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Als we slim omgaan met onze energie zal er altijd
en voor iedereen voldoende zijn.
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Veel Europese landen en zeker ook Nederland zijn bezig om vorm te geven
aan de energievoorziening van de 21e eeuw. Dat doen we op basis van weten regelgeving en vanuit een visie op die toekomst.
Bij Enexis vinden wij het dan ook inspirerend en van groot belang om samen met onze collega’s,
onze klanten, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en wetenschappers vergezichten van onze
energievoorziening te schetsen. Waar halen we over 30 jaar onze energie vandaan? Hoe brengt die
energie onze maatschappij in beweging?

GEZICHTEN
En wat betekent dat voor onze maatschappelijke taak als netbeheerder? Als we samen

antwoorden formuleren op deze vragen, vergroten we onze slagkracht. Het geeft focus in
ons handelen. En dat vergemakkelijkt de reis naar een nieuwe – 100 procent duurzame –
energiewereld.
Hoe die toekomst er precies uitziet, kunnen we niet voorspellen. Maar vanuit een gedeelde
visie kunnen we er wel samen naartoe groeien. In de huidige tijd worden echter veel
beslissingen genomen in de waan van de dag. Langetermijndenken lijkt bijna uitgestorven.
Voor de ontwikkeling van de energietransitie is dat lang niet altijd bevorderlijk. Investeren in
duurzame energie is een kostbare aangelegenheid. Voor de consument, voor ondernemers,
voor energiebedrijven en ook voor ons als netbeheerder. Voordat je een investering doet, wil
je logischerwijs zoveel mogelijk zekerheid dat deze ook in de toekomst haar toegevoegde
waarde blijft houden.
De contouren van die toekomst, die moeten we nu schetsen. Vandaar ook deze uitgave over
de energiewereld van morgen, vol prikkelende meningen en kansrijke ontwikkelingen –
soms rijp, soms groen. Ziet u het als brandstof voor een mooie dialoog over de
transformatie van onze energiemaatschappij.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te denken en in dialoog te
gaan op toekomstscenarios.enexis.nl

PETER VERMAAT
CEO ENEXIS
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Ons energienet is letterlijk de
verbinding tussen energiebron en
-gebruiker. Daarom houden we ons
bij Enexis dagelijks bezig met vragen
als: waar halen we onze energie
vandaan in de toekomst? En hoe
gebruiken we die? Vanuit onze
visie daarop bouwen we aan een
betaalbaar en betrouwbaar netwerk.
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Nooit over
één nacht ijs
Energietransitie vraagt om afgewogen
innovaties en wendbaarheid van onze mensen

Enexis
beheert
44.700 km
gasleiding

Naast mooie vergezichten kent natuurlijk
ook Enexis de realiteit van het heden.
Met duizend en één kansen om mooie dingen
te doen voor klant en milieu. Maar tegelijk
heeft Enexis de wetenschap dat je niet álles
kunt doen. Je kunt je tijd en geld maar één
keer besteden. Hoe maakt Enexis haar keuzes
als het gaat om bijvoorbeeld concrete
infraprojecten? En welke maatregelen neemt
Enexis om zo flexibel en innovatiegericht
mogelijk te werken?

Per huishouden
Gemiddeld stoot een huishouden

Enexis
transporteert
gas en elektriciteit
naar 2,7 miljoen
huishoudens
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om zo flexibel en innovatiegericht
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VISIE OP ENERGIE

Onze samenleving moet en kan op 100%
duurzame energie draaien. Maar dan moet
er nog wel wat gebeuren, aldus de professoren
Wim Sinke en André Faaij. Er moeten duidelijke
doelen zijn en een stabiel beleidskader.
‘En vooral de wil om veel en snel meters
te maken.’
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Energie

ERVAREN

“Voor Nederland
is cruciaal dat
wij import van
duurzame
biomassa en
biobrandstoffen
bevorderen”

Een nieuw bewustzijn

De laatste 5 jaar is de energiewereld harder veranderd
dan in de 5 decennia daarvoor. En de komende
jaren zullen de veranderingen alleen nog maar meer
snelheid krijgen.
Voorname reden voor deze spannende ontwikkeling is een nieuwe maatschappelijke kijk op energie, aangejaagd door de klimaatverandering en
het groeiende bewustzijn dat er geen tijd meer over is om tot actie over
te gaan. Dat is merkbaar in hoe we werken, wonen en ons voortbewegen.
In het bedrijfsleven is energie steeds vaker een logisch onderdeel van de
duurzame bedrijfsfilosofie, waarbij een gezonde balans wordt gezocht
tussen people, planet en profit.

“Op mondiale schaal
heeft zonne-energie
met afstand de grootste
potentie”

Het nieuwe bewustzijn is ook voelbaar bij de consument. Die neemt
steeds vaker de regie over zijn eigen energie. De consument gaat bewuster
om met energie en kiest voor duurzame oplossingen; elektrisch vervoer
is aan een onstuitbare opmars bezig. Maar de consument van nu kijkt ook
verder dan het eigen handelen; sommigen eisen dat duurzaamheid een
vanzelfsprekendheid is.
Onze maatschappij is nu klaar voor de volgende belangrijke stap; die van
het energie delen. Denk aan huishoudens die hun eigen opgewekte energie
delen met elkaar of met bedrijven in de buurt. De energiestromen zoals we
die nu kennen, gaan veel meer met elkaar versmelten. Ons net faciliteert
die nieuwe dynamiek met slimme technieken. Zo maken we van energie iets
wat veel meer is dan alleen ‘brandstof’ voor onze apparaten.
Energie is iets wat ons verbindt, in letterlijke en zeker ook sociale zin.

PROF. DR. WIM SINKE

Cor Brockhoven

PROF. DR. ANDRÉ FAAIJ

HOOGLERAAR ZONNE-ENERGIE

Voorzitter Duurzaamheidsgroep

HOOGLERAAR ENERGIESYSTEEMANALYSE

EN MANAGER PROGRAMMA-

EN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR

ONTWIKKELING BIJ ECN ZONNE-ENERGIE

VAN DE ENERGY ACADEMY EUROPE

Verrassende denkkracht van
Professoren Faaij en

Zo maken we van energie iets wat

Sinke over wat er

veel meer is dan alleen ‘brandstof’

moet gebeuren om
onze samenleving op
100 procent duurzame

de volgende generatie.

voor onze apparaten.
Optimale uitwisselbaarheid volgens
ontwerper Dave Hakkens.

energie te laten draaien.

5x groen en niet grillig.

Energie in 2030:

Van Houtum: niet langer bomen kappen

4 toekomstscenario’s.

om je billen af te kunnen vegen.

De race om de auto van morgen draait
om opwek en opslag van energie.
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Energie

VANGEN
Het nieuwe energiedenken

De energiewereld is bezig aan zijn grootste veranderingen
in tijden. De veranderingen boven en onder de grond
gaan daarbij hand in hand. Heel zichtbaar is de verduurzaming van onze energie in de vorm van zonnepanelen
op de daken, windmolens aan zee en elektrische auto’s
op onze wegen.
Veelal buiten het zicht van de maatschappij verandert dit ons energienet.
Omdat we steeds meer elektriciteit gebruiken, maar ook zelf opwekken
wordt ons net zwaarder belast. De behoefte aan inzicht in energiestromen
neemt daardoor toe. Dat inzicht krijgen we met innovatieve ICT in onze
netten, de zogeheten smart grids. Dat levert veel data op. Daarmee kunnen
netbeheerders, marktpartijen en energiecoöperaties oplossingen bedenken
en nieuwe energiediensten ontwikkelen.
De zichtbare veranderingen markeren bovenal een nieuw denken over
energie. Het is een onderwerp dat zich mag verheugen in een warme
maatschappelijke belangstelling. Dat versnelt de vernieuwing en
verduurzaming. En dat speelt zich steeds vaker op lokaal en regionaal niveau
af. Er is geen standaard energieoplossing die overal geldt. Ieder gebied, elke
gemeente heeft zijn eigen visie en mogelijkheden. Kunnen we restwarmte van
een naburige fabriek gebruiken voor verwarming? Kunnen we gebruikmaken
van biogas? In de realisatie van de energievoorziening vraagt dat flexibiliteit
en wendbaarheid van een organisatie als de onze. De architectuur ervan
vraagt om een goede dialoog met alle belanghebbenden. Een betaalbare,
betrouwbare en duurzame energievoorziening is meer dan ooit een kwestie
van samenwerking.
Sander Schouwenaar
Manager Innovatie
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ENERGIE VLOEIEND
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Duurzame energie is overal. We plukken het uit de wind, gebruiken de
zon als bron of wekken het zelfs op met bacteriën die voorkomen op
de zeebodem. Deze bacterie biedt perspectief voor een nieuw soort
biobatterij. Het is dus allang niet meer de vraag of er voldoende duurzame energie beschikbaar is. De belangrijkste uitdaging is om de juiste
balans te vinden tussen vraag en aanbod en ENERGIE VLOEIEND te
maken. De zonnepanelen op uw dak wekken misschien wel de meeste
energie op als u niet thuis bent. Windmolens staan ’s nachts hard te
draaien, terwijl de energie-afname dan minimaal is. Hoe zorg je ervoor
dat we ook die energie kunnen gebruiken? In de energiewereld van
morgen benutten we alle energie die de natuur ons schenkt.

OVERAL,
MAAR OOK
ALTIJD?
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SLECHT WEER BESTAAT NIET?

Duurzame energie laat zich niet altijd voorspellen in hoeveelheid en beschikbaarheid.
Toch is het mogelijk; groen en niet grillig.
5 innovatieve voorbeelden.

2

(GROEN) GAS EROP!

Als de zon schijnt, waait het vaak niet zo hard. Omgekeerd is het

Groen gas is biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit.

regelmatig bewolkt als de wind tekeergaat. Door de bouw van

Helemaal duurzaam. Via een lokaal net gaat het naar bedrijven

een grote wind- en zonnecentrale krijgt de Franse energiereus EdF

en huishoudens in de omgeving. Maar ‘s zomers hebben die

in Californië het beste van twee werelden. De groene-stroomkabel

huishoudens niet zoveel gas nodig, zodat er in de lokale netten

die de duurzame stroom vervoert, kan daardoor efficiënter worden

een overschot is aan groen gas. Daardoor zou de productie op

ingezet. Het windpark heeft een vermogen van 140 megawatt,

een laag pitje moeten. Zonde. Daarom kwamen de Nederlandse

het zonnepark nog iets meer: 143 megawatt. Op kleinere schaal

netbeheerders met de Groen Gas Booster. Die bestaat uit

doen anderen hetzelfde kunstje. Zo bouwde Ecotricity het

een of meer compressoren die groen gas onder

Fen Farm Sun Park in Lincolnshire, in het westen van Engeland.

hoge druk in het landelijk transportnet

De 5.000 zonnepanelen van de centrale zorgen voor 1 megawatt

pompen. Zo wordt al het groene gas

vermogen, de windturbines hebben een vermogen van 16 megawatt.

nuttig gebruikt. En er ontstaat ruimte

Of zoals de Engelsen het zelf zeggen: het park levert genoeg

voor nieuwe aanbieders van

duurzame energie ‘om meer dan 2 miljard koppen thee te zetten’.

groen gas. Afvalverwerker
Attero produceert in
Wijster nu al meer
groen gas dan
zij kwijt kan in het
lokale net. Een
goede plek dus
voor Attero,
Gasunie Transport
Services en Enexis
om een Groen Gas Booster
in productie te nemen. Zodat ook
niet-Drenten kunnen profiteren
van Drents groen gas.
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3

BACTERIE + WATER = GRATIS ENERGIE

4

WINDMOLENS OP 600 METER HOOGTE

5

LEVENDE ZONNEPANELEN

Duurzame energie opwekken uit veranderingen in lucht-

Windenergie is een mooie, duurzame vorm van energie. Maar er

Groene daken zijn bezig aan een stevige opmars. Ze isoleren

vochtigheid? Ook dat is mogelijk. Onderzoekers van de

kleven ook nadelen aan. Omwonenden klagen over geluidsoverlast

goed, houden overvloedige regen vast en ze zijn milieuvriendelijk

Amerikaanse Columbia University bouwden een simpele generator

en over slagschaduwen van windmolens. Sommige mensen

te produceren. Maar planten wekken bij de wortels ook energie

die door waterdamp wordt aangedreven. De generator produceert

houden niet van het uitzicht op de molens en spreken van

op met behulp van water, zonlicht en zuurstof. Wetenschappers

elektriciteit door de draaiing van een magneet. De magneet

landschapsvervuiling. En voor de bouw is veel materiaal nodig.

van de Wageningen Universiteit kunnen elektriciteit uit planten-

reageert op een rubberen plankje, dat op en neer beweegt door

Een alternatieve vorm van windenergie, de PowerPlane van

wortels oogsten. Het bedrijf Plant-e heeft al een werkende

verandering in de luchtvochtigheid. Het principe daarachter is een

Ampyx Power, kent deze nadelen niet. De PowerPlane is een

installatie op een dak gezet. En de verwachting is dat een

bacteriële spore, genaamd Bacillus subtilis. In rust is dat een taaie

zweefvliegtuig dat vliegt op een hoogte van 300 - 600 meter.

compleet groen dak in de toekomst genoeg energie opwekt

en rimpelige spore. Maar komt ze in aanraking met water dan zet

Hier waait de wind harder en constanter dan op de geringere

voor een eenpersoons huishouden.

ze uit. Als de spore weer opdroogt, keert ze weer terug naar haar

hoogte van windmolens. Het op en neer bewegende zweef-

oude vorm. Daarbij komen onvermoede krachten los: 0,45 kilogram
sporen kan genoeg kracht ontwikkelen om een auto één meter
van de grond te tillen. Als de techniek kan worden opgeschaald,

vliegtuig brengt via een kabel een generator op de grond
in beweging. Volgens Ampyx Power vervangt
de PowerPlane 120.000 kilo aan benodigde

hebben we een nieuwe vorm van duurzame energie, die niet

materialen voor een windmolen met een

van het weer afhankelijk is.

vliegtuigje van 400 kilo. De ‘vliegende
windmolens’ kunnen naar verwachting
net zoveel energie opwekken als
traditionele windturbines.
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VISIE OP ENERGIE

Onze samenleving moet en kan op 100%
duurzame energie draaien. Maar dan moet
er nog wel wat gebeuren, aldus de professoren
Wim Sinke en André Faaij. Er moeten duidelijke
doelen zijn en een stabiel beleidskader.
‘En vooral de wil om veel en snel meters
te maken.’
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“Voor Nederland
is het cruciaal dat
wij import van
duurzame
biomassa en
biobrandstoffen
bevorderen”
“Op mondiale schaal
heeft zonne-energie
met afstand de grootste
potentie”

PROF. DR. WIM SINKE
HOOGLERAAR ZONNE-ENERGIE

PROF. DR. ANDRÉ FAAIJ
HOOGLERAAR ENERGIESYSTEEMANALYSE

EN MANAGER PROGRAMMA-

EN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR

ONTWIKKELING BIJ ECN ZONNE-ENERGIE

VAN DE ENERGY ACADEMY EUROPE
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VISIE OP ENERGIE
De transitie naar duurzame energie duur? Faaij en Sinke gaan er even goed voor zitten.

van een duurzame biomassamarkt geleide-

inspanningen rondom energiebesparing

Prof. dr. André Faaij, hoogleraar energiesysteemanalyse en wetenschappelijk directeur van

lijk moet verlopen. ‘Duurzame biomassa in

op het gebied van transport, gebouwde

de Energy Academy Europe: ‘Een snelle toename van duurzame energie en energie-efficiency

combinatie met CO2-afvang en -opslag

omgeving en industrie. Je hebt enorm veel

is een enorme impuls voor innovatie. Daardoor zullen de kosten van nieuwe technologieën

levert een mooie CO2-stofzuiger op; daar

duurzame energie nodig, maar energie-

sneller dalen. Naast die baten leidt een overgang naar duurzame energie tot minder kosten

zijn slimme combinaties te bedenken die

besparing helpt die belasting te verminde-

dan wanneer we blijven leunen op fossiele energie. Europees geld voor fossiele energie

tegen lage kosten CO2 kunnen reduceren.’

ren.’ Sinke ziet ook flinke uitdagingen.

verdwijnt in de Siberische gasvelden en de Arabische woestijn. Geld dat ook kan circuleren

“We zijn
niet het
makkelijkste
land”

in de Europese economie. Dan hoef je toch niet lang na te denken over een keuze?’

‘We moeten veel investeren in nieuwe
Zonne-energie

installaties en conventionele centrales

‘Op mondiale schaal heeft zonne-energie

moeten worden uitgefaseerd. Regelmatig

Dus je hebt grote elektriciteitsnetten

met afstand de grootste potentie’, vindt

wekt dat weerstand op. Kijk maar naar de

nodig. Bovendien kunnen gas-, kolen- en

Sinke. ‘Niet alleen zonnestroom, maar ook

discussies rondom de kolencentrales.’

kerncentrales voorlopig goed zorgen voor

zonnewarmte, zonnekoude en zonnebrand-

Sinke voorziet grote discussies over

aanvullende flexibiliteit in het systeem.

stoffen.’ Sinke vindt dat we investeringen

‘wanneer?’ en ‘wie betaalt daarvoor?’ Een

Daarnaast kan de vraag worden gestuurd.

niet te veel moeten versnipperen. Naast

discussie die nog wordt bemoeilijkt door

In huishoudens, maar vooral in de industrie.

zonne-energie is windenergie belangrijk.

een andere kostenopbouw. ‘Bij fossiele

Bijvoorbeeld bij koelhuizen in havens.

