snor-uitvoe-

ring (25 km/h) is de actieradius 110 km; 

Mobiliteit

Eerste 100%NL e-scooters de weg op
voor de brom-variant ligt die tussen de 70 

en 80 km. De bestuurder kan kiezen tus-

sen de Eco en Boost-stand en zo het ver-

bruik beïnvloeden.

De ontwikkeling en typegoedkeuring van 

de Be.e is mede tot stand gekomen dank-

zij een succesvolle crowdfunding-campag-

ne in 2015. Parallel daaraan hebben par-

ticuliere Angel-investeerders en launching 

customers een extra boost gegeven t.b.v. 

de productie van de eerste acht Be.e’s.

De focus ligt nu op het aantrekken van 

nieuwe klanten en het realiseren van ver-

volgfi nanciering voor verdere opschaling 

in 2018.              www.vaneko.com
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BEDRIJF EN PRODUCT

Slinkende CO2-voetafdruk Thalys
Thalys wil een rol spelen in de modal 

shift van auto en vliegtuig naar het 

spoor, en streeft bovendien naar een 

aanzienlijke verlaging van de CO
2
-voet-

afdruk bij elke met de Thalys afgelegde 

kilometer. 

Maatregelen die het bedrijf nam heb-

ben volgens haar duidelijk vruchten af-

geworpen: tussen 2008 en 2016 werd de 

CO
2
-uitstoot verminderd met 19 000 ton, 

waarmee - omgerekend naar het aantal 

reizigers - de CO
2
-uitstoot is teruggedron-

gen van 23,6 tot 14,8 gram CO
2
/reiziger/

km, een daling van 37%. Enkele van de 

lopende projecten zijn: een uitbreiding 

van de opleidingen in het kader van ‘eco-

driving’; een vermindering van het energie-

verbruik voor verlichting, verwarming en 

airco: het transportplan en de bezettings-

graad optimaliseren: systematisch dub-

Mobiliteit

Ten opzichte van het streefdoel dat 

Thalys zich tijdens de COP21 stelde - het 

bereiken van een 40% uitstootreductie 

(CO
2
/reiziger/km) in 2020 - weet het bedrijf 

zich met de geboekte reductie nog een 

paar procent daarvan verwijderd. 

     https://www.thalys.com/nl/nl/corporate- 

            social-responsibility/engagementen

beldeksrijtuigen inzetten voor de IZY-trei-

nen (een energiebesparing van 5% op het 

vlak van aandrijving); en de elektriciteits-

mix koolstofvrij maken in samenwerking 

met de Thalys-partners. Het bedrijf bena-

drukt tevens het belang van de inspannin-

gen van de Nederlandse Spoorwegen, die 

vanaf 1 januari 2017 alle treinen 100% op 

windenergie laten rijden.

Wat de catering aan boord betreft meldt 

het bedrijf dat het sinds 2008 de ecologi-

sche voetafdruk daarvan met de helft heeft 

verminderd door te kiezen voor lokale pro-

ducten, biologische voedingswaren, ve-

getarische gerechten en vis met het MSC-

keurmerk. ‘De klanten gaan mee in dat 

verhaal: momenteel is 50% van de maaltij-

den opgediend in Comfort 1 vegetarisch, 

een score die nooit eerder werd behaald 

en alle vooroordelen tegenspreekt.’

Creatieve 
recycling
Onlangs presenteerde Ocean Sole een 

nieuwe kleurige collectie ‘diervriendelij-

ke jachttrofeeën’ gemaakt van gerecy-

clede teenslippers uit Kenia. 

Teenslippers zijn het meest gedragen 

schoeisel ter wereld. Vooral in veel ontwik-

kelingslanden loopt men op deze slippers, 

gemaakt van schuimrubber (polyurethaan). 

Dit schoeisel is goedkoop in aanschaf, 

maar niet duurzaam in gebruik. In diezelf-

de landen ontbreekt het veelal aan een 

goed afvalverwerkingssysteem, waardoor 

de afgedankte slippers doorgaans in de 

natuur en uiteindelijk in de oceanen 

terechtkomen. 

Ocean Sole geeft de teenslippers een 

tweede leven. De aangespoelde teen-

slippers worden verzameld en schoon-

gemaakt door medewerkers van Ocean 

Sole. Meer dan zeventig Keniaanse am-

bachtslieden zijn inmiddels aan het werk 

om daar nieuwe creaties mee te maken en 

worden voor die werkzaamheden fair be-

taald, aldus distributeur Nic&Mic, die deze 

producten naar Nederland haalt. Ruim 

zevenhonderd Kenianen leven van de ac-

tiviteiten van Ocean Sole. Jaarlijks worden 

op deze manier zo’n 500.000 teenslippers 

gerecycled. Daarnaast worden educatieve 

projecten opgezet om de lokale bevol-

king te informeren over het belang van 

recycling.   http://oceansole.co.ke

    https://www.nicmic.nl

Tool om ‘Parijs’ in te calculeren 
Wie wil weten wat naleving van de Parijse klimaatafspraken voor de eigen 

bedrijfsvoering kan gaan betekenen, kan nu terecht op Klimaatplein.com 

om inzicht te krijgen in de eigen CO
2
-kosten. 

