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Passende groene jassen voor monumentale panden 
Op initiatief van voormalig astronaut Wubbo Ockels startte De Groene Grachten tien jaar geleden met het 
verduurzamen van monumentale panden. Het succes is ongekend. “Het afgelopen decennium hielpen we duizenden 
eigenaren van monumenten op weg om hun pand te verduurzamen”, vertelt oprichter Suze Gehem. 

18 MVO-manager 

van het jaar verricht 

pionierswerk 

Marije Klomp, verbonden 
aan de Radboud Universi-
teit, is ‘MVO-manager van 
het jaar 2022’. Zij is er onder 
meer in geslaagd om duur-
zaamheid onderdeel te ma-
ken van het curriculum van 
álle ruim 24.000 studenten 
aan haar universiteit. 

22 Wholy Greens: 

Meer smaak, minder 

verspilling

Pasta vol spinazie, bieten, 
wortel of pompoen die 
niet geschikt zijn voor het 
winkelschap. Dát is het in 
een notendop het geheim 
van Wholy GreensNaast de 
groente bestaat de pasta uit 
spelt, een supergezonde 
graansoort. 

24 Herstel inheemse 

biodiversiteit verdient 

prioriteit

In Nederland zijn we tussen 
1900 en 2010 bijna 70% van 
de inheemse populatie ver-
loren. Hoog tijd om het tij te 
keren en dit kan: de Natio-
nale DenkTank lanceert 
maar liefst tien concrete 
oplossingen voor de Neder-
landse biodiversiteitscrisis.

32 Opgaven koppelen 

biedt kansen voor 

energietransitie

Energietransitie kan niet los 
worden gezien van andere 
maatschappelijke opgaven. 
Uit onderzoek blijkt dat ei-
genlijk niets een integrale 
benadering in de weg staat. 
Het is een kwestie van de 
goede vragen stellen en de 
juiste spelregels volgen.

Marije Klomp



3FEBRUARI 2023 | NR 1 | MILIEUMAGAZINE

COLUMN

“Hier heb je mijn huis-
sleutels. Gebruiken 
jullie de voorkamer 

maar als kantoor”. Met die woor-
den gaf Wubbo Ockels, Nederlands 
eerste astronaut en daarna onder 
meer professor aan de TU Delft, 
twee van zijn studenten in 2010 
een zeldzaam blijk van vertrou-
wen. Wonend aan de monumen-
tale Amsterdamse Keizersgracht, 
gegraven en gebouwd in het begin 
van de 17e eeuw, bedacht hij dat al 
die eeuwenoude grachtenpanden 
natuurlijk energetisch zo lek als 
een mandje waren. 

Als inmiddels (terecht) UNESCO 
Werelderfgoed mocht je ook alleen 
maar naar de panden kijken. 
Alleen al zoiets heiligschennends 
als dubbel glas aanbrengen, was 
volkomen uit den boze. ‘En toch 
zullen we ook de grachtengordel 
moeten verduurzamen’, bedacht 
Ockels. ‘En trouwens, als verduur-
zamen híer lukt, dan lukt het 
overal’. Met het viereeuwen-
jubileum van de grachtengordel 
in zicht had hij meteen een mooie 
deadline te pakken om te laten zien 
dat het allemaal wel degelijk 
‘modern duurzaam’ zou kunnen. 
Tegen zijn twee veelbelovende 
studenten zei hij: ‘Ik zal graag deu-
ren voor jullie openen, als jullie je 
schouders er onder willen zetten 
om het echt aan te pakken.’  

In dit nummer van Milieu-
Magazine leest u hoe uit zijn 
initiatief eerst een succesvolle 

10 Op naar 10,4 miljard in 2100: 

Hoe meer zielen...

Onheilsprofeten stellen al heel lang dat 
de bevolking exponentieel groeit, terwijl 
de voedselproductie slechts lineair stijgt. 
Maar de zorg over te veel mensen op een 
te klein oppervlakte is veel ouder. Inmid-
dels ziet het ernaar uit dat de wereld-
bevolking nog deze eeuw zal krimpen.

12 Schoenenfabriek maakt werk 

van People Planet Profi t 

De schoenenindustrie is één van de 
meest vervuilende bedrijfstakken. Voor 
EMMA Safety Footwear reden om alle 
pijlen te richten op verduurzaming van 
het productieproces. 

14 De opdracht is circulair 

doen!

Vink Kunststoffen in Didam zet al flink 
wat jaren in op een duurzame koers. Dit 
gaat gepaard met vallen en opstaan. Een 
leerzaam kijkje achter de schermen van 
een circulaire koploper met twee betrok-
kenen van het eerste uur

28 Neem voor uitrol houtbouw 

bomenknuffelaars serieus

Een boek over houtbouw van de hand 
van een filosoof? Jazeker. Marjan Slob 
publiceerde onlangs ‘Door de bomen het 
huis: bouwen met hout’. 

30 Leren van de groeipijnen van 

een start-up

In sneltreinvaart ontspruiten de laatste 
jaren start-ups met circulaire producten. 
Daar komt veel bij kijken, zo blijkt uit de 
ervaring van Grown bio, fabrikant van 
duurzame verpakkingen.
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Vertrouwen

stichting en vandaaruit een baan-
brekend dynamisch bedrijf is ont-
staan met een inmiddels indruk-
wekkende prestatielijst. Het kan 
dus inderdaad overal, zo hebben 
‘De Groene Grachten’ inmiddels 
royaal bewezen.

Daarmee is ook bewezen van welk 
onschatbaar belang goede docen-
ten en goed onderwijs zijn. En hoe 
ongelofelijk belangrijk het is om 
vertrouwen te schenken en ruimte 
te geven aan jongeren - ook al heb-
ben ze nog geen indrukwekkend 
CV. Het getuigt van vertrouwen in 
het eigen oordeel om te durven 
vertrouwen in de nieuwe genera-
tie. Een generatie die de pittige 
taak heeft om een nieuwe samenle-
ving en economie op te bouwen op 
de - excusez moi - puinhoop die de 
huidige generatie van machtheb-
bers en hun kiezers ervan gemaakt 
hebben. Dat die generatie met 
verve invulling aan deze grote uit-
daging geeft, stemt hoopvol.

Wubbo Ockels: 
‘Als verduur-
zamen híer 

lukt, dan lukt 
het overal’
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‘Modules ondersteunen eigenaren bij het 
verduurzamen van hun gebouwen’

‘Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!’, luidt het motto van De 
Groene Grachten. Op initiatief van voormalig astronaut Wubbo Ockels 
startte de organisatie tien jaar geleden met het verduurzamen van 
monumentale panden. Het succes is ongekend. “Het afgelopen decen-
nium hielpen we duizenden eigenaren van monumenten op weg om 
hun pand te verduurzamen”, vertelt oprichter Suze Gehem. De opge-
dane ervaring komt goed van pas bij de uitdagingen die wachten. 
“Er lopen allerlei mooie projecten, waaronder Carré en het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen.”

JAN DE GRAAF

woonhuizen of kantoren geworden. Het zijn 
vaak gebouwen met verouderde systemen 
waar energetisch van alles aan mankeert.” 
Daarom is De Groene Grachten begonnen 
met het opzetten van een database van 
gebouwen die stuk voor stuk een voorbeeld 
vormen voor een veel bredere groep monu-
mentale panden. “Rond deze gebouwtypes 
zijn we kennis gaan verzamelen over hoe je 
ze op betaalbare wijze kunt verduurzamen.” 
Tot haar verbazing bleken de mogelijkhe-
den talrijk, tot wel honderd oplossingen per 
type gebouw, variërend van verschillende 
soorten glas tot mogelijke warmtesyste-
men. “We starten met het verspreiden van 
die kennis via rapporten, maar je wil geen 
dingen maken die al gauw in een la verdwij-
nen. Bovendien wilden we geen traditioneel 
adviesbureau zijn, maar eigenaren daad-
werkelijk op weg helpen met het verduurza-

men van hun panden. Daarom hebben we 
allerlei online modules ontwikkeld, zoals 
een Zelfscan die pandeigenaren zelf al kun-
nen doen. Deze is te vinden op monumen-
ten.nl/zelfscan. Met behulp van onze uitge-
breidere adviestool kunnen nu bovendien 
erfgoedprofessionals eenvoudig een plan 
maken voor het verduurzamen van een 
monumentaal gebouw.”

Leerpunten 
De gekozen aanpak bleek een schot in de 
roos. “Er zijn nu al veertien partijen die met 
onze software plannen aan het maken zijn. 
En onze zelfscan is inmiddels al 15.000 keer 
gebruikt. Dit betekent dat we zo’n meer dan 
10% van alle monumenteigenaren hebben 
bereikt. We weten inmiddels dat de afgelo-
pen tien jaar duizenden historische panden 
daadwerkelijk energiezuinig zijn gemaakt.”

Tien jaar geleden werd Suze 
Gehem door de veel te vroeg 
overleden Wubbo Ockels bena-
derd om werk te maken van 

zijn idee. “Ik was net afgestudeerd als 
industrieel ontwerper en zoekende in wat ik 
wou doen. Mijn vader is architect, waardoor 
ik altijd al veel bezig was met gebouwen. 
Een vriendin van mij kende Wubbo. Hij had 
het idee om eeuwenoude grachtenpanden 
duurzaam te maken. Na een kennismaking 
zei hij simpelweg ‘jij gaat het doen en zeg 
maar wat je nodig hebt’.” Haar eerste salaris 
betaalde Wubbo uit eigen zak. Al snel 
volgde de oprichting van De Groene Grach-
ten. “De naam is afgeleid van ons eerste pro-
ject aan één van de Amsterdamse grachten 
waar het wemelt van de eeuwenoude pan-
den.”

Database
De vraag was vervolgens hoe een mouw te 
passen aan de uitdaging. Een veel voorko-
mend knelpunt is bijvoorbeeld dat histori-
sche panden veelal niet zijn gebouwd voor 
de functie die ze nu hebben. “Kijk maar naar 
de vele pakhuizen in ons land, dat zijn nu 

Passende groene jassen voor 

monumentale 
panden 
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 Tot de verbeelding spreekt de warmte-
koudeopslag ter waarde van 2,5 miljoen 
euro die dit jaar in de tuin van het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen (KIT) wordt 
geplaatst. “Het KIT heeft deze investering in 
minder dan 2 jaar terugverdiend en daar-
mee wordt het monument aardgasvrij.” Eén 
van haar favoriete voorbeelden is het 

gebouw van een studentenvereniging. “We 
zijn er niet alleen in geslaagd om het pand 
aardgasvrij te maken, maar ook om enorm 
veel water te besparen. Zo waren er urinoirs 
waarvan het water constant bleef stromen. 
Een simpele investering in sensoren, bin-
nen drie maanden terugverdiend, maakte 
een eind aan deze verspilling. Op jaarbasis 

wordt sindsdien 840.000 liter bespaard. 
Dergelijke onlogische verspillingen blijken 
juist in oude gebouwen veel voor te komen.” 

De Groene Menukaart
Inmiddels is De Groene Grachten alweer een 
stap verder in het voorschotelen van kant-
en-klare oplossingen. “Eigenlijk zijn dit 
recepten en daarom hebben we ze gebun-
deld in een serie ‘Groene Menukaarten’. 
Deze zijn er zowel op thema, denk aan boer-
derijen of musea, als op gemeentelijk 
niveau.”
 In iedere menukaart op het online plat-
form staat overzichtelijk samengevat wat 
eigenaren van monumenten zoal kunnen 
oppakken om hun panden te verduurza-
men. Denk aan zaken als isoleren, ventile-
ren, verwarmen en quick wins. “Via een 
digitaal 3D-pand krijg je in één oogopslag 
een idee van alle mogelijkheden. Aan de 
hand hiervan kan een pandeigenaar een 
eerste plan maken. Zo bieden we maatwerk. 
In plaats van een gigantische lijst  krijgt de 
bezoeker op gestructureerde wijze inzicht 
in de deeloplossingen.” Als voorbeeld 
noemt Gehem de 55 gemeenten die bij De 

Suze Gehem:
“De komende drie jaar willen we alle monumenten in Nederland van een plan voorzien”

De Hortus
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Groene Menukaart zijn aangesloten. “Stuk 
voor stuk hebben we hun eigen regelingen 
op de menukaarten gepubliceerd. Klik je op 
een menukaart bijvoorbeeld ‘warmtepomp’ 
aan, dan zie je wat voor regelgeving er hier-
voor is bij die gemeente. Wij werden eerst 
platgebeld en nu kunnen mensen zelf ant-
woorden vinden op vragen die het vaakst 
werden gesteld.” 

Aan de hand van het voorbeeld stolpboer-
derijen wordt de meerwaarde van De Groene 
Menukaart hiervoor direct duidelijk. “Deze 
hebben we gemaakt op verzoek van de pro-
vincie Noord-Holland. Ons land telt er zo’n 
zesduizend. Aan de hand van de adviezen op 
de menukaart kunnen ze allemaal vrij een-
voudig 20 tot 30 procent besparen. Zo bereik 
je dus veel sneller resultaat dan wanneer je 
per boerderij een prijzig advies op maat gaat 
maken. Men kan direct aan de slag met de 
eerste stappen.”

Ingegeven door het succes is voor De 
Groene Menukaart een apart online platform 
gebouwd. Een klinkend succes. “Het heeft 
inmiddels meer dan 20.000 bezoekers per 
jaar en draait ook in Portugal en Slovenië. 
Het is onze ambitie om dit platform in ieder 
land met historisch erfgoed te ontwikkelen.”

Ingewikkelde projecten
Ingewikkelde projecten pakt De Groene 
Grachten vaak wel zelf op. De organisatie 
telt zo’n twintig werknemers, veelal innova-
tieve enthousiastelingen die al hun ervaring 
en creativiteit inzetten voor op het eerste 

gezicht onmogelijke projecten. “Voor bij-
zondere, veelal grotere monumentale pan-
den is vrijwel altijd maatwerk nodig, denk 
aan gebouwen als Carré, het Teylers 
Museum en de Amsterdamse Waag. Daar 
leren we namelijk veel van.” Hulpmiddel bij 
ingewikkelde projecten is de tool die De 
Groene Grachten heeft ontwikkeld om een 
gebouw te scannen op mogelijke aanpassin-
gen en oplossingen. “Iets dergelijks bestond 
nog niet. De tool is vooral handig indien er 
toch al plannen liggen voor groot onder-
houd. Met de nieuw opgedane kennis 
maken we onze tool keer op keer wat slim-
mer. Bovendien zijn dit plekken die een rol 
vervullen in onze samenleving. Daarom 
gebruiken we dergelijke bijzondere projec-
ten als hefboom om nog veel meer mensen 
te bereiken.” 

Inmiddels heeft De Groene Grachten 1.193 
pandeigenaren rechtstreeks geholpen te 
verduurzamen. “Circa 10% is maatschappe-
lijk vastgoed. Met deze panden bereiken we 
de meeste CO2-winst, dus onze impact zit 
‘m vooral in die gebouwen.” Dankzij de 
eigen projecten kan de organisatie zichzelf 
bedruipen. “We werken zonder subsidie. 

Een pandeigenaar schakelt ons in en als wij 
goede berekeningen en plannen maken dan 
is dat iets waard. Voor het begeleiden van de 
uitvoering geldt hetzelfde.” Verder neemt 
de organisatie regelmatig zelf het voortouw 
voor innovatieve trajecten. “Een voorbeeld 
is Houtzaagmolen De Otter. In de eerste fase 
heeft de ontwikkelaar van het molenterrein 
ons om advies gevraagd. Vervolgens hebben 
we de uitvoering aan de hand van een road-
map begeleid. Het molenterrein gebruikt 
binnenkort alle lokaal beschikbare energie-
bronnen. De molen werkt al eeuwen op 
wind. De warmtepompen halen de energie 
uit de lucht of via funderingspalen uit de 
bodem. En het meest vernieuwend is een 
aquathermiesysteem die de energie uit de 
Kostverlorenvaart weet te halen.” 

Gratis hulp
Een andere loot aan de stam zijn ontzor-
gingsprogramma’s voor maatschappelijk 
vastgoed. “De financiering komt vanuit de 
RVO. Pandeigenaren in de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en 
Noord-Brabant kunnen zich bij ons melden 
en kunnen dan gratis hulp krijgen.” 

