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VOOR 
WOORD

SNELLER VOORUIT MET MISSIES  
VOOR DE TOEKOMST
Stel dat je broeikasgas zou kunnen zien en aanraken? Zou het 
dan makkelijker worden om de uitstoot te verlagen? Wij zijn een 
land met een missie. Wij willen sneller innoveren om -onder 
meer- deze broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk te verlagen. 
Wie als eerste, de beste en meest praktische innovaties voor 
grote maatschappelijke problemen heeft, kan een wereldmarkt 
aan mogelijkheden aanboren. Dat vraagt om nieuwe technolo-
gie én goedkopere, betrouwbaardere bestaande technologie. 
We hebben geen tijd meer te verliezen willen we de doelen uit 
het Klimaatakkoord halen. Innovatie moet sneller en daarvoor 
hebben we alle hulp nodig die er is. 
 
Meer nog dan technologie, hebben we vooral mensen nodig. 
Mensen die de oplossingen van de toekomst voor zich zien. 
Die hun blik op de hele wereld richten. Die naar volgend jaar 
kijken én twintig jaar vooruit denken. Aan oplossingen die nog 
helemaal niet bestaan. Voor problemen die we onderweg nog 
gaan tegenkomen. Mensen die uit te dagen zijn om verras-
sende combinaties, verbindingen en thematische cross-overs 
te maken. Mensen die afstanden kunnen overbruggen en 
netwerken aan elkaar kunnen knopen. Bovenal hebben we 

mensen nodig die de vertaal-
slag kunnen maken van innova-
tie aan de tekentafel naar de 
dagelijkse praktijk.
Dat vraagt veel inzet, lef en 
volhouden. De vooruitzichten 
zijn op z’n zachtst gezegd heel 
spannend. Want er is niet één 
magische oplossing. Er zijn 
meerdere, lastige, dure oplos-
singen voor nodig die, op hun 
beurt van zoveel systemen, 
samenwerking en kennis 
afhankelijk zijn. En niemand 
kan dit simpelweg in zijn 
eentje. Om succesvol te zijn, 
moeten we op alle niveaus, op 
precies het juiste moment in 

beweging komen. Maar als Nederland erin slaagt om slimme 
oplossingen te verzinnen dan halen we niet alleen de doelstel-
lingen van Parijs, maar opent zich ook een wereld vol 
verdienkansen. 

De overheid heeft daarom het Missiegedreven Topsectoren- en 
Innovatiebeleid opgezet. Daarin komt de innovatiekracht en 
het ondernemerschap van het Nederlandse bedrijfsleven en 
de laatste onderzoeken en ontdekkingen uit de wetenschap 
samen met de regie die de overheid moet en wil pakken. De 
Topsector Energie heeft daarin het thema Energietransitie & 
Duurzaamheid onder haar hoede. Missiegericht innoveren is 
anders dan de traditionele aanpak van innovatie, omdat meer 
dan alleen de technologie aandacht krijgt. We werken aan 
efficiënte en effectieve consortia. Consortia die aan de ene 
kant snappen dat vernieuwing veel van mensen vraagt en die 
in de werkwijze met verschillende sectoren problemen van 
verschillende kanten benaderen. Daar zijn we in Nederland 
beter in dan in menig ander land, maar de werkwijze is niet 
vanzelfsprekend en gemakkelijk. Als wij ons richten op 
innovaties die daadwerkelijk maatschappelijke problemen 
oplossen, die de nieuwe standaard in Nederland en daarbui-
ten worden, dan kunnen we hiermee ook geld verdienen. 
Deze innovatieve oplossingen zijn daarmee nuttig voor zowel 
onze directe leefomgeving en deze generatie, als voor andere 
landen en toekomstige generaties.

Topsectoren zijn het organiserend vermogen van de 
Nederlandse innovatie omdat wij overheden, kennisinstellin-
gen en bedrijfsleven bij elkaar brengen op elk relevant niveau 
in het netwerk. In dit magazine vindt u een overzicht van de 
stand van zaken voor de Topsector Energie; we kijken natuur-
lijk terug maar vooral vooruit. Waar staan we, wat zijn de 
trends en uitdagingen die voor ons liggen en hoe kunnen we 
daar ook zelf in blijven vernieuwen. Dit is een werkwijze om 
trots op te zijn en om vol te houden. Laat het u inspireren.

Manon Janssen
Boegbeeld Topsector energie
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VIA MISSIEGEDREVEN  
INNOVATIE NAAR EEN 
VOLLEDIGE KLIMAAT-
TRANSITIE

De afspraken in Parijs en het 
Nederlandse Klimaatakkoord 
stellen ons voor een enorme 
verduurzamings opgave. We 
dringen de nationale broeikas-
gasuitstoot terug met 49% in 
2030 en zijn op weg naar 95% 
emissiereductie in 2050 ten 
opzichte van 1990. 
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Er zijn veel verschillende innovaties nodig  
om het klimaatdoel te behalen. Het kabinet 
heeft hiervoor het innovatiethema 
Energietransitie en Duurzaamheid voor  
één van de vier grote maatschappelijke 
uitdagingen benoemd. Binnen dit thema 
werken topsectoren, bedrijven, kennis-
instellingen en overheden samen. De  
Integrale Kennis en Innovatieagenda van  
het Klimaatakkoord en de Kennis en 
Innovatie agenda’s Circulaire Economie en 
Toekomst gerichte mobiliteit vormen de  
basis voor de samenwerking.