Een openbaar toegankelijke interactieve tool op Klimaatplein.com laat zien 

wat de CO
2
-voetafdruk van een bedrijf is, en maakt duidelijk wat er op basis 

van die gegevens in het verschiet ligt aan kosten als die uitstoot steviger be-

prijsd gaat worden. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig 

klimaatbeleid, zegt de initiatiefnemer. Tijdens de klimaattop in Parijs is immers 

overeengekomen dat landen gaan werken aan een hogere prijs op CO
2
. De 

prijs van CO
2
 moet volgens onderzoekers (zie: https://tinyurl.com/onderzoek-

beprijzing) €60,- per ton CO
2
 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 

€100,- per ton CO
2
 in het jaar 2050. Met de calculatie wordt ook meteen dui-

delijk hoe aantrekkelijk het is om te besparen op het verbruik van fossiele 

brandstoffen. Het Klimaatplein laat met behulp van een vijfstappenplan zien 

hoe dat verbruik te verminderen Toegang tot de CO
2
-kostencalculator op:

                                                       www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator

Afval Klimaat
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AL HET GOEDE
KOMT VAN BOVEN
Het gebruik van bovenleidingen voor tram, trein of trolleybus dateert in ons land van voor 
de Eerste Wereldoorlog. In Utrecht en Den Haag wordt gekeken of een elektrische bus 
stroom van de bovenleiding van de tram aftapt. En komen er langs snelwegen straks ook 
bovenleidingen, maar dan voor elektrisch rijdende vrachtauto’s? 

RIJKERT KNOPPERS

Dat elektrische auto’s in incidentele gevallen 

gratis hun accu kunnen opladen is bekend, 

maar de elektrische bus op lijn 2 in Utrecht 

pakte het afgelopen zomer wel heel erg ge-

haaid aan: als er even geen tram aankwam stopte deze 

“Rijdende Batterij” bij een tramhalte en tapte daar bin-

nen enkele minuten met behulp van een pantograaf 

elektriciteit van de bovenleiding af. Stroom die eigen-

lijk van de trammaatschappij is, zou je zeggen. Vervol-

gens kon de bus met een volgeladen accu weer 50 kilo-

meter vooruit. 

Goed, het zal in de praktijk wel loslopen met dat gratis 

rijden van deze elektrische bus, want zowel de bus-

diensten als de tramdiensten vallen in Utrecht onder 

de verantwoordelijkheid van vervoerder U-OV, feit is 

wel dat het dubbele gebruik van de tramleiding voor 

beide partijen aantrekkelijk kan zijn. “Het is niet een 

techniek die zaligmakend is, de apparatuur die je no-

dig hebt om een batterij te laden bevindt zich aan 

boord van de bus, en dat maakt de bus zwaarder, waar-

door je minder passagiers kunt vervoeren,” verklaart 

Erik Koopman, Business Development Manager bij 

Siemens, het bedrijf dat in dit project actief is. “Het 

voordeel daarentegen is dat er geen oplaadstation voor 

de conversie van wisselstroom naar gelijkstroom in de 

infrastructuur nodig is, wat ruimte bespaart.” Volgens 

Koopman is het voor de elektrische bus niet noodzake-

lijk om dichtbij het tracé van de tram te zijn, het is ook 

mogelijk om aftakkingen van de bovenleiding te ge-

bruiken. De demonstratie van een maand in Utrecht is 

daarna herhaald in Den Haag, ook daar onder meer op 

initiatief van Siemens, die met deze aanpak al vanaf 

2012 ervaring opdoet in de Oostenrijkse hoofdstad 

Wenen. “De voornaamste reden om die bus uit Wenen 

naar Nederland te halen was om hier de politiek te 

overtuigen van het nut van het hergebruik van een al 

aanwezig tramnetwerk,” aldus Koopman. “De aanpas-

sing voor het laten rijden van deze bus kost slechts en-

Nieuwe toepassingen van elektrische bovenleidingen.

kele duizenden euro’s en een paar uur sleutelen, meer 

is er voor deze aanpak niet nodig.” Wanneer een derge-

lijke bus rijdend stroom van een bovenleiding zou wil-

len laden, zoals een trolleybus, liggen de technische 

eisen anders en moet de bus volledig geïsoleerd zijn. 

Dit is niet het enige voorbeeld van het gebruik van 

bovenleidingen voor het elektrisch vervoer, want zowel 

in Duitsland, Zweden als in de Amerikaanse staat Cali-

fornië doet Siemens onderzoek naar de mogelijkheid 

om vrachtauto’s al rijdend van stroom te voorzien. In 

Zweden is bijvoorbeeld een 2 kilometer lange boven-

leiding aangelegd op de E16 ten noorden van Stock-

holm, waar twee vrachtauto’s van Scania sinds juni 

2016 elektrisch rijden. Volgens gegevens van Siemens 

verplaatsen elektrische vrachtauto’s zich op deze ma-

nier twee keer zo effi  ciënt, vergeleken met conventio-

neel aangedreven vrachtauto’s, onder meer omdat het 

mogelijk is de remenergie terug te winnen. “Deze tech-

niek is niet helemaal te vergelijken met de eBus,” aldus 

Koopman. “Want hier gaat het om hybride vrachtau-

to’s. Op het eHighway gedeelte krijgen ze stroom van 

de bovenleiding; daarna neemt de dieselgenerator 

het over. Deze generator drijft de elektromotor aan.” 