‘Alle 6.000 stolpboerderijen kunnen vrij 
eenvoudig 20 tot 30 procent besparen’

de Waag Teylers
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De grens over
 Gehem en haar team hebben volop plannen 
voor de komende tien jaar. “De komende 
drie jaar willen we alle monumenten in 
Nederland van een plan voorzien. Dan is 
helder wat er gedaan kan worden.” Het in 
de etalage zetten van afgeronde projecten 
gaat ook meer aandacht krijgen. “We willen 
om die reden nog meer iconische gebouwen 
verduurzamen. Als we meer iconen hebben, 
in combinatie met onze tools, spoort dat 
een heleboel mensen aan om de hand-
schoen op te pakken.” Verder zijn er plan-
nen in de maak om meer de grens over te 
gaan. “ De opgedane kennis en ervaring wil-
len we overal toepassen in Europa.” Dit is 
geen luchtfietserij. “We zijn al gestart met 
de eerste projecten in België, Portugal en 
Slovenië.”

De toekomst ziet Gehem met vertrou-
wen tegemoet. “Wij hebben bij de eerste 
projecten twee jaar de tijd genomen om 

deze ingewikkelde materie echt in de vin-
gers te krijgen. Inmiddels hebben we een 
schat aan kennis en ervaring in huis. Inno-
vatie en acceptatie gaan nu heel snel. 
Neem de warmtepomp. Toen we begon-
nen moesten we uitleggen wat zo’n appa-
raat kan en nu is het bijna de norm. Boven-
dien kunnen we dankzij de thematische en 
digitale benadering de komende tijd een 
veel bredere groep mensen bereiken dan 
in onze beginjaren. En van ieder project 
leren we bovendien zelf weer. Kennis die 
we vervolgens met onze tools voor ande-
ren beschikbaar stellen.” 
 Bij dit alles speelt het gedachtegoed van 
Wubbo Ockels in haar achterhoofd nog 
steeds mee. “Zijn motto van ‘als het hier 
kan, dan kan het overal’ voor monumen-
tale panden heeft niets aan actualiteit 
ingeboet. Onze projecten zijn leerstof voor 
iedereen die werk wil maken van verduur-
zamen. Dit moet ook, want de urgentie is 
hoog. Nog veel meer dan tien jaar geleden 
weten we immers wat de wereld te wach-
ten staat als de klimaatverandering niet 
wordt afgeremd.”   lll

Magazine

In het kader van het jubileum is het magazine De Groene 

Grachten uitgebracht. De glossy staat vol duurzame 

mo(nu)menten, tips voor energiebesparing, slimme tools 

en de totale impact van het afgelopen decennium. Ook is 

een top 10 opgenomen van algemene aanpassingen die 

iedereen kan overwegen. Scan de QR-code om het maga-

zine te downloaden. 

‘RVO financiert de ontzorgingsprogramma’s 
voor maatschappelijk vastgoed’

De Otter
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700.000 kilo voedsel 
gered van verspilling
De verkoop van restproducten zit in de lift. De cijfers liegen 
er niet om: in 2022 heeft online supermarkt Foodello maar 
liefst 700.000 kilo voedsel van verspilling gered. 

Foodello verkoopt producten 

die de supermarkt niet halen of 

daar uiteindelijk niet worden 

verkocht, maar die kwalitatief 

en qua voedselveiligheid nog 

prima in orde zijn. Dat kunnen 

seizoensgebonden producten 

zijn, producten waarvan de 

houdbaarheidsdatum dichter-

bij komt, een product wat uit 

het assortiment verdwijnt of 

waar een drukfout op de ver-

pakking staat. Afgelopen jaar 

zijn onder meer 30.000 kilo 

rijst, 100.000 repen ontbijt-

koek, 33.000 potten pinda-

kaas, 11.150 pakken hagelslag 

en 165.000 koffiecups van de 

verspilling gered.

Bas Dekker, marketingma-

nager van Foodello, verwacht 

dat Nederlandse consumenten 

in 2023 de ingezette lijn van 

kostenbesparing voortzetten. 

“Door te kopen bij Foodello 

lever je niets in op kwaliteit en 

voedselveiligheid, maar be-

spaar je zinvol kosten omdat je 

tegelijkertijd actief bijdraagt 

aan het verminderen van voed-

selverspilling.” 

EveryWear produceert 3D-
geprinte duurzame brillen.
Hierdoor is de ecologische 
voetafdruk veel kleiner dan 
die van traditionele brillen.

Veel zonnebrillen worden ge-

maakt van het vervuilende 

acetaat zonnebrillen. En dan 

ook nog eens in fabrieken in 

Azië waar mensenrechten en 

veiligheid niet de hoogste prio-

riteit hebben. Ook ontstaat er 

tijdens het productieproces 

veel afval. EveryWear biedt 

een alternatief door de brillen 

te 3D-printen, waarbij 98% 

van het materiaal wordt benut. 

Dit zorgt voor minder afval en 

een meer efficiënte productie. 

De productie vindt in Europa 

plaats, wat helpt bij het ver-

minderen van de ecologische 

voetafdruk van het transport. 

Daarnaast gebruikt EveryWear 

plantaardige materialen.

Eerste vervuilvrije 
zonnebril

Het Nederlandse duurzame was- en 
zeepmerk Seepje heeft € 4,2 miljoen op-
gehaald. De kapitaalinjectie is afkom-
stig van ABN AMRO Sustainable Im-
pact Fund (ABN AMRO SIF) en Fair 
Capital Impact Fund. 

Seepje werd in de afgelopen vijf jaar maar 

liefst tien keer zo groot. Met het nieuwe kapi-

taal wil de Haagse onderneming haar positie 

in Nederland en België versterken door mid-

del van een uitbreiding in het aanbod van 

duurzame zeepproducten. Ook wil Seepje 

verder internationaliseren en haar maat-

schappelijke impact vergroten met meer echt 

duurzame innovaties in het schap. 

Seepje beoogt een nieuwe norm te stel-

len door de zeepsector continu te verduur-

zamen. Zo is meer dan 99,8% van hun in-

grediënten van natuurlijke oorsprong, dus 

zonder op aardolie gebaseerde reinigers, 

synthetische geurstoffen en microplastics. 

De producten worden verkocht bij meer 

dan 6.000 verkooppunten in Nederland, 

België en de DACH-regio, waaronder Albert 

Heijn, Jumbo en PLUS. 

Al langer blijkt Seepje in staat toonaan-

gevende impactinvesteerders aan zich te 

binden, zoals DOEN Participaties, opgericht 

door de Nationale Postcode Loterij en Fair 

Capital Impact Fund uit Muiden. Seepje is 

volgens Eric Buckens, Investment Director 

ABN AMRO Sustainable Impact Fund, een 

echte marktveranderaar. “De radicale ver-

schuiving naar natuurlijke ingrediënten en 

eerlijke betaling in de keten zijn goed voor 

de planeet én sluiten aan bij de snelgroei-

ende vraag van steeds meer bewuste, 

duurzame consumenten.”

Seepje krijgt kapitaalinjectie 
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D
e bekende wintersportgebieden tonen 
deze winter wekenlang geen sneeuw-
witte Alpen, maar een weinig aantrekke-
lijk beeld met smalle stroken kunst-

sneeuw. Klimaatactivisten verzetten zich tegen de 
water- en energievretende sneeuwkanonnen en 
hotel eigenaren geven veelzeggend aan dat hun 
accommodatie ook uitstekend gelegen is voor wan-
deltochten en mountainbiken. En er zijn meer opval-
lende veranderingen. Zo kennen we inmiddels ook te 
droge zomers en te natte winters, rap smeltende glet-
sjers en het steeds vaker voor onze kust verschijnen 
van hier ongewone zeedieren. 

Voor wie wetenschappelijke IPCC-rapporten en door-
wrochte beleidsnota’s minder toegankelijk zijn, 
maken al deze rariteiten onmiskenbaar duidelijk dat 
het niet goed gaat met het klimaat! Tijdig handelen 
op basis van kennis en inzicht is een olympische 
prestatie. Dagelijkse problemen en andere urgente 
kwesties vragen immers ook onze aandacht. Geluk-
kig zijn er tevens gunstige ontwikkelingen, zoals het 
voorspoedig herstel van de ozonlaag. Dit succes 
motiveert tot het bereiken van vergelijkbare presta-
ties op klimaatgebied. 

De Europese Green Deal maakt een betekenisvolle 
aanpak mogelijk. Extern, een voorbeeld voor alle 
contingenten. Intern, een aanpak die ook voor het 
bedrijfsleven navolgbaar is. Zo krijgt de concurrentie 
binnen Europa een gelijk speelveld, terwijl de con-
current van buiten Europa tegen een corrigerende 
CO2-heffing oploopt. 

Het doel van een zero-emissie economie in 2050 is 
noodzakelijkerwijs ambitieus. De uitvoeringstermijn 
van slechts enkele decennia voor een dergelijke veel-
omvattende taakstelling is immers relatief kort. We 
kunnen het ons economisch, ecologisch en maat-
schappelijk niet permitteren om te dralen of om 
minder welkome opties uit te sluiten. Zo zie ik me 
zelf genoodzaakt om mijn aarzelingen over het 
gebruik van kernenergie te heroverwegen: laten we 
openlijk nagaan of verbeterde concepten zoals SMR-
reactoren het wisselend aanbod van zon- en wind-
energie goed en veilig kunnen aanvullen. 

Op deze plaats heb ik eerder aangegeven: what ever it 
takes! Het eenvoudigweg stapelen van bezwaren en 

taboes brengt ons niet verder. Dit geldt ook voor die-
genen die niet zo gecharmeerd zijn van Carbon Cap-
ture and Storage (CCS). Voor een snelle daling van de 
uitstoot door de industrie zullen zij afvang en onder-
grondse opslag van CO2 als overgangstechnologie 
moeten accepteren. 

Ik vind het dan ook een strategische blunder van for-
maat dat MOB, voluit Mobilisation for the Environ-
ment, een bezwaarprocedure is gestart tegen de 
bouwvergunning van het Rotterdamse CCS-project 
Porthos. Zeker, de aanleg levert eenmalig stikstofuit-
stoot op, maar Porthos verlaagt de CO2-uitstoot jaar-
lijks met 2.5 miljoen ton. Om de zwakte van het hui-
dige stikstofbeleid aan te tonen zoekt MOB, naast al 
haar procedures tegen boerenbedrijven, ook enkele 
aansprekende projecten. En strikt professioneel kan 
ik wel respect opbrengen voor de spitsvondige en 
aanhoudende inzet van MOB. Maar het stikstofvraag-
stuk speelt regionaal en zal binnen enkele jaren moe-
ten zijn opgelost. Het klimaatvraagstuk is van mon-
diale aard en zal enkele decennia vragen om opgelost 
te worden. Met een kleiner probleem een groter 
vraagstuk blokkeren vind ik onwijs. Het op basis van 
de eigen affiniteit met stikstof vertragen van een 
belangwekkende klimaatoplossing kan ik volgen 
noch waarderen. Hopelijk biedt de uitspraak van de 
Raad van State over deze kwestie weer voldoende 
perspectief. 

Storend is dat MOB tevens aangeeft dat Porthos twee 
miljard euro subsidie uit de pot voor duurzame ener-
gie krijgt, terwijl dit slechts een garantstelling 
betreft indien de CO2-emissieprijs te laag zou zijn 
voor het starten van een rendabele exploitatie. Met 
de huidige hoge ETS-prijs zal Porthos van deze 
garantstelling weinig tot geen gebruik behoeven te 
maken. Het in de media framen van dit onjuiste 
beeld is MOB onwaardig. Ik zou willen dat MOB een 
vereniging was, dan zou ik nu mijn lidmaatschap 
opzeggen.   lll

Onwijs

‘Met een kleiner probleem 
een groter vraagstuk 

blokkeren vind ik onwijs’
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Op naar 10,4 miljard in 2100

Hoe meer
zielen...

De vrees voor overbevolking gaat verbazingwekkend ver terug in de tijd. 
Maar de werkelijkheid logenstraft telkens weer de sombere verwachtin-
gen. In onze tijd klinkt steeds vaker de analyse dat overbevolking niet de 

kern van het probleem is.

FANTA VOOGD

De bekendste onheilsprofeet 
van de overbevolking is pre-
dikant, econoom en demo-
graaf Thomas Malthus (1766-

1834). Toen de Industriële Revolutie en de 
daarmee gepaard gaande trek naar de grote 
steden in Groot-Brittannië goed op stoom 
waren, publiceerde hij zijn boek An Essay on 

the Principle of Population (1798). Daarin 
stelde hij dat de bevolking exponentieel 
groeit, terwijl de voedselproductie slechts 
lineair stijgt. Malthus  bepleitte een huwe-
lijksverbod voor mensen die in armoede 
leven. Daarnaast vertrouwde hij op de zui-
verende werking van honger, ziekte en oor-
log.

Apocalyptisch
Maar de zorg over te veel mensen op een te 
klein oppervlakte is veel ouder. Waarschijn-
lijk zo oud als de oudste steden. De Chinese 
filosoof Confucius (551-479 v.Chr.) zag in 
overbevolking de oorzaak van dalende wel-
vaart en conflicten. Plato (427-347 v.Chr.) 
bepleitte maatregelen tegen overbevolking 
in de Griekse stadstaten. Aristoteles (384-
322 v.Chr.) wees overbevolking aan als voor-
naamste oorzaak van armoede. Kerkvader 
Tertullianus (ca. 160-225 n.Chr.), inwoner 
van de enorme Noord-Afrikaanse stad Cart-
hago, schreef in zijn boek De anima (Over de 
ziel): ‘Wat het meest in het oog loopt is onze 
krioelende bevolking. Onze aantallen zijn 
belastend voor de wereld, die ons met haar 

natuurlijke rijkdom nauwelijks kan voe-
den.’ Daarmee was hij de eerste (rond 210 n.
Chr.) die overbevolking als mondiaal pro-
bleem presenteerde. Er moeten in Tertullia-
nus’ jaren hooguit 250 miljoen mensen op 

aarde hebben ‘gekrioeld’. Het maakt kenne-
lijk niet uit hoeveel mensen er op aarde 
rondlopen, we vinden het altijd te veel.
 De ideeën van Malthus waren blijvend 
van invloed. Nederlandse aanhangers richt-
ten in 1881 de Nieuw-Malthusiaanse Bond 
op, die zich inzette voor geboortebeperking. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw laaide 
de bezorgdheid weer op, doordat de wereld-
wijde bevolkingsgroei spectaculair piekte 
met een jaarlijks percentage van 2,1 procent. 
De Verenigde Naties en de Wereldbank 
publiceerden alarmerende schattingen van 
de toekomstige bevolkingsomvang. Natuur-
kundige Charles Galton Darwin (kleinzoon 
van) waarschuwde in 1960 voor een bevol-
kingsaanwas tot 20 miljard in het jaar 2100. 
Het boek The Population Bomb (1968) van de 
Amerikaanse bioloog Paul R. Ehrlich blies 
het gedachtegoed van Malthus nieuw leven 
in. De Amerikaanse gedragsbioloog John B. 
Calhoun joeg de heersende schrik verder op 
met lugubere experimenten met ratten en 
muizen in te krappe kooien. Ook de  Club 
van Rome schetste in De grenzen aan de groei

(1972) een apocalyptisch beeld van overbe-
volking. Het vervolgrapport, De mensheid op 

een kruispunt (1974), bevat de misantropi-
sche stelling: ‘ De wereld heeft kanker en de 
kanker is de mens.’

Krimp
Hoewel de wereldbevolking sinds de dagen 
van Malthus is gegroeid van ongeveer 1 mil-

‘De kans is groot dat de 
wereldbevolking nog 

deze eeuw zal krimpen’

Confucius zag in overbevolking 
de oorzaak van dalende welvaart 
en confl icten
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jard tot ongeveer 8 miljard, zijn de gevolgen 
daarvan beduidend minder dramatisch 
gebleken dan gevreesd. De verwachting dat 
de voedselproductie de bevolkingsgroei niet 
zou kunnen bijbenen, bleek telkens weer 
niet uit te komen. Neem de voedselvoorzie-
ning in Nederland. Vanaf 1855 zou Neder-
land niet meer worden geteisterd door grote 
hongersnoden, dankzij effectievere land-
bouwmethodes, de industriële productie 
van goedkoop brood (stoommachine) en het 
steeds beter functioneren van de wereld-
handel en het transport van granen (stoom-
boot).