Focus op maatschappelijke vraagstukken
In de agenda’s hebben we verschillende 
maatschappelijke uitdagingen centraal 
gesteld. Het gaat steeds om het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken, niet zo zeer 
om de focus op technologieontwikkeling.  
In die innovatieve oplossingen willen we 
nieuwe, betrouwbaardere en goedkopere 
technologieën combineren met antwoorden 
op sociaal-economische vraagstukken. Zo 
gaan we van technisch innoveren naar 
missiegedreven innoveren.

Wat is nieuw aan 
missiegedreven innoveren?
• We stellen maatschappelijke (deel)

opgaven centraal.
• We gaan uit van een integrale 

ketenbenadering om te snappen waar 
innovatie nodig is.

• We hebben expliciet aandacht voor 
gebruik en acceptatie van innovatieve 
oplossingen. Zo kijken we bij gebruik 
naar prijs, design en gemak.

• We programmeren in omgekeerde 
volgorde. We starten met denken over 
de toepassing in de praktijk en 
redeneren van daaruit terug naar wat er 
nog nodig is aan fundamenteel 
onderzoek.

• We gaan een cross-sectorale 
samenwerking aan en hanteren een 
meer programmatische aanpak van 
innovatie. De opgaven waarvoor we 
staan houden zich immers niet aan 
sectorgrenzen en vragen om een 
samenspel aan oplossingen.

Internationaal missiegedreven
Ook de Europese Unie en andere landen 
geven hun innovatiebeleid missiegedreven 
vorm. De klimaattransitie dwingt ons om goed 
over de grenzen te kijken, van andere landen 
te leren en samen te werken. 

Klimaatuitdagingen, innovatie-ecosystemen 
en waardeketens houden zich immers steeds 
minder aan landsgrenzen. Met de oplossingen 
die wij ontwikkelen, vergroten we het 
verdienvermogen van Nederland. Want die 
oplossingen zijn net zo hard nodig voor 
uitdagingen van andere landen. Zo verwerft 
Nederland een koppositie in de nieuwe 
(circulaire) economische werkelijkheid.

In de praktijk
We werken internationaal én regionaal. Want 
door aansluiting bij regionale initiatieven 
versterken we de implementatie van 
innovatieve oplossingen. Daarbij willen we 
beschikken over voldoende goed opgeleide 
mensen die met de nieuwe oplossingen 
kunnen werken. En we benutten volop de 
creativiteit en vindingrijkheid van het mkb en 
startups als parels van onze innovatie 
ecosystemen.

Onze opgaven:
A  Een volledig CO2-vrij 

elektriciteitssysteem
B  Een CO2-vrije gebouwde omgeving
C	 	Grondstoffen,	producten	en	

processen in de industrie netto 
klimaatneutraal

CE  Circulaire economie
D+  Emissieloze en toekomstbestendige 

mobiliteit voor mensen en goederen
E  Het systeem van landbouw en 

natuur netto klimaatneutraal

“ Van focus op 
techniekontwikkeling 
gaan we naar 
oplossen van 
maatschappelijke 
vraagstukken”
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   MISSIE ELEKTRICITEIT

“ INNOVEREN BLIJFT  
NODIG OM OOK NA 2030 
VERDER TE KUNNEN 
OPSCHALEN”

Grote windparken op zee die zonder subsidie 
draaien. Burgers en bedrijven die zonne-
panelen op hun daken laten installeren. De 
switch naar een CO2-vrij elektriciteits systeem 
is volop zichtbaar. Het rijksbeleid stimuleert 
deze ontwikkeling. “Lag voorheen het accent 
op innovaties van individuele technologieën, 
nu moet de transitie worden versneld door 
ons te richten op de grootschalige uitrol en 

toepassing van innovaties”, zegt Michiel Kirch, 
directeur TKI Urban Energy. “De focus ligt 
behalve op technologie op market en societal 
readiness: hoe krijgen we markt en maat-
schappij mee om technieken op grote schaal 
te omarmen?”  

Nieuwe uitdagingen wind op zee
De Wet windenergie op zee nam in 2015 al 

een belangrijk knelpunt weg. Vanaf toen  
wees de overheid kavels aan waarop 
marktpartijen zich konden inschrijven om via 
tenders windparken te realiseren. “Dat zorgde 
voor een doorbraak om op grote schaal 
windenergie op te wekken”, zegt Bob Meijer, 
directeur TKI Wind op Zee. “Met de huidige 
regelgeving en technologie kunnen we tot 
2030 prima vooruit. Maar voor de vereiste 
opschaling daarna zijn nieuwe innovaties 
nodig. Om windenergie betaalbaar te houden 
richten we ons op kostenverlaging en 
optimalisatie. Systeemintegratie is een 
vraagstuk, omdat we windenergie ook  
willen opslaan en kunnen omzetten naar 
bijvoorbeeld waterstof en methanol.  
Tot slot is het met windparken puzzelen  
met de ruimte op zee, die we delen met 
scheepvaart, visserij en natuur.” 