Siemens gaat nu, als vervolg op de eerdere proefne-

mingen, op de A5 bij de luchthaven van Frankfurt tien 

kilometer eHighway aanleggen.
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FIETS VERSUS
BENENWAGEN?
Vroeger was niemand de auto uit te krijgen, nu wil niemand de fi ets laten staan. Sinds 
kort loopt er een discussie over de mogelijkheid de groei van het fi etsverkeer aan ban-
den te leggen, omdat - met name in Amsterdam - de voetganger geen kant meer op 
zou kunnen. Wenselijk om in te grijpen? En zo ja: hoe dan? 

RIJKERTKNOPERRS 

Het gemeentebestuur van Groningen wil 

voetgangers in het centrum ruim baan ge-

ven. Tussen het Hoofdstation en Zernike 

in de binnenstad komt een zogenaamde 

Slimme Fietsroute. Die moet fi etsers verleiden niet 

meer langs drukke plekken in het centrum te rijden. 

Dit bericht zal Ton Venhoeven, oprichter van Venhoe-

venCS architecture + urbanism met instemming hebben 

ontvangen. Het in Amsterdam gevestigde bureau treedt 

sinds enige tijd naar buiten met de boodschap dat er 

te veel fi etsers door stedelijke centra rijden, bijvoor-

beeld in Amsterdam en Utrecht. Het zou beter zijn om 

voetgangers meer ruimte te gunnen en grote verkeers-

stromen met openbaar vervoer af te wikkelen. 

“In de binnenstad van Amsterdam veroorzaakt de 

fi ets behoorlijk wat overlast, wat vaak leidt tot gevaar-

lijke situaties,” vertelt Venhoeven. “Er zijn bijvoorbeeld 

regelmatig fi etsfi les op smalle fi etspaden waardoor de 

agressie toeneemt.” Venhoeven wijst er op dat voor de 

auto een gediff erentieerde benadering geldt, met volle-

dig autovrije gebieden en gebieden waar auto’s 30 km/

uur of 50 km/uur mogen rijden. “Dit terwijl elke fi etser 

gewoon kan doen wat hij wil. We moeten inzetten op 

een inclusieve stad en goede openbare ruimte maken 

zodat gezinnen met kinderen in de stad kunnen blijven. 

Door te veel verkeer door een relatief klein oppervlak te 

persen, is het de afgelopen jaren heel snel bergafwaarts 

gegaan met de openbare ruimte. Er is wel veel geïnves-

teerd in verfraaiing van de bestrating en trottoirbanden, 

maar de ruimte voor de voetganger is sterk afgenomen.”  

Volgens Venhoeven zou een oplossing zijn om een 

hoofdnet fi ets 2.0 aan te leggen dat met brede fi ets-

wegen gericht is op doorstroming. Alle verkeersstro-

men die te veel in omvang groeien vragen immers een 

collectieve aanpak. Hij ziet daarom ook reikhalzend uit 

naar de komst van de Noordzuidlijn en pleit voor meer 

nieuwe metro en lightrailverbindingen in de metro-

poolregio. En dan liever in combinatie met deelfi etsen 

Ook discussie over de fi ets in een leefbare stad 

dan met slecht gebruikte fi etsen die te veel ruimte op 

straat claimen.

Selectief

Myriam Corzilius, oprichtster van het Amsterdamfi ets-

museum is niet erg gelukkig met de uitspraken van 

Venhoeven. “Ik ben absoluut niet tegen voetgangers, 

maar ik ben er wel op tegen om uitsluitend voor één 

groep te kiezen,” vertelt ze. “Een belangrijk punt is dat 

fi etsers niet zullen overstappen naar openbaar vervoer, 

want dat kost veel meer tijd. Fietsers verplaatsen zich nu 

eenmaal niet alleen van A naar B, maar ze zijn voortdu-

rend op weg naar school, werk, winkels, afspraken, het 

café, of noem maar op. Het voordeel van fi etsen is ver-

der, dat het duurzaam is en bovendien gezond! In een 

volgepropte metro krijg je echt minder beweging!” 

Volgens Corzilius zou het beter zijn om in de binnen-

stad meer auto’s te weren, en de vrijkomende parkeer-

plekken te reserveren voor fi etsverkeer. Een andere 

mogelijkheid is in haar ogen om in de Amsterdamse 

grachtengordel één gracht te bestemmen voor voet-

gangersverkeer, een andere gracht voor fi etsverkeer, 

en de derde gracht voor goederentransport. “Het lijkt 

me - kortom - geen goed idee om van de binnenstad 

een groot Madurodam te maken, waar iedereen om-

heen moet fi etsen.”