 De schattingen van de toekomstige 
wereldbevolking in de jaren zestig en zeven-
tig bleken naderhand veel te hoog, omdat 
men geen rekening heeft gehouden met de 
indrukwekkende, wereldwijde daling van 
het geboortecijfer. De jaarlijkse groei van de 
wereldbevolking is van ruim 2 procent in de 
jaren zestig inmiddels gedaald tot 1 procent. 
In rap tempo zien de Verenigde Naties zich 
gedwongen de verwachte omvang van de 
wereldpopulatie naar beneden bij te stellen. 
In 2015 luidde de prognose voor 2100 nog 
12,3 miljard. In juni 2022 publiceerden de 
VN een nieuwe schatting: 10,4 miljard. De 
Canadese studie Empty Planet (2019) voorziet 
zelfs dat de wereldbevolking tussen 2040 en 
2060 al gaat krimpen. Ook het Britse medi-
sche tijdschrift The Lancet publiceerde in 
2020  een studie met de prognose dat de 
wereldbevolking in 2064 haar piek met 9,7 
miljard zielen zal hebben bereikt. Om 
daarna te krimpen tot 8,8 miljard in 2100.

Ecomodernisme
De nuchtere weerlegging van malthusiaans 
pessimisme is niet van vandaag of gisteren. 
De Deense econoom en landbouwdeskun-
dige Ester Boserup (1910-1999) heeft daarbij 
het voortouw genomen. Met The Conditions 

of Agricultural Growth (1965) ging ze dwars 
in tegen het heersende alarmisme. In het 
boek introduceerde ze haar theorie dat 
bevolkingsdruk in de geschiedenis telkens 
leidt tot landbouwinnovatie en een doelma-
tiger voedselproductie. 
 Inmiddels is er duidelijk sprake van een 
kentering in de kijk op overbevolking. 
Steeds luider klinkt het standpunt dat 
bevolkingsgroei niet het kernprobleem is. 
De Amerikaanse beweging van ecomoder-
nisten verkondigt dat zelfs met bestaande 
technologieën de landbouwproductiviteit 
zo kan worden opgeschroefd dat er meer 
land overblijft voor de natuur. In Nederland 
wordt dat progressieve vooruitgangsgeloof 
onder meer uitgedragen door journalist en 
filosoof Ralf Bodelier. Ook Louise Fresco, 
tussen 2014 en 2022 voorzitter van de Wage-
ningen Universiteit, is van mening dat niet 
overbevolking het grote probleem is, maar 
overconsumptie. In NRC Handelsblad (17 
december 2018) stelt ze: ‘Het is een ijzer-
sterke wet dat economische groei en oplei-
ding van vrouwen direct leiden tot minder 
kinderen per gezin.’
 Aristoteles had gelijk toen hij 2300 jaar 
geleden een verband legde tussen armoede 
en overbevolking. Maar inmiddels is het 
besef doorgedrongen dat een hoog geboor-
tecijfer niet zozeer de oorzaak, maar eerder 
het gevolg is van armoede.    lll

‘De wereld heeft kanker 
en de kanker is de 

mens, aldus de Club 
van Rome’

Aristoteles wees overbevolking aan als 
voornaamste oorzaak van armoede

Kerkvader Tertullianus: ‘Wat het meest in 
het oog loopt is onze krioelende bevolking’.
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Schoenenfabriek maakt werk 
van People Planet Profit 

Veel bedrijven overwegen het kompas op duurzaamheid te zetten, maar 
hoe? Een inkijkje in de aanpak van anderen op dit gebied kan de ogen 
openen. Neem EMMA Safety Footwear, een Nederlandse producent van 
werk- en veiligheidsschoenen, een echte koploper. Niet voor niets prijkte 
EMMA’s programmamanager MVO Iris van Wanrooij in de top 3 van de 
verkiezing ‘MVO-manager van het jaar 2022’. 

IRIS VAN WANROOIJ

hoort ook het herstel van productiefoutjes 
in het eigen atelier: jaarlijks worden ruim 
6000 reparaties uitgevoerd. 
 Waar mogelijk maakt het bedrijf tegen-
woordig gebruik van gerecyclede materia-
len. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit en 
veiligheid van de schoenen minstens op 
hetzelfde niveau blijven. Voor een groot 
deel van de collectie is het voetbed voor 85% 
gemaakt van gerecycled schuim uit onder 
meer autostoelen en matrassen. Veruit de 
meeste veters zijn voor 97% gemaakt van 
gerecyclede PET-flessen, de standaard bin-
nenzool is voor 48% gemaakt van gerecycled 
polyester (snijafval) en de meest gebruikte 
voering is voor 65% gemaakt van gerecycled 
polyester. In 2022 is hier een veter met gere-
cyclede jeans en gerecyclede PET-flessen en 

de schoenendoos van 100% gerecycled 
karton bijgekomen. 

Meten is weten 
EMMA kent de samenstelling van alle com-
ponenten van haar schoenen. Om de transpa-
rantie hierover te vergroten, zijn materiaal-
paspoorten ontwikkeld. Verder wordt 
gewerkt aan het maken van levenscyclusana-
lyses (LCA) om de milieuvoetafdruk van de 
schoenen te meten volgens de normen 
ISO14044 en ISO14040. Afgelopen jaar is hier 
nog een schep bovenop gedaan met het creë-
ren van zelfverklaarde Environmental Pro-
files, een samenvatting van een levenscyclus-
analyse, voor de geproduceerde schoenen.
 Dankzij deze inspanningen weet het 
bedrijf nu de milieu-impact van ieder pro-
duct, met inbegrip van de toegepaste 
grondstoffen. Hiertoe zijn onder meer 
datasheets verzameld van de leveranciers, 
waarin de samenstelling van de componen-
ten in de schoenen vermeld staat. In deze 
datasheets staat ook of de componenten 
gerecycled materiaal bevatten. Gegevens 
over zaken als het water- en gasverbruik 
voor de productie van de materialen zijn 
eveneens meegenomen. 
 EMMA wilde ook graag weten welke 
grondstoffen het meest werden ingekocht 
en welke materialen de hoogste milieu-

De schoenenindustrie is één 
van de meest vervuilende 
bedrijfstakken. Naast een 
hoog water-, energie- en che-

micaliënverbruik heeft het personeel moge-
lijk te maken met zaken als ziekmakende 
chemische stoffen, gedwongen arbeid en 
onveilige arbeidsomstandigheden. Ook is er 
door het leerverbruik een risico op dieren-
leed. Alles bij elkaar opgeteld is er voor 
mens en milieu vaak sprake van een spoor 
van vernieling. 

Duurzame koers
Voor EMMA reden alle pijlen te richten op 
verduurzaming van het productieproces. 
Eén van de speerpunten van het Limburgse 
bedrijf betreft het verminderen van het 
CO2-, water-, en energieverbruik in de pro-
ductieprocessen. Op dit gebied is inmiddels 
het nodige bereikt. 
 “Zo draait de fabriek, die ISO 14001 is 
gecertificeerd, op duurzaam opgewekte 
stroom via panelen van EMMA’s partner 
Sunrock op het fabrieksdak. Daarnaast 
koopt EMMA hernieuwbare energiecertifi-
caten in.” Verder wordt vanaf het eerste ont-
werp van een product volledig ingezet op 
circulariteit. Hierbij is zowel oog voor de 
levensduur als de mogelijkheden tot herge-
bruik van de toegepaste materialen. Daarbij 

‘Veruit de meeste veters 
zijn voor 97% gemaakt 

van gerecyclede PET-
flessen’
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impact hebben. Om die reden zijn in de 
LCA’s de verkoopaantallen van de verschil-
lende producten meegenomen. Dit biedt 
inzicht in de schoenensoorten waarmee de 
meeste impact is te bereiken. Hoewel de 
productie in Nederland plaatsvindt, laat 
EMMA de componenten veelal in Brazilië 
produceren. Toch zit de  grootste CO2-uit-
stoot niet in het transport, maar in de 
gebruikte grondstoffen. Door hier nadruk-
kelijk op te letten is dus de grootste milieu-
winst te behalen. 

Circular Footwear Alliance 
Om te voorzien in een duurzame oplossing 
aan het einde van de levenscyclus van werk- 
en veiligheidsschoenen is, mede op initia-
tief van EMMA, de Circular Footwear Alli-
ance opgericht. Doel van de non-profit 
organisatie is verduurzaming en circulair 
ondernemen te stimuleren in de veilig-
heidsbranche. Momenteel richt de alliantie 
zich op het testen van de scheidingsmetho-
den voor de gebruikte materialen en het 
valoriseren van reststromen. Dit gebeurt 
binnen het EU Project Wanderful Stream, 
waarin wordt samengewerkt met Chemelot 
Innovation and Learning Labs, Discovery 
Museum in Kerkrade en Custom Territory, 
een collectief van ontwerpers, schoenma-
kers, dragers en business developers. 

Sociale duurzaamheid 
Naast ecologische duurzaamheid is sociale 
duurzaamheid van belang voor het Lim-
burgse bedrijf. EMMA hanteert een 
gedragscode voor haar leveranciers, geba-
seerd op internationaal erkende standaar-
den. Duurzaamheidsplatform Worldfavor is 
in de arm genomen om relevante data van 
leveranciers en de eigen fabriek en kantoor 
te monitoren. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van een Restricted Substances List 
voor de textiel- en leersector. Deze wordt 
gecommuniceerd aan de leveranciers. Ook 
is een compliance programma voor de Res-
tricted Substances List opgezet. Aan de 
hand hiervan wordt steekproefsgewijs bij 
een extern, erkend lab gecontroleerd of de 
leveranciers zich daadwerkelijk aan de 

gemaakte afspraken rondom verboden en 
gelimiteerde stoffen houden. 
 Bijzonder is dat EMMA in Nederland nog 
steeds een zwikkerij heeft, een plek waar de 
medewerkers de schoenen nog nagenoeg vol-
ledig met de hand maken. Er is bewust voor 
gekozen om de mensen hier aan het werk te 
laten in plaats van deze productie te ver-
plaatsen naar landen waar de lonen een stuk 
lager liggen. Veel aandacht krijgt job rota-
tion en job carving, werk op maat dus. Zo is 
er een langdurige samenwerking met WSP 
Parkstad, de sociale werkvoorziening van 
Zuid-Oost Limburg. Dit vertaalt zich terug 
in het feit dat de meerderheid van het pro-
ductiepersoneel een afstand tot de arbeids-
markt heeft. Dit komt neer op 17 minuten 
social return per paar schoenen!    lll

‘Grootste CO2-uitstoot 
zit niet in het 

transport maar in de 
gebruikte grondstoffen’
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Marktleider pakt haar verantwoordelijkheid

De opdracht is 
circulair doen!
Vink Kunststoffen in Didam zet al flink wat jaren in op een duurzame 
koers. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Alles overziend staan drie 
typeringen centraal: ‘Begint, eer gij bezint’, ‘gut feeling’ en ‘nieuw is 10 
jaar oud’. Een leerzaam kijkje achter de schermen van een circulaire kop-
loper met twee betrokkenen van het eerste uur

ERIK DE RUIJTER

MT, marketing en servicecentre. Met een 
heldere opdracht en actieve steun van de 
directie bouwde dit team aan fase 2, Kunst-
stof recycling programma Vink, kortweg 
ReVink. 

Het programma is een combinatie van 
intuïtief ondernemen en professionalise-
ring. Zo zijn er kwaliteitseisen geformu-
leerd voor het terug leveren van afgedankte 
platen. Ook werd geïnvesteerd in nieuwe 
gele kratten voor het vervoer. Veel aandacht 
kreeg het motiveren van alle medewerkers, 
aldus Pouwels. “We beantwoorden hun vra-
gen over onze nieuwe koers. Specifieke aan-
dacht ging uit naar het overtuigen van onze 
collega’s in het magazijn van het feit dat 
goed sorteren die extra meters lopen waard 
is.” 

Nadrukkelijk is ingestoken op de MVO-
insteek, maar dan met vier in plaats van de 
gebruikelijke drie P’s: people, planet, profit 
én plastics. Borging van de aanpak gebeurde 
met certificering via de MVO-prestatielad-
der op basis van de ISO 26000 norm. 
“Onderdeel van de MVO-prestatieladder is 
een jaarlijks stakeholders onderzoek”, licht 

Bas Gepkens toe. “Daar zetten we echt op in. 
Honderden relaties vragen we om te reage-
ren op twee vragen: ‘Wat doen we goed op 
basis van MVO?’ en ‘Wat kunnen we beter 
doen? Die informatie is super waardevol en 
vormt de basis voor ReVink.” 

Rol marktleider
Verschillende redenen lagen ten grondslag 
aan de snelle start met recycling: naast de 
zorg om het milieu waren deze ook com-
mercieel en ethisch van aard. Een mooie 
combinatie, niet in de laatste plaats om 
Vink’s marktpositie te versterken. Gepkens 
zegt het zo: ”Een marktleider heeft de ver-
antwoordelijkheid om voorop te lopen en de 
weg te wijzen. Daar horen risico’s bij, maar 
die beperken we juist door rond duurzaam-
heid en circulariteit te professionaliseren. 
We halen veel kennis binnen, zowel van 
leveranciers, klanten en overheid als uit 
onderzoek. De vertaling hiervan naar de 
praktijk Vink is een teamprestatie waaraan 
de kennis en intuïtie van iedereen bij-
draagt.” 

ReVink loopt vooruit op Europese regels 
over design for next use, de inzet van recy-
claat en producentenverantwoordelijkheid. 
De markt reageerde zeer positief. Daarbij 
helpt vast dat de buitendienst van Vink de 
medewerkers van klanten op de werkvloer 
traint hoe belangrijk goed sorteren is en hoe 
je dat slim doet. Harde cijfers wil Vink niet 
bekend maken, maar de trend is wel duide-
lijk. Ongeveer een kwart van alle klanten die 
meededen met de recyclingservice bleek 

Vink Didam heeft een goede 
externe antenne en houdt 
scherp de trends en ontwikke-
lingen in de gaten. Een nuttige 

bron is de informatie van de NRK, de Fede-
ratie Nederlandse Rubber– en Kunststofin-
dustrie. Om die reden zette de marktleider 
op het gebied van distributie van vele 
kunststof producten al in 2016 belangrijke 
circulaire stappen. Vink maakte intern 
capaciteit vrij en haalde Bas Gepkens als 
Project Manager Innovation & Develop-
ment binnen. In 2017 werd Vink Recycling 
Service gestart. Dit betekende dat alle afne-
mers voortaan hun oude plaatmateriaal 
konden retourneren van uiteenlopende 
materialen, zoals Polycarbonaat, PMMA, 
PVC en Polyethyleen. Op haar beurt zorgde 
Vink voor sortering en recycling van de pla-
ten. Mooi natuurlijk, maar al snel bleek de 
praktijk weerspanniger dan de theorie. “We 
hadden een vrije service zonder afspraken”, 
zegt Hans Pouwels, Purchase Manager. “Dat 
werd in de praktijk al gauw een makkelijke 
manier om van het afval af te komen. De 
kratten die we terugkregen waren niet goed 
gesorteerd op type plaat en vaak ook ver-
vuild. Meer dan de helft van de afgedankte 
platen konden we niet recyclen!”

ReVink
Ondertussen werden intern forse stappen 
gezet om visie, beleid en praktijk bij elkaar 
te brengen. Zo werd een multidisciplinair 
duurzaamheidsteam geformeerd met, naast 
Hans Pouwels en Bas Gepkens, collega’s van 

‘Intern zet Vink forse 
stappen om visie, 

beleid en praktijk bij 
elkaar te brengen’
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»

ook bereid afspraken te maken. Deze vaak 
grote klanten betalen Vink een fee en snap-
pen goed dat voorsorteren belangrijk is. In 
ReVink wordt tegenwoordig slechts 2% van 
de retourkratten afgekeurd. In 2022 werden 
al enkele honderden tonnen plaat gerecy-
cled. 
 Met de organisatie, logistiek en coördina-
tie van ReVink is een team van vijftien 
medewerkers belast. Bij elkaar opgeteld 
gaat het in uren om drie voltijdsfuncties. En 
ReVink eist ook inzet van de afnemers. 