En biomassa. ‘Maar gebruik dan eerst de

energie investeer je, maar vervolgens heb

Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken

waardevolle componenten als grond-

je ook, of soms vooral, kosten bij de energie-

en het gaat om grote getallen.’ We kunnen

stoffen’, stelt Sinke. ‘Met de rest kun je

opwekking’, stelt Sinke. ‘Bij duurzame ener-

hoge percentages duurzame energie nu al

energie opwekken. Op termijn zal de rol

gie komt het overgrote deel van de kosten

prima opvangen, tegen relatief lage kosten,

van biomassa voor energietoepassingen

bij de start. Daar moeten de energie- en

concludeert Faaij. Waar we toch batterijen

in belangrijke mate worden overgenomen

financiële sector nog aan wennen.’

toepassen, ziet hij het meeste in groot-

door zonne- en windenergie. Diepe
geothermie heeft ook een gigantisch

En prof. dr. Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie en manager programmaontwikkeling bij ECN

potentieel, maar technisch en financieel

Zonne-energie, over de prijs van duurzaam: ‘De omschakeling is ook goed voor het bedrijfs-

zijn er nog flinke drempels.’

leven; er zullen meer innovatieve bedrijven komen. En je voorkomt hoge kosten die te
maken hebben met klimaatverandering. Uiteindelijk zijn de baten veel groter dan de kosten.’

“Deze generatie is de
eerste die last krijgt van
klimaatverandering”
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Uitdagingen
Voorlopig liggen er nog genoeg uitdagingen

“Gebrek aan
een stabiel
beleidskader”

schalige toepassingen, zoals pompcentrales
die energie uit waterkracht opslaan.
Of compressed air storage, waarbij lucht
onder hoge druk wordt opgeslagen in een
mijn of in lege zoutkoepels. Sinke denkt
dat we tegen 2050 op elke schaal energieopslag zullen zien. ‘Op het niveau van een

Volledig duurzaam

op de weg naar duurzame energie, consta-

Opslag

woonhuis, maar ook op het niveau van

Sinke voelt zich thuis bij de woorden van Obama: ‘Deze generatie is de eerste die last

teren Faaij en Sinke. ‘De grootste hobbel is

Het aanbod van zonne- en windenergie

zeer grootschalige opwekking en omzet-

krijgt van klimaatverandering, en de laatste die er nog wat aan kan doen.’ Hij vindt een

op dit moment het gebrek aan een stabiel

fluctueert sterk. Opslag van energie is

ting in brandstof. En alles daartussenin.’

doelstelling om in 2050 alle energie duurzaam op te wekken en de CO2-uitstoot met

beleidskader’, meent Faaij. ‘Ons energie-

mogelijk, maar op dit moment nog duur.

95% te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990 zeer ambitieus. ‘Maar wel haalbaar en

beleid heeft steeds wisselende kaders en

Toch is het noodzakelijk, denkt Sinke.

Netbeheerders

waarschijnlijk ook echt nodig. ‘Nederland is niet het makkelijkste land om over te schakelen

subsidieregimes. Dat levert veel onzeker-

‘Dat hoeven niet perse batterijen te zijn;

In de toekomstige duurzame energievoor-

op volledig duurzame energie’, komt Faaij met een kanttekening. ‘We hebben weinig

heid op voor investeerders.’ Een tweede

je kunt via een warmtepomp zonne- en

ziening ziet Sinke een grote rol voor

landoppervlak en op dat kleine stukje land veel energiegebruik.’ Als hij toch een educated

hobbel, daarmee samenhangend, ligt op

windenergie ook opslaan als warmte. Die

de netbeheerders. ‘Om alle innovaties

guess moet doen, houdt Faaij het op een tijdstip na 2050. ‘En dan nog heb je niet alleen

innovatievlak. Overheid en bedrijfsleven

kun je gebruiken voor verwarming van

mogelijk te maken, heb je intelligente

hernieuwbare bronnen, maar zal je een bijdrage nodig hebben van CO2-afvang en -opslag

moeten beter samenwerken, zodat

gebouwen of tapwater. Van elektriciteit

verbindingen nodig tussen opwekking,

om het gebruik van aardgas en misschien steenkool of minerale olie te compenseren.’

Nederland weer toonaangevend wordt in

kun je gasvormige of vloeibare brandstof

opslag en gebruik. Het netwerk is het

onderzoek en technologische verbetering.

maken. Nu nog niet rendabel, maar op de

kloppend hart van het energiesysteem.

Energiemix

Het bedrijfsleven moet samenhangende

langere termijn een belangrijke optie. Op

De netbeheerders zijn daarmee cruciale

Faaij denkt dat alleen een mix aan maatregelen de Nederlandse energievoorziening volledig

clusters van activiteiten ontwikkelen rond

die manier kan duurzame elektriciteit zich

spelers, die het transitieproces mogelijk

kan verduurzamen. Voor Nederland zal op de onmetelijke Noordzee veel moeten gebeuren.

bijvoorbeeld offshore windenergie en

ook “ineten” in de brandstoffensector.’

moeten maken.’ Zijn tip: ‘Maak nog geen

In offshore windenergie, maar ook in bijvoorbeeld golfenergie en energie uit algen en

getijdenenergie. En verder moeten we

Faaij denkt dat we al veel zonder opslag

definitieve keuzes voor wat je gaat uitrollen

zeewier. Voor windenergie op land zijn, om draagvlak te verwerven, coöperaties nodig.

innoveren in energiebeheer: ‘Energie-

kunnen doen. ‘Zonne- en windenergie zijn

en wat niet. Gebruik de komende jaren

Daarnaast is voor Nederland cruciaal dat wij import van duurzame biomassa en biobrand-

efficiency hoort een speerpunt te zijn,

redelijk complementair: op dagen dat het

om met verschillende varianten ervaring

stoffen bevorderen, vindt Faaij. ‘Op veel grotere schaal dan nu het geval is. Uit biomassa

bijvoorbeeld in de agrofoodsector, de

weinig waait, schijnt de zon meer en

op te doen, zodat je daarna in samen-

kun je allerlei nuttige zaken halen: brandstof, chemicaliën, warmte en elektriciteit.’ Zelfs

glastuinbouw en de chemische industrie.

omgekeerd. Je moet grote gebieden

spraak met andere partijen de juiste

voor bijstook in kolencentrales ziet Faaij de eerste tijd nog wel een rol, omdat de opbouw

Sowieso zullen we niet ontkomen aan forse

gebruiken, dan waait het altijd wel ergens.

keuzes kunt maken.’
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ENERGIEVERBRUIK DUURZAME ENERGIE

In 2014 maakte duurzame energie 5,6% van het totale
Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk
meer dan de 4,8% uit 2013. Maar of de doelstelling
van 14% in 2020 behaald wordt, is de vraag:
2010

4,0%

2011

4,6%

2012

4,7%

2013

4,8%

2014

5,6%

Doelstelling
2020

5,6%

GEÏMPORTEERDE DUURZAME ENERGIE
Je zou Noorwegen onze hofleverancier kunnen noemen, als het gaat

In MWh

om geïmporteerde duurzame energie. Natuurlijk vooral van waterkracht.

Noorwegen

11.085.462

106.781

Denemarken levert ons de meeste windenergie. Een lijstje uit 2014

Frankrijk

4.860.231

0

van onze voornaamste leveranciers, met daarbij de cijfers voor de

Zweden

3.512.993

233.984

belangrijkste bronnen: waterkracht en wind.

IJsland

2.904.379

0

0

2.887.692

Denemarken

14%

DUURZAME ENERGIEBRONNEN
We wekken duurzame energie op met verschillende energiebronnen.
Biomassa en wind zijn de grootste. Het aandeel zonne-energie is nog
het kleinst, maar groeit hard. Dit waren de verhoudingen in 2014.

Wind

50%

Biomassa

43%

Zon en water

PERCENTAGE VERMEDEN CO2-UITSTOOT

HOE GAAT HET MET EUROPA?

Door het toenemend gebruik van duurzame energie

Het streven in de EU is een aandeel van 20% duurzame energie

kunnen we de Nederlandse CO2-uitstoot beter bestrijden.

op het totale energieverbruik in 2020. Per land kunnen de doelen onderling

Het percentage vermeden CO2-uitstoot op de totale

verschillen. Dit was de stand in 2013.

Nederlandse CO2- uitstoot over de laatste 5 jaar:
2010

5,1%

2011

5,8%

2012

6,4%

2013

7%

6,2%

2014

12,4

18

Spanje

15,4

20

Frankrijk

14,2

23

Italië

16,7

17

UK

5,1

15

6,6%

171

WINDENERGIE IN NEDERLAND
Zoomen we in op windenergie dan zien we dat Flevoland de meeste elektriciteit
produceert, op ruime afstand gevolgd door Groningen, Noord-Holland en Zeeland.

Doel

Duitsland

DOELSTELLING EU HERNIEUWBARE ENERGIE
Groningen

354

379

Het opgesteld vermogen in MW van de 7 best producerende provincies in 2014:

De EU als geheel lijkt goed op weg haar doelstelling van 20% hernieuwbare
energie in 2020 te halen. De ontwikkeling van 2006 - 2012
Totaal Verwarmen en koelen

N-Holland

301

839

Z-Holland

Flevoland

2006

9,2

5,2

2008

10,5

5,6

2010

12,5

6,7

2012

14,1

7,3

Elektriciteit

Transport

3,5

0,5

4,0

0,9
4,6

1,2
5,7

1,1

351
132

Overige provincies
Het totaal opgesteld vermogen in MW van de 5 overige provincies
(Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg) in 2014.

Zeeland

LANDEN DIE DE MEESTE DUURZAME ELEKTRICITEIT OPWEKKEN

118

Kijken we wereldwijd naar de landen die de meeste duurzame elektriciteit opwekken,
Noord-Brabant

Bronnen: Compendium voor de Leefomgeving, CBS, Certiq, Eurostat, EEA, Enerdata

dan wint Noorwegen, alweer door het enorme aandeel van waterkracht in de stroomopwekking.

98%

Terug naar index
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Onze woningen, fabrieken en kantoren zijn nu nagenoeg
allemaal aangesloten op netwerken die energie van een
grote afstand aanvoeren. Dat leek lang vanzelfsprekend.
Maar er vindt een verschuiving plaats. Energie wordt
steeds vaker gedeeld. Via warmtenetten of, zoals in
de wijk De Meent in Etten-Leur, via een buurtbatterij.
Als er meer zonne-energie wordt opgewekt dan verbruikt,
wordt die tijdelijk opgeslagen.
Zo is ENERGIE VERBONDEN en benutten we alle energie
die de natuur ons schenkt.

WE HEBBEN
VERBINDING

Terug naar index

VISIE OP ENERGIE
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We zijn hard op weg naar een voornamelijk lokaal opgezette
energievoorziening, denkt Frans Stokman. Dat heeft in zijn
ogen grote voordelen. Volgens de hoogleraar en energiecoöperatie-oprichter voelen we ons daardoor meer verbonden
met de energiebronnen waaruit we putten. Bovendien wordt
de band met mensen om ons heen hechter.

Energie wordt
iets van
ons samen,
Frans Stokman is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond klimaat en energie. Niet alleen
academisch toont hij zijn belangstelling voor deze thematiek, hij doet dit ook op andere fronten.
Zo is hij medeoprichter van de bekende energiecoöperatie Grunneger Power. Verder werkte hij mee
aan de oprichting van NLD-Energie (een dochtercoöperatie van verschillende noordelijke energiecoöperaties), die zelf energie mag inkopen en leveren. En ook uit zijn woonsituatie blijkt hoezeer
Stokman betrokken is bij de nieuwe ontwikkelingen rondom energie. Hij woont in een huis dat
deelneemt aan Power Matching City. Dit is een project waarbij men experimenteert met warmtepompen, energieopslag in watervaten, zonnepanelen en een smart grid.

iets sociaals

Terug naar index
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“Ik ben ervan
overtuigd dat
we aan de
vooravond
staan van
een energierevolutie”
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LATEN WE MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS VALLEN.

U VERWACHT DUS EEN DEGLOBALISERING

WAAR GAAT HET IN UW OGEN NAARTOE?

VAN DE ENERGIEVOORZIENING?

‘De contouren van de nieuwe energievoorziening waar we op afstevenen,

‘Niet alleen van de energievoorziening. Waarschijnlijk gaan we ook weer meer

worden nu al zichtbaar. We gaan naar een vooral lokaal georganiseerde

producten lokaal produceren, als gevolg van de ontwikkeling van 3D-printers.

energiesamenwerking. Heel veel huishoudens en bedrijfsgebouwen zijn

In Amsterdam gaan ze een brug over een kanaal ter plekke printen.’

straks niet langer alleen gebruikers van energie maar worden ook producenten,
bijvoorbeeld via zonnepanelen die stroom opwekken. Deze leveranciers en

WAAROM IS DEZE DEGLOBALISERING EIGENLIJK GOED VOOR ONS?

gebruikers zullen aan elkaar worden verbonden in een intelligent netwerk.

‘Een lokale voorziening vermindert de afhankelijkheid van aanvoer uit verre

Onderling zullen deelnemers aan lokale energie-initiatieven, opgewekte

landen. Je hoeft dingen niet over lange afstanden te vervoeren, met alle

duurzame energie met gebruikte energie kunnen gaan verrekenen. Nu al

negatieve gevolgen van dien. Ook heb je zicht op hoe dat wat je afneemt

wordt de benodigde software voor zo’n directe uitwisseling van energie

wordt geproduceerd. Deglobalisering van de energievoorziening zorgt voor

binnen één energiebedrijf ontwikkeld. NLD Energie wil hier bijvoorbeeld

een betere band tussen ons en de energie die we opwekken. Het maakt

mee gaan werken. Zodra deze software er is, en dat duurt niet lang meer,

ons bewuster van de manier waarop we dat doen. We zijn scherper op

vormen we samen echt een decentrale energiecentrale. En over 15 jaar

de eventuele schadelijkheid voor de omgeving.’

wemelt het van zulke decentrale energiecentrales.’
IS LOKAAL SAMENWERKEN ZELF OOK HEILZAAM?
WAT ZAL DE ROL VAN ENERGIEBEDRIJVEN WORDEN?

‘Als mensen moeten samenwerken worden ze meer van elkaar afhankelijk.

‘Wij denken nu nog heel erg in termen van energie die we krijgen geleverd

De sociologie leert dat mensen zich netter gedragen bij deze wederzijdse

van een grote energiecentrale, terwijl we aan elkaar gaan leveren. De taak

afhankelijkheid dan bij eenzijdige afhankelijkheid. Bij energie zie je nu al snel

van energiebedrijven verandert daardoor. Zij zullen de verbinders in het

onverschilligheid omdat je toch weinig invloed hebt op hoe de energie

netwerk zijn en te veel opgewekte energie opslaan. Waarschijnlijk krijgen zij

wordt geproduceerd. Ik denk dat de lokale samenwerking ook goed is voor

ook een rol bij het aan- en uitschakelen van apparaten om de elektriciteit

de sociale cohesie in de omgeving. Je krijgt er meer contacten door.’

zo efficiënt mogelijk te verdelen. Denk aan slimme afwasmachines die je
op afstand aanzet op het moment dat er weinig vraag naar stroom is.’

GELOOFT U DAT DE ENERGIEVOORZIENING VOLLEDIG
LOKAAL WORDT?

WAT U BESCHRIJFT IS EEN ZEER INGRIJPENDE WIJZIGING

‘Nee. Ik geloof niet in zelfvoorzienende eilandjes die totaal zijn losgekoppeld

VERGELEKEN MET DE HUIDIGE SITUATIE.

en helemaal niets met elkaar te maken hebben. Er zullen ook mogelijk-

‘Ik ben ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van een energie-

heden moeten blijven om die lokale netten te voeden met andere bronnen.

revolutie, die qua impact is te vergelijken met de ICT-revolutie.’

Zo zou je in Europa bijvoorbeeld elektriciteit kunnen importeren vanuit
Zuid-Italië of Marokko. Daar kunnen mega-zonnecentrales worden ontwikkeld

U HEEFT HET OVER 15 JAAR VOOR DIE REVOLUTIONAIRE

die over lange afstand via gelijkstroomkabels stroom transporteren.

VERANDERINGEN. IS DAT NIET WAT SNEL?

Per 1.000 kilometer heb je dan maar 1% energieverlies. Zo zorg je

‘Je hoort wel van die verhalen dat we in 2050 nog steeds meer dan 50%

voor een back-up op het moment dat de zon hier niet schijnt.’

fossiel stoken. Ik geloof er niets van. Het draagvlak daarvoor
brokkelt in een razend tempo af, terwijl de technologie die

UW TOEKOMSTBEELD BETREFT VOORAL ELEKTRICITEIT. KRIJGEN

alternatieven mogelijk maakt zich zeer snel ontwikkelt.

WE OOK EEN LOKALISERINGSTREND IN DE GASVOORZIENING?

Als we het echt willen, zijn we over 15 jaar heel veel

‘Dat verwacht ik zeker. De Hanzehogeschool hier in Groningen is op

verder dan nu. De kern van de energierevolutie is dat
we dankzij ICT anders met ons netwerk kunnen
omgaan. Mensen komen zelf aan het stuur te zitten
van hun energievoorziening en kunnen energie

zijn experimenteerterrein bezig met alternatieven voor gas. Het gaat om
technologie waarbij met behulp van bacteriën rioolslib en groen afval
worden omgezet in groen gas. Zo kun je aardgas produceren dat qua
kwaliteit vergelijkbaar is met het Groningse gas uit Slochteren. Gaan we

met elkaar uitwisselen. Het komt erop aan om

dit op grote schaal produceren, dan kan dat de afhankelijkheid van

het netwerk nu zo snel mogelijk aan moderne ICT

aardgas voor verwarming verminderen. Als alle waterschappen zo groen

te koppelen. Waarom zou dat niet snel kunnen?

gas zouden gaan maken, dan kunnen we zelfs in de volledige particuliere

De ICT-revolutie is ook heel snel gegaan.’

behoefte aan gas voorzien.’

“Een lokale
voorziening
vermindert de
afhankelijkheid
van aanvoer uit
verre landen”
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Energie-interland
We staan ver achter,
maar de inhaalrace kan beginnen...

Duitsland - Nederland

Terug naar index

ENERGIE-INTERLAND

In het voetbal zijn Nederland en Duitsland
vaak aan elkaar gewaagd. Maar waar het
gaat om duurzame energie staat onze
oosterbuur met ruime cijfers voor.
De wedstrijd is echter nog niet gespeeld.
Als Nederland leert van de tactiek van de
tegenstanders en de eigen sterktes beter
inzet, zit er nog wel een gelijkspel in.
Of misschien zelfs winst.