De klimaattransitie is voor een groot deel een overstap naar 
duurzaam opgewekte elektriciteit. In Nederland zullen we in 
een versneld tempo het potentieel voor wind- en zonne-
energie benutten. Zowel op zee als op land, zowel in de 
buitengebieden als de gebouwde omgeving. “Voor de vereiste 
opschaling na 2030 zijn nieuwe innovaties nodig.”
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“ Mooi om 
ondernemer schap  
in te zetten voor  
een maatschappelijk 
doel, de klimaat
transitie, dat zich in 
het oog van de 
orkaan bevindt”

Enthousiast over innovaties
Bob kijkt met vertrouwen naar de toekomst. 
“Windturbines worden steeds groter. We 
bouwen ze nu al van 10 MW. Ook de 
vollasturen nemen toe, de uren waarin de 
turbines op vol vermogen draaien, waardoor 
de kosten afnemen. De netten worden steeds 
efficiënter	en	er	worden	stappen	gezet	in	
systeemintegratie.” Het missieteam geeft 
sturing op de juiste innovaties. Onder meer 
door de focus te leggen op de drie kardinale 

knelpunten in wind op zee, die te agenderen 
en de markt hierin te gidsen. Bob kan 
enthousiast raken van het innovatievermogen. 
“Neem bijvoorbeeld de enorme monopile 
fundaties die nodig zijn voor de grotere 
windturbines: kolossen van zo’n 1.800 ton of 
meer die op de halve graad nauwkeurig 
verticaal geïnstalleerd moeten worden. 
Innovaties die mogelijk maken dat het hele 
kleine en het hele grote bijeenkomen zijn 
fascinerend.” Michiel deelt het enthousiasme 
voor innovatie. “Ik beweeg me al lang op de 
scheidslijn van de publieke en private sector 
en ken de hectiek en spanning die ontstaat bij 
innoveren en het betreden van de markt. Extra 
mooi is dat je je ondernemerschap inzet voor 
een maatschappelijk doel, de klimaattransitie, 
dat zich in het oog van de orkaan bevindt.”

“ Met de huidige 
regelgeving en 
technologie kunnen 
we tot 2030 prima 
vooruit”
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PROJECT IN BEELD  
SLIP JOINT:
VERBINDING VAN 
WINDTURBINE EN 
FUNDATIE
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Innovatie techniek krijgt eerste commer-
ciële toepassing in windpark Borssele V
Een windmolen op zee wordt blootgesteld aan 
de enorme krachten van wind en water. 
Daarom volstaan alleen de sterkste materialen 
en verbindingen voor deze masten. De Slip 
Joint is een nieuw type verbinding tussen de 
windturbine en de monopaal die deze 
krachten gaat trotseren. Deze verbinding is te 
vergelijken	met	twee	papieren	koffiebekertjes	
die op elkaar worden gestapeld: de onderkant 
van de turbine-toren wordt eenvoudig over de 

bovenkant van de monopaal-fundatie 
geschoven. Door de zwaartekracht en de 
wrijving tussen beide onderdelen, ontstaat er 
een	robuuste	verbinding.	De	firma	Delft	
Offshore	Turbine	(DOT)	ontwikkelde	deze	
innovatieve techniek. 

SJOR-project
Binnen	het	Slip	Joint	Offshore	Research	
(SJOR) project is het principe van deze 
innovatie	voor	het	eerst	getest	onder	offshore	
omstandigheden, namelijk in de Noordzee. 
Het project, dat is ondersteund door  
TKI Wind op Zee en subsidie heeft ontvangen 
vanuit de Hernieuwbare Energie regeling die 
RVO uitvoert, bestaat uit een breed 
samenwerkings verband binnen het GROW 
R&D programma, bestaande uit DOT, TU 
Delft, TNO, Van Oord en Sif Group. De 
offshore-test	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	
Eneco, de eigenaar van het Princess Amalia 
offshore-windpark	waar	de	monopaal	en	
turbine zijn geïnstalleerd en getest. 
Projectpartner Heerema Marine Contractors 
heeft de tools en expertise geleverd om 
monopile en turbine met succes te  
installeren.

Kostenbesparend
Het bouwen van een windpark is een kostbare 
aangelegenheid. Elke stap in deze bouw, van 
de plaatsing van de mast tot het bevestigen 
van de rotorbladen, kost tijd en is gevoelig 
voor de weersomstandigheden. Door zowel 
het aantal stappen als de installatietijd en 
weersgevoeligheid van elke stap te 
verminderen, wordt een aanzienlijke 
kostenbesparingen behaald.  Bovendien is de 
Slip Joint sneller, eenvoudiger en veiliger, het 
vraagt ook minder onderhoud gedurende de 
levensduur van het windpark.