Vooruit kijken
Vink ziet de toekomst voor ReVink zonnig 
in, te meer daar de ervaring leert dat  het 
vaak tien jaar duurt voordat een product of 
dienst daadwerkelijk doorbreekt. Gepkens 
denkt dat het met circulariteit net zo is. “Zo 
vragen klanten om producten die volledig 
uit recyclaat bestaan, zonder zich te realise-
ren dat de producteisen dat verbieden. Bas-

sins in de chemische industrie moeten aan 
strenge eisen voldoen en recyclaat is voor-
alsnog niet toegestaan. Gelukkig zijn veel 
andere opties wel goed mogelijk.” Pouwels 
schetst als voorbeeld de samenwerking met 
Sabic,  één van de grootste petrochemische 
fabrikanten ter wereld. ”Wij sorteren nauw-
keurig op soort plaat waarna een partner de 
folie eraf haalt. Sabic maakt dan een 100% 
recyclaatplaat met identieke technische en 
visuele eigenschappen, dezelfde brandei-
genschappen en hetzelfde datablad als van 
virgin grondstof. Die recyclaatplaat wordt 
verkocht met ISCC plus certificaat. En, onze 
partner Circular Plastics Factory B.V. is door 
Sabic toegelaten als leverancier. Dat was 
twee jaar geleden nog ondenkbaar! Die 
samenwerking zal de komende jaren 
groeien. Met zowel Sabic als met andere 
leveranciers.”
 Ook de markt verandert. Nu is duurzaam-
heid/circulariteit enigszins ondergeschikt 
aan de kosten en opbengsten. Vink is ervan 
overtuigd dat inzetten op circulariteit een 

must is om over 25 jaar nog steeds bestaans-
recht te hebben. “Naast prijs, kwaliteit en 
leverzekerheid wordt circulariteit echt 
onderdeel van je toegevoegde waarde”, 
aldus Bas Gepkens.
 Zonder cijfers te geven illustreert  Pou-
wels de groeiambitie van ReVink. “Het 
volume recyclaat moet elk jaar meer dan 
verdubbelen. Ook kijken we naar kortcycli-
sche toepassingen zoals van polypropyleen. 

Plastics family
Vink Holding Limited groeide sinds 1954 uit tot de grootste Europese distributeur 

van kunststofvormen. De Vink groep werd in 2009 onderdeel van het Amerikaanse 

familiebedrijf Plastics Family. Plastic family met bedrijven in Europa, VS, Canada, 

Australië en China. Vink Nederland in Didam levert kunststof materialen en gespe-

cialiseerde producten en bewerkingen voor vele industrieën als grafi sche en be-

wegwijzering, bouw en constructie, chemische en opslag, productie, automotive, 

openbaar vervoer en medische toepassingen. 

Hans Pouwels: “Het volume recyclaat 
moet elk jaar meer dan verdubbelen”

Bas Gepkens: ”Een marktleider heeft de 
verantwoordelijkheid om voorop te lopen” 
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Als ik de ambitie globaal doorrekenen, kom 
ik al gauw op meer dan 15 duizend ton recy-
claat in 2027.” Een serieus volume waarover 
Vink rapporteert in het MORE, het monito-
ringsysteem inzet recyclaat dat de EUPC 
uitvoert.

Kenniscentrum
Inmiddels krijgt de aanpak aandacht van 
het moederbedrijf in Amerika en wordt 
ReVink breed uitgedragen naar alle busi-
ness units. Over de Europese uitbouw zijn 
beiden duidelijk: die komt er. Vink Neder-
land krijgt al steeds meer vragen van 
andere Vink-vestigingen. Daar wordt 
enthousiast op gereageerd met uitgebreide 
informatie en sluit aan bij de wens een ken-
niscentrum voor Vink Europa te bouwen. 
Pouwels zegt het zo: “De hoeveelheid mili-
eudata die wij moeten verwerken neemt 
exponentieel toe. Denk aan leveranciers 
data, LCA’s, environmental product decla-
rations, CO2 product footprints en eisen 

van de wetgevers.” Binnen Vink groeit de 
behoefte aan een sustainability manager 
op Europees niveau. “Als Vink Nederland 
in Didam bouwen we ons huidige kennis-
centrum graag verder uit.” 

Innovatiespin
Bij die uitbouw maakt Vink ook gebruik van 
de door mij ontwikkelde Innovatiespin (zie 
figuur). De Innovatiespin helpt om de duur-
zame strategie te vertalen in concrete acties 
door de zeventien Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties te koppelen 

aan zowel people, planet en profit als het 
Internet of Things, de vierde industriële 
revolutie die we in Nederland Smart Indus-
try noemen. Vink ziet in de Innovatiespin 
een nuttig hulpmiddel bij die uitbouw van 
ReVink. Via vier grote aandachtsvelden, 
respectievelijk de markt, het milieu, de 
maatschappij en de mensen, wordt getoetst 
welke aandachtspunten belangrijk zijn in 
twaalf thema’s. Die analyse levert een com-
pleet beeld op en vormt de basis voor een 
samenhangende strategie of concreet inno-
vatieplan. In de figuur is de Innovatiespin 
ingevuld met de acties die horen bij het pro-
ject ReVink circulair 2027.

Europees polderen
Als uitsmijter wijst Gepkens op de nood-
zaak Europees ook samen te werken met 
concullega’s. “ReVink blijft alleen succesvol 
als we het integreren met vergelijkbare sys-
temen die anderen ontwikkelen. Dat is 
zowel ecologisch als commercieel voor 
iedereen voordelig.” Pouwels maakt tot slot 
van zijn hart geen 
moordkuil: “We 
moeten af van den-
ken in hokjes. Als 
Nederlanders heb-
ben we een unieke 
kans om Europees 
te polderen!”   lll

Werkboek
De auteur van dit artikel, Erik de Ruijter, ondersteunt ondernemers als transitiema-

kelaar bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Vorig jaar publiceerde hij ook 

een het boek ‘Werken naar maatschappelijk gewaardeerde producten’. Hierbij be-

schrijft hij de belangrijke aspecten van duurzaam ondernemen. Kijk voor meer in-

formatie op detransitiemakelaar.com.

Figuur: Acties ReVink 2027 uitgezet in de Innovatiespin©

‘Vaak duurt het tien 
jaar duurt voordat een 
product doorbreekt in 

de markt’



 Prikken

“Sting like a bee, …

17

KORT NIEUWS

Prik
Door saldering van de opbrengst van 

zonnepanelen vloeit er 3 miljard per jaar 

van ‘arm’ naar ‘rijk’.

Weer zo’n perverse uitwerking van een 

goedbedoelde, maar weinig doordachte 

regeling.

Prik
Het CDA en VVD willen niet luisteren 

naar gezagsdragers die pleiten voor 

een vuurwerkverbod.

Een typisch gevalletje van 

gehoorschade.

Prik
In Nederland staat voor 14 GWp aan 

zonnepanelen tegen 10 GWp in heel 

Afrika (2021).

Afrika lijkt me toch zonniger dan 

Nederland.

Prik
Skiën en schaatsen indoor. We zullen 

eraan moeten wennen.

Maar geen broeikasgasemissies meer 

om naar Oostenrijk te reizen.

Misschien wel zo goed voor het klimaat.

Prik
De groei van groene investeringen is 

spectaculair (IEA).

Nobelprijs voor de vrede voor Poetin?

Prik
Grote lozing van GenX in de Nieuwe 

Maas en het Scheur, de enige producent 

van GenX in de wijde omgeving.

Minister Harbers van Infrastructuur en 

Waterstaat vermoedt een illegale lozing 

door een onbekende partij.
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VIN Atelier maakt handgemaak-
te items van reststoffen uit de 
mode-industrie. Deze reststof 
heet ook wel deadstock mate-
riaal. 

Binnen de mode-industrie gaat tij-

dens het productieproces veel stof 

verloren. Deze worden dan opge-

slagen of verbrand. VIN gaat ge-

bruik maken van deze materialen, 

waardoor deze een tweede leven 

krijgen. De materialen komen van 

luxe Italiaanse modehuizen, waar-

door de start-up altijd materialen 

gebruikt van hoge kwaliteit.

VIN staat voor hergebruik, unieke 

items, hoge kwaliteit, luxe, duur-

zaamheid en transparantie. Het is 

onze taak om jou speciaal en zelf-

verzekerd te laten voelen op een 

ethisch verantwoorde manier. De 

eerste collectie bestaat uit vintage 

blazers die naar ontwerp van de 

twee ondernemers, Beaudine Sluij-

mers en Simone Keukelaar, zijn ge-

upcycled. Daardoor is elk item 

uniek. Beide modestudenten ken-

nen elkaar van Amsterdam Fashion 

Institute in Amsterdam. Nadat ze 

beiden zes jaar in de mode-indus-

trie hadden gewerkt, besloten ze 

voor zichzelf te beginnen. De eerste 

collectie is nu te koop, onder ande-

re via de webshop van VIN Atelier: 

vinatelier.nl. De tweede collectie is 

nu in de maak.

Modestudenten geven 
blazers nieuw leven

De scharensliep die vroeger 
langs de deuren ging heeft een 
moderne jas aangetrokken. 
Messenslijpen kan nu online 
middels een speciale envelop.

Messenpost, de naam van de start-

up zegt het al, slijpt messen per 

post. De klant bestelt eenvoudig 

een speciale slijpenvelop op de 

website. Vervolgens kan hij daar-

mee, middels de meegeleverde be-

schermhoezen en het verzendlabel, 

zijn messen opsturen naar de pro-

fessionele slijperij. Enkele dagen 

later ontvangt de klant zijn messen 

weer vlijmscherp op de mat.

De onderneming raadt aan om 

twee keer per jaar hun messen te 

laten slijpen. Zo vergroot je het snij-

gemak en krijgt men weer plezier in 

het koken. Een aanzetstaal is geen 

vervanging voor een professionele 

slijpbeurt, maar wordt wel aangera-

den. Zo blijft de scherpte langer be-

houden.

Kijk voor meer informatie op:

www.messenpost.nl

Nieuw 
leven voor 
scharen-
sliep
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MVO-manager van het jaar 

verricht pionierswerk 
in universitaire wereld

Marije Klomp, programmadirecteur duurzaamheid aan de Radboud 
Universiteit, is uitgeroepen tot ‘MVO-manager van het jaar 2022’. Op 
haar conto staan meerdere huzarenstukjes. Meest opvallende wellicht 
is het besluit om duurzaamheid onderdeel te maken van het curriculum 
van álle ruim 24.000 studenten aan haar universiteit. “Hierin ligt de 
sleutel om vaart te maken op duurzaamheidsgebied”, vertelt Marije 
Klomp. Ook op gebouwniveau timmert zij flink aan de weg.

JAN DE GRAAF

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Superleuk, alleen 
stond ik in die rol veelal aan de zijkant.” Om direct impact te kun-
nen maken heeft zij de overstap naar Radboud gemaakt. “Het was 
een nieuwe functie. Mijn opdracht betrof niets minder dan het ont-
wikkelen van een duurzaamheidsprogramma voor alle onderdelen 

Marije Klomp, afgestudeerd in de rechten en huma-
nistiek, gepromoveerd op het onderwerp ‘Gezel-
schapsvorming in het duurzaamheidswerk’, is de 
eerste winnaar van de ‘MVO-manager van het 

jaar’-verkiezing die bij een hoge onderwijsinstelling werkt. Sinds 
2018 is zij Programmadirecteur Duurzaamheid aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Volgens de vakjury heeft Marije Klomp 
gedurende de vier jaar in deze functie heel snel stappen gezet om de 
impact van onderzoek, het curriculum en de bedrijfsvoering op 
duurzaamheidsgebied te vergroten.

Samenspel
In haar vorige baan bij MVO Nederland kreeg Klomp duurzaamheid 
in de vingers. “In deze functie heb ik van alles geleerd op het gebied 

‘Duurzaamheid heeft een 
logische plek in alle 

universitaire studies’
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Marije Klomp: 
“Binnen een paar jaar gaan alle 
universiteitsgebouwen vrijwel 
volledig van het gas af”
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van de universiteit, variërend van bedrijfsvoering en onderwijs tot 
onderzoek. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld samen 
met Radboudumc.” 

Klomp trapte af met het ontwikkelen van een beleidskader. Dit 
bestaat uit vier pijlers: Klimaatneutraal, Circulair, Gelijke kansen 
en Gezonde omgeving. “Vervolgens heb ik de verschillende onder-
delen doorvertaald naar alle plekken op de universiteit waar impact 
gemaakt kan worden. Neem de campus. Dan heb je te maken met 
mensen die gaan over de gebouwen, de inrichting en het campus-
terrein, de mobiliteit, ICT en HR, dus écht alle afdelingen. Deze col-
lega’s zijn stuk voor stuk expert op hun vakgebied. Ik zie het als een 
uitdagend samenspel tussen wat zij allemaal weten en de mogelijk-
heden die ik samen met de leden van mijn duurzaamheidsteam 
zie.” 

Verweven in opleidingen
Een opvallend onderdeel van het programma betreft het verweven 
van duurzaamheid in alle opleidingen. “We willen dat elke student 
snapt wat de link is tussen zijn eigen discipline en de duurzaam-
heidsvraagstukken.” Dat gebeurt in allerlei vormen. “Een one size fits 

all programma heeft onvoldoende draagkracht, maar mist denk ik 
ook het beoogde effect. Daarom hebben we in het bestaande ver-
plichte curriculum voor de student gezocht naar aanknopingspun-
ten voor duurzaamheidskennis of -vaardigheden die je vervolgens 
goed kunt laten terugkomen in het desbetreffende vak. Op deze 
manier komt het op een logische plek terug tijdens hun opleiding 
en voelt het niet als iets wat er ook nog bij moet. Denk aan de rech-
tenstudent die leert over aansprakelijkheid en de klimaatzaak. Of 

aan de student artificial intelligence die met behulp van algoritmes 
straks een bedrijf naar net zero brengt. Inmiddels wordt dit inge-
voerd in elke studie. Daarnaast bieden we allerlei verdiepende cur-
sussen en tracks aan, evenals afstudeer- en stagemogelijkheden. 
Aanvullend kunnen studenten binnen een aantal studies een route 
bewandelen om zich te verdiepen in duurzaamheid. Tot en met een 
aanvullend afstudeeronderzoek krijgen zij daarvoor een aanteke-
ning op hun diploma.”

Je bent nodig!
Om medewerkers en studenten aan te moedigen tot het oppakken 
van een duurzame koers is de leuze ‘Je bent nodig’ gelanceerd. Deze 
is vorig jaar zelfs uitgegroeid tot een landelijke campagne rond 
Black Friday. “Dat is natuurlijk dé dag dat iedereen zich helemaal 
gek consumeert. Als tegenhanger hebben wij één hele dag met spot-
jes en reclame-uitingen jonge mensen opgeroepen om influencer te 
worden voor een betere wereld. Overigens dringen we niks op, we 
willen juist dat studenten hun eigen visie vormen op basis van 
wetenschappelijke kennis.” 

Hybride energienet 
Duurzaamheid krijgt op de campus door de inzet van betrokken 
collega’s op verschillende manieren vorm. Een heel bijzonder en 
ingenieus project is de uitrol van een hybride energienet, een 
ondergronds buizenstelsel dat gebouwen op de campus met elkaar 
verbindt. Het systeem is gekoppeld aan onze warmte-koudeopslag. 
Gebouwen worden verwarmd en gekoeld met warmte en koude uit 
bronnen in de bodem. Dit gebeurt met behulp van warmtepompen 
in plaats van een cv-ketel en aardgas. Dit bespaart veel elektriciteit. 
“Door er steeds meer gebouwen op aan te sluiten die ook onderling 
warmte en koude uitwisselen, wordt het systeem alsmaar efficiën-
ter. Afgelopen december kwam de koppeling met het ziekenhuis, 
het hele UMC, tot stand. Dit betekent dat binnen een paar jaar, als 
alle universiteitsgebouwen zijn aangesloten, we vrijwel volledig 
van het gas af gaan. Mooi aan dit voorbeeld is dat we deze kennis 
delen met andere campussen en bedrijventerreinen in de hoop dat 
zij ook voor dit systeem kiezen.”