Zes belangrijke lessen
van de Energiewende volgens Nykamp
1 DECENTRALISEER, MAAR MET MATE
De Duitse energiemarkt is een lappendeken van honderden lokale
aanbieders, waaronder 1,4 miljoen gebouwen met zonnepanelen.
Nykamp: ‘Door deze decentralisatie krijgen innovatieve oplossingen
makkelijker een kans. Het wemelt van de mooie nieuwe toepassingen
en dat werkt ook op lange termijn kostendrukkend. Maar houd
de decentralisatie wel in de hand. Duitsland is doorgeschoten.’
De les voor Nederland is dat je de energiemarkt gedeeltelijk moet

4 VOER EEN OPEN DISCUSSIE OVER HET NIMBY-EFFECT

Eind 20e eeuw begon Duitsland werk te maken van de omschakeling

Wel ambitie, geen doel

decentraliseren en lokale initiatieven moet stimuleren. Maar zorg

Niemand vindt het leuk om een windmolen vlak bij zijn huis te

van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Inmiddels wordt

Stefan Nykamp is werkzaam bij Westnetz, een netbeheerder voor

voor een goede coördinator die eindverantwoordelijk is en kan

hebben staan. Maar Nykamp stelt dat je geen Energiewende kunt

het als schoolvoorbeeld aangehaald waar het gaat om de energie-

stroom en gas in een groot deel van West-Duitsland. Hij is kenner

ingrijpen als dat nodig is. Decentralisatie werkt alleen als er ook

hebben, zonder te accepteren dat zonnepanelen en windmolens

transitie naar duurzame energie. Dat heeft Duitsland zichtbaar

op gebied van zowel de Nederlandse als de Duitse energiemarkt.

een duidelijke regie is.

deels het landschap gaan beheersen. Duitsland is deze discussie

veranderd – uitgestrekte velden zonnepanelen en windparken zijn

Aan hem de vraag waar het nu misgaat in Duitsland:

een vast onderdeel van het landschap. Minder zichtbaar, maar niet

‘Het hoofdprobleem is dat er geen gezamenlijk doel is. Sommige

2 SUBSIDIEER, EVENEENS MET MATE

zijn voor duurzame energie, maar tegen een groen energiepark in

minder vergaand, was het besluit te stoppen met kernenergie.

partijen willen af van kerncentrales, andere willen alleen de

Duitsland stimuleerde de Energiewende met hoge subsidies die

de buurt. Dit leidt tot een patstelling.

Onzichtbaar zijn ook de vele subsidies op groene stroom en

CO2-uitstoot verminderen, desnoods met nucleaire energie’,

voor jaren vaststonden. Dit gaf investeerders zekerheid. Nederland

de beoogde reductie van broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050.

vertelt Nykamp. ‘Het doel is 80% groene elektriciteit in 2050,

heeft ook subsidies om de opwekking van duurzame energie te

5 DE NETBEHEERDER IS BELANGRIJK; GUN DEZE EEN ROL

Wat je evenmin ziet, is het indrukwekkende getal van 350.000

maar er is geen consensus hoe daar te komen. Zonder doel en

stimuleren. Maar de regelgeving verandert zo snel, dat bedrijven en

De netbeheerder was vroeger een partij die stroom transporteerde

nieuwe banen dat de groene energiesector Duitsland al opleverde.

strategie haken investeerders af en staan beleidsmakers

consumenten kopschuw zijn. Volgens Nykamp is de Duitse les dat

van centrale naar de eindklant. In de energiemarkt van de 21e eeuw

machteloos. Dat gebeurt er nu in Duitsland. Daarbij komt dat het

subsidies erg effectief zijn – ‘de productie van groene energie is

heeft de netbeheerder een cruciale en faciliterende rol in het

Glans is eraf

elektriciteitsnet zeer complex is. In geval van een black-out weet

geëxplodeerd’ – maar alleen efficiënt als regels soepel genoeg zijn

balanceren van vraag en aanbod van (duurzame) stroom. Dit vraagt

Geen wonder dat Nederlanders met verbazing en afgunst naar

niemand wie de verantwoordelijkheid heeft. Er zijn veel actoren

om subsidies aan te passen zodra dat nodig is. ‘In Duitsland werd

een andere cultuur maar ook investeringen van de netbeheerder,

die Duitse prestaties kijken: ons eigen land lijkt zich, vergeleken

– gridoperators, suppliers, aanbieders en consumenten – maar die

onrendabele technologie en overaanbod gestimuleerd. Gewoon

bijvoorbeeld in monitoringssystemen. Nykamp: ‘In Duitsland dringt

met de oosterburen, nog in het steenkolentijdperk te bevinden.

hebben tegengestelde belangen. De een wil groene stroom, de

omdat je er subsidie voor kon krijgen. Dan schiet je je doel voorbij.’

dit pas vrij traag door. De beheerder wordt belangrijker en is een

Het percentage duurzame energie in het totale aanbod in

ander wil goedkope stroom.’ Nederland kan dus nog terugkomen

Nederland anno nu: daar was Duitsland in 2000 al ruim voorbij.

in deze ‘wedstrijd’. Waarbij de achterstand op onze oosterburen

Maar de glans van de Duitse Energiewende is ervan af, getuige

juist in ons voordeel kan werken. Want het lesgeld dat Duitsland

de berichten over hoge kosten, stijgende energierekeningen

betaalde, kunnen wij investeren in vergroening.

te lang uit de weg gegaan, vindt Nykamp. Het gevolg: veel mensen

“Decentralisatie werkt alleen als
er ook een duidelijke regie is”

partij met veel marktkennis en -overzicht. Maar, mede door de
regelgeving is het lastig voor de netbeheerders om de regierol
volledig naar zich toe te trekken.’
6 JAAG DE BURGER NIET OP KOSTEN

(alle inwoners betalen circa 8 cent extra per kWh om de
Energiewende te financieren, red.), gloednieuwe zonneparken

3 PAS WETGEVING AAN, NOOIT MET MATE

Dat wij het nodige van onze oosterburen kunnen leren, zoveel is wel

zonder aansluiting op het hoofdnet, verouderde infra-

Technologie, geld noch goede wil zijn de echte problemen op

duidelijk. Maar zou er aan de andere kant ook iets zijn wat Duitsland

structuur en grote problemen met het balanceren van

de Duitse energiemarkt. Die drie zijn in ruime mate voorhanden.

van ons kan opsteken? ‘O zeker’, beaamt Nykamp. ‘In het Nederlandse

vraag en aanbod van duurzame elektriciteit.

De bottleneck is in veel gevallen de verouderde wetgeving,

energielandschap is meer oog voor kostenefficiëntie. Neem de

waardoor innovaties de markt niet bereiken. Nykamp geeft een

slimme energiemeter, die consumenten onder meer helpt hun

voorbeeld vanuit zijn eigen onderneming Westnetz. ‘Wij hebben

energieverbruik te verlagen. Duitsland kent zoveel regels en

accu’s ontwikkeld die in het netwerk kunnen worden geplaatst om

veiligheidseisen, dat die slimme meter er bij ons op zijn vroegst

elektriciteit te bewaren voor momenten dat het niet waait of de

in 2018 is. Er is tot slot nog een andere les die wij Duitsers van

zon niet schijnt. We mogen ze niet exploiteren, omdat we volgens

Nederlanders kunnen leren: zorg dat je de steun van de bevolking

de regels alleen stroom mogen distribueren.’ Starre regels staan

houdt. In Duitsland was iedereen in het begin heel enthousiast.

innovatie op die manier in de weg.’ Zijn advies: pas wetgeving

Maar inmiddels wordt de Energiewende voor het gemiddelde gezin

voortvarend aan. Halve maatregelen werken niet.

zo duur, dat veel burgers het vertrouwen verliezen.’
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Om ’t warm van te krijgen

VERBONDEN ENERGIE

Onze energievoorziening is soms inefficiënt. We transporteren energie over
lange afstanden met alle verlies van dien, terwijl overtollige energie dichtbij
vaak onbenut blijft. Het ontsluiten van, vaak ongebruikte, lokale bronnen zoals
restwarmte biedt mooie mogelijkheden.

Antwerpen, België

Chemelot, Geleen

RESTWARMTE ROND DE SCHELDE

MAKELAAR IN STOOM

In de havenstad Antwerpen vindt wonen en werken dichtbij elkaar plaats, rond de Schelde.

Een energiegrootverbruiker. Zo kun je het chemische complex Chemelot in Limburg gerust

Dus is het niet onlogisch om deze twee activiteiten vaker aan elkaar te verbinden. Dat is

noemen. De daar gevestigde bedrijven nemen een kleine 5% van de Nederlandse aardgas-

bijvoorbeeld de bedoeling in de nieuwbouwwijk Nieuw-Zuid in Antwerpen. Deze nieuwe

consumptie voor hun rekening. Reden om extra goed te kijken of je daar zuinig mee om kunt gaan.

duurzame woonwijk aan de Schelde die volop in ontwikkeling is, krijgt vanaf midden 2016 het

En dat gebeurde. Chemelot kent ‘een van de meest geïntegreerde stoomnetten van ons land’.

grootste warmtenet van België. Maar liefst 2.000 woningen, winkels en kantoren zullen hierop

Stoom wordt efficiënt van verschillende leveranciers naar verschillende afnemers vervoerd dankzij

worden aangesloten. Later kunnen ook gebouwen in de omgeving warmte ontvangen uit dit

een ingenieus systeem met pompen en een warmtekrachtcentrale. De efficiënte uitwisseling leidt

net. De warmte zal aanvankelijk afkomstig zijn van een kleine gascentrale bij een park bij de

tot een aardgasbesparing van zo’n 60%. Mogelijk wordt Chemelot in de toekomst een nog mooier

nieuwe wijk. In een later stadium zullen industriële bronnen dit net gaan voeden. Het warmte-

voorbeeld van energie-efficiency. Op het ogenblik vindt studie plaats of ook levering van rest-

net is geschikt voor industriële restwarmte, rioolwarmte of biogas.

warmte (tot ruim 100 graden Celsius) aan woningen in de omgeving haalbare kaart is.

Industriële restwarmte
Rioolwarmte
Biogas

2.000
woningen, winkels
en kantoren

60%
aardgasbesparing
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High Tech Systems Park, Hengelo

Yuzawa, Japan

SLIM NET VOOR SLIMME BEDRIJVEN

VULKAANSTROOM IN LAND VAN RIJZENDE ZON

Bij een hightech bedrijvenpark past een hightech energievoorziening. Dat is de gedachte bij

Als één land belang heeft bij een snelle energietransitie dan is dat Japan wel. Het heeft geen

het omturnen van het oude terrein van defensiebedrijf Thales in Hengelo tot het ‘High Tech

fossiele reserves en geen nationaal geïntegreerd stroomnetwerk. De kernramp van Fukushima in

Systems Park’. Fudura, onderdeel van Enexis Holding, ontwikkelt voor deze innovatiecampus een

2011 legde bloot hoe afhankelijk het land is van nucleaire energie. Japan ging na die ramp naarstig

duurzaam smart grid met warmte-koude-uitwisseling: het Bronnet. Centraal op het High Tech

op zoek naar alternatieven, waarvan geothermische energie er een is. Geen gekke gedachte.

Systems Park komt een warmtepomp die uit lokale bronnen afkomstige warmte en koude kan

Want met 108 actieve vulkanen heeft het 10% van alle actieve vulkanen ter wereld. Van het

distribueren. De koude komt uit het water van het Twentekanaal en de warmte van een naburige

totale potentieel aan geothermisch vermogen van ruim 20.000 megawatt benut het land nu

fabriek. Kantoren en productiehallen op het bedrijventerrein zullen hiermee gekoeld dan wel

nog slechts 500 megawatt. Een van de eerste nieuwe geothermische centrales zal in Yuzawa,

verwarmd worden. Smartgridtechnologie maakt deze onderlinge uitwisseling van warmte en

in het noorden van Japan, verrijzen. Ze pompt water en stoom van een diepte van 2 kilometer.

koude naar behoefte mogelijk.

Daaruit kan de centrale vanaf 2019 elektriciteit opwekken voor zo’n 80.000 huishoudens.

80.000
huishoudens
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ENERGIE
DIE NOOIT
VERLOREN
GAAT

ENERGIE EFFICIËNT

35
We krijgen met minder energie steeds meer gedaan. Onze apparaten
worden efficiënter, onze woningen energiezuiniger. Zo is een passiefhuis
optimaal geïsoleerd en verbruikt vier keer minder energie dan een
nieuwbouwwoning. Een groot deel van het jaar wordt de woning
zelfs verwarmd door enkel de lichaamswarmte van de bewoners en
de elektrische apparaten. ENERGIE EFFICIËNT denken en handelen
is de norm in de energiewereld van morgen.
(www.passiefhuis.nl)
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ENERGIEREIS

Slimme energiereis naar 2030
(en daarna…)

Op een hightech zeiljacht is verstandig omgaan met
energie een must. Zijn de oplossingen op zee al geschikt
voor de meterkast? En stel dat onze apparaten straks niet
alleen heel zuinig zijn, maar ook hun eigen koers gaan varen.
Slimme energieoplossingen voor nu én de toekomst.

2016
DE LESSEN VAN DE ZEE
Wat als je niet aangesloten bent op een energienet, maar wel altijd energie nodig hebt?
Het is de dagelijkse praktijk bij de zeiljachten van de Volvo Ocean Race.
Al deze jachten van de prestigieuze race hebben het gewicht van bijna 20 middenklasauto’s. Naast de boot, bevoorrading en bemanning zijn de jachten volgepakt met computers
en navigatiesystemen. Dé stroomvreter aan boord is een hydraulische pomp om de kiel
te kantelen.
Hoe werkt alles zonder aansluiting op het elektriciteitsnet? Twee peperdure accu’s (lithium ion)
zorgen voor 8 kilowattuur stroom, waarmee de bemanning op het raceschip 18 uur vooruit
kan. Volgens de wedstrijdreglementen mag de bemanning met hulp van de dieselmotor en
de dynamo’s de accu’s weer opladen. Dat kost een uurtje tijd.
Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Dus stroom besparen is altijd het credo op
zee. Ledverlichting, koelsystemen op 24 of 12 volt en het gebruik van computers zonder
adapter zijn dagelijkse praktijk in de scheepvaart.
De technieken uit de scheepvaart zijn gekopieerd naar het land. Bijvoorbeeld in de Alpen,
waar bewoners niet aangesloten zijn op een elektriciteitsnet. Een generator – dezelfde als op
een luxe jacht – laadt daar een accu op. De woning beschikt zo de gehele dag over energie.
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VANAF 2017

TUSSEN 2020 EN 2030

EEN HUIS WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT

ENERGIE HAMSTEREN

De wasmachine draait als de stroom het goedkoopst of het meest duurzaam is. Hoe dat

Thuisbatterijen zijn bezig aan een opmars. De Amerikaanse autofabrikant Tesla zet in op de

precies in zijn werk gaat, is vanaf 2017 te zien in het nieuwe EcoNexis huis in Maastricht.

Powerwall. Enexis wil bij wijze van proef bij 20 huishoudens ook batterijen achter de meter

Heel toepasselijk staat de woning op de hoek met de James Wattstraat. Het demonstratiehuis

hangen. En mocht een gezamenlijke oplossing voor een woonwijk beter passen, dan kan de

komt aan De Groene Loper te liggen, waar de snelweg A2 ondergronds gaat.

buurtbatterij uitkomst bieden.

Het huis wordt de grote broer van het EcoNexis huis in Zwolle. In de Overijsselse stad staat

1 In april 2015 presenteerde Tesla de Powerwall voor de Amerikaanse markt. Het is een batterij

sinds 2012 een gezinswoning die volledig in eigen elektriciteit en warmte kan voorzien.

zo groot als een doorsnee cv-ketel. Vooral mensen die met zonnepanelen overdag meer

Een warmtepomp en zonneboiler zorgen voor het warme water, de zonnepanelen voor

energie opwekken dan ze gebruiken, kunnen hun gratis stroom tijdelijk in de thuisbatterij

voldoende elektriciteit.

opslaan. Mocht het in Nederland vanaf 2020 niet meer mogelijk zijn om zelfopgewekte energie
voor een gunstige prijs terug te leveren aan het net, dan worden thuisaccu’s prijstechnisch een

In Maastricht krijgen twee voormalige Enexis-dienstwoningen een complete make-over.

stuk interessanter.

Eén woning zal een eigentijds renovatie ondergaan en de andere zal slimme ICT-toepassingen
en duurzame warmtebronnen krijgen.

2 Eind 2016 installeert Enexis bij wijze van proef in 20 woningen in Breda accu’s achter de meter.
Hamvraag is of een thuisbatterij in Nederland rendabel is. De netbeheerder wil weten

De demonstratiewoning is bedoeld om consumenten te verleiden tot duurzame

of thuisaccu’s de pieken in het elektriciteitsnetwerk, vooral ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur,

investeringen in hun eigen huis. De provincie Limburg maakt dit project mede mogelijk

op kunnen vangen. Overdag kunnen de accu’s worden opgeladen en in de vroege avonduren

en de gemeente Maastricht draagt tevens een steentje bij.

kunnen de bewoners even zonder het drukbezette elektriciteitsnet.
Ook Fudura Duurzaam en Technolution doen mee aan de proef. Energieleverancier Senfal gaat

www.econexishuis.nl

onderzoeken of die gezamenlijk opgeslagen energie marktwaarde heeft. Dus bewoners kunnen
theoretisch energie opslaan als de prijs laag is en weer verkopen als de prijs hoog is.
3 Een andere mogelijkheid is dat in de toekomst één grote batterij voor de hele buurt een
praktische en goedkope oplossing blijkt. Sinds 2012 experimenteert Enexis daarmee in het
West-Brabantse Etten-Leur. Als de zonnepanelen op de woningen in de buurt meer opwekken
dan verbruiken wordt de energie tijdelijk opgeslagen.
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VOOR 2030

NA 2030

PRINT JE EIGEN ZONNECENTRALE

VERTROUWT U DEZE LAMP?