Na de succesvolle praktijktest van de Slip 
Joint in het SJOR project, heeft project-
ontwikkelaar Two Towers ervoor gekozen om 
de Slip Joint te gaan gebruiken in windpark 
Borssele V. Daarmee maakt Two Towers de 
weg vrij voor commerciële toepassing van 
deze innovatieve technologie in toekomstige 
offshore	windparken	met	grotere	windturbines	
en op grotere waterdiepte. Ook toont zij de 
waarde van deze techniek in de praktijk aan. 
In tegenstelling tot gangbare oplossingen 
biedt de Slip Joint-oplossing de mogelijkheid 
tot een onderwater-verbinding, waardoor een 
meer gebalanceerde gewichtsverdeling tussen 
monopaal en turbine toren mogelijk is. De Slip 
Joint oplossing opent daarmee de 
mogelijkheid om grotere funderingen te 
fabriceren en te installeren op diepzee-locaties 
voor de volgende generatie windturbines met 
bestaande productiefaciliteiten en installatie-
schepen. 

“ Kortom: Slip Joint  
is de sleutel voor 
stevige masten van 
de toekomst”



Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook 
wanneer de zon niet schijnt? Het kan dankzij thermische zonnepanelen, oftewel 
PVT panelen, die als energiebron voor de warmtepomp fungeren. Door die panelen 
aan een warmte-koude opslag (WKO) te koppelen, kun je bovendien ook op 
andere, minder zonnige momenten gebruik maken van de opgeslagen warmte.  
Het binnen het DeZONNET-project ontwikkelde, decentrale zonnewarmtenet biedt 
daarmee allerlei voordelen ten opzichte van andere elektrische systemen.

PROJECT IN BEELD

ENERGIENEUTRALE WIJK 
DANKZIJ INNOVATIEF  
DECENTRAAL 
ZONNEWARMTENET

10   INNOVATIE IN ENERGIE
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Hoe kun je woningen in de bestaande wijken 
in Nederland in hun energiebehoefte voorzien? 
En in het bijzonder: wat te doen met de 
warmtevraag? Voor projectleider Sabine 
Jansen, in het dagelijkse leven universitair 
docent ‘Duurzame energie in de gebouwde 
omgeving’ aan de TU Delft, lag de 
belangrijkste uitdaging in de vraag: hoe de 
energietransitie op wijkniveau zo lokaal en 
duurzaam mogelijk te realiseren. Niet alleen bij 
nieuwbouw maar ook in het geval van 
bestaande bouw. Zoals vooroorlogse wijken 
met van die typische jaren dertig woningen: 
slecht geïsoleerd en zonder de aanwezigheid 
van een externe, duurzame warmtebron.

Elektriciteit, warmte en warmwater: drie 
maal is scheepsrecht
Zon heb je overal. De vraag is alleen: hoe kun 
je het aanwezige, vaak beperkte dakoppervlak 
zo optimaal mogelijk benutten? Ook wanneer 
de zon niet schijnt? En de daarmee 
opgewekte warmte of energie opslaan?  
Zo kwam Triple Solar, één van de 
consortiumpartners binnen het DeZONNET-
project naast Deltares, Greenvis en 
WarmteTransitieMakers, in beeld. Het bedrijf 
geldt als koploper in het vervaardigen van PVT 
zonnepanelen. Triple: het woord zegt het al. 
De zonnepanelen van Triple Solar zijn voorzien 
van een thermische laag en een warmte-
wisselaar aan de achterkant, waarmee je in 
drie behoeftes tegelijk kunt voorzien: 
elektriciteit, verwarming en warm tapwater.

‘Je kunt daar zelfs nog een vierde toepassing 
aan toevoegen, namelijk koeling in de zomer’, 
legt Cees Mager, managing director van Triple 
Solar, uit. ‘Het paneel dat wij hebben 
ontwikkeld is gekoppeld aan een 
warmtepomp. Normaliter kun je daarmee 
energie uit de grond of de lucht halen. Daar 
hebben wij een derde bron aan toegevoegd: 
zon- en daglicht. De PVT warmtepomppanelen 
fungeren als de energiebron voor de 
warmtepomp. Door die panelen aan een 

warmte-koude opslag (WKO) te koppelen, kun 
je daarnaast ook op andere momenten 
gebruik maken van de in de zomer 
opgeslagen, overtollige warmte. Zoals in de 
winter, wanneer de buitentemperatuur laag is.’  

Efficiency
Door de koppeling met de WKO is heel veel 
dakoppervlak niet nodig, aldus Mager. ‘Voor 
een gemiddeld huishouden heb je genoeg aan 
12m2 PVT oppervlak. Daarmee ben je al 
energieneutraal wat betreft de verwarming. 
Het systeem is dan ook zo ontworpen dat je er 
in principe geen bedrijfsdaken voor nodig 
hebt. Het is gericht op buurtniveau, waarbij de 
individuele huizen met elkaar zijn verbonden 
met behulp van een smart thermisch grid.’