Circulair spoor
Circulariteit krijgt eveneens aandacht op gebouwniveau. De laatste 
jaren is de mindset op dit gebied flink veranderd. “De focus ligt 
tegenwoordig op het renoveren van bestaande gebouwen in plaats 
van op sloop gevolgd door nieuwbouw. Dat klinkt vrij logisch, maar 
het betreft echt een flinke omslag in denken en doen. Natuurlijk 
ben je daarin mede afhankelijk van wat de markt op dit vlak kan 
bieden, maar er is steeds meer mogelijk. Ook bij de inkoop zetten 
we inmiddels in op circulariteit.”

Woon-werkverkeer 
Het milieuvriendelijker maken van het woon-werkverkeer en de 
dienstreizen vormt een ander aandachtspunt. “Op allerlei manieren 
proberen we mensen uit de auto te krijgen, vooral door ze meer de 
fiets te laten pakken. Een groot succes zijn onze ‘e-bike probeer 
weken’. Men mag dan een aantal weken gratis gebruik maken van 
een e-bike. Vervolgens wil circa 40% overstappen, waarbij de uni-

‘Duurt een treinreis 
minder dan zeven uur, 

dan moét je met de trein’
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versiteit dit voor een groot deel financiert. Een ander spoor 
vormt een pilot met combinatiereizen voor mensen die op een 
lastige plek wonen. Het gaat om een combi-reis met auto en 
trein. Deze wordt dan helemaal vergoed, terwijl dit voorheen het 
geval was voor slechts één vervoersoort. Verder is met ingang 
van dit jaar ons vliegbeleid aangepast. Duurt een treinreis min-
der dan zeven uur, dan moét je met de trein.”

Handelingsperspectieven
Haar motivatie ligt in de urgentie van de problematiek. “De 
wereld staat in de fik. Dit betekent dat iedereen nodig is om een 
verschil te maken. Alleen speelt bij veel jonge mensen het gevoel 
van ‘Ik wil iets doen, maar voel mij machteloos’. Doordat duur-
zaamheid nu wordt ingebed in al onze disciplines geeft dat han-
delingsperspectieven. We stellen studenten op deze manier in 
staat de link te leggen tussen hun studie en thema’s als klimaat-
verandering, biodiversiteit of ongelijkheid. Zo empower je deze 
én volgende generaties om bij te dragen aan een gezonde 
wereld.” 
 Naast de lopende acties wil zij zich de komende jaren richten 
op meer samenwerking tussen de verschillende disciplines. 
“Mijn focus ligt op het creëren van meer verbinding tussen ken-
nis en praktijk, vooral door de juiste vraagstukken aan de juiste 
wetenschappers en studenten te koppelen. Daarin liggen allerlei 
kansen om kennis daadwerkelijk te implementeren en dus om 
vaart te maken op duurzaamheidsgebied.” Tot slot spant Klomp 
zich in om het balletje verder te laten rollen. “Regelmatig delen 
we onderling kennis en ervaring met collega’s van andere uni-
versiteiten en hogescholen. We werken op dit gebied steeds 
meer samen, dus wie weet!”   lll

'De focus op renoveren 
betreft een f linke omslag 

in denken en doen'

Schade-Expert Milieu 
Wat ga je doen
Stel dat je als milieukundige al ervaring hebt opgedaan met het 
onderzoeken, adviseren en rapporten van milieuschades. Wil je 
jezelf nog verder ontwikkelen en nog meer onderzoek doen bij 
milieucalamiteiten? Dat kan! 

Als schade-expert heb je een zelfstandige en verantwoordelijke positie. 
Je doet specifiek onderzoek naar zaken als: waardoor is de schade 
ontstaan, wie is daarvoor verantwoordelijk, op welke wijze kan de 
schade worden opgelost en tegen welke kosten. Onze opdrachtgevers 
zijn veelal verzekeraars en assurantiemakelaars, maar we werken ook 
voor bedrijven. Je werkterrein is heel Nederland en soms zelfs de hele 
wereld. Je bent geregeld onderweg met als basis je thuiswerkplek. 
Tijdens meetings op kantoor ontmoet je naaste collega’s.

Wat breng jij mee?
• Liefde voor en kennis van milieukunde (op HBO werk- 

en denkniveau); 
• Zelfstandig kunnen werken binnen een professioneel team;
• De afwisseling tussen werken op kantoor/thuis en op locatie 

stimuleert jou;
• Gezonde ambitie en honger naar kennis;
• Commercieel en creatief denken is voor jou vanzelfsprekend;
• Je beheerst de Nederlandse én Engelse taal uitstekend;
• Het opstellen van een duidelijk en gestructureerd rapport met 

bevindingen maakt je blij;
• Flexibiliteit zit in je genen;
• Je bent vanaf 32 uur per week beschikbaar; 
• Je bent ingeschreven als (kandidaat) NIVRE-expert of wilt 

studeren om NIVRE register-expert te worden.

Wij bieden
Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter DEKRA. We bieden 
een aantrekkelijk salaris met dito arbeidsvoorwaarden, zoals een 
premievrij pensioen, variabele winstdelingsregeling, leaseauto, 26 
vakantiedagen en de mogelijkheid om aan collectieve verzekeringen 
deel te nemen. Via ons DEKRA Global Learning Management System 
heb je de mogelijkheid om diverse online trainingen te volgen, zodat jij 
je kan blijven ontwikkelen. Maar wat we het allerbelangrijkste vinden 
is ruimte geven voor Ambitie, Autonomie en Afwisseling. Werken bij 
A-werkgever DEKRA betekent werken binnen een leuk team van zelf-
standige experts.

Over ons
DEKRA zorgt al bijna 100 jaar voor veiligheid. Wij zijn één van ‘s werelds 
grootste expertiseorganisaties. Met ruim 45.000 medewerkers, een 
omzet van 3,3 miljard euro en activiteiten in meer dan 50 landen. In 
Nederland zijn we met ruim 1.000 medewerkers actief op verschillende 
terreinen, waaronder Product Testing & Certification, Audit, Industrial 
Inspection, Safety Consulting, Rail en Claims and Expertise.

DEKRA Claims and Expertise is een vooraanstaande speler op de 
Nederlandse verzekeringsmarkt met vestigingen in Alkmaar, Capelle 
aan den IJssel en Arnhem en met ruim 550 medewerkers. Wij hebben 
een duidelijke ambitie: in het jaar 2025 is DEKRA dé wereldwijde 
partner voor een veilige wereld. En jij bent welkom!

Vragen?
Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met 
Minke van Puijenbroek. Zij is te bereiken op +31 6 15 17 24 60 of 
stuur haar een mailtje via recruitment.nl@dekra.com.
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Kleurrijke pasta verovert harten van kinderen en sporters

Meer smaak, 
minder verspilling

Pasta vol spinazie, bieten, wortel of pompoen die niet geschikt zijn voor 
het winkelschap. Dát is in een notendop het geheim van Wholy Greens. 

Naast de groente bestaat de pasta uit spelt, een supergezonde graansoort. 
Iedereen kan met Wholy Greens op eenvoudige wijze voedselverspilling 
tegengaan. Ongemerkt krijgt men ook nog eens een flink deel van de 
aanbevolen dagelijkse portie groente, vitaminen, mineralen, vezels en 

eiwitten binnen. Tel uit je winst! 

JAN DE GRAAF

der Manden op. “Kinderen zijn over het 
algemeen kieskeurig. Van ouders in mijn 
omgeving hoor ik vaak dat hun peuters 
pasta eten zonder iets. Dan is het gewoon 
superfijn dat er in ons product veel meer zit 
dan alleen maar water en meel. Kinderen 
zelf zijn vrijwel direct fan van Wholy 
Greens. De vier smaken en kleuren helpen 
daarbij. Voor ouders is dit een enorme 
geruststelling en zo voorkomen ze veel 
strijd aan de eettafel. Met onze pasta krijgen 
kinderen immers automatische een flink 
portie groeten binnen. Wel plaatsen we 
hierzelf altijd de kanttekening bij dat er 
niets beters is dan verse groente.”

De nieuwkomer op de voedselmarkt wint 
snel aan naamsbekendheid. De opvallend 
kleurige verpakkingen maken Wholy 
Greens tot een ware blikvanger in het win-
kelschap. “We hebben al aardig wat vaste 
afnemers”, geeft Zantinge aan. “En het ziet 
er naar uit dat dit er de komende periode 
nog veel en veel meer worden. De respons 
van consumenten is gewoon heel positief. 
We krijgen allerlei enthousiaste reacties 
terug. Men is echt verrast dat Wholy 
Greens, soms tegen de verwachting in, 
goed smaakt.”

Verkrijgbaarheid
Wholy Greens is inmiddels in heel Neder-
land verkrijgbaar, bijvoorbeeld via de 
supermarktketens Jumbo en Albert Heijn. 
Andere verkooppunten zijn Holland & 

Barrett, de Bijenkorf en de bezorgdiensten 
Gorillas, Crisp en Pieter Pot. Verder wordt 
samengewerkt met verscheidene grote cate-
raars en wordt het product soms geserveerd 
in de saladerestaurants van SLA. “Allemaal 
veelbelovend voor de verdere uitrol”, con-
cludeert Van der Manden. “Overigens kan 
men ook via onze website de pasta bestel-
len. Met het oog hierop overwegen we om 
Wholy Greens als pakket via een abonne-
mentsmodel aan te bieden. Dus dat je dan 
maandelijks je pasta thuis ontvangt.”

Nieuwe varianten
Van de huidige vier smaken zijn pompoen 
en spinazie het populairst. Intussen gaat de 
productontwikkeling door, vertelt Zan-
tinge. “We zijn bezig met het ontwikkelen 
van vier nieuwe varianten, waaronder een 
glutenvrije en een biologische. De andere 
twee nieuwe producten richten zich volle-
dig op het gezondheidsaspect, bijvoorbeeld 
voor mensen met suikerziekte of die moeite 
hebben met het verteren van eiwitten. 
Verder krijgt de gezondheidskant in al onze 
producten nog meer aandacht. Hiervoor 
gaan we samenwerken met bedrijven als bio 
farma die hierin gespecialiseerd zijn. Maar 
dat heeft nog wel wat tijd en onderzoek 
nodig. Het is ook onze missie om op termijn 
toe te werken naar een ander soort model 
om met boeren samen te werken, onder 
meer door ervoor te zorgen dat zij een 
betere prijs voor hun producten krijgen.”

Nog geen jaar geleden lan-
ceerde Wholy Greens haar 
eerste producten. De nieuwe 
pasta, samengesteld uit 50% 

groente en 50% spelt, viel direct in de smaak. 
“Onze missie is het tegengaan van voedsel-
verspilling”, vertelt Pieter van der Manden, 
samen met Walter Zantinge de gangmaker 
van Wholy Greens. “We maken vrijwel uit-
sluitend gebruik van afgekeurde groenten. 
Niet omdat de kwaliteit of smaak niet deugt, 
maar vanwege wat plekjes of een iets afwij-
kende vorm. Dit soort groenten wordt veelal 
weggegooid of hooguit gebruikt als vee-
voer.” Bijzonder is ook het gezondheidsa-
spect. “Ons product bevat veel meer eiwitten 
en vezels dan reguliere pasta. Dit stelt men-
sen op een makkelijke en toegankelijke 
manier in staat om gezond te eten.” 

Vooral om de laatste eigenschap hebben 
sporters de meerwaarde van Wholy Greens 
inmiddels ontdekt, vult zijn partner aan. 
“Dankzij het hoge eiwitgehalte herstellen 
spieren sneller na een forse inspanning”, 
weet Zantinge. “Voor sporters is spierher-
stel superbelangrijk en veel eiwit consume-
ren helpt daarbij. Dat herstel begint al voor 
de training. Ook het hoge gehalte aan vita-
mine, mineralen en vezels in ons product 
helpt daarbij.”

Smaken én kleuren
Voor ouders van moeilijk etende jonge kin-
deren is de pasta een uitkomst, merkt Van 
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Hoewel flink gezonder en smaakvoller, 
ligt de prijs van Wholy Greens, vergeleken 
met reguliere pastamerken, in het midden-
segment. Die is volgens Van der Manden 
ongeveer vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
pasta’s van peulvruchten. “Pasta van louter 
bloem, water en ei is weliswaar een stuk 
goedkoper, maar dan heb je het eigenlijk 
over een heel ander product. Je moet er nog 
van alles bijkopen om het gezond en smaak-
vol te serveren. Vergelijk je ons product met 
high protein of koolhydraatarme pasta dan 
zijn wij over het algemeen goedkoper.”

Duurzaamheidsambities
De ontwikkeling van het product is vooral 
te danken aan de duurzaamheidsambities 

van beide ondernemers. “We hebben allebei 
het gevoel dat het niet de goede kant op gaat 
met de wereld”, aldus Zantinge. “Het is fijn 
dat we met ons product impact kunnen 
maken. Echt de mouwen opstropen om wat 
moois te bereiken. Duurzaam ondernemen 
is soms lastig en niet altijd leuk, maar wel 
uitdagend. Ons initiatief bewijst het. Er 
liggen gewoon kansen. Hoewel een klein 
landje is het Nederland eerder gelukt om 
door de industrialisatie grote supply chains 
op te bouwen. Ik denk dat wij door het 
tegengaan van voedselverspilling een ver-
schil kunnen maken. Zowel in als buiten 
ons land.” Hij wijst erop dat  Wholy Greens 
de inkoop helemaal in eigen hand heeft. 
“Hetzelfde geldt voor de productiekant. 
Daarbij werken we samen met mensen die 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij 
vinden dat ook dit aspect aandacht verdient 
als je duurzaam onderneemt.”
 Van der Manden benadrukt tot slot dat 
Wholy Greens het iedere consument gemak-
kelijk maakt om persoonlijk voedselverspil-
ling tegen te gaan. “Hoe meer pasta wij ver-
kopen, hoe meer restgroentes er worden 
gered. Daar komt bij dat we nu nog met ons 
bedrijf tussen het servet en het tafellaken 
zitten. Als we een bepaalde milestone berei-
ken, kunnen we in schaal omhoog gaan. 
Dan combineer je het commerciële aspect 
met het maken van impact op het gebied 
van duurzaamheid en gezondheid. Een 
zuivere win-win voor iedereen. Nu zijn we 
vooral nog het best bewaarde geheim van 
Nederland.”   lll

Word mede-eigenaar!

Recent is een investeringsronde geopend om 

Wholy Greens verder te laten groeien. Je kunt vanaf 

€ 200 aandeelhouder worden. Kijk via de QR-code 

snel op het platform van Eyevestor.

‘Hoe meer pasta wij verkopen, hoe meer 
restgroentes er worden gered’

Walter Zantinge (l) 
en Pieter van der Manden
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Biodiversiteit als prioriteit

Tien oplossingen
om het tij te keren

In Nederland zijn we tussen 1900 en 2010 bijna 70% van de inheemse 
populatie verloren, ten opzichte van nog geen 50% in heel Europa. Ons 
land is dus één van de slechter presterende kinderen in de Europese klas 
wat betreft biodiversiteitsverlies. Hoog tijd om het tij te keren en dit kan: 
de Nationale DenkTank 2022 heeft maar liefst tien concrete oplossingen 
voor de Nederlandse biodiversiteitscrisis gelanceerd.

SIMONE SCHOLTE EN LINA DOKTER

geroest en urgent maatschappelijk vraag-
stuk. In een tijdsbestek van vier maanden 
ontwikkelen zij impactvolle oplossingen.