De meeste zonnecellen in zonnepanelen zijn gemaakt van silicium. En dat materiaal is op aarde

Een strakke bureaulamp die in de avonduren licht geeft, zal weinig aandacht trekken. Maar als

ruim voorhanden. Toch is het maken van een goedkoop zonnepaneel al decennialang een heet

diezelfde lamp geld weet te verdienen voor de eigenaar, is de interesse wereldwijd gewekt.

hangijzer. Om nog maar te zwijgen over de installatiekosten. Wetenschappers denken de

The Aspirational Lamp geeft licht, draait automatisch naar het zonlicht om energie op te

oplossing te hebben gevonden in het printen van zonnepanelen.

wekken, kan de energie ook zelf opslaan en terugleveren aan het net.

Zo zijn Australische wetenschappers erin geslaagd om op A3-formaat zonnepanelen te printen.

Het idee voor de lamp komt uit de koker van drie studenten aan het Copenhagen Institute

De cellen zijn half doorzichtig, waardoor ze ook op een raam geplakt kunnen worden of op de

of Interaction Design. Hun lamp is slim en kan ‘zelfstandig’ reserveonderdelen aanschaffen.

tas van een laptop. De printtechniek is vergelijkbaar met het drukken van bankpasjes.

Ook vormt de Aspirational Lamp een netwerk met ‘zijn soortgenoten’ en samen vormen ze
een supercomputer die handelt in de zelfopgewekte energie en zelfs in aandelen.

Nog goedkoper kan het met een inktjetprinter, waarbij de inkt zelfs geheel biologisch
afbreekbaar kan zijn. En door deze cellen op papier te drukken, kunnen de panelen zo

Werkt The Aspirational Lamp echt? Nee. Maar het geeft volgens de studenten wel een

dun worden, dat in de toekomst zelfs de vouwgordijnen stroom kunnen opwekken.

realistisch kijkje in de toekomst. Want huishoudelijke apparaten gaan steeds meer ‘nadenken’

De wetenschappers zoeken nu naar oplossingen om de obstakels te overwinnen.

en zelf beslissingen nemen. Is de melk op, dan bestelt de koelkast via internet bij de

Zo zijn de geprinte zonnepanelen nog onvoldoende bestand tegen slecht weer.

supermarkt een nieuw pak.
Maar waar verlies je als mens de controle? En durft de mens te vertrouwen op autonoom
handelende apparaten?, vragen de studenten zich af. Het idee achter de Aspirational Lamp
is vooral om mensen aan het denken te zetten.
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Wees zuinig met grondstoffen

Dave Hakkens

‘In Ghana bezocht ik dumpplaatsen voor onze afgedankte

43

elektronische apparaten. Deze reis heeft mij extra aan het
Geboortedatum

denken gezet over e-waste: hebben we al die apparaten in

14-8-1988

huis echt nodig? En waarom krijg ik bijvoorbeeld bij elk nieuw
apparaat dezelfde nieuwe draad met stekker? In Ghana zie je

Woonplaats

hoe mensen door de vervuilde modder lopen en kinderen

Ontwerp in blokken

Helmond

die vele duizenden stekkers verbranden om het koper terug

‘Het idee achter de Phonebloks is dat alle functies

te winnen. Voor mij als ontwerper is de eerste vraag: hebben

van je telefoon in aparte blokjes zitten. En die

Wapenfeit

we een nieuw apparaat nodig of is er een andere oplossing

blokken kun je makkelijk verwisselen om een

Is de bedenker van de modulaire

voor een probleem? Zo heb ik mijn tosti-ijzer en waterkoker

apparaat te upgraden of aan je persoonlijke wensen

telefoon Phonebloks. Internet-

niet meer vervangen. Het is een kwestie van tijd voordat

aan te passen. Is de accu kapot, dan vervang je

gigant Google brengt een

we onbeperkt duurzame energie op kunnen wekken, dus

deze makkelijk en hoef je geen nieuwe telefoon

dergelijk concept nu op de markt.

de vraag naar energiezuinige apparaten zal tijdelijk zijn.

aan te schaffen. Een volgend idee is om ook een

Dave sloeg een baan in Silicon

Maar grondstoffen zijn en blijven schaars en plastics

laptop uit blokken te maken. Ik vind het nu al een

Valley af, omdat hij onafhankelijk

vervuilen onze oceanen.’

rotidee dat ik over twee jaar niks meer met mijn

ontwerper wil blijven.

Het apparaat
Het is maar de vraag of wij ons over
50 jaar in en om het huis met veel
elektrische apparaten omringen, zegt
ontwerper Dave Hakkens. Als bedenker
van een modulaire smartphone verwierf
hij in korte tijd wereldwijde aandacht.
De 3 denkstappen van Dave.

laptop kan, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan.’

van de toekomst is geen apparaat
Zoek naar optimale uitwisselbaarheid
‘De volgende stap is dat we blokken ook tussen
verschillende apparaten kunnen uitwisselen, zoals
geheugen voor je computer of telefoon. Zo hebben we
veel minder grondstoffen nodig om hetzelfde te kunnen.
Verder in de toekomst zou je chips met persoonlijke
gegevens en instellingen kunnen gebruiken om
verschillende apparaten voor iedereen geschikt te maken.
Ik zie ook het nadeel van modulaire apparaten. Het biedt
de mogelijkheid om apparaten continu naar je persoonlijke
wensen en de mode aan te passen. Met als gevolg juist
meer afval. Wil je vandaag een geel frontje voor je
telefoon, dan vervang je die zo. Maar daarvan wordt de
wereld niet beter. Voor mij is de kracht van een goed
ontwerp vooral dat een apparaat heel functioneel is en
niet modegevoelig. Daarnaast is het aan de producenten
om apparaten te maken die echt lang meegaan. En het is
aan ons als consumenten om er bewust mee om te gaan.’
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De mens
als energiebron
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Uw lijf als cv

Stroom opwekken terwijl je wandelt,
je huis comfortabel dankzij je eigen
warmte. Is je lichaam straks de enige
energiebron die je nog nodig hebt?

Wie in een passiefhuis woont, verwarmt
eigenlijk zelf zijn eigen huis. Een passiefhuis
is namelijk optimaal geïsoleerd. Frisse lucht
komt binnen via een ventilatiesysteem dat
de lucht meteen opwarmt. En voor de rest
doen zonlicht, de warmte van elektrische
apparaten en de lichaamswarmte van
bewoners en bezoekers het werk.

Stroom
uit de straat

Groene energie opwekken met je work-out. Het kan
met behulp van hometrainers die kinetische energie
tijdens het sporten omzetten in elektrische energie.
Ze staan bij een handjevol sportscholen in ons land.
Met deze groene energie kan de verlichting branden en

Laden met
lichaamswarmte

Met elke stap die iemand zet, komt energie

de airconditioning draaien. Op een schermpje kunnen de

Lichaamswarmte omzetten in elektriciteit.

vrij. Een ‘energievloer’ vangt deze op en

fanatiekelingen precies zien hoeveel energie ze leveren. In

Met behulp van zogeheten thermo-

maakt er elektriciteit van. In 2008 had

Groot-Brittannië levert het bedrijf TGO energieleverende

elektrische materialen is dat mogelijk.

Nederland de primeur met de eerste

fitnesstoestellen voor in de openbare ruimte. Energie

Ze zitten bijvoorbeeld verstopt in speciale

Liever opwinden
dan opladen

duurzame dansvloer in een discotheek.

opwekken in de openbare ruimte kan dus ook.

kaplaarzen. Zo kun je met een ingebouwde

Een speelgoedauto opwinden en door de kamer laten scheuren.

oplader midden in de natuur of op een

Die techniek is iedereen wel bekend. Maar met wat kippenkracht

festivalterrein je telefoon opladen.

kun je ook radio luisteren. Een minuut slingeren aan een moderne

Erg rendabel is het nog niet, want na

opwindbare radio levert 20 minuten aan muziek op. Met een

een hele dag wandelen kun je je telefoon

ingebouwde accu en een zonnepaneeltje kan zo’n radio ook

een uurtje gebruiken. Maar volgens weten-

10 minuten langer spelen op 5 uur zonlicht. Wil je het apparaat

schappers van de Universiteit Twente staat

volledig opladen voor 7 uur stekkerloze muziek, dan heb je

de techniek nog in de kinderschoenen.

eerst 8 uur stroom uit het net nodig. Voor dezelfde periode

Inmiddels heeft het Nederlandse bedrijf
Sustainable Energy Floor ook een systeem
uitgedokterd om op drukbelopen paden
energie op te wekken. Haastig het vliegtuig
halen of een boodschap doen, levert straks
meer op dan alleen tijdwinst.

Sportschool
wordt
energiecentrale

luisterplezier hoef je maar 21 minuten aan de hendel te draaien.
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De
bindende
factor

Ons energienet is letterlijk de
verbinding tussen energiebron en
-gebruiker. Daarom houden we ons
bij Enexis dagelijks bezig met vragen
als: waar halen we onze energie
vandaan in de toekomst? En hoe
gebruiken we die? Vanuit onze
visie daarop bouwen we aan een
betaalbaar en betrouwbaar netwerk.
Nu en in de toekomst.

Terug naar index

TOEKOMSTSCENARIO’S

Vier routes
richting een
duurzame toekomst
Aanbod gebundeld

Samen zelfstandig

49
Eerst even terug in de tijd, want op 6 september

Volop beweging

2013 sloten ruim 40 partijen het Energie-akkoord.

Wat als een paal boven water staat, is dat de

Daarmee had Nederland in één klap de brede

energiewereld volop in beweging is en blijft.

maatschappelijke belofte om de komende jaren

Met alle gevolgen van dien voor energiebedrijven,

fors te investeren in energiebesparing en duurzame

netbeheerders, de overheid en uiteraard bedrijven

energieopwekking. Zowel de overheid als het

en consumenten. Op de vergroening spelen

bedrijfsleven, de netbeheerders, vakbonden,

alle partijen nu al in. Groene-energiebedrijven

woningcoöperaties en milieuorganisaties zetten

veroveren een stevig marktaandeel, auto-

hun handtekening.

fabrikanten komen en masse met nieuwe
elektrische modellen, netbeheerders investeren

Wat zijn de grootste veranderingen voor burgers?

in slimme technologieën ten behoeve van smart

In het Energieakkoord is afgesproken dat alle

grids, de overheid past wetgeving aan en bedrijven

Nederlanders in 2050 in een energieneutraal huis

en consumenten wekken zelfstandig stroom op.

wonen. Per saldo is er dan door wonen geen CO2-

Maar wat zijn hypes en wat zijn trends? Aan de

uitstoot. Investeringen in woningisolatie en de

hand van vier scenario’s zet Enexis vier stippen

inzet van duurzame bronnen (bijvoorbeeld wind,

op de horizon. Houden netbeheerders en grote

zonlicht, water en aardwarmte) voor elektriciteit

energiebedrijven samen met de overheid de regie?

en warmte moeten die ambitie waarmaken. Al in

Of betreden juist nieuwe spelers het speelveld?

2020 moeten 1 miljoen huishoudens en bedrijven

En ontstaan nieuwe samenwerkingen tussen lokale

voor een substantieel deel duurzaam in hun

overheden en het bedrijfsleven, zoals uitgewerkt

elektriciteitsvraag voorzien, staat in het akkoord.

in het scenario ‘aanbod gebundeld’? Of krijgt een
liberale energiemarkt met veel innovatie vaste

Ook op de weg gaat het nodige veranderen.

voet aan de grond?

Burgers worden gestimuleerd om met de fiets of

Alles geregeld

Doe ’t zelf

het openbaar vervoer te reizen. En de verwachting

En als juist een ongebreideld vertrouwen in de

is dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte

overheid terugkeert en ‘Europa’ aan zet is bij

personenauto’s CO2-emissievrij kunnen rijden.

energiewetgeving? In scenario ‘alles geregeld’ is

Door alle maatregelen bij elkaar moet in 2050 de

alles centraal geregeld. Dan zou juist de behoefte

broeikasgasemissie door transport met minimaal

kunnen ontstaan aan één landelijke netbeheerder.

60% zijn teruggebracht (ten opzichte van 1990).

Dan zullen burgers zich eerder afkeren van het

Direct resultaat is de verwachte groei van het

thema energie en centrale opwek wel prima

aantal elektrische auto’s: van ruim 45.000 in 2014

vinden, zolang er maar elektriciteit uit het

naar zo’n 140.000 in 2020. Een decennium later

stopcontact komt.

zouden het er weleens 1 of zelfs 2 miljoen kunnen

In de 21e eeuw groeit het aanbod duurzame energie. Tegelijkertijd gaan
we deze energie steeds slimmer gebruiken. Wat zijn de gevolgen voor onze
huidige energievoorziening? En wie geven deze transitie vorm en inhoud?
Bestaande partijen, nieuwe bedrijven, de burger of juist de overheid?
Enexis schetst 4 scenario’s voor de toekomst met als centrale vraag:
hoe is onze energievoorziening in 2030 geregeld?

zijn. Dat grote verschil hangt vooral af van de

Sommige mensen gooien nu zelf al het roer om:

keuze of burgers een eigen heilige koe voor de

zij investeren in zonnepanelen en energie-

deur willen of dat ze bereid zijn auto’s te delen.

besparende apparatuur. En kleine collectieven
richten energie-coöperaties op. Als deze

Door het opladen van zoveel elektrische

ontwikkeling snel doorzet, verandert de rol van de

voertuigen neemt de energievraag fors toe.

huidige netbeheerders en grote energiebedrijven

In het huidige energiesysteem is dit een serieuze

richting 2030 mee. In dit scenario regelen mensen

uitdaging. Tegelijkertijd zorgen alle accu’s op

hun eigen zaakjes op energiegebied wel, zelf of

wielen ervoor dat de lokale opslag van energie

samen met buurtgenoten.

een vanzelfsprekend thema is. En de snelle
ontwikkeling van opslagmethodes brengt zelfs
rendabele batterijen op centrale plekken of
in de meterkast binnen handbereik.
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Een jaar geleden, maart 2029, is de

Netbeheerder is regisseur

gemeenten en bestaande energiebedrijven

Al 15 jaar terug besloot de dorpsraad van het

Elektrisch wagenpark

geworden. Grote energiebedrijven gaan ten

nieuwbouwwijk Baronie ten noorden

De overheid, het bedrijfsleven en de

het voortouw in de verdere energie-

Oost-Brabantse Groeningen om gezamenlijk

Groeningen heeft de beschikking over een

onder aan de dure investeringen uit het ver-

van Breda opgeleverd. Alle huizen zijn

netbeheerders maken de dienst uit in de

transitie. Innovatieve bedrijven leveren

energie te besparen. Veel van de woningen in

eigen wagenpark elektrische deelauto’s

leden. Consumenten dwingen fabrikanten

aangesloten op een grootschalig

energiesector. En die rol vervullen ze met

steeds nieuwe producten en diensten om

het dorp zijn vlak na de Tweede

met gezamenlijke laadpunten. Woon-

en midden- en kleinbedrijf compleet over

warmtenet. Overdag komt restwarmte

verve. Waar een deel van de Bredanaren

wonen, vervoer en zorg nog makkelijker

Wereldoorlog gebouwd en bepaald niet

werkverkeer is er amper, want de meeste

te schakelen op groene energie. Sowieso

van het nabijgelegen bedrijventerrein

in 2015 nog individueel investeerde in

te maken. Ze combineren die met het

energiezuinig. De vooruitziende blik heeft de

inwoners werken vanuit een centraal

lopen de jaarlijkse uitgaven aan elektronica,

de woningen binnen. Daarnaast draaien

eigen zonnepanelen, hebben marktpartijen

aanbod van de grote merken, om het de

basis gelegd voor Groeningen anno 2030: een

gebouw aan de provinciale weg. Veel

vervoer en voeding terug, omdat de deel-

de warmtepompen in de wijk, die in de

nu op grotere schaal de daken van

klant gemakkelijk te maken en mee te

energiebewust dorp dat gemeenschappen

dorpsgenoten werken als zelfstandige of

economie floreert. Als er meer energie

wintermaanden warmte en zomers koelte

zonnepanelen voorzien. Vaak in publiek-

liften op de bekendheid van deze merken.

overal ter wereld inspireert.

hebben een flexibel dienstverband bij kleine

wordt opgewekt dan verbruikt, komen

uit de grond halen. Een windpark op zee

private samenwerkingen. Netbeheerder

En de netbeheerder is de spin in het

bedrijven of coöperaties in de buurt.

opslagbedrijven in actie die de energie

zorgt voor centrale energiewinning.

Enexis is in Breda de regisseur van het

energieweb.

Want de inwoners hebben zich omringd

Ook op het gebied van (thuis)zorg, bank-

bewaren of verkopen. De inwoners van

Op windstille tijden worden grootschalige

energiesysteem. De netbeheerder zorgt

met innovatieve oplossingen waarmee ze

en verzekeringszaken en onderwijs werken

Groeningen verhandelen hun eigen groene

energieopslagfaciliteiten ingezet om aan

dat er altijd gas en stroom is. Of de

Na jaren van politieke en sociale onrust

én energiezuinig én comfortabel leven.

de Groeningers eensgezind samen.

energie via online platformen. Het energie-

de vraag te voldoen.

energie nu afkomstig is van grote

leven burgers in een stabiele wereld.

Zo hebben de inwoners na gesprekken met

Internettechnologie zorgt voor slimme

overschot is deels te danken aan de vele

windparken, biomassa of van de enkele

In Europa zijn de rijen weer gesloten.

verschillende innovatieve bedrijfjes gekozen

oplossingen zoals huisartsenzorg op afstand,

besparende maatregelen die de bewoners

De meeste bewoners halen hun neus op

nog draaiende kolencentrales in

Consumenten hebben vertrouwen in de

voor energieoplossingen die precies passen

een centrale agenda voor het gebruik van

in de loop der jaren hebben genomen.

voor alle ingenieuze energie-oplossingen.