Jansen: ‘Het innovatieve karakter van het 
project ligt in de combinatie van individuele 
warmteopwekking met PVT en een zeer lage 
temperatuur warmtenet. Het onderzoek heeft 
zich gericht op de optimale werking van het 
systeem: wanneer wordt de opgewekte 
warmte direct benut, wanneer wordt warmte 
aan het net geleverd, en wanneer van het net 

onttrokken.	Dit	om	het	systeem	zo	efficiënt	
mogelijk te maken. Daarnaast is een 
innovatieve	afleverset	ontwikkeld,	die	de	
benodigde regelingen mogelijk maakt. Tot slot 
hebben we gekeken naar de total cost of 
ownership en mogelijke marktmodellen. De 
resultaten stemmen optimistisch. Uit de 
berekeningen die wij hebben uitgevoerd kwam 
een	efficiencycijfer	(COP)	tussen	6	en	7,	
waarbij de woningen niet noodzakelijk naar 
label A geïsoleerd hoeven te worden. Dat is 
behoorlijk hoog.’

Demo-project: techniek en bewoners
Het concept wordt binnenkort in het kader van 
een demo-project getest in The Green Village 
bij de TU Delft. Mager: ‘Wij gaan daar een 
testinstallatie neerzetten op een nagebouwde, 
type	jaren	‘70	woning.	Wij	verwachten	daar	
deze zomer mee klaar te zijn.’

Daarnaast wordt gewerkt aan de toepassing  
in een wijk in Haarlem: het Ramplaankwartier. 
De bewoners van die wijk zijn gedurende het 
project intensief meegenomen in het proces, 
en hebben onlangs positief gestemd over 
verdere uitwerking van dit systeem voor  
hun wijk.

Jansen: ‘Het decentrale zonnewarmtenet dat 
wij in het kader van DeZONNET hebben 
ontwikkeld, is een compleet nieuw concept, 
waarbij de individuele huishoudens bij elkaar 
de benodigde warmte voor de buurt 
opwekken. Wat in de praktijk betekent dat niet 
alle bewoners over een geschikt dakoppervlak 
hoeven te beschikken. Hoe je de opbrengsten 
gaat verrekenen, moeten bewoners dan ook in 
collectief verband op wijkniveau met elkaar 
uitvogelen. Dat kan bijvoorbeeld via een 
wijkenergiebedrijf of buurtcoöperatie. Ook 
zullen sommige bewoners misschien van alles 
zelf willen regelen, terwijl anderen zoveel 
mogelijk ontzorgd willen worden.’

“ Het decentrale 
zonnewarmtenet dat 
wij in het kader van 
DeZONNET hebben 
ontwikkeld, is een 
compleet nieuw 
concept, waarbij je 
de individuele 
huishoudens bij 
elkaar de benodigde 
warmte voor de 
buurt opwekken.”
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De aardgaskraan dicht en de schakelaar voor hernieuwbare energie aan. Voor die 
opgave staat de gebouwde omgeving. In 2050 moeten we die CO2-neutraal zien te 
krijgen. “Daar zijn niet alleen technologische innovaties voor nodig”, zegt Michiel 
Kirch, directeur TKI Urban Energy. 

In de gebouwde omgeving wordt elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen de primaire 
brandstof. In 2030 zal het gaan om minimaal 
42 TWh, wat een verviervoudiging is van de 
huidige opwekking met windturbines en 
zonnestroominstallaties. Ook duurzame koude 
en warmte draagt bij om uiteindelijk aardgasvrij 
te wonen en werken. 

Versnipperde sector
Een van de Meerjarige Missiegedreven 
Innovatie Programma’s (MMIP’s) richt zich op 
versnelde energierenovaties in de gebouwde 
omgeving. “Doel is om ruim voor  2030 per jaar 
200.000 bestaande woningen van het aardgas 
af te krijgen”, zegt Michiel. “Daar is de huidige 
markt eigenlijk onvoldoende op ingericht. De 
bouw-, installatiesector en haar toeleveranciers 

zijn sterk versnipperd. Allerlei verschillende, los 
van elkaar opererende bedrijven staan voor die 
gezamenlijke opgave.” 

Accent op prefabricage
Om het vereiste tempo van verduurzaming te 
halen ziet Michiel integrale renovatieconcepten 
ontstaan waarbij bedrijven in de hele keten de 
handen ineen slaan. “Dit vraagt om een 
naadloze, geautomatiseerde aansluiting van 
prestatieontwerp tot realisatie door het delen 
van data. Maar er is ook veel snelheid te 
winnen met prefabricage. Door complete 
componenten voor daken en gevels te 
produceren en op de bouwplaats te 
assembleren is het verduurzamen van een 
woning een kwestie van dagen. Zeker als je 
deze productie industrialiseert.”