VERVOER EN INFRASTRUCTUUR 
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RIJP MAKEN VOOR 
GROOT GELDROO
Duurzame innovaties stranden vaak bij het opschalen. Het Gelders Energieakkoord 
(GEA) wil een brug slaan naar de grote institutionele beleggers. Zonder hen maakt 
de energietransitie weinig kans van slagen. Het aanbod: gedegen businesscases 
met een laag risicoprofi el. 

ADDO VAN DER EIJK

Het Gelders Energieakkoord (GEA) wil 

meters maken. De inzet: een klimaat-

neutraal Gelderland in 2050. Ruim 140 

partijen - overheden, bedrijfsleven en 

organisaties – scharen zich achter het manifest. Een 

Gelderse energietransitie kost een duit. Maar liefst 

75 miljard euro, schat Reinder Boon, partner van 

Innovatiepartners. Voor onder meer het verduurza-

men van het woningbestand; een duurzame energie-

voorziening; de ombouw van vervoer naar full-electric 

en waterstof. “De overheid kan deze fi nanciële opgave 

niet alleen dragen. Grote private investeerders, institu-

tionele beleggers en banken moeten gaan investeren. 

Anders komt de transitie er niet”, legt Boon uit. De 

energietransitie vraagt om nieuwe technologische 

doorbraakinnovaties. “Kansrijke innovaties halen 

het nu vaak niet omdat ze voor institutionele beleggers 

te klein en te risicovol zijn.” Investeerders zijn soms 

ook huiverig voor duurzaamheidsprojecten, omdat ze 

amateurisme en hobbyisme vrezen. 

Risicoprofi el verlagen 

Het risicoprofi el verlagen. Dat is volgens Boon de 

sleutel tot succes. “Financieren draait om risico. Een 

lager risico maakt het investeren in duurzame innova-

ties aantrekkelijker.” Beleggers staan te popelen, stelt 

Antoine Driessen, directievoorzitter van Rabobank 

Rijk van Nijmegen. “Privaat geld is hard nodig voor 

de Gelderse energietransitie. De fi nanciële markt wil 

de Gelderse transitie graag fi nancieren. Maar ze stelt 

wel randvoorwaarden. Grote institutionele investeer-

ders vragen een zekere schaalgrootte, risicospreiding, 

zekerheid en ondernemerschap.” Als voorbeeld noemt 

Driessen het verduurzamen van de Gelderse woning-

bouw. “Gas eraf, zonnepanelen erop, isoleren: het 

verduurzamen is een enorme opgave. Institutionele 

beleggers willen investeren, maar niet in één woning. 

Zij willen duizenden woningen. De uitdaging is om 

Steek publiek geld in versterken businessplan

vraag en aanbod met elkaar te verbinden.” 

De energietransitie is volgens Driessen geen keuze, 

maar bittere noodzaak. Een overlevingsstrategie, 

noemt hij het, ook voor investeerders. “We gaan in de 

toekomst van het gas af, weg van fossiele grondstoff en, 

naar zon- en windenergie en waterkracht. De fi nancië-

le sector gaat hierin mee. De maatschappij dwingt dat 

af. Nu al is duurzaam ondernemen een vast onderdeel 

van een fi nancieringsaanvraag.”

Financiële strategie 

Het Gelders Energieakkoord wil de kloof naar private 

fi nanciers overbruggen. Voor de tafel Businessonder-

steuning - één van de zeventien GEA-thematafels 

waar deelnemers als Boon en Driessen aanschuiven - 

ontwikkelde Innovatiepartners een fi nanciële strategie. 

Een denklijn, noemt Boon het. “Een stappenplan om 

concrete duurzame initiatieven te begeleiden en bij 

grote institutionele beleggers te brengen.” Het stap-

penplan bestaat uit drie sporen: innoveren, imple-

menteren, opschalen. “Wij richten ons vooral op het 

tweede spoor: het valideren en implementeren van 

de businesscase. Dat doen we door met publiek geld 
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businessplannen te versterken. De kwaliteit van busi-

nessplannen is vaak te laag. Investeerders gaan niet 

met wankele plannen in zee.”

Boon ziet graag meer focus. Zijn fi nanciële strategie 

biedt ondersteuning, maar alleen voor koplopers. 

“Wij willen dat publieke gelden doelgericht ingezet 

worden. Anders ontstaat versnippering door een 

veelheid aan projecten, die subsidie krijgen om de 

onrendabele top te fi nancieren. Wij laten niet duizend 

bloemen bloeien, maar enkele van hoge kwaliteit. 

Die bloemen helpen we. Maar daar staat iets tegen-

over: de kennis die we opdoen, stellen we gratis be-

schikbaar aan anderen.” 