Nederland. Meer variatie in energieprijzen

instituties. De Europese wetgever stelt de

bij hun vraag.

de deelauto’s en voor het gebruik van

Ze zijn voornamelijk geïnteresseerd in de

zorgt ervoor dat mensen energie afnemen

kaders op verschillende gebieden en geeft

lage kosten én willen dat hun elektrische

als het aanbod groot is, zo zijn er

zo bijvoorbeeld de energiemarkt de

auto’s de volgende ochtend opgeladen

bijvoorbeeld lage tarieven om de auto

zijn. Bijna iedereen heeft een elektrische

energie als dat duurzaam opgewekt wordt.

Traditionele netbeheerders zoals Enexis

Alle zonnepanelen in het dorp, die al jaren

Groeningen loopt ver voor de troepen uit:

hebben concurrentie gekregen van nieuwe

ruimte om vraag en aanbod op elkaar af

terug zijn afbetaald, zorgen nu voor gratis

landelijk is het percentage duurzaam

beheerbedrijven die lokale laagspannings-

’s nachts op te laden. Ieder huis heeft

te stemmen en per regio te zoeken naar

stroom. Daarnaast is met hulp van boeren

opgewekte energie ongeveer 15%.

netten aanleggen en onderhouden. De

auto, want met al die subsidies en

een slimme meter zodat de bewoners

optimale oplossingen. De netbeheerders

uit de omgeving een innovatieve installatie

flexibele stroomtarieven ben je een dief

het verbruik nauwkeurig kunnen

fungeren als systeemoperator. Zij dokteren

gebouwd om mest om te zetten in

De energievraagstukken waarover landelijke

zijn en blijven in handen van de reguliere

van eigen portemonnee als je nog diesel

bijhouden. Dat maakt het ook makkelijker

per regio een passende, geïntegreerde

duurzaam biogas. Dat gebruiken tientallen

en Europese politici debatteren, zijn een

netbeheerder zodat ook Groeningen via de

of benzine tankt.

om het gesprek met ze aan te gaan over

energievoorziening uit samen met markt-

huishoudens en bedrijven voor verwarming.

ver-van-mijn-bedshow voor de Oost-

gezamenlijke middenspanningsaansluiting

het besparen van energie. En bijna alle

partijen. Zij maken de belangrijkste keuzes

Het lokale gasnet is daarop aangepast.

Brabanders. Maar het energielandschap om

nog energie heeft als de eigen energie-

bewoners kiezen al voor betaalbare

die bepalen hoe burgers nu en in de verre

Met hulp van data-analyse zorgt de energie-

hen heen verandert in rap tempo. Waar

voorziening op een koude, donkere dag

duurzaam opgewekte energie.

toekomst energie hebben en houden.

coöperatie dat het aanbod aan energie

vroeger netbeheerders, de overheid en grote

tekortschiet. Maar de bewoners van

altijd goed is afgestemd op de vraag.

energieproducenten de dienst uitmaakten,

Groeningen doen er alles aan om binnen

is de energiemarkt dynamisch en competitief

5 jaar helemaal losgekoppeld te worden.

In Noord-Brabant nemen provincie,

hoogspannings- en middenspanningsnetten
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De Zwolse binnenstad heeft haar historische

afgespeeld. Zo’n 2 miljoen elektrische

richtlijnen. Onder de energieproducenten

Het gaat de bewoners van de ecowijk in

Begrijpelijke oplossingen

Vooral in de steden nemen de

karakter nog altijd niet verloren. Achter

auto’s rijden rond en dat aantal blijft

en -leveranciers zijn veel vertrouwde

Olst voor de wind, begin jaren dertig. Wat

Het vertrouwen in de overheid heeft

verrommeling en het verzet toe. De

de dikke muren kronkelen straatjes langs

groeien. Door strenge wetgeving,

namen. De netbeheerders zijn

aan het begin van de 21e eeuw nog een

plaatsgemaakt voor een ‘we-doen-het-

traditionele energiebedrijven zijn vrijwel

eeuwenoude gebouwen. Op de markt

gecombineerd met belastingmaatregelen,

samengevoegd tot één landelijke partij.

vaag plan was, is nu realiteit. In energie-

zelfmentaliteit’. Mensen kiezen vooral

alleen nog actief op de industriële markt.

prijzen kooplui hun waren aan, net als

is het bezit van een oldtimer op benzine

De energiesector zorgt voor veel werk in

neutrale woningen woont een hechte

oplossingen die ze overzien en begrijpen.

Netbeheerders zijn zoekende naar hun

vroeger. Eén ding valt anno 2029 op:

voor de gemiddelde Nederlander niet

de regio en heeft door de vergrijzing zelfs

community zelfvoorzienende Neder-

Kleine coöperaties en lokale verenigingen

nieuwe rol en via de ondersteuning van

het stadsverkeer maakt nauwelijks nog

meer te betalen. Qua elektrisch vervoer

personeelstekorten.

landers. De wijk is gegroeid van 23 huizen

groeien als kool en de overgebleven grote

lokale samenwerkingsverbanden. Hun

geluid. Alleen elektrische auto’s en bussen

is Nederland wereldwijd koploper. Mede

in 2015 tot over de 100 nu. De bewoners

bedrijven strijden een achterhoede-

belangrijkste rol is het in stand houden

zijn welkom in de binnenstad. Onder

dankzij de landelijke uitrol van oplaad-

De tarieven voor gas en elektra zijn gunstig.

delen eten (dat ze gezamenlijk

gevecht om iedere klant. Alleen bedrijven

van een basisenergienet. Een deel van de

de grond zijn slimme lokale energie-

infrastructuur door het netwerkbedrijf.

Alleen tijdens piekuren moeten bewoners

verbouwen), vervoer (zoals elektrische

die een lokale oriëntatie laten zien en echt

industrie, mkb-bedrijven en consumenten

hun energieverbruik soms temperen, door

fietsen en deelauto’s) en duurzaam

transparant zijn over de herkomst van hun

gebruiken dit systeem als back-up.

Hype zonnepanelen geluwd

bijvoorbeeld de auto automatisch ’s nachts

opgewekte energie met bijbehorende

producten weten het vertrouwen van de

Een ander deel is hiervan nog afhankelijk,

Andere vernieuwingen op energiegebied

op te laden. Maar door slimme technische

opslagsystemen. De inwoners verspreiden

klant te houden. Het lokale mkb floreert.

omdat ze niet de mogelijkheid hebben om

Zoals het dagelijks leven in Zwolle

uit het begin van de 21e eeuw zijn wat op

oplossingen leidt dit zelden tot problemen.

alle initiatieven die de afgelopen 20 jaar

Vooral duurzame producten vinden nog

zelfvoorzienend te worden, door gebrek

voortkabbelt, zit Nederland al een paar

de achtergrond geraakt. Zo is de hype van

En af en toe moet ergens een straat open

uit de grond zijn gestampt via social

gretig aftrek, zoals elektrische fietsen,

aan ruimte, kennis of geld. Wie de afbouw

jaar sociaal en politiek in rustig vaarwater.

zonnepanelen op je eigen dak geluwd. Op

om het good old netwerk te verzwaren.

media. En een aantal van hen heeft

thuisaccu’s en nieuwe generaties

van de netten financiert en welke

Een sterk verenigd Europa zorgt voor

elk nieuw huis komt standaard een zonne-

Zolang er maar altijd stroom is, valt het

inmiddels werk als eco-energieadviseur.

zonnepanelen. Maar ook investeren

collectieve energievoorziening moet

stabiliteit. Het Nederlandse poldermodel

energie-installatie, maar voor bestaande

aantal klagende burgers mee.

mensen volop in online toepassingen op

overblijven, is nog een politiek en

is aan een tweede leven begonnen.

woningen hebben woningcoöperaties

Ook het bedrijfsleven in de regio heeft

het gebied van zorg, vervoer en welzijn.

maatschappelijk hoofdpijndossier.

De inwoners van Zwolle vinden het over

de plaatselijke opwek met zonnepanelen

Veel Zwollenaren in nieuwbouwwijken

grote stappen gezet om duurzaam te gaan

Dat doen ze individueel of collectief

het algemeen prima zo. Ze zien ook wel

grootschalig en efficiënt overgenomen.

buiten de stad zijn inmiddels aangesloten

produceren. Zowel particulieren als

gefinancierd via crowdfunding.

op een warmtenet. Waar mogelijk worden

bedrijven zeggen zoveel gasaansluitingen

opslagsystemen aangelegd, waar
automobilisten kunnen ‘tanken’.

in dat grootschalige, gestandaardiseerde

Maar aan de inwoners van de ecowijk
in Olst gaat deze heikele kwestie voorbij:

oplossingen voor iedereen het beste zijn.

De komst van steeds nieuwe, handigere

deze energie-efficiënte netten aangelegd

op, dat een deel van het vroegere gasnet

Na een serie mislukte prestigeprojecten

De werkloosheid is door de vergrijzing laag

apparaten én het groeiende elektrische

door het netwerkbedrijf. Maar juist in de

ontmanteld wordt. Voor duurzame

en fraudezaken bij de overheid zijn veel

en overheden en grote bedrijven voorzien

vervoer zorgt voor een stijgend

binnenstad draaien nog volop zuinige cv-

energievoorziening zoeken bewoners

Nederlanders het zat om mee te betalen

in alle behoeftes.

elektriciteitsgebruik in Nederland.

ketels op gas. En de Nederlandse overheid

oplossingen met lokale bedrijfjes.

aan collectieve uitgaven. En ook voor het

Maar juist door de centrale duurzame

heeft het gasnetwerk een tweede leven

En steeds meer bedrijven en overheden

energienetwerk willen ze de portemonnee

De grootste ontwikkeling in de afgelopen

opwek van stroom en biogas blijft de

gegeven door voor buurlanden gas te

investeren in restwarmte en aardwarmte

niet meer trekken, of alleen minimaal

3 decennia heeft zich op de weg

milieubelasting binnen de Europese

transporteren of tijdelijk op te slaan.

(geothermie).

bijdragen aan een back-upfunctie.

ze hebben zelf (bijna) alles al geregeld.
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In 2015 sluit
Enexis het 100.000e
particuliere zonnepanelensysteem
aan

Nooit over
één nacht ijs
Energietransitie vraagt om afgewogen
innovaties en wendbaarheid van onze mensen

Enexis
beheert
44.700 km
gasleiding

Bron cijfers: Enexis jaarverslag 2014.

Naast mooie vergezichten kent natuurlijk
ook Enexis de realiteit van het heden.
Met duizend en één kansen om mooie dingen
te doen voor klant en milieu. Maar tegelijk
heeft Enexis de wetenschap dat je niet álles
kunt doen. Je kunt je tijd en geld maar één
keer besteden. Hoe maakt Enexis haar keuzes
als het gaat om bijvoorbeeld concrete
infraprojecten? En welke maatregelen neemt
Enexis om zo flexibel en innovatiegericht
mogelijk te werken?

Enexis
transporteert
gas en elektriciteit
naar 2,7 miljoen
huishoudens

Enexis beheert
137.200 km
elektriciteitskabel
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Schoenmaker
blijf bij je leest,
is het motto
Han Slootweg

We bepalen
van een idee eerst
de potentie
Sander Schouwenaar

In 2014
transporteerde
Enexis 34.050 GWh
aan elektriciteit

Enexis toetst haar beleid, en dus ook de

kiezen we soms toch voor de wat duurdere,

van een nieuw hoogspanningsstation, pakken

SAMENWERKING

beslissingen over nieuwe projecten, aan de

innovatieve sleufloze techniek.’ Enexis maakt

we dat projectmatig op. Ook netwerkinnova

Samenwerking is zeker in innovatieve projecten een belangrijke factor.

hand van 6 bedrijfswaarden. Veiligheid,

het zich daarmee niet gemakkelijk, want hoe

ties zijn voor Enexis van belang. We willen

Schoenmaker blijf bij je leest, is het motto van Enexis. ‘Wij zijn geen

betrouwbaarheid, betaalbaarheid, klant-

weeg je die verschillende waarden tegen

graag onze operational excellence verbeteren:

software of elektronicabedrijf, dus als wij behoefte hebben aan een

tevredenheid, wettelijkheid en duurzaam-

elkaar af? Daarvoor gebruikt Enexis een

de productiviteit en de betrouwbaarheid

stuk software of elektronica, dan gaan we dat niet zelf ontwikkelen,

heid. Dat zijn bedrijfswaarden die Enexis

risicomatrix. De bedrijfswaarden worden

van ons net. Bij interne projecten kun je

maar zoeken we een partner die daarin gespecialiseerd is’, aldus

hoog in het vaandel houdt bij het zogeheten

zo afgewogen tegen andere factoren,

bijvoorbeeld denken aan een automatiserings

Slootweg. Als voorbeeld geeft hij een smartgridpilot in Zwolle, Jouw

Risk Based Asset Management. Waar mogelijk

zoals ‘wat zijn de consequenties van het

traject of een project op het vlak van huis

Energie Moment. In dat project heeft Enexis onderzocht of mensen

worden die waarden ‘vertaald’ naar financiën.

werk’ en ‘welke faalkansen zien we?’.

vesting.’ Extra ingewikkeld is de afweging bij

bereid zijn energie te gebruiken op het gunstigste moment en welke

innovatieve projecten, want die moeten zich

eisen dat stelt aan het energienet. ‘We hadden een Home Energy

Maar Sander Schouwenaar, manager Innovatie

In 2014
transporteerde Enexis
5.111 Mm3 aan gas,
waarvan 37,0 Mm3
biogas

Bron cijfers: Enexis jaarverslag 2014.

bij Enexis, weet dat niet alles in geld kan

Enexis kent verschillende soorten projecten:

nog bewijzen. ‘Je weet nooit precies wat

Management systeem nodig, een systeem dat een beetje lijkt op een

worden uitgedrukt: ‘Denk aan een sleufloze

innovatieve projecten, projecten die bedoeld

eruit komt, maar je hebt wel bepaalde

smartphone, maar dan met een specifiek doel. Dat systeem hebben

techniek voor de vervanging van gasleidingen.

zijn voor interne verbeteringen, en bouw-

verwachtingen’, zegt Han. Sander vult aan

we door een elektronicabedrijf laten bouwen. Dat kunnen we zelf

Waarvoor je dus niet de straat hoeft open te

projecten, allemaal weer met een eigen

hoe die verwachtingen vorm krijgen:

niet en dat moeten we ook niet willen.’ Vertrouwen is daarbij een

breken. Vaak zal de conventionele techniek

afwegingskader. Han Slootweg, manager

‘We bepalen van een idee eerst de potentie.

kernwoord. ‘Je moet wederzijds het vertrouwen hebben dat je er

het goedkoopst zijn. Maar bijvoorbeeld een

Expertise, Bedrijfsvoering en Stations bij Enexis

We schatten in wat het ons over een periode

samen uit gaat komen. Het is raadzaam om vooraf daarover goed

open binnenstad veroorzaakt veel overlast:

en daarnaast hoogleraar Smart Grids aan de

van 30 jaar zou kunnen opleveren.

in gesprek te gaan.’

het verkeer wordt belemmerd, winkeliers zijn

TU van Eindhoven, over die laatste groep:

Gedurende het pilotproject volgen we het

slecht bereikbaar en zien hun omzet terug-

‘We zijn natuurlijk in de eerste plaats een infra-

effect. Daarna evalueren we of het inderdaad

lopen, etc. In zo’n geval wegen ook klant-

structuurbedrijf. Als aan de infrastructuur iets

de potentie heeft waarop we hoopten en

tevredenheid en duurzaamheid mee, en

gedaan moet worden, bijvoorbeeld de bouw

besluiten al dan niet tot vervolgstappen.’
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OVER ENEXIS

In 2015
plaatst Enexis
de miljoenste
slimme meter

ENERGIETRANSITIE

voorbeeld: ‘In Etten-Leur hebben we een

‘We willen graag met onze partners de

’ Een flexibele organisatie vraagt natuurlijk

Ook in projecten rond de energietransitie,

buurtbatterij gebouwd om onderzoek te

transitie naar duurzame energie verder op

ook om betrokken medewerkers. Jolanda:

een speerpunt voor de netbeheerder,

doen naar energieopslag op wijkniveau.

weg helpen’ vertelt Sander. ‘Soms ontbreekt

‘Allereerst moeten de medewerkers weten

zoekt Enexis de samenwerking. Zoals

Dat gebeurt in samenwerking met Liander.

het juist aan andere partijen. Als die een

wat op ze afkomt. De toekomstscenario’s

met andere netbeheerders. Dat zijn geen

Liander had al een buurtbatterij gebouwd,

gat laten vallen en het project past in ons

die Enexis heeft ontwikkeld, delen we met

concurrenten, want ieder heeft zijn eigen

maar enorm groot en met beperkte

straatje, nemen wij graag het voortouw.’

collega’s. Door duidelijk te maken wat dit

werkgebied. Dus samenwerking ligt voor

functionaliteit. Samen hebben wij er een

Een voorbeeld van dat laatste is het

betekent voor jou als medewerker, willen

de hand. ‘Het is onverantwoord om met

gebouwd die een stuk kleiner was en meer

opzetten van een netwerk aan laadpalen.

we het dichtbij brengen. We willen over-

geld van de klant twee keer hetzelfde te

functionaliteiten had.’ Naast marktpartijen

‘Voor marktpartijen was dat commercieel

brengen dat de wereld verandert en dat je

gaan doen op twee verschillende plekken’,

en netbeheerders werkt Enexis ook

niet interessant, daarom hebben wij dat

als medewerkers daarin niet achter kunt

meent Han. ‘We delen onze resultaten

samen met onderzoeksinstellingen

samen met andere netbeheerders opge-

blijven.’ Daarnaast is Enexis al langer bezig

kunnen daardoor steeds de nieuwste

en universiteiten.

pakt. Nu het gaat lopen, pakt de markt dit

met duurzame inzetbaarheid. ‘Pure nood-

op, dus wij kunnen het stokje overgeven.’

zaak’, vindt Jolanda.