Maatschappelijke acceptatie
Michiel beseft dat integrale samenwerking en 
prefabricage niet van vandaag op morgen is 
ingevoerd. “Maar als we dit proces toepassen 
en	optimaliseren,	neemt	de	efficiëntie	toe,	
dalen de kosten en komt verduurzaming van 
de gebouwde omgeving echt in een 
stroomversnelling. Hier zijn niet alleen 
technologische innovaties voor nodig. Het 
gaat ook om nieuwe manieren van 
samenwerken en maatschappelijke 
acceptatie. Zie het verduurzamen van een 
woning als een klantreis, die begint bij het 
advies van een installateur, architect of 
bouwbedrijf aan een gebouweigenaar. 
Innoveren is schaken op meerdere borden 
tegelijk en over de uitslag ben ik hoopvol.”

Sturing vanuit missieteam
Bij dat schaken bewaakt Michiel samen met 
zijn medeleden van het missieteam Gebouwde 
Omgeving de strategische focus. “Kunnen we 
partijen stimuleren ook echt samen te werken? 
Komen ze tot integrale oplossingen? Hoe 
kunnen regelingen en programma’s innovatie in 
de goede richting sturen en gaan uiteindelijk de 
kosten ook echt omlaag?” Ook uit persoonlijke 
motivatie helpt Michiel daar graag bij. “In de 
gebouwde omgeving zijn veel mkb-bedrijven 
actief en ook start-ups en scale-ups. Hun 
innovatie kracht en ondernemerschap en hun 
commerciële drive voor een breed 
maatschappelijk doel, daar word ik heel 
enthousiast van.”

“ Innoverenen is 
schaken op meerdere 
borden tegelijk en 
over de uitslag ben  
ik hoopvol”

MISSIE GEBOUWDE OMGEVING
“OM JAARLIJKS 200.000 
WONINGEN TE VERDUUR
ZAMEN MOETEN WE ANDERS 
GAAN WERKEN”
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De eerste stap in het aardgasvrij maken van bestaande woningen is extra isolatie. 
Maar na-isolatie geeft veel gedoe. Oudere huizen zijn vaak niet eens geschikt voor 
spouwmuurisolatie, simpelweg omdat ze geen spouw hebben. Of zulke isolatie is nog 
niet genoeg. Daarvoor is nu een oplossing die niet alleen goed betaalbaar is, maar ook 
nog eens meer wooncomfort en een mooier huis oplevert. Dak-, muur- en raamisolatie 
kunnen daarbij in één keer worden aangepakt. Dankzij industrieel ontworpen en 
vervaardigde renovatiepanelen worden jaarlijks al honderden rijtjeswoningen 
‘ingepakt’. Dat zullen er duizenden worden. “Betaalbaar, zonder gedoe voor de 
bewoner. Binnen één dag staan de panelen aan een huis, 25 jaar onderhoudsvrij,” 
belooft Lianda Sjerps-Koomen, ontwikkelaar van nieuwe business bij Rc Panels.

Het Klimaatakkoord voorziet in de komende 
dertig jaar een grondige energie-renovatie van 
7	miljoen	woningen.	Een	megaklus	die	wordt	
uitgesmeerd over dertig jaar (een periode 
waarin bijna alle woningen toch al minimaal 
één verbouwing ondergaan). Maar het moet 
ook voor de kleine portemonnee betaalbaar 
blijven. De kosten moeten dus omlaag. Dat 
kan door woningen van dezelfde soort, 
bijvoorbeeld in hetzelfde blok, in één keer te 
renoveren, zodat die veel kosten kunnen 
delen. Een andere manier is vereenvoudiging 
van renovatiebouw, zoals door industriële in 
plaats van handmatige processen.

Silicon Valley
Er wordt veel onderzoek gedaan naar die 
kostenverlaging. De fabriek van Rc Panels in 
Lemelerveld is eigenlijk gebouwd op de 
resultaten van dergelijk onderzoek. Lianda 
Sjerps-Koomen: “Onze nieuwe fabriek is sinds 
2017	in	bedrijf.	Daar	maken	we	voorzet-
panelen van ongeveer 23 centimeter dik. Die 
kunnen we betrouwbaar en betaalbaar maken 
dankzij een verregaand geïndustrialiseerd en 
gedigitaliseerd proces. Om te beginnen meten 

we de gevels nauwkeurig op, want geen enkel 
huis is precies als een ander huis in het rijtje. 
Die gegevens gaan automatisch naar de 
fabriek die met robots de gevels in elkaar zet, 
inclusief kozijnen en triple-glas,” legt Sjerps-
Koomen uit. En dan, met enige trots: “Dit zijn 
echt heel slimme toepassingen. Silicon Valley 
komt ervoor zelfs op bezoek!”

Gezond
De isolatiepanelen hebben de hoogst 
mogelijke	isolatiewaarde	(7,0	m2K/W),	en	
knappen de voorgevel van een huis vaak ook 
zichtbaar op. Met zonnepanelen en nog extra 
installaties in huis, zoals warmtesystemen met 
een warmtepomp, kan de woning zelfs 
energieneutraal worden gemaakt. “Iedereen 
heeft recht op een goede en gezonde woning. 
Met onze partners zorgen wij ook voor 
ventilatie voor een gezond binnenklimaat, vaak 
beter dan het was.”