Kennisvouchers 

Een goed businessplan - dat fi nancieel en organisato-

risch staat als een huis - vraagt de nodige ondersteu-

ning en advies. “Sinds afgelopen zomer zoeken we 

pro-actief naar businesscases, waarvan we menen dat 

ze ondersteuning kunnen gebruiken. Wij identifi ceren 

projecten waar muziek inzit en helpen ze verder in 

het proces. We mikken op innovatieprojecten met een 

inmiddels bewezen technologie”, vertelt Jan Jonker, 

senior projectmanager van Ontwikkelingsmaatschap-

pij Oost NL. Hij schuift aan bij de GEA-tafel Busi-

nessondersteuning. “Wij valideren en versterken de 

plannen, begeleiden de ontwikkeling van business-

cases en de werving van fi nanciering. Daarbij focussen 

we op plannen en ideeën met een grote impact voor 

de energietransitie.”

De provincie Gelderland stelt geld voor kennisvou-

chers beschikbaar. Een voucher tilt de businesscase 

naar een hoger plan. Dit jaar zijn er 25 beschikbaar, 

volgend jaar ook. De animo is groot, constateert Jonker. 

Inmiddels hebben hij en zijn collega Joep Koene tien 

tot vijftien cases onder de loep. “De eerste zeven vou-

chers hebben we reeds verstrekt”, zegt Koene. Het type 

projecten verschilt sterk: van elektrische deelauto’s tot 

duurzame binnenvaart. Eén van de vouchers betreft 

een mogelijke waterkrachtcentrale in de Maas. Koene: 

“Twee Gelderse gemeenten wilden zo’n centrale reali-

seren, maar liepen vast in het traject. Wij hebben ze in 

contact gebracht met een ondernemer in ons netwerk. 

Royal HaskoningDHV kan een studie uitvoeren naar de 

bottlenecks. Met een kennisvoucher fi nancieren wij de 

helft. Ander voorbeeld: een bedrijventerrein dat wil 

verduurzamen. Met onze voucher huren ze een expert 

in.” Kansen ziet Jonker ook in een all-electric warmte-

net op wijkniveau. 

Drijvend zonne-eiland

Etienne Schiff elers trekt één van de voucherinitiatie-

ven. Als parkmanager maakt hij zich sterk in voor 

verduurzaming van bedrijventerreinen in Overbetuwe. 

“Binnen vijf jaar willen wij, op verzoek van de onder-

nemers, een bedrijventerrein volledig energiepositief 

maken”, vertelt Schiff elers. In gesprek met Oost NL ont-

stond het idee om een kennisvoucher aan te vragen. 

“Wij gebruiken de voucher van tienduizend euro voor 

twee duurzame projecten: het warmtenet en het drij-

vend zonne-eiland. Zowel in Arnhem als Nijmegen ligt 

al een warmtenet. Wij onderzoeken de optie om beide 

netten met elkaar te verbinden. De verbinding loopt 

dan dwars over ons bedrijventerrein.” 

Met het drijvend zonne-eiland heeft Schiff elers een 

wereldprimeur in huis. Midden in de Aamseplas op 

bedrijventerrein De Aam wil Betuwe Energie Coöpe-

ratie (BEC) een zonnepanelenveld realiseren van drie 

voetbalvelden groot. De locatie maakt het uniek. 

Duurzame innovaties stranden vaak bij het opschalen. 

Het Gelders Energieakkoord (GEA) wil een brug slaan 

naar de grote institutionele beleggers. Zonder hen 

maakt de energietransitie weinig kans van slagen. 

Het aanbod: gedegen businesscases met een laag 

risicoprofi el. 

“Voor zonnepanelen op land moet je een grondprijs 

betalen. Op een plas is het gratis. Daarnaast koelt het 

water de panelen en kan het drijvende zonne-eiland 

draaien, zodat het meedraait met de zon. Het energie-

rendement pakt daardoor hoger uit.” Geschatte meer-

opbrengst: 30 tot 35 procent. De techniek is volgens 

Schiff elers reeds bewezen. De voucher zet hij in voor 

de koppeling met de ondernemers van het bedrijven-

terrein. “Een gezamenlijke energiecoöperatie, lokale 

energieopslag, direct aan ondernemers leveren: onder-

zoek zal uitwijzen hoe we de businesscase rond kun-

nen krijgen. Werkt het model, dan kunnen we het op 

meerdere plekken uitrollen.”

Parkmanager Etienne Schiffelers  (r.) met zonnepaneelspecialist Hans Bruggeman (l.) bij de Aamseplas 

model, 

ollen.”
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Beeldverhalen doen iets met ons brein, hebben 
bij uitstek de kracht om verandering te versnellen. 
Wat je denkt, begint met wat je ziet, aldus Waterfi lm 
Producties

Waterfi lm Producties is een label van producent/

regisseur Jeppe van Pruissen (1973). Hij groeide op in 

een gezin waar-in het veel ging over maatschappij & 

milieu. “Bij ons thuis geen auto, en het afval scheiden 

werd er doorgevoerd tot op het niveau van het thee-

zaknietje.” Misschien daarom, als reactie, hadden zijn 

studies - RO en planologie, opleiding Bedrijfskader 

(“maar niets afgemaakt”) - en diverse baantjes, o.m. bij 

een bank en uitgeverijen, weinig met duurzaamheid te 

maken.“Totdat ik een wereldreis van 1,5 jaar ging ma-

ken met een fotocamera in mijn rugzak. Die ervaring 

bracht me terug bij de verwondering over de wereld en 

betrokkenheid bij hoe het er daarin aan toegaat. Ik wil-

de beelden die ik opdeed met anderen delen en ging in 

2007 naar de Fotoacademie. Ik zette dat in 2010 stop 

wegens drukte, o.a. door gezinsuitbreiding, maar wist 

toen duidelijk hoe ik door wilde: communiceren met 

beeldverhalen. Maar dan wel met fi lm, een nog krach-

tiger medium voor beeldverhalen. Ik richtte een eerste 

label – NoNonsensevideo - op.”  