WENDBARE ORGANISATIE

De ontwikkelingen gaan zo snel, mede-

Dus is de uitstroom de komende jaren

Dat vraagt een bedrijf dat constant in de

werkers moeten ervoor zorgen dat ze hun

groot. En het aanbod van vakmensen is

frontlinie staat van innovatieve ontwikke-

kennis en vakmanschap up-to-date houden.

schaars. Enexis heeft dat onderkend en

lingen op energiegebied. Betrokken mede-

Enexis is daarom enorm gericht op

werkt op allerlei manieren samen met het

werkers en een organisatie die optimaal

ontwikkeling. We stimuleren dat je leert

onderwijs. ‘We proberen ook meer zicht-

inspeelt op veranderingen, is dus een

via trainingen, via coaching en feedback en

baar te maken dat we met innovatie bezig

must, ziet Jolanda Diepstraten, manager

door te leren in de praktijk.’ Om leren in

zijn’, vertelt Jolanda. Enexis startte een

HR ontwikkeling bij Enexis. ‘Als we echt

de praktijk te stimuleren, gebruikt Enexis

eigen vakschool, waar jongeren worden

een wendbare organisatie willen zijn,

allerlei innovatieve zaken. ‘Zo hebben

opgeleid die net van school komen, maar

dan moeten we onze manier van werken

we een app ontwikkeld om kennis uit te

ook zij-instromers. ‘Zodat we straks met

aanpakken. Bij Asset Management loopt

wisselen, een soort interactieve Q&A’,

nieuwe mensen klaar zijn voor

een pilot waar we allerlei organisatorische

vertelt Jolanda. ‘Monteurs op pad, bijvoor-

de toekomst.’

innovaties uittesten. Zo is er een flexpool

beeld bij een transformatorstation, kunnen

zonder functieprofielen, waarbij mede-

direct een vraag stellen aan ervarings-

werkers geen vaste taken hebben en

deskundigen via de app.’

inzichten gebruiken.’ Hij geeft een

Als we echt een
wendbare organisatie
willen zijn, moeten
we onze manier van
werken aanpakken
Jolanda Diepstraten

flexibel inzetbaar zijn voor de projecten
intern uitzendbureau om flexibel te

UITSTROOM, MAAR
OOK INSTROOM

kunnen opereren. Dat is alvast een

Ervaringsdeskundigen genoeg, want er zijn

goede start.

veel ervaren, oudere medewerkers.

die we willen doen. Zeg maar een soort

Bron cijfers: Enexis jaarverslag 2014.
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Energie

ERVAREN
Een nieuw bewustzijn

De laatste 5 jaar is de energiewereld harder veranderd
dan in de 5 decennia daarvoor. En de komende
jaren zullen de veranderingen alleen nog maar meer
snelheid krijgen.
Voorname reden voor deze spannende ontwikkeling is een nieuwe maatschappelijke kijk op energie, aangejaagd door de klimaatverandering en
het groeiende bewustzijn dat er geen tijd meer over is om tot actie over
te gaan. Dat is merkbaar in hoe we werken, wonen en ons voortbewegen.
In het bedrijfsleven is energie steeds vaker een logisch onderdeel van de
duurzame bedrijfsfilosofie, waarbij een gezonde balans wordt gezocht
tussen people, planet en profit.
Het nieuwe bewustzijn is ook voelbaar bij de consument. Die neemt
steeds vaker de regie over zijn eigen energie. De consument gaat bewuster
om met energie en kiest voor duurzame oplossingen; elektrisch vervoer
is aan een onstuitbare opmars bezig. Maar de consument van nu kijkt ook
verder dan het eigen handelen; sommigen eisen dat duurzaamheid een
vanzelfsprekendheid is.
Onze maatschappij is nu klaar voor de volgende belangrijke stap; die van
het energie delen. Denk aan huishoudens die hun eigen opgewekte energie
delen met elkaar of met bedrijven in de buurt. De energiestromen zoals we
die nu kennen, gaan veel meer met elkaar versmelten. Ons net faciliteert
die nieuwe dynamiek met slimme technieken. Zo maken we van energie iets
wat veel meer is dan alleen ‘brandstof’ voor onze apparaten.
Energie is iets wat ons verbindt, in letterlijke en zeker ook sociale zin.
Cor Brockhoven
Voorzitter Duurzaamheidsgroep
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WONEN IN DE TOEKOMST
U kent uw huis, maar uw huis u straks ook. Hij weet dat – wanneer u bijna thuiskomt –
de cv aan moet, kent het slimste moment om de wasmachine te laten draaien en zet de
lichten uit als u dat vergeet. Slim energiegebruik en comfortabel wonen gaan hand in
hand. Nederland telt inmiddels talloze woningen, die meer energie zelf opwekken dan
verbruiken, zogeheten nul-op-de-meterwoningen. Met het initiatief Stroomversnelling
moeten er tot en met 2020 nog eens ruim 100.000 huurwoningen bij komen met een
energierekening van 0 euro. De woningen worden binnen enkele dagen verbouwd naar
duurzame woningen. WONEN IN DE TOEKOMST betekent streven naar
de beste mix tussen comfort, techniek en duurzaamheid.
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WOON
GENOT
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Mede door de toename van het aantal elektrische en
hybride auto's neemt de vraag naar elektriciteit toe.
Dankzij slimme vindingen zoals smart charging,
proberen netbeheerders de energievraag zo goed
mogelijk te laten aansluiten op het energieaanbod.

De energie van 2030

WONEN IN DE TOEKOMST
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Het aandeel lokaal opgewekte energie neemt steeds verder
toe. Bedrijven en consumenten zullen die duurzame
energie slimmer en zo plaatselijk mogelijk gebruiken.
Welkom in de energieslimme wijk van de toekomst.

We gaan steeds meer gebruikmaken
van duurzame energiebronnen,
zoals wind- en zonne-energie. Dankzij
slimme ICT is het energienetwerk
flexibeler en kan het goed omgaan
met dit - soms grillig verlopend energieaanbod.

Wie zelf energie opwekt,
maar niet verbruikt kan
ervoor kiezen deze energie te
verkopen aan buurtgenoten.

Consumenten gebruiken
verschillende soorten
energie: elektriciteit,
gas, warmte, biogas,
windenergie of zelf
opgewekte energie.
Het energieaanbod zal
per gebied verschillen.

Netbeheerders hebben de netten
technisch aangepast aan de toenemende
vraag naar elektriciteit, minder gebruik
van gas en aan het afstemmen van de
vraag op het lokale aanbod van duurzame
energie en restwarmte.

Variabele prijs

Het energietarief is variabel; dit prikkelt de consumenten
om de regie te nemen over hun verbruik. Een energiecomputer
met gebruiksvriendelijk display helpt om energie te besparen
en de goedkoopste energie te verbruiken.

Bijna alle huishoudens
beschikken in 2030 over
een slimme meter.
Consumenten krijgen
hierdoor beter inzicht
in hun energieverbruik
en worden aangezet
om energie te besparen.
De netbeheerder
kan dankzij de slimme
meter storingen
sneller verhelpen.

De buurt- en thuisbatterij is
gemeengoed geworden.
Lokaal opgewekte energie
wordt zo tijdelijk opgeslagen.

Het aandeel biogas
- geleverd door lokale
agrarische bedrijven stijgt. Het gasnet is
daar op aangepast.

Steeds meer mensen beschikken
over een energiecomputer.
Deze is verbonden met het
internet en biedt de consument
veel meer inzicht en controle.

Energiemix

Wie een elektrische
of hybride auto heeft,
kan restenergie opslaan
in de accu's. De auto is
zo een energiecentrale
voor het huis.

Veel wijken worden de komende
jaren aangesloten op een warmtenet.
De huizen worden dan verwarmd met
bijvoorbeeld de restwarmte van een
naburige fabriek of afvalcentrale.

Consumenten kunnen dankzij een handige app
zien welke energiebronnen voorhanden zijn.
De energiecomputer zal ervoor zorgen dat er een
ideale energiemix ontstaat. Die hangt af van
de energievraag in de buurt.

Afstandsbediening

De energiecomputer laat weten wanneer
het een gunstig moment is om te wassen.
De wasmachine kan dan via een afstandsbediening
worden aangezet.
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Zonlicht
+ schoonheid
+ multifunctionaliteit
= het nieuwe wonen

VISIE OP ENERGIE
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‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben
ik van plan te leven’, sprak natuurkundige Albert Einstein in de 20e eeuw.
Hoe ziet ons toekomstige leven eruit? Duurzaam architect Paul de Ruiter
doet een stevige duit in het zakje. Velen van ons trekken straks als stadsnomaden van plek naar plek. De scheidslijn tussen wonen en werken
vervaagt. En de stad van de toekomst biedt alles wat ons hartje begeert.
Schoonheid, gezondheid, het milieu en de medemens spelen een hoofdrol.

Terug naar index
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DE ZON ALS MOTOR

EEN GEZOND LEEFKLIMAAT

Wie een kijkje neemt in het
architectenkantoor van Paul de Ruiter
in Amsterdam-Zuid, wordt vrolijk
van een zee van licht.

Op een groot scherm laat Paul de Ruiter een
illustratie zien in de vorm van een web.
Hij noemt het de duurzaamheidsbalans.
In de hoeken van het web staan woorden
als: energiestromen, CO2-emissie, esthetiek,
gezondheid en omgeving. ‘Een opdracht-

‘We hebben dit bedrijvenpand helemaal open-

gever heeft een pot geld en daarmee gaan

getrokken’, illustreert de duurzame architect met

we kijken hoe we een gebouw zo duurzaam

een foto van de oorspronkelijke staaltrappenfabriek.

mogelijk in balans krijgen.’

Als voormalig voorzitter van de Stichting Living

Tegengestelde belangen zijn er altijd.

Daylights maakt De Ruiter zich al jarenlang hard
voor het ‘mooiste circulaire bouwmateriaal op
aarde: daglicht’.
In al zijn ontwerpen speelt daglicht een hoofdrol.
Zoals bij woonhuis Villa Kogelhof in Zeeland.
Behalve het ondergrondse functionele gedeelte is

Centraal in de
hal een grote
houten trap
=
meer contact en
beweging

‘Neem energie. De grootste besparing krijg
je door je huis heel goed te isoleren. Maar
vervolgens heb je geen frisse lucht meer
binnen. En dat is slecht voor je gezondheid.’
Ook de keuze van niet-giftige bouwmaterialen staat hoog op de agenda.

de villa grotendeels opgetrokken uit glas. Het licht

Want in veel plaatmateriaal zit chemische

zorgt voor warmte en energie. ‘Het maakt ook

lijm, in verf zitten oplosmiddelen en uit

vrolijk, bevordert de productiviteit en er is minder

beton en steen ‘lekt’ het schadelijke

kunstlicht nodig’, somt De Ruiter op. ‘Gebouwen

radongas. Daarnaast is de productie van dit

moeten niet alleen mooi zijn, maar ook intelligent.’

soort materialen milieubelastend; met name

De komende jaren gaat naast zonne-energie, ook

de productie van beton zorgt wereldwijd

windenergie en warmte uit de grond een rol spelen

voor een enorme CO2-uitstoot.

in de energievoorziening. En velen van ons gaan dat
zelf produceren met zonnepanelen, een windmolen

Het ontwerp kan veel invloed hebben op

of warmtepomp. Bij de entree in het Amsterdamse

de gezondheid van de gebruikers, weet

kantoor staat een containergrote installatie opgesteld

De Ruiter. ‘Een mooi voorbeeld is te vinden

om koude of warmte uit de diepere aardlagen op te

in het nieuwe kantoor van TNT. We hebben

pompen. ‘Een dure installatie, maar die verdient zich

daar centraal in de hal een grote houten trap

terug op korte termijn’, zegt de architect.

gemaakt en we hebben de lift verstopt. Zo
komen bezoekers en werknemers vaker met
elkaar in contact, zijn ze meer in beweging
en bespaart TNT elektriciteit doordat de lift

Gebouwen moeten
niet alleen mooi zijn, maar

ook intelligent

minder vaak gebruikt wordt.’
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SAMEN IN DE STAD

VAN PLEK NAAR PLEK

Energiedata: het mes snijdt aan twee kanten

De trek naar de stad neemt de komende

In huis blijven we in de loop der jaren

Met de komst van de slimme meters krijgen

decennia wereldwijd toe. Dat betekent

hetzelfde doen: slapen, wassen, ontspannen,

consumenten én netbeheerder veel data

dat meer mensen op een kleiner oppervlak

verblijven en werken.

over energieverbruik in handen. Zo kun je

gaan wonen. Met het ontwerp van ‘Toren

De Ruiter: ‘De komende jaren zal het

thuis met behulp van een slimme thermostaat

1’ neemt de Amsterdamse architect alvast

thuiswerken wel toenemen, of liever gezegd,

of een handige app precies in kaart brengen

een voorschot op de toekomst. Aan de

de scheidslijn tussen wonen en werken

hoeveel energie je verbruikt en hoe je

IJ-oever verrijst een 75 meter hoge toren

verwatert. Ook de binding met één vaste

eenvoudig kunt besparen.

met daarin 147 appartementen. Eind 2017

woonplek verdwijnt. We worden vaker

In Breda en Zwolle gaan bewoners binnen

zal het ambitieuze bouwproject klaar zijn.

stadsnomaden die van plek naar plek gaan.’

het Enexis-project ‘Jouw Energie Moment’
al een stap verder. Ze wekken hun eigen

Het meest in het oog springend is het

Ik geloof in intelligente
oplossingen zoals smart

zonne-energie op en met behulp van

alleen wonen, maar wel op zoek zijn naar

De Rijksgebouwendienst heeft De Ruiter de

robuuste netwerk van kabels en buizen

een betaalbare woning en gezelschap.

opdracht gegeven om een heel duurzaam

Zowel jong als oud. Een andere ontwikkeling

gebouw te ontwerpen. Het resultaat is

De netbeheerder kan daarmee beter fraude

is dat stadswoningen juist niet meer

het ontwerp De Zuid(k)as, waar wonen en

opsporen, sneller storingen oplossen,

eindeloos de hoogte in gaan. ‘We kunnen

werken versmelten in één gebouw. Lokale

efficiënter onderhoudswerkzaamheden

door slimme ontwerpen ook heel efficiënt

voedselproductie in kassen brengt het aan-

uitvoeren en ervoor zorgen dat lokaal

woningen bouwen die allemaal een

tal vervoersbewegingen in de stad verder

opgewekte energie lokaal benut wordt.

begane grond hebben’, laat De Ruiter met

terug. En alle appartementen in het ontwerp

Met name de opmars van de elektrische

een ander ontwerp zien. ‘Een voordeur

hebben een comfortabel binnenklimaat en

auto zorgt voor veel extra energieverbruik.

aan de straat is belangrijk voor sociale

voldoende daglicht. Verder is De Zuid(k)as

Enexis werkt daarom samen met andere

contacten. En we weten uit ervaring dat

in alle opzichten een groen gebouw.

partijen aan zogenoemde slimme laadpalen.

als mensen zelf aan de straat wonen,

Zo worden de afvalstromen in dit ontwerp

Met behulp van alle beschikbare

ze ook netter met hun omgeving omgaan.’

omgezet in warmte en energie. Hoewel de

energiedata, sensoren in het netwerk en

Een derde trend voor de stad is de

Zuid(k)as (nog) niet gebouwd wordt, ziet

een wiskundige formule (een algoritme)

combinatie van functies. ‘Onderwijs,

De Ruiter een revolutie op energiegebied.

kan de netbeheerder precies aangeven

woningen, winkels en zelfs de productie

‘Ik geloof in intelligente oplossingen zoals

wanneer welke auto op welk tijdstip het

van voedsel op daken en in stadskassen,

smart grids, waarbij we slim energie uitwis-

best kan worden opgeladen. Al deze

het komt allemaal steeds meer bij elkaar

selen met onze buren. En voor netbeheer-

ontwikkelingen kunnen een fikse besparing

de komende jaren’, ziet De Ruiter. ‘En dat

ders zie ik een rol als verbinders die partijen

opleveren voor de netbeheerder en de

heeft weer tal van gevolgen in de

samenbrengen om de investeringen te doen.

consument. Zeker als je in de toekomst met

maatschappij. Want als alle voorzieningen

Voorwaarde is wel dat we als maatschappij

variabele energietarieven kunt kiezen tussen

in de buurt zijn, heb je bijvoorbeeld geen

samenwerken. Zo krijg je slagkracht.’ Een

dure of goedkope energie.

eigen vervoer meer nodig en kun je een

kwart van onze energie wordt voor wonen

auto delen en CO2-uitstoot tegen gaan.’

gebruikt, driekwart is nodig voor transport

zogenoemde friends-concept. De woningen
zijn geschikt voor twee eenpersoonshuishoudens, die hun woonkamer, keuken en
badkamer delen. De Ruiter speelt daarmee
in op de trend dat steeds meer mensen

en industrie. ‘Wat dat betreft zijn we echt
op zoek naar een totaaloplossing en biedt
de stad volop mogelijkheden’, concludeert
de duurzame architect.

grids

slimme software draait de wasmachine
overdag als de zon schijnt en niet ’s avonds
als het energieverbruik in Nederland
piekt. Met alle energiedata verandert het
in een intelligent energiesysteem.
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Jouw Energie Moment
Willen we wachten met wassen tot de zon
schijnt? Met de pilot Jouw Energie Moment
gaf Enexis 250 huishoudens in Breda en
Zwolle een dynamisch energietarief en meer
inzicht in hun energieverbruik en -opwek
met behulp van een slimme meter en

Tweede Kamerlid Stientje van
Veldhoven (D66) ziet veel
mogelijkheden om wonen
duurzamer te maken. Wat haar
betreft daalt de energierekening
van huishoudens in rap tempo.

Alle ruimte voor eigen
stroom opwekken
Eind 2015 nam de Tweede Kamer een voorstel aan om te investeren in
het energieneutraal maken van het huis, in plaats van in het betalen van
de energierekening. ‘Wij willen dat ten minste 3 miljoen huizen in 2030

energiecomputer. Daarnaast beschikten

energieneutraal zijn. Dat betekent dat het huis niet meer energie

de bewoners over zonnepanelen en een

verbruikt dan er wordt opgewekt. Eigen opwekking van stroom staat

slimme wasmachine.

centraal. Ook de centrale opwekking van energie zal duurzamer zijn.