Integratie
De ontwikkeling van de panelen gaat door. 
“We zijn nu bezig met een project waarin we 
de apparatuur al in de panelen hebben 

verwerkt, zoals de warmtepomp en de 
ventilatie. Daarin zit nog winst. Dat maakt dat 
de verbouwing nog eenvoudiger in één keer 
klaar is. Terwijl de materiaal- en bouwkosten 
overal stijgen, kunnen we dankzij 
industrialisatie en integratie toch nog 
goedkoper werken. En er zit nog veel ruimte in 
verdere optimalisatie van de processen.”

Corporaties
Dat is een mooi perspectief voor de mensen 
die zich ongerust maken over de kosten van 
de energierenovatie van hun huis. Ook zullen 
zonder twijfel concurrent-fabrikanten dit soort 
panelen gaan produceren, maar de markt van 
7	miljoen	woningen	lijkt	daarvoor	groot	
genoeg. Nu is de doelgroep van dit soort 
panelen nog beperkt tot de woningcorporaties, 
die ’treintjes’ van meerdere woningen of 
blokken kunnen aanpakken.

De particuliere woningeigenaar moet nog even 
geduld hebben. “Maar ook voor die groep zien 
we een business case,” zegt Sjerps-Koomen. 
“Als gemeenten plannen gaat maken per wijk 
en per buurt, komen de panelen in beeld voor 
de mensen die in een rijtje of appartement 
wonen, in soortgelijke woningen. Daarvoor 
kunnen we industrieel blijven produceren. Dan 
hoeft niet eens iedereen in het rijtje mee te 
doen. Maar voor unieke woningen blijft dat 
inderdaad nog wel even lastig.”

PROJECT IN BEELD

ISOLATIEPANELEN:  
BETAALBAAR EN  
GEMAKKELIJK 
NAAR A-LABEL



PROJECT IN BEELD

MEER VAT OP  
EEN DUURZAAM, 
EVENWICHTIG  
ELEKTRICITEITSNET
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Ruim driekwart van alle energie in de 
gebouwde omgeving is nodig voor 
ruimteverwarming, warm tapwater en koken. 
Momenteel leveren we bijna 90% van deze 
energie met behulp van aardgas. Dat moet 
veranderen. In 2030 willen we de eerste 1,5 
miljoen huishoudens loskoppelen van het gas. 
Hoe verbinden we die woningen met 
alternatieve, duurzame energiebronnen? Een 
van de uitdagingen is de sterk wisselende 
energieopbrengst van belangrijke bronnen als 
zon en wind. Ook de warmtevraag wisselt sterk 
per seizoen. Dit probleem doet zich vooral voor 
in de zogeheten Dunkelflaute, de windloze 
winterweken, wanneer we nauwelijks energie 
opwekken maar er wel warm bij willen zitten.

Omgaan met piekuren
Het toekomstige energiesysteem kent nog een 
grote uitdaging. Zonder aardgas en andere 
fossiele	brandstoffen	zullen	we	het	
energiesysteem	sterk	moeten	elektrificeren.	
We gaan bijvoorbeeld elektrisch rijden en 
elektrisch koken en we zullen warmtepompen 

en andere all-electric verwarmingstechnieken 
gebruiken. Het huidige netwerk is niet 
berekend op de momenten dat we al die 
systemen tegelijk aanspreken. Anderzijds is 
een grotere netcapaciteit waarschijnlijk niet 
nodig buiten die piekuren. Het zou dus 
kosten-inefficiënt	zijn	om	het	net	alleen	voor	
die piekmomenten te verzwaren.

Warmteopslag in water
Zowel	voor	fluctuaties	in	vraag	en	aanbod	als	
bij piekbelasting van het elektriciteitsnet biedt 
warmteopslag een uitkomst. Er zijn 
verschillende technieken beschikbaar. Een 
daarvan is warmteopslag in water. Water heeft 
een zeer hoge warmtecapaciteit en is heel 
goedkoop, waardoor het goed geschikt is 
voor warmteopslag. Nadeel is dat 
warmwatervaten relatief snel hun warmte 
verliezen, vooral als ze klein zijn.

Diameter van 20 tot 30 meter
De vaten die Ecovat wil inzetten, zijn alles 
behalve klein. Het bedrijf uit Veghel heeft een 
ondergronds warmteopslagvat voor warm 
water ontwikkeld met een diameter van maar 
liefst 20 tot 30 meter. Het gaat om zeer goed 
geïsoleerde vaten waarin je warm water tot 
90°C kunt opslaan. Doordat ze volledig in de 
grond	komen,	is	het	visuele	effect	minimaal.	
Door het systeem van Ecovat kun je (lokale) 
overschotten elektriciteit gebruiken om koud 
water met warmtepompen of elektrische 
boilers om te zetten in warm water. Dat water 
loopt door warmtewisselaars in de wand van 
het binnenvat. Het water verliest maar 
ongeveer	10%	warmte	over	6	maanden.		