Biodiversiteit, de verscheidenheid aan 
leven, van soorten, ecosystemen en hun 
genetische variatie, vormde het thema van 
de 2022-editie. De jonge deelnemers kunnen 
door hun frisse blik gedegen, onafhanke-
lijke analyses uitvoeren, concrete oplossin-

gen ontwikkelen en hun energie steken in 
de implementatie van de oplossingen. Door 
hun ideeën te testen in de praktijk, worden 
de voorstellen direct vertaald naar maat-
schappelijke oplossingen voor biodiversi-
teitsverlies in Nederland. De verbinding 
met zowel bedrijfsleven, overheid als 
wetenschap verstevigt bovendien de uit-
voerbaarheid en impact van de oplossingen. 

Op 15 september 2022 staan 
Merel Scheltema en Dijs de 
Neeling op een bouwplaats op 
het Marnixplein in Amster-

dam. De twee deelnemers aan de Nationale 
DenkTank 2022 zijn hier voor hun onder-
zoek naar biodiversiteitsverlies in Neder-
land. Scheltema en De Neeling gaan, gewa-
pend met veel (kritische) vragen, in gesprek 
met de bouwsector. Wat staat er in de weg 
van natuurinclusieve bouw in Nederland? 
Dit past binnen de grote vraag waarover de 
Nationale DenkTank 2022 zich vier maan-
den lang buigt: hoe keren we het tij in de 
Nederlandse biodiversiteitscrisis?

Drie maanden na het bezoek van de Denk-
Tankers aan de Amsterdamse bouwplaats 
vindt in Montreal de COP 15 plaats. Hier 
worden belangrijke internationale afspra-
ken gemaakt omtrent biodiversiteitsherstel. 
Maar het duurt te lang om te wachten tot 
internationale afspraken doorsijpelen naar 
nationaal beleid. Daarom lanceerde de 
Nationale DenkTank 2022 op 13 december, 
zes dagen vóór het einde van de COP 15, tien 
concrete oplossingen voor de Nederlandse 
biodiversiteitscrisis.

Impactvolle oplossingen
Hoe brengen we wetenschap en maatschap-
pij dichter bij elkaar? Uit die vraag werd in 
2005 Stichting de Nationale DenkTank 
geboren. Twintig jonge academici, master-
studenten, hbo’ers, recent afgestudeerden 
en PhD’ers met diverse (studie)achtergron-
den zetten jaarlijks hun tanden in een vast-

Figuur: Crisisprioriteiten

De biodiversiteitscrisis staat slechts op de (gedeelde) zevende plek van crisispriori-
teiten. 

BRON: ENQUÊTE NATIONALE DENKTANK EN MOTIVACTION (2022, N=1226)

‘Hoe meer biodiversiteit, hoe dynamischer 
en veerkrachtiger een gebied is’
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Obstakels
De analyse van de Nationale DenkTank richt 
zich op vier onderzoeksgebieden: de rol van 
de Nederlandse burger, de bouwsector, de 
voedselproductieketen en de overheid. Uit 
de ruim 5400 uur onderzoek kwamen twee 
overkoepelende obstakels naar voren.2

 Allereerst wordt de urgentie van het bio-
diversiteitsprobleem in Nederland nog niet 
breed genoeg gedragen, wat resulteert in 
gebrekkige politieke aandacht en lage prio-
ritering in het bedrijfsleven. Slechts de helft 
van de Nederlanders weet wat biodiversiteit 
betekent en maar 30% denkt dat het slecht 
gesteld is met de Nederlandse biodiversi-
teit. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 
1200 Nederlanders, dat de DenkTank in 
samenwerking met Motivaction uitzette. 
Verder achten respondenten andere crises 
belangrijker, zie figuur 1. Ook is Nederland 
vervreemd geraakt van de natuur. Als je 
planten- of diersoorten niet kan onderschei-
den, zie je niet hoeveel er verdwijnen. Wat 
in dit verband niet helpt, is dat natuur in 
steden voor veel mensen (te) ver van hun 
bed is. Goede initiatieven zoals pluktuinen 
bieden een oplossing, maar stranden vaak 
door bijvoorbeeld complexe subsidieaan-
vragen. Tenslotte blijkt uit de analyse dat de 
wetenschap en natuur- en milieuorganisa-
ties niet de juiste taal spreken om een breed 
publiek van de urgentie te overtuigen. 
 Desalniettemin zijn er ook partijen in de 

bouw, overheid, productieketen én onder 
burgers, die wel overtuigd zijn van de 
urgentie van het probleem. Helaas kunnen 
zij, ondanks hun welwillendheid, maar 
beperkt bijdragen aan biodiversiteitsher-
stel: dit is het tweede overkoepelende obsta-
kel. Dit wordt veroorzaakt door ineffectief 
beleid, het ontbreken van de juiste kennis 
en een scheve kosten-batenverdeling. Een 
voorbeeld uit één van de aandachtsgebie-
den, de productieketen, verduidelijkt dit.
 Maar liefst 54% van ons grondoppervlak 
is landbouwgrond3 en hier is de biodiversi-
teit sinds de jaren 1950 sterk afgenomen4. 
Hier valt dus veel winst te behalen. Veel 
boeren willen dat ook. Helaas hebben zij, 
vooral door ineffectief beleid van de over-
heid, beperkt toegang tot onafhankelijk 
advies. Het gratis onafhankelijk advies, 
zoals boeren vroeger van de DLV kregen, 
bestaat niet meer. Hierdoor missen veel 
agrarische bedrijven de kennis om de over-
stap naar natuurinclusieve landbouw te 
maken. Bovendien bieden toeleveranciers 
de boeren wél gratis advies. Zij hebben er 
echter belang bij dat hun producten, zoals 
pesticiden, worden afgenomen. Onafhanke-
lijk advies kunnen boeren alleen nog krijgen 
als ze ervoor betalen. Dit betekent dat de 
boer de kosten moet maken voor de transi-
tie naar biodiverser boeren, terwijl de baten 
toekomen aan de gehele maatschappij.

Tien oplossingen
Hoe gaan we die drempels voor welwillende 
partijen wegnemen? En hoe overtuigen we 

het andere, overgrote deel van Nederland van 
de urgentie van het probleem? Hiervoor ont-
wikkelden de deelnemers tien oplossingen.

Het Kiemcollectief

Door de verkoop van onvruchtbare en gepa-
tenteerde zaden blijven boeren afhankelijk 
van zadenleveranciers. Dit houdt de mono-
cultuur en kunstmest- en pesticidegebruik 
in stand, wat funest is voor de biodiversi-
teit. Het Kiemcollectief is een coöperatie die 
uitwisseling van patentvrije en vruchtbare 
zaden tussen boeren faciliteert. Hierdoor 
ontstaat meer genetische variatie en zijn 
boeren weer zelf eigenaar van hun zaden.

BioDome

Als gevolg van hun slechte natuurbeleving 
ondernemen Nederlanders weinig actie 
voor biodiversiteit. De BioDome biedt een 
interactieve biodiversiteitservaring die aan-
zet tot verwondering en actie voor biodiver-
siteit, op openbare locaties, zoals festivals, 
stations of op kantoor. De BioDome ver-
groot het maatschappelijk draagvlak voor 
biodiversiteitsherstel en activeert burgers 
om zelf aan de slag te gaan.

Stedelijke Natuur in Beeld

Overheden en bedrijven binnen de bouw-
sector weten niet in hoeverre natuurinclu-
sieve bouwmaatregelen de biodiversiteit 
vergroten door onvoldoende monitoring 
van de stedelijke natuur. De Stedelijke 
Natuur in Beeld (SNiB) is een samenwer-
kingsverband dat onderzoekt in welke mate 

Partners

Afgelopen jaar werd de DenkTank 

mogelijk gemaakt door themapart-

ners Lidl, BAM, Ministerie van LNV, 

Ministerie van I&W en Provincies 

Gelderland, Flevoland en Overijssel. 

Ook de Triodos Foundation droeg 

fi nancieel bij.

De DenkTankers ’22 ontmoetten elkaar 
en hoogleraar ecologie Louise Vet op de 
Zomerschool F

O
T

O
: 

J
O

O
S

T
 K

E
E

T



26 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2023

natuurinclusieve bouwmaatregelen de bio-
diversiteit vergroten. Overheden kunnen 
door deze kennis hun beleid over natuurin-
clusief bouwen verbeteren en bouwers kun-
nen met bouwprojecten de biodiversiteit 
vergroten. 

Vliegende Ecologen

Welwillende organisaties worden door het 
gebrek aan kennis en capaciteit belemmerd 
bij te dragen aan biodiversiteit. Vliegende 
Ecologen is een flexibel inzetbare groep 
ecologen die het ecologisch kennistekort 
oplost bij verschillende organisaties, zoals 
gemeenten, scholen en bedrijven. Doordat 
groene experts meekijken met meer ver-
schillende projecten wordt de natuurinclu-
sieve transitie versneld en wordt biodiversi-
teit integraler meegenomen.

Gifgroen

We gebruiken in Nederland zo’n 10 miljoen 
kilo landbouwgif per jaar5, met desastreuze 
gevolgen voor de biodiversiteit van dien. De 
campagne Gifgroen spoort supermarkten 
aan stapsgewijs het pesticidegebruik in hun 
ketens te verminderen. De campagne geeft 
supermarkten het benodigde zetje om zich 
hard te maken voor een gezonde, levende 
bodem.

Natuurinclusief Bouwen op de Kaart

Door een wildgroei aan tools en methodes 
en een gebrek aan sturing vanuit de over-
heid blijft effectief natuurinclusief bouwen 
ingewikkeld.Natuurinclusief Bouwen op de 
Kaart activeert de Rijksoverheid om een 
gemeenschappelijke taal en aanpak voor 
natuurinclusieve bouw te realiseren. Samen 

met de bouwsector en lokale overheden hel-
pen we de Rijksoverheid om één centrale 
informatievoorziening te ontwikkelen die 
natuurinclusief bouwen inzichtelijk maakt. 

Plantje Boom

Als gevolg van een gebrek aan urgentie 
ondernemen Nederlanders te weinig actie 
om de biodiversiteit in hun eigen omgeving 
te verbeteren. In het kaartspel Plantje Boom 
laten spelers zo veel mogelijk planten en 
bomen groeien door een gezond bodemsys-
teem te creëren. Plantje boom maakt een 
breed publiek op een laagdrempelige 
manier bewust van het belang van biodiver-
siteit.

Kenniserkenning voor Boeren

Toeleveranciers, zoals kunstmestfabrikan-
ten, domineren de informatiestroom naar 
boeren. Hierdoor missen boeren onafhan-
kelijke informatie over natuurinclusieve 
landbouwmethodes.

Kenniserkenning voor Boeren beloont 
boeren die hun kennis blijven ontwikkelen. 
Boeren krijgen zowel een accreditatie als 
een premie wanneer ze vrijwillig meedoen 
aan ontwikkelingsactiviteiten, zoals 
bedrijfsbezoeken of studiegroepen. Door 
Kenniserkenning worden boeren gewaar-
deerd en beloond voor de kosten die ze 
maken om zich te ontwikkelen en zo met 
hun bedrijf bij te dragen aan een biodiver-
ser Nederland.

Het Nederlandse Pluktuinpact

Het Nederlandse Pluktuinpact verbetert de 
kennisuitwisseling tussen groene en sociale 
ondernemers door heel Nederland. Zo 

wordt het runnen van een pluktuin laag-
drempeliger, efficiënter en leuker. Hierdoor 
komen meer pluktuinen tot bloei en voelen 
meer burgers zich verbonden met de 
natuur. 

Bijna Bio

De omschakeling naar biologische land-
bouw is voor veel boeren moeilijk doordat 
de kosten die ze hiervoor moeten maken, 
niet meteen gecompenseerd worden op de 
markt.

Bijna Bio zorgt ervoor dat welwillende 
boeren die omschakeling wél kunnen 
maken door een stimulering van de vraag 
naar biologisch voedsel, het aanstellen van 
een boerenambassadeur die boeren en pro-
vincies verbindt en een lening met lage 
rente en soepele voorwaarden. Het areaal 
biologisch beheerd land zal toenemen, wat 
zorgt voor een bewezen toename in biodi-
versiteit.

Draag bij aan de oplossingen!
Op 13 december presenteerde de Nationale 
DenkTank 2022 de bevindingen en plannen 
aan Nederland. Met dit startsein begint het 
‘echte’ werk. Veel oplossingen worden de 
komende tijd verder uitgewerkt en geïmple-
menteerd en daar kunnen de DenkTankers 
alle hulp bij gebruiken. Kun je bijdragen 
aan één van de bovenstaande oplossingen, 
bijvoorbeeld door middel van je netwerk, 
kennis of financiële middelen? Mail dan 
naar info@nationale-denktank.nl.   lll

Verder lezen
Een uitgebreide beschrijving van de 

analyses en oplossingen kun je terug-

vinden op de website van Nationale 

DenkTank 2022: ndt22.nl. Op de web-

site staat ook het Oplossingsrapport.

‘Nationale DenkTank 2022 lanceert tien 
oplossingen om het tij te keren ‘

De in deze afbeelding weergegeven 
oplossingen passen binnen de toekomstvisie 
die de Nationale DenkTank voor Nederland 
heeft opgesteld
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A 
chthonderd kilometer. De afstand van 
Breda naar Parijs en weer terug. Zoveel 
file stond er in Nederland op een 
regenachtige maandag halverwege 

januari. Bumper aan bumper, de meeste met 
slechts de bestuurdersstoel bezet.

Dat dit veel is, zal niemand bediscussiëren. Maar 
over hoe we dit met zijn allen kunnen oplossen des 
te meer. Voor sommigen levert het afremmen van 
het autoverkeer vooral irritatie op. Maar ik, en 
velen met mij, zien een groter probleem: de alsmaar 
toenemende stroom verkeer in Nederland levert 
uitstoot op die het klimaat schaadt, stikstof die de 
natuur vernielt en vuile lucht die mensen ziek 
maakt. We raken eerder verder af dan dat we op 
streek komen met de klimaatdoelen van Parijs. En 
dat terwijl al dat verkeer twintig procent van onze 
CO2-uitstoot veroorzaakt. Om nog maar te zwijgen 
van de grote hoeveelheid ruimte die auto’s inne-
men: per auto gemiddeld twaalf vierkante meter 
per parkeerplaats, waarbij een auto gemiddeld ook 
nog eens meer dan negentig (!) procent van de tijd 
stilstaat.

Toch is Nederland gek op zijn heilige koe. Ons 
wagenpark groeit nog steeds en kwam eind vorig 
jaar uit op ruim 9 miljoen exemplaren. Weliswaar 
groeit het aandeel elektrische auto’s gestaag, maar 
de totale uitstoot neemt nog steeds alleen maar toe. 

Zelf maakte ik jaren geleden de omslag en deed 
mijn auto weg. Een verandering waar we als gezin 
best even naartoe moesten groeien, maar voor ons 
ontzettend goed heeft uitgepakt. De rompslomp 
van het hebben van een auto misten we geen dag, 
en het gemak van een elektrische deelauto woog 
daar snel tegenop. 

Terwijl ik dit aan mijn keukentafel thuis schrijf, 
realiseer ik me maar al te goed dat lang niet ieder-
een een baan heeft waarbij regelmatig thuiswerken 
tot de mogelijkheden behoort. En iedereen wil af en 
toe naar vrienden of familie toe. Maar de werkelijk-
heid is dat we er met een overstap naar elektrische 
auto’s alleen er niet gaan komen. Tien miljoen elek-
trische auto’s in 2050 is een illusie. Er zijn onvol-

doende grondstoffen voor en onze wegen en woon-
omgeving raken compleet verstopt. Er zijn andere, 
fundamentelere oplossingen voor het mobiliteits-
probleem nodig.

Het moet minder en anders. Door te kijken wat we 
zelf kunnen doen: thuiswerken, de trein pakken en 
toch eens die deelauto proberen. Kijk naar het suc-
ces van elektrisch fietsen. Veel woon-werkverkeer is 
prima haalbaar met een e-fiets en goed voor een 
beetje beweging. Laten we het met z’n allen in de 
tijd van de nieuwe mobiliteit socialer, groener en 
gezonder maken. Dit betekent wel dat de overheid 
– Rijk, provincies en gemeenten - echt moet helpen 
om dat minder en anders reizen naar een hoger 
plan te tillen. En ik geloof dat dat kan. Toon lef. 
Bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer 
in plaats van voortdurend nieuw asfalt aan te leg-
gen en die gunstige bijtelling voor privégebruik 
van de leaseauto op te heffen. Plus door duurzame 
alternatieven te ondersteunen die de concurrentie 
aangaan met de auto op het gebied van comfort, 
betaalbaarheid en reistijd. Kom met een visie, pak 
de regie en stel heldere doelen.