Voornaamste conclusie? De deelnemers

De trek naar de stad maakt het bovendien gemakkelijker om nieuwe

pasten hun elektriciteitsvraag aan op het

infrastructuur rendabel aan te leggen.’

aanbod. Enexis-innovator Charlotte Kobus:

De politica is enthousiast over initiatieven zoals in de Gorinchemse wijk

‘De deelnemers gaven aan het gebruik van

Hoog Dalem. Met behulp van slimmere netwerken (smart grids) kunnen

de vaatwasser en droger te verschuiven naar

pieken en dalen in het netwerk worden tegengegaan. Een ander voorbeeld

momenten dat de prijs van elektriciteit laag

dat ze noemt is de wijk ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard, die

is of de opbrengst van de zonnepanelen

CO2-emissieneutraal is. Van Veldhoven: ‘De technieken zijn er.

hoog. En bij de deelnemers die gebruik-

De energierekening gaat hierdoor omlaag en het comfort omhoog.’

maakten van de slimme functie van de
wasmachine verschoof het gebruik ook naar
de nacht en werd de avondpiek dus nog

ENERGIEAKKOORD

lager.’ Voor netbeheerders is dat inzicht
goed nieuws. Het betekent dat dure

Het besparen van energie ziet de vicefractievoorzitter als een belangrijke

netverzwaringen uitgesteld kunnen worden,

pijler om het energiebeleid tot een succes te maken. ‘De goedkoopste

ondanks dat de belasting op het net groter

en schoonste energie is de energie die je níét gebruikt. Daarnaast moet

wordt. Het blijkt immers dat de energie-

het terug leveren van energie aan het net aantrekkelijker worden.’

consument bereid is energiegedrag aan te

Van Veldhoven wil dat het energieakkoord verlengd en versterkt wordt.

passen, waardoor pieken afvlakken.

‘De politiek moet denken aan het algehele plaatje: groene groei.
Als we durven te kiezen voor innovatie, leidt dat niet alleen tot
schone productie, maar ook tot economische groei en daarmee werkgelegenheid. We staan midden in de volgende technologische revolutie.’
Moet de politiek niet meer aan de markt overlaten? Van Veldhoven:
‘Regelmatig spreek ik met CEO’s van grote bedrijven. Deze multinationals
willen vergroenen. En ze willen júíst regelgeving, zodat er een duidelijk
en consistent beleid wordt gevoerd. We moeten belemmerende
wetgeving snel aanpassen en het belastingstelsel vergroenen.
Marktpartijen kunnen de innovaties bieden waardoor energieopwekking
duurzamer wordt en energiebesparing makkelijker.’
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Een zelfrijdende auto brengt je naar een bedrijfshal vol robots en 3D-printers. Grote kans
dat de gemiddelde Nederlander zo’n door technologie gedomineerd beeld voor zich ziet,
als hij denkt aan WERKEN IN DE TOEKOMST. Een verandering waar de meesten welllicht
minder beeld bij hebben, is die naar een duurzamere economie. Dit betekent dat bedrijven
en organisaties nog meer dan nu het geval is rekening gaan houden met de impact die hun
producten en bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. Ze zullen zo maatschappelijk
verantwoord mogelijk willen opereren. Talent gaat op zoek naar bevlogen bazen en
betekenisvolle bedrijven. En technologie maakt het mogelijk om toekomstige werkgevers
door te lichten op hoe duurzaam ze daadwerkelijk zijn.

DIT WERKT
NET IETS BETER
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Wie niet duurzaam
denkt, doet straks
niet mee
Dat het duurzamer moet, daarover is
iedereen het nu wel eens. Toch blijft
het lastig om mensen tot andere
keuzes te verleiden, bijvoorbeeld in
de bouwsector. Bij de verduurzaming
van de economie ziet Anke van Hal
ondernemers het voortouw nemen.
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We spreken Anke van Hal op de dag dat 64 hoogleraren in Trouw pleiten voor
het sluiten van de kolencentrales. Zij ondertekenden een brief waarin staat
dat dit de meest effectieve maatregel is om het doel te halen van een kwart
minder broeikasgassen per 2020. Van Hal is een van de 64 ondertekenaars.
Gevraagd naar de reden om de centrales te sluiten, zegt de hoogleraar duurzaam
bouwen aan Nyenrode en de TU Delft dat stoppen met kolen duurzame innovatie
kan versnellen. Dit dwingt Nederland namelijk om niet langer op de oude,
schadelijke, voet door te gaan. Dat versnelt de kansen van vervangende innovaties,
vertelt ze. En dat is een prikkel voor innovatieve – duurzame – ondernemers.
WIE HEEFT HET DUURZAME VUUR

In de bloeiende jaren negentig vervulde

BIJ U AANGESTOKEN?

ons land echt een voortrekkersrol. De hele

‘Mijn vader. Hij werkte bij een energie-

wereld kwam hier kijken hoe het moest,

bedrijf en was vol van de Club van Rome

bijvoorbeeld in de duurzame woonwijk

en energiebesparing. Hij heeft mij heel

Ecolonia in Alphen aan den Rijn. Ondanks

milieubewust opgevoed. Ik koos als student

de mooie voorbeelden bleven de gewone

voor bouwkunde omdat ik geïnteresseerd

grote bouwbedrijven doen wat ze altijd

was in de relatie tussen mensen en de

deden. In 2000 heb ik daarom in een

gebouwde omgeving. Maar voor de

promotieonderzoek uitgezocht hoe dat kon.

impact op mensen was niet zoveel

Ik ben toen veranderd van een technische

aandacht. Tijdens de studie ging het

geitenwollensok in een praktijkgerichte

vooral om het grote gebaar van architec-

wetenschapper die ook gedragsweten-

ten. Ik wilde zelfs al wisselen van studie.

schappen een plaats wil geven.’

Gelukkig stuitte ik op de werkcolleges van
de latere hoogleraar ecologisch bouwen

HOE IS DE ROL VAN DUURZAAMHEID IN

Kees Duijvestein en ging die volgen.

DE LOOP VAN DE JAREN VERANDERD?

Hij heeft het duurzame vuur verder

‘In Nederland waren voorvechters van

aangewakkerd. Na mijn studie, vanaf 1992,

duurzaamheid, inclusief ikzelf, vroeger erg

heb ik vier jaar bij zijn bureau gewerkt.’

idealistisch en belerend. Ze wezen erop
dat het niet goed ging met de wereld

“We hoeven
mensen niet met
doemscenario’s
te overtuigen
van het belang
van veranderen”

ECOLOGISCH BOUWEN, TOEN AL.

en dat mensen hun gedrag moesten

‘Nederland was er vroeg bij. Er waren

veranderen. Dat isoleerde ze. Ze spraken

al veel partijen bezig met wat destijds

daarmee alleen een beperkte doelgroep

ecologisch bouwen heette. Dit kwam

van andere idealisten aan. Dat was anders

in 1991 in een stroomversnelling met

in de Verenigde Staten, waar ik een tijdje

het Nationaal milieubeleidsplan waarin

werkte. Idealisten waren daar veel

de bijlage Duurzaam bouwen was

pragmatischer. Amerikaanse collega’s

opgenomen. Daardoor liepen we

zeiden: we hoeven mensen niet met

met onze voorbeeldprojecten en

doemscenario’s te overtuigen van het

stimuleringsregelingen al snel voorop.

belang van veranderen. Het maakt niet
uit om welke reden klanten voor een
duurzame oplossing kiezen, als ze er
maar voor kiezen.’

RICHARD BRANSON ZEGT: ‘WE MOETEN

ZIJN ER NOG MEER METHODEN OM

HOE KOMEN WE OVER DIE HORDEN?

STOPPEN MET DE PLANEET REDDEN

DAT DUURZAME GEMAKKELIJKER TE

HOE VERSNELLEN WE DUURZAME

EN BEGINNEN DE PLANEET OPNIEUW

VERKOPEN?

INNOVATIE? MOET DAT VAN OVERHEID

UIT TE VINDEN…

‘Dat kan bijvoorbeeld door sociale thema’s

OF VAN ONDERNEMERS KOMEN?

We moeten verduurzamen en vernieuwen.

te koppelen. Zo zoekt de groeiende groep

‘De overheid is traag. De versnelling moet

Tegelijk moeten we ons realiseren dat

ouderen naar nieuwe vormen van zorg aan

vooral van de ondernemers komen, in

duurzaamheid geen doel op zich moet

huis. Als je ouderenwoningen ontwikkelt

samenwerking met overheid en andere

zijn maar een middel om te realiseren wat

volgens een nieuw zorgconcept, kun je

partijen. Om grote stappen te zetten,

mensen echt belangrijk vinden. De meeste

meteen duurzaamheid meenemen.’

zijn bedrijven met innovatiekracht nodig.

mensen vinden duurzaamheid niet hoofd

Zij kunnen kopers verleiden. Er gebeurt

zaak maar vooral mooi meegenomen. Het

al heel veel op dat vlak. Bijvoorbeeld het

draait ze meestal om andere kwaliteiten

bedrijf Think van de Tilburgse ondernemer

die meer in hun eigen belang zijn. Als je

Mark Spee. Op de plek van een gesloopt

duurzame producten aan de man wilt
brengen, moet je dicht blijven bij wat
mensen fascineert: hersenkwabjes laten
oplichten, inspelen op diepe verlangens.
We gaan nu nog te veel uit van de mens

De overheid
is traag

als rationeel wezen die doordachte of op

huis bouwen ze in één dag een complete
nulopdemeterwoning. Deze woningen
worden geprefabriceerd in een oude
fabriekshal. Think kan qua prijs de
concurrentie met grote bouwers aan.
Zo’n kleine ondernemer dwingt de grote

financiële en technische feiten gebaseerde

KUNT U NOG EEN VOORBEELD GEVEN

keuzes maakt. Terwijl we allang weten

VAN ZO’N KOPPELING?

dat we veel complexer in elkaar zitten.

‘In Groningen combineren ze het

DIT VOORBEELD LAAT ZIEN DAT WE

We willen verleid worden. Ik zie daarom

aardbevingsbestendig maken van

MENSEN NODIG HEBBEN DIE ANDERS

ook een grote rol voor ontwerpers.’

1.650 woningen aan het nulopdemeter

DURVEN DENKEN. MAAR DE MEESTE

maken ervan. Geweldig. Mensen gaan van

MENSEN VINDEN DAT LASTIG.

ALS JE BIJ DUURZAME INNOVATIES

een beschadigd huis naar een huis met

‘Het laat ook zien dat traditionele bedrijven

BETER NIET KUNT WIJZEN OP HET

meer kwaliteiten dan daarvoor.’

uit hun comfortzone moeten komen.

DUURZAME KARAKTER, WAAR DAN

om met een antwoord te komen.’

Anders gaan uitdagers in hun markt de

WEL OP?

IN DAT GEVAL IS ER OOK INVESTERINGS

‘Aanbieders van duurzame woningen

GELD VOORHANDEN. IS DAT DÉ

kunnen kopers bijvoorbeeld wijzen op het

BOTTLENECK VOOR DUURZAME

IN DE BOUW HOUDEN ZE NIET ZO

extra comfort dat een duurzame oplossing

INNOVATIE: DAT KOSTEN VOOR DE

VAN VERANDERING.

biedt. Wie zijn huis verwarmt met warmte

BAAT UITGAAN?

‘We stapelen al duizend jaar stenen, dan is

uit bijvoorbeeld een warmtepomp, zit

‘Dat is inderdaad vaak een belangrijke

de stap naar een 3Dprinter – die ter plekke

niet meer met die nare radiatoren.

bottleneck. Maar een veel grotere

woningonderdelen print – groot. Maar

Uit onderzoek blijkt dat mensen die van

bottleneck is het gedoe waar je op stuit,

de crisis heeft de veranderbereidheid

een dergelijk systeem gebruikmaken het

als je dingen anders wilt doen. Denk aan

vergroot, omdat de oude manier niet meer

waarderen dat ze hun meubels overal

beperkende regelgeving.’

goed werkte. Ik hoop dat de crisis lang

kansen pakken.’

kunnen neerzetten. Ook vinden ze het fijn

genoeg heeft geduurd om die omslag

dat ze minder last hebben van stof en dat

definitief te maken.’

ze in de zomer via de wanden hun woning
kunnen koelen. En zo kleven er veel meer

ZAL DUURZAAMHEID STRAKS

nietmilieuvoordelen aan milieumaatregelen.’

EEN VASTE VOORWAARDE ZIJN BIJ
ONDERNEMEN?
‘Duurzaamheid wordt een van de vaststaande
kwaliteitseisen, naast veilig, mooi, betaalbaar
en degelijk. Wie niet aan duurzaamheid
denkt, doet straks niet meer mee.’
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Jolijn Creutzberg
Ondernemer/oprichter Van Hulley

Circulair
en modieus
Van Hulley tovert overhemden
om in boxershorts
Ondernemer Jolijn Creutzberg:
‘Mijn man wilde een favoriet doch versleten overhemd uit de Verenigde Staten absoluut
niet weggooien. Daarom gaf ik het een tweede leven als boxershort, wat leidde tot
enthousiaste reacties. Als ondernemer zag ik hierin een gat in de markt. Ik startte eind 2012
de webshop Van Hulley die klanten verleidt om hun oude overhemden toe te zenden.
Wij maken daarvan vervolgens boxershorts die we weer terugsturen. Het leek me goed
om lokaal te produceren. Daarom ging ik in zee met de Stichting Jasmijn in Groningen die,
vooral allochtone, vrouwen uit hun sociale isolement wil halen en kansen geeft. Deze
vrouwen doen bij ons een jaar werkervaring op en krijgen een opleiding aan het ROC.’
‘Onze onderneming werkt. Dat danken we onder meer aan sympathieke digitale marketing
en een mobiel atelier, waarmee we langs “overhemdrijke” bedrijven zoals KPMG,
ABN Amro, Aegon en PwC gaan. We weten eigenaren, ook ver buiten onze omgeving,
zover te krijgen dat ze hun favoriete doch versleten overhemd of blouse in een aan ons
geadresseerde envelop stoppen. Ons verhaal spreekt volgens mij aan omdat we inspelen
op drie trends in de samenleving: persoonlijk, duurzaam en sociaal.’

Persoonlijk,
duurzaam en sociaal
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Van Houtum, voorloper in duurzaamheid

Groen gaat hier

Van Houtum in het Limburgse dorp Swalmen maakt
hygiënepapier uit oud papier. Het is een traditioneel
familiebedrijf maar meteen ook een mooi voorbeeld
voor de toekomst. Circulaire economie gaat hier
hand in hand met serious business.

op rolletjes

Terug naar index
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Rob Stevens
Business unit manager Van Houtum

Goed zijn voor het dorp en onze mensen. Die gedachte zat er bij

ZWART IS BETER DAN GROEN

Van Houtum al in vanaf de oprichting in 1935. De twee oprichters,
broers Henk en Johan van Houtum, vonden dat belangrijk.

Een van die kansen was het verzoek in 2007 van de organisatoren
van de Floriade van 2012 in Venlo. De vraag was of ze wellicht

Ook deed hun bedrijf al heel vroeg dingen die goed waren voor

cradle to cradle wc-papier konden maken. Van Houtum ging de

het milieu. Zo ging Van Houtum 50 jaar geleden al wc-papier

uitdaging aan. Dit betekende dat ze een product moesten maken

maken op basis van oud papier. In eerste instantie deden ze dat

dat weer herbruikbaar of biologisch afbreekbaar is. Het bleek

niet eens om duurzame redenen, maar vanwege de kosten. Met

bijzonder lastig om de juiste ‘chemie’ te vinden om het papier

de kennis van nu zijn ze bij het bedrijf heel blij met die beslissing.

zo te reinigen dat het onschadelijk is als je het wegspoelt. Maar

Want anno nu is het bijna onverdedigbaar om nog een boom

het lukte wel. Het zichtbare resultaat werd Satino Black: duurzaam

te kappen om je billen te kunnen afvegen.

‘design’ wit wc-papier rond een zwarte huls, in een kekke zwarte
verpakking. Zwart is het nieuwe groen, vinden ze bij Van Houtum,

‘Duurzaamheid was bij ons in het begin iets wat ingebakken was

want zwarte inkt is minder schadelijk dan groene.

in de bedrijfsvoering, maar het bedrijf liep er nooit mee te koop’,

TOILETPAPIER OP HANDDOEKFORMAAT

vertelt Rob Stevens. Dat veranderde volgens de business unit

Satino Black neemt nu een aardig deel van de omzet voor zijn

manager Washroom bij Van Houtum een kleine 10 jaar geleden.

rekening, maar dit kan nog meer, vindt Stevens. ‘Uiteindelijk zou

Toen werd duurzaamheid een onderdeel van de strategie en

alle wc-papier zoals Satino Black moeten zijn.’ De duurzame

Voor de verkoop is zo’n verhaal over circulaire economie natuurlijk

veranderde de mindset. ‘Het ging bij ons van zo min mogelijk

ambitie stopt overigens niet met dit ene in het oog springende

fijn, maar in hoeverre zit dit denken in het belang van de maat-

schade toebrengen aan het milieu naar waarde toe willen voegen.’

product. Van Houtum kijkt verder. Het bedrijf wil een verbindende

schappij echt in de haarvaten van het bedrijf? Stevens: ‘Het

Dat is in zijn ogen een wezenlijk verschil. ‘De sfeer rond het thema

rol spelen in de circulaire economie, waarin alle producten en

enthousiasme hierover is echt overal te merken. Iedereen heeft

wijzigde binnen het bedrijf van bewustzijn in enthousiasme.

materialen hergebruikt worden en grondstoffen hun waarde

ideeën over duurzaamheid en mvo. Zo stelde een collega voor om

We zagen duurzaamheid vanaf dat moment niet meer als een

behouden. Dit streven komt onder meer tot uiting in de relaties

geen elektrische grasmaaiers te gebruiken, maar schapen te laten

plicht maar als een kans.’

die zij met hun afnemers aangaan. Dit zijn grootverbruikers,

grazen rond de fabriek. Een andere collega kwam met een idee

bijvoorbeeld de provincie Limburg. Stevens: ‘Wij gaan met klanten

voor handdoekformaat toiletpapier dat we nu maken, een

in gesprek over hun hele keten. Hoe hebben zij de inkoop en afval-

uitkomst voor bijvoorbeeld ouderen met een slechte motoriek.’

stromen van papier geregeld? Hoe kan dat duurzamer en wat kan

Volgens Stevens blijkt op de werkvloer ook dat het people-aspect

onze rol en die van anderen daarin zijn?’ Van Houtum werkt actief

van mvo belangrijk wordt gevonden. ‘We geven mensen met een

aan meer mogelijkheden om gebruikt papier een tweede leven te

afstand tot de arbeidsmarkt kansen om bij ons te komen werken.

geven. Daartoe heeft het bedrijf een omnipulper, een machine die

Ook laten we dak- en thuislozen werkervaring opdoen met tuin-

allerlei verschillende soorten grondstoffen ‘lust’. Zoals oude papieren

en schoonmaakwerk. Nog steeds is ons bedrijf dus goed voor

drankkartons, maar ook olifantsgras dat het bedrijf inkoopt bij

onze mensen.’

een Zeeuwse boer. Zo sluit het bedrijf steeds meer kringlopen.