 

Direct al met een maatschappelijke focus?

“Ik zocht het wel gelijk in opdrachtgevers met een 

maatschappelijk doel: fi lms voor diverse onderwijs-

instellingen, werk voor NGO’s als Simavi en Vluchte-

lingenwerk. Daar liggen niet de grootste budgetten, 

maar dit boeide me, en het gaf mij als fi lmmaker de 

gelegenheid om veel vlieguren te maken.

Begin 2016 ben ik het label Waterfi lm Producties ge-

start met de uitgesproken ambitie om een rol te spelen 

in het bewegen van mensen in een wereld die ingrij-

pend moet veranderen en deels al disruptief aan het 

veranderen is. Ik geloof in de kracht van beeldverhalen 

om ons brein daarin mee te nemen, want - anders dan 

we denken - functioneert dat brein helemaal niet zo 

rationeel calculerend als we denken. Die invalshoek 

sloot ook mooi aan bij de aanpak van MaatschappijWij, 

een online inspiratieplatform om Nederland socialer 

en duurzamer te maken. Vanuit het idee dat er niet 

zoiets als een blauwdruk klaarligt, maar dat je verder 

komt door het zelf, samen met anderen te doen - daar-

bij geïnspireerd door de vele mooie initiatieven die er 

al zijn om de maatschappij te verbeteren. Maatschap-

pijWij wil die initiatieven in de spotlight zetten, en 

nadat ik al een tijdje breder met dit platform over de 

opzet had meegedacht ben ik aan die inspirerende 

BEELDEN DIE 
JE BEWEGEN 

WIM VERHOOG

verhalen gaan werken. Interviews voor de camera met 

bijv. duurzaam ondernemer Ruud Koornstra of Ilse 

Griek van Foodwatch en focus op de mens, zijn visie en 

missie. Alleen de sprekende mens als fi lmbeeld.” 

Heb je meer in de pijplijn?

“Ik werk ook aan een documentaire over de link tussen 

verduurzaming en het fi nanciële systeem, waar de be-

langrijke knoppen zitten waaraan je zou willen draaien 

om echt verandering te krijgen. Heel spannend, want 

het behandelt de grote vraag of nota bene de fi nanciële 

sector in staat is een nieuw narratief voor een duurza-

me economie te creëren. Van ‘groei’ naar ‘vooruitgang’. 

Ik ben geïnspireerd door Caroline van Leenders van 

RVO die een talk hield die me op dat spoor zette. Ik 

hoop de documentaire in 2018 af te hebben. Ik zoek 

nog aanvullende fi nanciering, maar ben al voorbij een 

point of no return: die docu komt er hoe dan ook.

En er is verder nog zoveel te doen om de transitie te 

versnellen. Ik was pas op het duurzaamheid forum 

‘Springtij’ en trof daar een geweldig gezelschap van 

mensen die bevlogen met duurzaamheid bezig zijn, 

maar veel te weinig mensen met een communicatie-

achtergrond. Terwijl nog zoveel mensen - als ik alleen 

al kijk naar mijn vriendenkring of buurtgenoten - nog 

geen fl auw idee hebben van wat er gaande is in de we-

reld en wat zij écht moeten doen om de wereld duur-

zamer te maken. We moeten doorzoeken naar de beste 

manier om - wat Jan Terlouw noemt – ‘het gemis van 

een langetermijn-gen’ bij de mens te compenseren. 

Daarbij geloof ik in het medium dat ik heb gekozen. 

Bewegende beelden die je bewegen. Wat je denkt be-

gint met wat je ziet.”              www.waterfi lmproducties.nl 

                                                                 www.maatschapwij.nu



Vanaf 25 mei 2018 kan niemand er meer omheen: dan 
treedt de Europese wetgeving over het verwerken van 
persoonsgegevens, de AVG, in werking.
 
Grip op de AVG gaat verder dan alleen de eisen en regels, en richt zich 
juist op de gedachte áchter de eisen. Het zet de beginselen van de 
privacywetgeving uiteen, zodat u de kennis opdoet om de AVG naar haar 
bedoeling in te vullen op een manier die past bij uw organisatie. 

www.wolterskluwer.nl/shop
in onze shop bestelt u zonder verzendkosten

When you have to be right

Grip op de AVG
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Nog even en 
we zijn geen 
fi etsland meer

Fietsen is alom aanwezig in de media, het 

onderwerp is hot in Nederland. Recent 

weer over de voordelen en overlast van 

deelfi etsen (strooifi etsen?) in Amsterdam 

en Rotterdam, over snelfi etsroutes tussen 

steden in verschillende provincies of over 

de opening van de grootste fi etsenstalling 

ter wereld in Utrecht. 