Provincies hebben als OV-autoriteit een belangrijke 
rol om met zogenaamde mobiliteitshubs onder 
meer deelmobiliteit veel aantrekkelijker te maken 
en te zorgen dat iedereen die niet kan thuiswerken 
ook de keuze voor het OV kan maken. Bijvoorbeeld 
door bewust te sturen op ov-verbindingen van en 
naar bedrijventerreinen. Een mooie stap die wij 
allemaal kunnen nemen is straks in maart bij de 
Provinciale Statenverkiezingen te stemmen op een 
partij die hier aandacht voor heeft. Het reizen in de 
toekomst wordt anders, maar we komen er wel mee 
naar Parijs!   lll

Anders naar Parijs

‘Alle verkeersbewegingen 
veroorzaken twintig 

procent van onze 
CO2-uitstoot’

MARJOLEIN

DEMMERS

DIRECTEUR NATUUR

& MILIEU

COLUMN MARJOLEIN DEMMERS
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Neem voor uitrol houtbouw 
bomenknuffelaars serieus

Een boek over houtbouw van de hand van een filosoof? Jazeker. 
Marjan Slob publiceerde onlangs ‘Door de bomen het huis: bouwen 
met hout’. Directe aanleiding is bezorgdheid over het groeiende ver-
zet tegen deze ontwikkeling. “Veel mensen zien het kappen van bo-
men niet zitten”, vertelt Marjan Slob. “Mijn boek geeft aan waar dat 
verzet tegen houtbouw vandaan komt, met openingen om tegen-

standers tegemoet te komen.” 

LOUISE VAN DEN BROEK

want de CO2 blijft erin opgeslagen. Maar 
dan moeten we wel massa maken. Met het 
louter neerzetten van blokhutten bereik je 
niet veel.” Goed nieuws in dit verband is dat 

de mogelijkheden om met hout te bouwen 
hand over hand toenemen. “Zo kun je zelfs 
met sparrenhout balken maken die zo sterk 
zijn dat ze stalen balken kunnen vervangen. 
Ook in flats. Voor hoogbouw met hout hoef 
je dus geen kostbaar en schaars tropisch 
hardhout te gebruiken.”

Romantische weerstand
Maar er is ook verzet. Om dit effectief te 
pareren, moet je een verhaal hebben over 
hoe houtbouw past in de natuur. “Je kunt 
aan groen boekhouden doen, en dan spre-
ken de cijfers een duidelijke taal: houtbouw 
is een geweldig idee. Maar als dat je enige 
manier van kijken is, ga je voorbij aan 
andere waarden die door houtbouw in het 
geding komen. Dan gaat het om zaken als 
schoonheid van het landschap, eigenstan-
digheid van de natuur en verbondenheid 
met de bomen. Luister naar de mensen die 
een soort romantische weerstand hebben 
tegen houtbouw in plaats van over hen heen 
te walsen. Dat is niet effectief en niet aardig. 
Je moet een verhaal hebben over hoe hout-
bouw past in de natuur en luisteren. Blijf 
ook steeds pragmatisch zoeken naar het 

Directe aanleiding voor het 
schrijven van haar boek was 
een studie die Marjan Slob 
deed voor het ministerie van 

Binnenlandse Zaken naar de mogelijkheden 
van biobased bouwen. Maarten Hajer, voor-
malig directeur van het Planbureau voor de 
Leefomgeving, die namens het ministerie 
in gesprek ging met de uitvoerders, consta-
teerde een fikse hobbel. Weliswaar staat de 
bouwwereld inmiddels open voor hout-
bouw, maar stuit de uitrol hiervan meer en 
meer op weerstand uit de groene hoek, ver-
telt de filosofe. “Aan mij de taak om die 
tegenstanders beter te begrijpen op voor-
spraak van Hajer. Doel was om de waarden 
en belevingen in beeld te krijgen die onder 
dat verzet liggen. De enthousiaste reacties 
op mijn studie brachten mij op het idee het 
uit te werken tot een publieksboek.”

Massa maken
Zelf is Marjan Slob tijdens het schrijven van 
haar boek razend enthousiast geraakt over 
de meerwaarde van bouwen met hout. “Het 
mooie is dat je met houtbouw simultaan 
kunt werken aan het helpen oplossen van 
het woning- en klimaatprobleem.” Slob 
pleit er dan ook voor om vaart te zetten ach-
ter bouwen met hout. “Betonbouw veroor-
zaakt enorm veel CO2-uitstoot. Wereldwijd 
draagt beton bij aan circa 8 procent van de 
CO2-uitstoot. Bomen nemen juist CO2 op, 
dus inzetten op houtbouw is uiterst zinvol, 

‘Door de bomen het huis: bouwen met 
hout’, Marjan Slob, Uitgeverij Pluim

‘Voor hoogbouw hoef je geen duur en schaars 
tropisch hardhout te gebruiken’
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beste plaatselijke evenwicht tussen belan-
gen en belevingen.”

Vier belevingswerelden
In haar boek belicht zij vier belevingswerel-
den. “Het eerste hoofdstuk gaat over de 
visie van houtbouwers, maar vervolgens 
laat ik de criticasters aan het woord. Bij-
voorbeeld mensen die van bomen houden, 
de bomenknuffelaars. Dat zijn een soort 
vegetariërs, maar dan gericht tegen de con-
sumptie van bomen. Neem hen serieus als 
je werk wilt maken van houtbouw. Lach je 
hun argumenten weg, dan creëer je weer-

stand. Zo is het voor hen belangrijk dat 
bomen voor ze worden gekapt bedankt wor-
den, bijvoorbeeld via een ritueel. Zelf spre-
ken zij over het geven van ‘toestemming’. 
Het is voor hen belangrijk dat er een con-
nectie wordt gemaakt met de bomen. Wees 
je daarvan bewust. Het is onmogelijk om 
iedereen te vriend te houden, maar stel je 
open voor hun inbreng. Besef dat je met 
deze mensen te maken hebt in de samenle-
ving en dat zij op iets belangrijks wijzen: de 
grootsheid van de natuur. Als je daar blind 
of doof voor blijft, krijg je uiteindelijk ver-
zet.”

 In het derde hoofdstuk geeft Slob bosmen-
sen een podium. “Dat zijn mensen die een 
bos zien als een groot systeem. Met het kap-
pen van een boom verwoest je in hun ogen 
een mini-biotoop. Met productiebossen ver-
niel je dus het bodemleven en hetzelfde doe 
je met het kappen van de belangrijke grote 
bomen in bossen. Dat is wat mij betreft seri-
euze kritiek, waar houtbouwers een goede
reactie op zullen moeten ontwikkelen.”
 Het vierde hoofdstuk gaat over mensen 
die van landschap houden. “Die zeggen 
‘voor mij is een bosschage een element in 
een landschap’. Zij zullen houtbouw inte-
ressant vinden als manier om natuurvrien-
delijke wijken te ontwerpen.” Het afslui-
tende hoofdstuk is meer beschouwend. “Dit 
gaat over het moderne onvermogen om 
goed te kunnen zeggen wat je nu eigenlijk 
onder ‘natuur’ verstaat.”

Respect
De teneur van het boekje is toch wel dat hout-
bouw iets is om heel vrolijk van te worden. 
“Ik vind het mooi, het geeft een fijn binnen-
klimaat, het is modulair, het is flexibel, het is 
licht en het belast de planeet veel minder. 
Daar komt bij dat je houten gebouwen mak-
kelijk kunt demonteren en weer opbouwen.” 

Mogelijk tegenargument kan zijn dat hout 
brandgevaarlijk is. Slob wuift dit van tafel. 
“Massief hout is niet brandgevaarlijk. Het 
brandt wel een beetje, maar niet tot de kern. 
Bovendien kunnen we door alle kennis die we 
van hout hebben heel goed voorspellen wan-
neer het wel gevaarlijk kan worden. Derge-
lijke modellen zijn er voor beton en staal veel 
minder. Op een gegeven moment knapt 
beton bij brand en gaat staal smelten, maar 
over die processen is minder bekend dan over 
het gedrag van hout bij brand. In haar boek 
gaat zij hier nader op in. “Maar dan wel op 
een luchtige manier, want ik ben geen tech-
nicus.”
 Slob noemt haar boek een aanrader voor 
alle fans van houtbouw. “Dan raak je eens te 
meer overtuigd waarom het een goed idee 
is. Tegelijkertijd doe je kennis op waarom 
het belangrijk is om in verbinding te blijven 
met mensen die bedenkingen hebben. 
Inzicht in hun zorgen is een belangrijke 
stap om echt werk te maken van houtbouw. 
Je moet mensen niet wegduwen, dat werkt 
averechts. We hoeven het niet met elkaar 
eens te zijn, maar toon wel respect voor 
elkaars waarden en gevoelens. Zoek verbin-
ding met mensen die weerstand voelen. Zij 
snappen heus wel dat het anders moet. Sluit 
daarom aan op de waarden van de criticas-
ters. Neem hen serieus. Ik weet zeker dat we 
dan een veel fijnere samenleving krijgen. 
Een samenleving bovendien met meer 
draagvlak voor bouwen met hout.”   lll

Marjan Slob: “Neem tegenstanders serieus als je werk wilt maken van houtbouw”

‘Met het weglachen van de argumenten van 
tegenstanders creëer je weerstand’
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Leren van de groeipijnen
van een start-up

In sneltreinvaart ontspruiten de laatste jaren start-ups met circulaire 
producten. De uitdaging is om van de eerste voorzichtige productiefase de 
overstap te maken naar een gezond bedrijf met marktpotentie. Belangrijk 
blijken koplopers die een vaak hogere kostprijs voor lief nemen, ook in de 
wetenschap dat zij met het circulaire productie hun imago, footprint en 
merkbeleving verbeteren. Wat komt daar bij Grown bio, fabrikant van 
duurzame verpakkingen allemaal bij kijken?

JAN BERBEE

Daarvoor is weer een nieuwe technologie in 
ontwikkeling. Niet alleen voor het op gro-
tere schaal vullen en legen van mallen, maar 
ook voor het groeien en drogen van produc-
ten. Dit houdt in dat dan ook de verhuizing 
naar de vierde locatie voor de deur staat.

Verlagen kostprijs
Een volumevergroting gaat gepaard met 
een belangrijk doel: de gemiddelde kostprijs 
van myceliumverpakkingen moet lager. 
Sinds de start van Grown bio is het gemid-
delde kostprijsniveau al meer dan gehal-

veerd. Toch blijkt de relatief hoge prijs voor 
dit duurzame product geen beletsel te zijn. 
Zo wilde een Zweedse klant beslist een 
duurzaam alternatief voor piepschuim heb-
ben: het prijsverschil - € 2,80 voor piep-
schuim en € 34,00 voor de myceliumvariant 
nam de klant voor lief.

Gezien de bijzonder duurzame uitstraling 
van het product zijn pionierklanten, de 
‘launching customers’, dus bereid om fors 
meer te betalen. Overigens is de prijs inmid-
dels door de omzetverhoging flink gedaald. 
Ter illustratie: dezelfde Zweedse klant 
betaal nu nog maar € 10,00 euro. 

Uitdagingen
De verwachting is dat naarmate de produc-
tie toeneemt, de circulaire verpakkingen 
steeds concurrerender worden. Op de weg 
hiernaar toe wachten nog wel verschillende 
uitdagingen. Neem alleen al het substraat, 
de basisgrondstof: het mengsel van myce-
lium en landbouwvezels. Met het huidige 
volume van enkele tonnen per week is de 
productie nog klein voor significante 
schaalvoordelen. Daarnaast biedt de tech-
niek om het substraat te produceren en te 
bewaren nog veel verbetermogelijkheden. 
Weliswaar wordt het vullen van de mallen al 
semiautomatisch gedaan, maar Grown is 
hard op zoek naar partijen met kennis hoe 
dit slimmer kan worden gedaan. Het is 

Grown bio produceert een wel 
heel bijzondere vervanger van 
piepschuim, namelijk een mix 
van het wortelnetwerk van 

paddenstoelen, mycelium, en landbouwve-
zels. Het bedrijf introduceerde haar circu-
laire product zo’n twee jaar geleden. De hui-
dige fabriek is inmiddels alweer van de 
derde generatie en werkt semiautomatisch. 
Een heel verschil met de eerste handmatige 
productie in een garagebox.

Productieproces
GROWN bio mengt de paddenstoelenwor-
tels met restproducten uit de landbouw. 
Het mixen gebeurt met een enorme mixer, 
waarna het substraat automatisch door een 
vulmachine in mallen wordt gedaan. 
Daarna volgt het groeiproces: de mycelium 
neemt razendsnel in omvang toe, zich voe-
dend met de nutriënten. Dit gebeurt in mal-
len in de vorm van het eindproduct. Na 
slechts zes dagen heeft zich een stevige sub-
stantie gevormd en volgt het afbakproces in 
een grote oven (60 kuub). Daarna is het pro-
duct klaar: een stevig verpakkingsproduct 
met de eigenschappen van piepschuim. Dus 
net zo isolerend en beschermend, maar dan 
veel en veel duurzamer.

In haar huidige fabriek produceert Grown 
bio 200.000 producten per jaar. De capaci-
teit ligt op maximaal 300.000 en deze wordt 
waarschijnlijk in de loop van dit jaar al 
bereikt. Ten opzichte van de 5.000 stuks in 
het eerste jaar is dat weliswaar een flinke 
stijging, maar in de verpakkingsmarkt is 
een half miljoen nog maar een klein beetje. 
Doel is om de capaciteit dóór te ontwikke-
len naar een volume van vijf miljoen stuks. 

‘Sinds de start is het gemiddelde 
kostprijsniveau al meer dan gehalveerd’
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namelijk geen eenvoudige zaak, omdat het 
substraat zich niet gedraagt als een vloei-
stof of poeder, maar veel lastiger ‘vloeit’. 
Voor het produceren in een hoog volume is 
dit nog een flinke uitdaging. Verder vraagt 
het verplaatsen van mallen nu nog veel 
menskracht, dus ook dit moet worden geau-
tomatiseerd. Veelal gaat het om typische 
bewegingen voor een robot. Lukt het om 
deze te ontwikkelen, dan kunnen de huidige 
medewerkers zich richten op de niet-pro-
grammeerbare taken: kwaliteitscontrole, 
beoordeling van gevulde mallen en natuur-
lijk de bediening van de machines.

Koplopers
Er wordt dus volop gewerkt aan schaalver-
groting en kostprijsverlaging. Gelukkig zijn 
er steeds meer bedrijven die niet afwachten, 
maar nu alvast instappen en het prijsver-
schil voor lief nemen. De belangrijkste rede-
nen voor deze bedrijven zijn:
• Een sterke verlaging van de CO2-foot-

print, omdat een kilo myceliumverpak-
king 5 kg minder CO2 uitstoot dan een 
kilo piepschuim (EPS);

• Voorbereid zijn op het moment dat plas-
tic sterk in prijs stijgt;

• Ervaring opbouwen vóórdat plastic niet 
meer beschikbaar is of misschien zelfs 
verboden wordt. Het werken met myceli-
um vraagt namelijk aanpassing aan het 
ontwerp en gebruik. Vooral grotere be-
drijven hebben tijd nodig voor die aan-
passing;

• Innovatie tonen aan klanten en daarmee 
het imago en de merkbeleving naar een 
hoger niveau tillen

Deze koplopers compenseren nu al de 
hogere kostprijs van de verpakking met hun 
verbeterde imago, footprint en merkbele-
ving. Straks profiteren zij als eerste van het 
kostprijsgelijkheid als de benodigde schaal-

grootte is bereikt. Met het oog hierop is 
Grown bio nog steeds op zoek naar nieuwe 
koplopers.