Het is anno
nu bijna
onverdedigbaar
om nog een
boom te
kappen
om je billen
te kunnen
afvegen
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ONDERWEG
NAAR MORGEN

Met onze wearables roepen we een zelfrijdende elektrische
auto op die keurig voor onze deur stopt. We stappen in, en
geluidloos reizen we naar onze bestemming. Als we uitstappen
rijdt de auto door naar de volgende passagier. Als hij bijna leeg
is, rijdt hij zichzelf naar een remise aan de buitenkant van de
stad, waar de auto zich op ingenieuze wijze koppelt aan het
oplaadsysteem. Files en verkeersongelukken zijn verleden tijd
bij het REIZEN IN DE TOEKOMST.
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Reizen door de tijd
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CO2-UITSTOOT
Per huishouden
Gemiddeld stoot een huishouden
in Nederland jaarlijks 23 ton CO2

WOON-WERKAFSTAND

uit. Bijna een kwart hiervan

FIETS
AUTODELEN

kunnen we toeschrijven aan

Forenzen leggen gemiddeld

Sinds 2000 hebben fietsers 14%

IN DE TREIN

17,5 kilometer af naar hun werk.

meer kilometers afgelegd. Het

Rond 1850, in de beginjaren van

In Nederland zijn 90.000 auto-

vliegverkeer 1,37 ton CO2,

GROEI MOBILITEIT

Ze maken gebruik van diverse

grootste deel van deze groei

de trein, legde de Nederlandse

delers. Een derde doet eigen

openbaar vervoer 0,23 ton CO2.

vervoermiddelen en zijn daarvoor

komt voor rekening van de

treinreiziger jaarlijks 40 tot 50

auto weg of ziet af van de

Door de jaren heen is de

26 minuten onderweg. Voor het

elektrische fiets. Naar schatting

kilometer af. Ruim een halve

aanschaf van een extra auto.

Per auto

Nederlander fors meer gaan

grootste deel, 75% wordt de auto

5% van de Nederlanders heeft

eeuw later, in 1913, bij een fijn-

Autodelers rijden 15 - 20%

Sinds 2000 is de CO2-uitstoot

reizen. Sinds 2000 is de groei

gebruikt als vervoermiddel voor

mazig spoorlijnennet, was de

minder kilometers dan voordat

van personenauto’s met ongeveer

afgevlakt, en bedraagt het aantal

het woon-werkverkeer. De trein

reizigers-kilometers 184 miljard.

wordt voor 12% en de fiets

Afstand woon-werkverkeer

De afvlakking is vooral te zien

voor 6% van de gereisde werk-

bij het autogebruik.

kilometers benut.

Toegenomen mobiliteit van de Nederlander in km sinds 1980

inmiddels een e-fiets, van de

IN DE LUCHT

60-plussers zelfs 10%. De laatsten

Het aantal passagiers op de

gemiddelde jaarlijkse spoor-

zij een auto deelden.

10% gestegen, vooral door het

leggen daarmee tweemaal zoveel

Nederlandse luchthavens steeg

afstand al 385 kilometer, in 1930

De CO2-uitstoot door auto-

toegenomen aantal autokilometers.

per auto groeide van 15 kilometer kilometers af als hun leeftijds-

van circa 40 miljoen in 2000

was het 470 kilometer. Inmiddels

gebruik en –bezit is bij de auto-

Per afgelegde kilometer daalde

in 1985 naar 23 kilometer.

naar 56 miljoen.

is het jaarlijks zo’n 1000 kilometer. delers met 8 tot 13% gedaald.

REISBEWEGINGEN

genoten op een gewone fiets.

Toename afstand woon-werkverkeer sinds 1985

+40% +50%
Bronnen: TU/e, CBS, Wegenwiki, Milieu Centraal, PBL, KiM

vervoer. Autoverkeer: 4,1 ton CO2,

Toename aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens
sinds 2000

de CO2-uitstoot met ruim 2%.

Toename CO2-uitstoot autoverkeer sinds 2000

+40% +10%
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Auto’s worden lichter, duurzamer, slimmer en zelfs socialer. De innovatie
komt in eerste instantie uit andere sectoren dan de automotive. Wat doet
hightech met onze vertrouwde blik op de weg? En hoe past de hightech auto
in het slimme energienet?

De race om de auto
van morgen

Terug naar index
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Het uiterlijk van de nieuwste Tesla of Google-auto doet niet
meteen vermoeden wat zich aan de binnenkant afspeelt.
Deze auto’s zitten boordevol elektronica. De auto kan communiceren met zijn omgeving, leest verkeersborden, houdt gepaste
afstand tot de voorganger als hij zelf rijdt op de snelweg en remt
als er acuut gevaar is. Dit is het prille begin. Doordat de auto is
voorzien van sensoren die informatie combineren om positie,
stand en snelheid van de auto en zijn omgeving in kaart te brengen,
zal hij in de toekomst steeds beter zelf kunnen rijden. Totdat de
auto definitief is getransformeerd tot een smartphone op wielen.
In 2020 komen merken als Toyota, Volvo en Nissan met
zelfrijdende auto’s op de markt.

ENERGIEPOSITIEVE ZONNEWAGEN

STRIJD MET DE ELEMENTEN

De race om de auto van morgen draait om

Autoraces als de World Solar Challenge

opwek en opslag van energie. Wordt de

zijn van oudsher drivers van innovatie, en

auto volledig elektrisch, of zal waterstof in

zo oud als de auto zelf. Niet lang na de

opmars zijn als het huidige opslagprobleem

uitvinding van de eerste auto werden er al

DEC 2011

eenmaal is opgelost? En is zonne-energie een

races georganiseerd. In de begintijd draaide

DEC 2012

realistische energiebron voor auto’s?

deze om de strijd tussen de elektrische

Onderzoekers van de New Yorkse universiteit

aandrijving en de verbrandingsmotor,

Columbia voorzien een doorbraak van hun

waarbij de elektrische aandrijving het toen

modelauto die rijdt op bacteriesporen.

nog verloor op kracht, bereik en snelheid.

De TU Eindhoven ontwikkelde een energie-

De races vonden eerst plaats op de

positieve gezinswagen op zonne-energie om

openbare weg, later op circuits en in

te laten zien dat ook dit een realistisch

onherbergzame gebieden. Wat zij gemeen

toekomstscenario is. De studenten wonnen

hebben is dat mensen de strijd aangaan

er in 2015 de World Solar Challenge mee in

met de elementen, de techniek en zichzelf.

de categorie Cruisers.

En dat is door de geschiedenis van de

Het achterliggende doel van deze wedstrijd

auto heen een vruchtbare cocktail voor

is om het onderzoek naar zonne-energie

innovatie gebleken.

Aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland
0
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DEC 2010

DEC 2013
DEC 2014
DEC 2015

aangedreven auto’s te promoten. Het solar-

De auto getransformeerd tot
een smartphone op wielen

Aantal laadpunten in Nederland

team uit Eindhoven werkte anderhalf jaar
aan de gezinsauto Stella Lux, en wordt sinds

0

2.000

2013 door Enexis gesponsord. De Stella Lux
levert het hele jaar door meer energie dan

DEC 2010

hij verbruikt. Zelfs op de druilerige dagen.

DEC 2011

De studenten zijn bezig met de vertaling

DEC 2012

van Stella naar de consumentenmarkt.

DEC 2013
DEC 2014

De Stella Lux wekt meer energie op dan dat deze verbruikt.

DEC 2015

“De zelfrijdende auto
komt 2020 op de markt”

Slim laden
Met de groei van het aantal elektrische auto’s op de weg wordt efficiënt opladen
pure noodzaak. Daarom heeft Enexis samen met GreenFlux een open protocol
ontwikkeld dat het slim laden van elektrische auto’s toegankelijk maakt. Het slimme
zit in de ICT-toepassing die het mogelijk maakt dat consumenten altijd op tijd hun

Extra rij
zonnecellen
door
uitstekend dak

Lichte
materialen zoals
koolstofvezel
en aluminium
Koppeling
met
smartphone

Innovatief
energiemanagementsysteem

Communicatie
met andere
auto’s

accu kunnen volladen zonder dat daarbij het netwerk overbelast raakt. Zo is er geen
investering nodig voor het verzwaren van het elektriciteitsnet en blijft het laden van
elektrische auto’s betaalbaar.
De ontwikkeling van het open protocol is een mooi voorbeeld van de manier
waarop Enexis innoveert. Else Veldman van Enexis: ‘Om innovatie op gang te
brengen, moet je soms het voortouw nemen. Het mogelijk maken van slim laden
doen we om op termijn ook het werk op ons eigen terrein goed te kunnen doen.’
Enexis werkt aan elektrisch rijden onder andere samen met New Motion, Cohere,
eNovates, TU Eindhoven, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool
Fontys Eindhoven.
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VISIE OP ENERGIE
De grootste gamechanger van mobiliteit is momenteel
ITS: Intelligent Transport Systems. Dit is de technologie
die auto’s met andere auto’s laat communiceren, maar
ook met de weg en verkeerslichten. Op termijn kan deze
technologie in principe leiden tot volledig zelfrijdende
auto’s. Tertoolen: ‘Mensen vinden de zelfrijdende auto
prachtig. Ze zijn gefascineerd door de techniek.
De koning, de minister-president en de buurman;
iedereen wil de nieuwe technologie aaien.’
Tegelijkertijd voelen we innerlijk verzet, aldus Tertoolen. De zelfrijdende auto pakt iets van ons af. Want naast status en gemak
biedt de auto ons ook de ideale psychologische uitlaatklep voor
onze meer primitieve driften. Anonimiteit, macht en territoriumdrift komen samen in de auto. Autorijden biedt mensen de nodige
ontspanning en ontlading, en controle over de machine wordt als
prettig ervaren. Daarmee heeft de auto een belangrijke kanaliserende werking voor het individu. ‘Daar moet je niet aan tornen. Doe
je dat wel, wees je dan in ieder geval bewust van de gevolgen:
mensen gaan op zoek naar andere uitlaatkleppen.’

De zelfrijdende auto

pakt iets van
ons af

Autorijden gaat de komende jaren enorm
veranderen, stelt verkeerspsycholoog
Gerard Tertoolen. Over niet al te lange
tijd kan de auto óns rijden, en zijn files
en ongelukken verleden tijd. We zijn sneller
op ons werk, en kunnen onze tijd
efficiënter besteden. Maar willen we dat
eigenlijk wel?
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“De koning, de
minister-president
en de buurman:
iedereen wil
de nieuwe
technologie aaien”

ELEKTRISCHE AUTO ALS OPLOSSING VOOR IEDEREEN

HIPPE ZELFRIJDENDE AUTO’S

Hiermee keert de verkeerspsycholoog zich niet tegen de ontwikke-

Om de zelfrijdende auto ‘tussen de oren’ te krijgen, is meer nodig.

ling van zelfrijdende auto’s, maar wel tegen de manier waarop deze

Hier moet het gevoel van verlies gecompenseerd worden.

aan de man worden gebracht. In discussies over mobiliteit gaat het

Tertoolen: ‘De beste strategie is om in te zetten op groepsdruk,

meestal over infrastructuur, techniek en organisatiekunde.

want daar zijn mensen erg gevoelig voor. Als zelfrijdende auto’s

Tertoolen: ‘Believers bij overheid en bedrijfsleven vertellen dat je

hip zijn en veel mensen in je omgeving doen mee, ben je eerder

sneller op je werk bent met de zelfrijdende auto en dat je alvast

geneigd over te stappen. Dus ook hier geldt: begin met kleine

kunt beginnen met werken; lekker efficiënt. Op zichzelf is dat waar,

groepen en verover daarna de wereld. Onderschat overigens niet

maar zitten mensen wel te wachten op dit soort tijdsbesparing?

de rol van verzekeraars. Als zij de premie 10 keer hoger maken als

Ze gebruiken het woon-werkverkeer om hun hoofd leeg te maken.

je zelf het stuur in handen hebt, brengt dat de ontwikkeling in

De “Breverwet” toont aan dat onze reistijd over de jaren heen

stroomversnelling.’ De overgangsfase naar de zelfrijdende auto is

constant is, ook al veranderen de omstandigheden. Reizen vervult

en blijft complex, stelt Tertoolen. ‘Neem alleen al de boodschap:

een behoefte. Of de zelfrijdende auto deze voor fervente

‘deze auto doet het zelf, maar af en toe niet en dan moet u

automobilisten invult, is maar zeer de vraag.’ De elektrische auto is

ingrijpen’. Dat is onverkoopbaar. De techniek gaat sneller dan de

wat dat betreft gemakkelijker te pluggen. Als automobilist bespaar

mens. Toch raad ik aan niet te veel op dat volledig autonoom

je benzinekosten en het is goed voor het milieu. Elk ritje kan dat

rijdende eindbeeld te focussen. Dat komt er misschien helemaal

gevoel versterken. Bovendien neemt de actieradius snel toe en

niet. De wereld van nu en morgen is interessant genoeg.

groeide de laadpaalinfrastructuur. Toch hebben we nog een

Verschillende gradaties van intelligente mobiliteit komen razendsnel

behoorlijke weg te gaan om de overheidsdoelstelling te halen

op ons af. Laten we daar vooral ons voordeel mee doen.’

van 1 miljoen elektrische auto’s in 2025, en 200.000 in 2020.
Daarvoor moet het aantal elektrische auto’s de komende 5 jaar
al verdrievoudigen. Volgens Tertoolen is de trage aanloop vooral
te wijten aan de lancering. ‘De elektrische auto is gepresenteerd
als de ideale oplossing voor iedereen. Dat is gewoon niet zo.
Je kunt beter inspelen op kleine groepen voor wie het echt nu
al een interessante oplossing is, en vanuit daar de rest van de
wereld veroveren.’
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SLIMME INFRASTRUCTUUR
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‘Terwijl we zoveel geld besteden aan
auto’s, zijn onze wegen blijven steken in
de middeleeuwen’, vindt Daan Roosegaarde,
kunstenaar, vormgever en ondernemer.
Daarom ontwikkelde hij samen met
bouwer Heijmans een Smart Highway
en is hij betrokken bij vernieuwing van
de Afsluitdijk.
‘Ik wil wegenbouwers, autofabrikanten en overheden uitdagen
samen meer te innoveren op het gebied van snelwegen. Zodat

De innovatiekracht
van Daan Roosegaarde

we straks niet meer over een passieve plak asfalt rijden, maar
beschikken over slimme infrastructuur die informatie geeft
op het moment dat we die écht nodig hebben.’

Van uitvoeren naar uitvinden
Samen met bouwer Heijmans ontwikkelde Roosegaarde de Smart
Highway, een duurzame en interactieve weg. We zien rijstroken
waarop elektrische auto’s zichzelf opladen, een glow-in-the-dark
belijning die gedurende de dag wordt opgeladen en verkeerstekens en verlichting die alleen oplichten als er mensen van de weg
gebruikmaken. Het bespaart energie, verhoogt de veiligheid en
zorgt voor minder visuele belasting doordat er minder borden
en permanente verlichting nodig is. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil het concept toepassen op de Afsluitdijk,
en ook Japan en Aruba hebben interesse. De interactieve snelweg
wordt een exportproduct.
‘Daar gaat het om’, zegt Roosegaarde. ‘Onze oude economie is
aan het crashen. In de nieuwe economie moeten grote bouwbedrijven als Heijmans niet langer grindleggers zijn, ze moeten
nieuwe bouwmethoden ontwikkelen. We moeten overstappen
van uitvoeren naar uitvinden.’
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TOEKOMSTDENKERS
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Vraag
het de
toekomst
De beslissingen die we nu nemen over de toekomst van onze maatschappij
gaan vooral de volgende generatie aan. Waarom nemen we die besluiten
dan zo vaak buiten hen om?
Juist om kinderen invloed te geven op hun eigen toekomst is de Raad van Kinderen opgericht.
Dit is een initiatief van de Missing Chapter Foundation – opgericht door prinses Laurentien van Oranje.
Inmiddels hebben al zo’n 40 organisaties, waaronder Enexis, een Raad van Kinderen. Hun verrassende
denkkracht inspireert topbestuurders en directeuren om anders naar vraagstukken te kijken. Zij moeten
vervolgens ook terugkoppelen aan de kinderen hoe hun frisse blik hen aan het denken heeft gezet
bij belangrijke strategische beslissingen. Zo denkt de Raad van Kinderen van Enexis mee over meer
duurzame energie in de buurten. Iedereen wint als we kinderen serieus nemen, vindt
prinses Laurentien: ‘Kinderen zijn zuiver en weten veel meer dan we denken. Ze denken in
mogelijkheden, verbindingen en samenwerking. En ze kunnen als geen ander “waarom” vragen.
Dat hebben we hard nodig om tot nieuwe oplossingen te komen.’
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