Natuurlijk zijn we een fi etsland en wordt er 

in ons land het meest gefi etst van alle lan-

den in de wereld, hebben we de meeste 

fi etsen per hoofd van de bevolking. De 

milieuvoordelen van fi etsen zijn evident, 

nul uitstoot, geen lawaai, goed voor de 

gezondheid van de fi etser, goed voor de 

luchtkwaliteit, bereikbaarheid en de eco-

nomie van veel drukke binnensteden. 

Het fi etsen (en dus het milieuvoordeel) kan 

nog veel meer groeien zeker als je weet 

dat 1 op 4 werknemers op de fi ets naar 

het werk gaat, terwijl 70% van alle werk-

nemers binnen 15 kilometer van het werk 

woont. Een afstand die goed te fi etsen is, 

zeker met een elektrische fi ets. Willen we 

dat bereiken, dan is het van groot belang 

dat iedereen op jonge leeftijd leert fi etsen 

en aan het verkeer leert deel te nemen. 

Helaas dreigt dat in veel gemeenten dui-

zenden kinderen opgroeien die niet meer 

leren fi etsen en ook geen verkeersexamen 

meer doen op de basisschool.

Fiets-DNA?

Maar fi etsen zit toch in het DNA van de 

Nederlander? Alle kinderen leerden im-

mers het fi etsen al op jonge leeftijd. We 

kennen allemaal de beelden van vaders of 

moeders hardlopend naast de jonge spruit 

die al wiebelend en trappend probeert 

overeind te blijven op de eerste kinderfi ets 

zonder zijwieltjes. Veel kinderen konden 

al fi etsen in de eerste klassen van de 

basisschool en in groep 6/7/8 kregen alle 

kinderen verkeersles, zodat ze ook de 

verkeersregels kenden en zelfstandig 

konden fi etsen naar bijvoorbeeld de 

middelbare school. 

Dat kinderen goed en veilig kunnen fi etsen 

heeft allerlei voordelen: kinderen die al 

vroeg leren deelnemen aan het verkeer, 

op de fi ets, zorgen voor minder ongeluk-

ken (jong geleerd, oud gedaan!), groeien 

gezonder op omdat ze voldoende bewe-

gen en leren zich zelfstandig te verplaat-

sen naar bijvoorbeeld de bibliotheek of 

het sportveld. 

Verkeersexamen verdwijnt

Wat gaat er fout? Niemand die het precies 

kan zeggen, maar de schattingen zijn dat 

ongeveer 50% van de basisscholen in 

Nederland niet meer meedoet aan het 

praktisch verkeersexamen op de fi ets. 

Met name in de wat grotere gemeenten en 

in veel achterstandswijken laten scholen 

dat examen aan zich voorbijgaan. In een 

stad als Rotterdam bijvoorbeeld geldt dat 

voor meer dan 60% van de scholen. 

Als oorzaken worden genoemd: angst 

van ouders om hun kinderen los te laten in 

het verkeer; een verkeersonveilige school-

omgeving; en het feit dat gezinnen met 

weinig geld zich de aanschaf van een fi ets 

voor hun kind of kinderen niet kunnen ver-

oorloven. Voor wat betreft de scholen zelf 

heeft het verkeersexamen vaak geen prio-

riteit, met name in achterstandswijken. 

De nadruk ligt vooral op taal en rekenen. 

Tot slot zijn er nog de bezuinigingen van 

gemeenten op de bekostiging van het ver-

keersexamen. Kortom een complex aan 

oorzaken en dus lastig om te veranderen.

Voorbeelden van succesvolle aanpak 

In Rotterdam Zuid (Fietsen op Zuid) heeft 

de gemeente een experiment mogelijk ge-

maakt op twee basisscholen. Op deze 

scholen hadden veel kinderen in groep 7 

en 8 geen fi ets; kon meer dan de helft van 

de kinderen niet fi etsen; en werd niet mee-

gedaan aan het verkeersexamen. 

Het afgelopen schooljaar hebben alle kin-

deren leren fi etsen via een nieuwe aanpak 

van de BMX-fi etsschool; hebben de kinde-

ren die geen fi ets hadden een opgeknapte 

fi ets ter beschikking gekregen via het 

ANWB kinderfi etsenplan; is samen met 

kinderen en ouders een plan gemaakt om 

de schoolomgeving veiliger te maken; en 

hebben bijna alle kinderen uiteindelijk het 

verkeersexamen gehaald. Een intensieve 

aanpak, maar hij werkt. 

Hoe zorgen we dat we fi etsland blijven?