Volgende stap
Nadat de fabriek met capaciteit van 5 mil-
joen stuks gerealiseerd is, zal de volgende 
stap een extra fabriek zijn enzovoorts. Dit 
maakt het namelijk mogelijk om dichter bij 
de klant te zijn. Iets wat zowel het milieu als 
de klant voordeel oplevert: kortere reistijd 
van het (volumineuze) product en lagere 
transportkosten. Beide resulterend in min-
der CO2-uitstoot. 
 Behalve het dichter-bij-de-klant argu-
ment biedt het lokaal groeien van myce-
lium het voordeel, dat er lokale afvalstro-
men kunnen worden hergebruikt voor het 
maken van verpakkingen. Dit vergroot het 
circulariteitsgehalte nog verder. Op dit 
moment werkt Grown bijna alleen maar 
met hennepresten, maar ook met andere 
stromen zoals miscanthus, lisdodde of 
bermgras zijn al succesvolle inoculatietes-
ten gedaan. De vraag komt dan ook boven 
welke andere eigenschappen de verschil-
lende reststromen toevoegen. Een voor-
beeld: een verpakking die is gegroeid met 
kurkafval is iets verender dan die van 
houtsnippers en daardoor veiliger voor 
kwetsbare producten. Voor het onderzoek 
naar de eigenschappen van de mycelium-

producten gerelateerd aan de reststroom 
moet onderzoek en certificering plaatsvin-
den. Dit vraagt veel tijd en budget. 
Daarom worden deze testen alleen klant-
specifiek gedaan of beter gezegd, project-
specifiek. Er moet dan zowel een aanleve-
rende partij zijn voor de reststroom als 
een afnemende partij voor de producten. 
Een goed voorbeeld zijn de bermpaaltjes 
van Grown bio: Rijkswaterstaat stelt hier-
voor materiaal ter beschikking en een 
landschapsorganisatie neemt de paaltjes 
samen met een provincie af.   lll

‘Koplopers tillen richting klanten imago en 
merkbeleving naar hoger niveau’
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Opgaven koppelen biedt 
kansen voor energietransitie

Energietransitie kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw. Daar komt bij 

dat één pakket oplossingen meerdere problemen tegelijk kan 
aanpakken - met meer draagvlak. Onderzoekers van de Universiteit 

Twente hebben samen met de provincie Overijssel, enkele gemeenten en 
andere praktijkprofessionals gekeken naar kansen, barrières, 

voorwaarden en spelregels hiervoor. ‘Eigenlijk staat niets een integrale 
benadering echt in de weg,’ concluderen zij. Het is een kwestie van de 

goede vragen stellen en de juiste spelregels volgen.

YMKJE DE BOER

ren en afdelingen ook vaak ingericht op één 
thema, waardoor geld en de inzet van men-
sen verkokerd zijn georganiseerd.”

Maken of breken
Volgens de onderzoekers zijn er drie soorten 
contextfactoren die een integrale benadering 
kunnen maken of breken: fysieke, sociaal-
culturele en institutionele. Als voorbeeld van 
een sociaal-culturele belemmering noemt 
Vinke-de Kruijf de situatie waarin er verschil-
lende visies op integraliteit bestaan. “Wat 
dan juist wél kan helpen, is de kracht van een 
typisch fenomeen voor deze regio: het 
Twentse noaberschap. Andere ondersteu-
nende factoren zijn het investeren in goede 
relaties, helder communiceren over integrale 
ambities en informatie open uitwisselen. Een 
gedeelde visie op maatschappelijke kosten en 
baten is eveneens belangrijk. Daarbij gaat het 
ook om het ontwikkelen van een business 
case voor integrale oplossingen en een visie 
op hoe kosten en baten verdeeld worden over 
betrokken partijen.”

Integratiepotentieel
Bij de rurale studie bleek dat er mogelijkhe-
den liggen om met mestvergisting en bio-
massa bij te dragen aan het opwekken van 
duurzame energie en tegelijkertijd aan het 
verminderen van de stikstofdepositie. Het 

project leverde onder meer een berekening 
op van dit type integratiepotentieel. 

In het stedelijke onderzoek werden drie 
woonwijken en een bedrijventerrein onder-
zocht. Enkele Twentse gemeenten hebben 
ervaring opgedaan met het bundelen van 
investeringsbudgetten voor de middellange 
termijn bundelen door alle betrokken par-
tijen. Een coördinerende partij is hierbij van 
cruciaal belang. Voor woonwijken ligt het 
voor de hand dat een gemeenteambtenaar 
deze rol op zich neemt, aldus de onderzoe-
kers. De gemeente is immers niet alleen ver-
antwoordelijk voor de stedelijke warmtetran-
sitie, maar ook voor het onderhouden en 
verbeteren van infrastructuur, de leefomge-
ving en sociaaleconomische omstandighe-
den. Op bedrijventerreinen ligt het initiatief 
voor een integrale benadering veelal bij ver-
enigingen van bedrijventerreinen of bij indi-
viduele bedrijven. Zowel gemeenten als pro-
vincies kunnen ervoor kiezen om een 
integrale benadering te stimuleren. De pro-
vincie heeft, binnen het energieprogramma 
Nieuwe Energie Overijssel, nu al een speciaal 
programma gericht op de verduurzaming 
van bedrijventerreinen.

Spelregels veranderen
De onderzoekers inventariseerden verder 
welke instrumenten er zijn om de integrale 

De regionale energietransitie is 
een lastige uitdaging. Om het 
niet nog complexer te maken 
zien overheden vaak af van 

een integrale benadering. Dit is jammer, 
want integratie biedt kansen om draagvlak of 
maatschappelijke meerwaarde te vergroten, 
stelt Joanne Vinke-de Kruijf, universitair 
hoofddocent bij Universiteit Twente. Dit 
blijkt volgens haar zonneklaar uit projecten 
die in het kader van het onderzoek in ver-
schillende Overijsselse gemeenten zijn bestu-
deerd, zowel in het rurale als stedelijke 
gebied. 

Belemmeringen
De sectorale aanpak is een bekende en 
belangrijke belemmering. Vinke-de Kruijf: 
“In beleidsdocumenten wordt de noodzaak 
van een integrale aanpak wel vaak genoemd, 
maar in de praktijk blijft iedereen toch van-
uit de eigen sector werken. Dat is niet zo gek, 
want elke uitdaging kent haar eigen wetten 
en regels. Plus eigen organisaties met sector-
specifieke kennis, ideeën en belangen. Het 
zijn deze, vaak informele spelregels die het 
spelen van dat andere spel – het integrale – in 
de weg staan.”

Jelle Zoomer, clusterleider Innovatie voor 
Nieuwe Energie Overijssel, herkent dit. 
“Innovaties draaien niet alleen om techni-
sche vernieuwing, maar ook om sociale ken-
nisontwikkeling. Een integrale blik past 
hierin. Maar in de praktijk van alledag is dat 
om allerlei redenen ingewikkeld. Zo is het 
moeilijk om inzichtelijk te krijgen welke 
opgaven er allemaal spelen, wie hier precies 
actief zijn en welke prioriteit deze stakehol-
ders eraan geven. Daarnaast zijn onze secto-

‘Fysieke, sociaal-culturele en institutionele 
factoren kunnen integrale benadering maken 

of breken’
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benadering te ondersteunen en keken ook 
naar spelregels voor samenwerking. Vinke-
De Kruijf: “Elke regel kan een integrale bena-
dering ondersteunen of juist belemmeren. 
Voor betrokken partijen is het van belang om 
bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken 
over de projectscope en de gewenste mate 
van integratie. Vervolgens kan men verdere 
keuzes maken, bijvoorbeeld over welke uit-
dagingen en partijen je meeneemt in een 
gebiedsgericht proces.” Daarna komen 
andere spelregels aan bod zoals: welke par-
tijen mogen echt meebeslissen? Welk gedrag 
is wel of niet toegestaan? Met wie wordt 

welke informatie gedeeld? “Zo kan er worden 
toegewerkt naar zogenoemde ‘integratieve 
actiesituaties’. Hiervan is sprake wanneer 
partijen uit meerdere sectoren samenwerken 
aan het oplossen van meerdere maatschappe-
lijke vraagstukken.” Ook hebben de onder-
zoekers een set met ‘kritische vragen’ 
gemaakt waarmee professionals stapsgewijs 
op een integrale benadering kunnen reflecte-
ren.

Uitdaging
Duidelijk is volgens Zoomer dat hier een 
grote uitdaging voor overheden ligt. “We 

moeten zowel intern als met partners buiten 
de provincie processen anders aanpakken. Zo 
is het interessant om te zien dat een ‘late’ 
verdeling van kosten en rollen zorgt voor een 
lage mate van integratie. In de praktijk gaan 
projectleiders vaak met een duidelijk doel en 
budget aan de slag in een bepaald gebied. 
Andere opgaven komen vaak na de start pas 
in beeld. Het zou kunnen helpen om zowel 
intern als met stakeholders eerder in gesprek 
te gaan over de opgaven en budgetten om pas 
daarna de doelstellingen te bepalen. Het 
nadeel is dan wel dat dit ten koste gaat van de 
snelheid van het project.”   lll

Achtergrondinformatie

Het project ‘Regional Energy Transition as Systemic Inte-

gration’ (RETSI) is gefi nancierd door NWO, de Nederlandse 

organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, binnen het 

programma MARET (Maatschappelijke Aspecten van de 

Regionale Energietransitie). MARET is een unieke samen-

werking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, 

Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het Nationaal Programma 

Regionale Energie Strategieën (NP RES) en NWO.

 De eindresultaten en handige overzichten van RETSI 

staan op de website van Nieuwe Energie Overijssel.
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Hydraloop maakt 
oversteek naar VS
Hydraloop gaat haar decentrale waterrecyclingsystemen 
implementeren in duurzame, betaalbare nieuwbouwpro-
jecten in de VS. Daarvoor is een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend met de Bowersox Investment Group.

Het douchesysteem van Hy-

draloop bespaart water, is ui-

terst compact en geschikt voor 

nieuwbouw en renovatie. De 

recyclingsystemen kunnen tot 

45% besparen op het totale 

interne leidingwater. De nieu-

we overzeese partner Bowers-

ox Investment Group ontwik-

kelt nieuwbouwprojecten in 

heel Amerika. De innovatieve 

cabines worden geplaatst in 

duurzame nieuwbouwprojec-

ten. Het eerste gezamenlijke 

project is een 140 eengezins-

woningen tellende gemeen-

schap in Clarksville, Georgia.

 Een Hydraloop-apparaat rei-

nigt grijs water van douches, 

baden, wasmachines en optio-

neel wastafels en condenswa-

ter van wasdrogers, warmte-

pompen en airconditioning. 

Het behandelde water kan 

worden gebruikt voor toilet-

spoeling, wasmachines, tuin-

besproeiing en het bijvullen 

van zwembaden. De appara-

ten zijn onderhoudsarm, heb-

ben een laag energieverbruik 

en kunnen in elk residentieel 

vastgoed worden geïnstal-

leerd. Ook zijn ze NSF-350 ge-

certifi ceerd en IoT-connected.

 Hydraloop verhoogt de 

waarde van elk gebouw en 

verlaagt de lopende kosten 

voor water en energie. 

De Verschilmakers. Zo heet 
het Kennisplatform Circulai-
re Economie voor decentrale 
overheden. Het platform kan 
een sleutelrol spelen in het 
opschalen van circulaire eco-
nomie in Nederland. 

Het nieuwe platform is opge-

richt door VNG, IPO en UvW, 

de koepelorganisaties van alle 

lokale overheden. De Verschil-

makers biedt decentrale over-

heden, of organisaties die met 

hen samenwerken in de regio, 

kennis op het gebied van 

bouw, landbouw, infrastructuur, 

bedrijven, inwoners en afval. 

Op het platform staan meer dan 

150 organisaties en initiatieven 

die zich dagelijks inzetten om 

Nederland circulair te krijgen. Je 

vindt er onder meer voorbeel-

den van doelstellingen op het 

gebied van duurzaamheid. Ook 

vertellen ambtenaren hoe ze 

baanbrekende voorbeelden 

voor elkaar hebben gekregen 

en antwoorden op de meest ge-

stelde vragen. Het platform is 

mede ontstaan door 35 ambte-

naren netjes verspreid over het 

hele land die actief beste voor-

beelden aandragen. 

De provincie Utrecht gaat als eerste 
overheid in Nederland wereldwijde 
maatschappelijke kosten van klimaat-
verandering meewegen in haar beleids-
afwegingen en -keuzes. Met een interne 
rekenprijs van minimaal 875 euro per 
ton CO2 legt de provincie de lat hoog.

Een stabiel klimaat komt nauwelijks tot ui-

ting in de prijs van goederen en diensten. 

Hierin moet wat de provincie Utrecht betreft 

verandering komen. Om de maatschappelij-

ke effecten als gevolg van broeikasgasuit-

stoot te kunnen verrekenen, heeft de provin-

cie het Klimaatverbond Nederland gevraagd 

te adviseren over de hoogte van een eerlijke 

CO2-prijs. Dit heeft, mede op basis van on-

derzoek van het Duitse milieuministerie ge-

leid tot een prijs van 875 euro per ton CO2.

 De provincie gebruikt deze nieuwe eerlijke 

prijs vanaf nu bij kosten-batenanalyses, 

voor bijvoorbeeld beslissingen over investe-

ringen. Door deze hogere CO2 prijs wordt 

klimaatverandering hierin zwaarder meege-

wogen. Gedeputeerde Huib van Essen van 

Energietransitie en Klimaat: “Deze CO2-be-

prijzing is een belangrijk signaal om bij te 

dragen aan het beperken van klimaatveran-

dering.” 

De provincie daagt medeoverheden en 

marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen. 

Zo wil de provincie een lobby starten om 

te komen tot een landelijk CO2-prijs. Ook 

zal ze zich gaan oriënteren op andere toe-

passingsmogelijkheden van eerlijke CO2-

prijzen.

Provincie Utrecht kiest voor eerlijke CO2-prijs
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Grid-ON heeft recent een batterij ge-
plaatst op een aansluiting die al zonne-
panelen en een windturbine combi-
neerde. De batterij stroom levert 
stroom in de dalmomenten en laadt 
deze zichzelf op bij een overschot aan 
elektriciteit. Dit stabiliseert het net.

De combinatie van drie energiebronnen is 

een verrijking van cable pooling. Dit omvat 

het combineren van twee energiebronnen 

op dezelfde aansluiting. Cable pooling opti-

maliseert het gebruik van het energienet. 

Wind en zon vullen elkaar aan en wisselen 

elkaar vaak af. In de zomer zijn er meer 

zonuren en in de winter waait het vaak har-

der. De toevoeging van de batterij zorgt 

daarbij voor balanshandhaving op het be-

staande stroomnet. Overtollige duurzame 

energie wordt bij piekmomenten opgesla-

gen en terug geleverd aan het stroomnet bij 

een tekort. 

 Het initiatief van Grid-ON wordt mogelijk 

gemaakt door een geavanceerd energie- en 

powermanagementsysteem. Dit systeem 

controleert of er voldoende ruimte is op de 

aansluiting en bepaalt welke bron – wind, 

zon of batterij – voorrang krijgt. Het sys-

teem verzorgt tevens de communicatie met 

energiemaatschappij Scholt Energy. Deze 

neemt de energie af en zet de batterij op 

afstand in op de verschillende energiemark-

ten, zoals de onbalansmarkt. De batterij 

wordt ook ingezet voor balanceerdiensten 

voor het net. Dit creëert een interessant 

verdienmodel voor ondernemers.

 Initiatiefnemer Grid-ON bundelt kennis 

op het gebied van systeemintegratie van 

slimme energiesystemen met technische en 

fi nanciële kundigheid. De nu geplaatste 

batterij is in gebruik genomen door interna-

tionale bloembollenexporteur Fluwel. De 

batterij van leverancier Vamat heeft een 

vermogen van 1 MVA en een capaciteit van 

2 MWh. 

Primeur: Batterij bij 
zonnepark en windturbine

www.milieu-magazine.nl>



DRINK
WATER

PROCES 
WATER

STEDELIJK 
WATER & 

RIOOLBEHEER

AFVAL
WATER

BESTEL UW 

GRATIS TICKETS

MET CODE MP1220

21, 22 & 23
MAART 2023
EVENEMENTENHAL

GORINCHEM

WWW.AQUANEDERLAND.NL  

AQUA NEDERLAND