Gelukkig zijn er meer van dergelijke initiatie-

ven in het land (School op Seef; Utrecht 

fi etst; veel initiatieven in de Noordelijke 

provincies), maar het is een druppel op een 

gloeiende plaat, omdat veel projecten af-

hankelijk zijn van incidentele subsidies, 

omdat gemeenten of ministeries hier geen 

beleid voor hebben. En dat gemeentelijk 

beleid is wel wat er moet komen, als we 

tenminste willen dat kinderen veilig en ge-

zond aan het verkeer kunnen deelnemen. 

En dat ze op de fi ets naar de middelbare 

scholen kunnen en dan ook de verkeers-

De schattingen zijn dat ongeveer 
50% van de basisscholen in Neder-
land niet meer meedoet aan het 
praktisch verkeersexamen op de 
fi ets. Zonde van onze koppositie als 
fi etsland, slecht voor milieu en ge-
zondheid. Tijd om het tij te keren,
aldus Hugo van der Steenhoven, 
adviseur duurzame mobiliteit.
De voorbeelden zijn er al. 

HUGO VAN DER STEENHOVEN
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regels kennen en niet en masse op de 

brommer stappen of in de auto, maar ook 

op hun 16de en later, als ze naar werk 

gaan, de fi ets pakken voor de korte afstand 

en de ebike voor de middellange afstand. 

Actie is dus nodig en die lijkt er te komen. 

Vorig jaar hebben vertegenwoordigers van 

het Ministerie van I&M, gemeenten en 

provincies, onder de naam ‘Tour de Force’, 

een fi etsagenda - 8 speerpunten om het 

fi etsgebruik te verhogen - gemaakt. Een 

van die speerpunten is, om te beginnen in 

de 35 grootste gemeenten, alle kinderen 

weer op de fi ets te krijgen en dat verkeers-

educatie en het verkeersexamen deel uit 

gaan maken van het gemeentelijke ver-

keers- en gezondheidsbeleid.

Alle kinderen weer (veilig) op de fi ets, dat 

is goed voor de ontwikkeling van duurzame 

mobiliteit, nu en in de toekomst, maar het 

zou ook al veel helpen als werknemers die 

op korte afstand van hun werk wonen va-

ker de fi ets gaan pakken. Goed voorbeeld 

doet goed volgen, juist voor hun kinderen.

Hugo van der Steenhoven,

Adviseur duurzame mobiliteit

Meer info: 

FietsenopZuid.nl

tourdeforce2020.nl 

28-29 DECEMBER 2017
Parijs, 5th MacroTrend Conference on 

Energy and Sustainability, www.macrocon-

ference.com/paris-mces.html 

13-14 JANUARI 2018 
New York, Annual Intern. Conf. on Sustai-

nable Development in Applied Sciences & 

Engineering Technology, http://cbconsul-

tant.education/sdae-jan-2018

17-18 JANUARI 2018
Gent, Intersolution, international solar 

energy trade fair, hwww.intersolution.be

30 JANUARI 2018,
Birmingham, Wastewater 2018, conferen-

ce and exhibition, http://events.wwtonline.

co.uk/wastewater/

7-9 FEBRUARI 2018 
Parijs, 7th International Conference on 

Clean and Green Energy (ICCGE 2018), 

http://www.iccge.org/

22-25 FEBRUARI 2018
Dresden, HAUS construction fair, 

http://www.baumesse-haus.de 

28 FEBRUARI- 2 MAART 2018
Wels, World Sustainable Energy Days, 

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-

energy-days.html

11-13 MAART 2018 
Barcelona, 8th International Conference on 

Environment Science and Engineering 

(ICESE 2018),http://www.icese.org

21-23 MAART 2018
Salamanca, The International Conference 

on Renewable Energies and Power Quality 

(ICREPQ’18), http://www.icrepq.com

21-25 MAART 2018
Friedrichshafen. eMOBILITY WORLD, 

http://www.ibo-messe.de/ibo-de/

messeinformationen/e-mobility-world.php
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recht te Hoofddorp (Pb 3060, 2130 KB).
Hoewel aan de totstandkoming van deze 
uitgave de uiterste zorg is besteed, aan-
vaarden de auteur(s), redacteur(en) en 
uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten en onvolkomenheden, 
noch voor de gevolgen hiervan. 
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‘  Mijn groene bijbel’

Lucinda Hoogewerf
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Tekst & Commentaar 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Geeft u via korte en glasheldere commentaren snel antwoord op al 
uw vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving. Onmisbaar bij 
het schrijven van een advies, het opstellen van een processtuk of het 
voorbereiden van een zitting. De vierde druk biedt u de allerlaatste stand 
van zaken en kijkt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Volledig vernieuwd 
naar de stand van 1 mei 2017.

Tekst & Commentaar
Gemeentewet Provinciewet
De negende, geheel bijgewerkte druk biedt u direct toepasbare uitleg bij de 
Gemeentewet, de Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr). Bevat circa 1000 (vernieuwde) commentaren. De wetgeving is 
bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017; rechtspraak en literatuur tot
1 april 2017.

Tekst & Commentaar 
Meest geliefd. Meest gebruikt. 

Uiteraard ook online verkrijgbaar! 

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 17.00 uur besteld, morgen op uw bureau

Nieuwe druk!

Nieuwe druk!
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