Grootschalige uitrol
Met het warmteopslagvat biedt Ecovat een 
totaaloplossing voor wijken die van het 
aardgas willen. Het vat is gekoppeld aan een 
warmte-koudenet, warmte-koudeopwekkers 
en	afleversets.	Ecovat	biedt	deze	oplossing	
voor	projecten	vanaf	750	woningen.	Het	heeft	
recent een productielocatie in bedrijf genomen 
en bereidt zich voor op grootschalige uitrol. 

“ Het water verliest 
maar ongeveer  
10% warmte over  
6 maanden”

Het is een behoorlijke uitdaging om de gebouwde 
omgeving met hele wijken tegelijk los te koppelen van het 
aardgas. Gelukkig pakken allerlei innovatieve bedrijven de 
handschoen op. Een voorbeeld is het Brabantse Ecovat. 
Met	een	groot	ondergronds	buffervat	vol	water	helpt	het	
bedrijf om eenvoudiger de balans te vinden in de 
fluctuerende	verhouding	tussen	vraag	en	aanbod.
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PROJECT IN BEELD

VANDEBRON HELPT 
‘DE BALANS  
BEWAREN OP HET 
ELEKTRICITEITSNET’ 
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“ Met 7 miljoen 
huishoudens kun  
je substantieel 
bijdragen aan 
balanshandhaving”

De energievoorziening van de toekomst 
wordt steeds meer elektrisch. Gasketels 
en benzineauto’s maken plaats voor 
warmtepompen en elektrische auto’s. Er 
komt een groeiend aantal lokale 
aanbieders van duurzame energie. Dat 
maakt het lastiger om het elektriciteitsnet 
in balans te houden. Energiebedrijf 
Vandebron biedt daarom een dienst aan 
voor slim laden waarmee elektrische 
rijders en andere klanten het 
elektriciteitsnet	flexibeler	maken.

“Vandebron is in 2014 opgericht met als 
missie om Nederland zo snel mogelijk van 
100% duurzame energie te voorzien”, zegt 
commercieel directeur Paul de Raad. “Wij 
geloven in kleinschalige opwek en in de rol van 
de consument in de energietransitie. We willen 
klanten in staat stellen zelf een steentje bij te 
dragen. Dat kan door de energie die ze 
opslaan in hun auto of waterpomp te 
gebruiken om het net te balanceren.”

Geld verdienen met laden
Vandebron biedt een dienst aan voor slim laden 
aan elektrische rijders. “We kunnen van op 
afstand het laden van honderden auto’s 
stoppen en hervatten. Dit gebeurt via 
blockchaintechnologie. Samen met onze 
klanten maken we voor netbeheerder TenneT 
het	elektriciteitsnet	flexibeler.	Door	hieraan	mee	
te doen kunnen onze klanten geld verdienen.”

Van aanbod- naar vraaggestuurd
“Als er meer vraag is dan aanbod, moeten 
gas- en kolencentrales harder draaien”, zegt 

Fardau van der Galiën, head of electric mobility 
bij Vandebron. “Maar als we af willen van 
centrales, moeten we de balans op het net 
anders oplossen. Een mogelijkheid is de vraag 
naar beneden te brengen. Zo hebben we geen 
aanbodgestuurde maar een vraaggestuurde 
markt.” 

Spelen met warmtepompen
Volgens Van der Galiën kunnen klanten 
eenvoudig bijdragen aan het balanceren van 
het net. “Een elektrische auto staat vaak veel 
langer aan de laadpaal dan nodig is. Met de 
resterende tijd kun je best een beetje spelen. 

Hetzelfde	geldt	voor	het	buffervat	van	een	
warmtepomp. Dat kunnen we wat warmer 
maken of juist minder warm als er sprake is 
van	onbalans.	Als	je	dat	doet	bij	7	miljoen	
huishoudens, kun je echt een substantiële 
bijdrage leveren aan balanshandhaving.”

Platform voor andere bedrijven
Vandebron wil via een platform de 
samenwerking zoeken met bedrijven die grote 
groepen elektrische auto’s, warmtepompen of 
andere apparaten hebben. “Zo kunnen we 
voor hen biedingen met die apparaten doen 
op de markt bij TenneT”, zegt Fardau. Het 
project van Vandebron heeft subsidie 
ontvangen vanuit de Topsector Energie 
regelingen die RVO in opdracht van het 
ministerie van Eonomische zaken uitvoert en 
ook TKI Urban Urban Energy ondersteund 
haar actief. “Ze geloven hier ook echt in. En 
dat zorgt voor commitment en focus om het 
tot een succes te maken.” 



Nederland is niet alleen op weg naar een 
CO2-neutrale industrie. De sector zal ook 
bloeiend, circulair, mondiaal toonaangevend 
en concurrerend zijn. “De ambitie is bewust 
scherp aangezet”, zegt Rob Kreiter, directeur 
TKI Energie & Industrie. “Enerzijds omdat er in 
de industrie een enorme kans ligt om te 
verduurzamen. Anderzijds om duidelijk te 
maken dat we de industrie nodig blijven 
hebben voor onze welvaart. Ja, het is een 
hoge berg waarover we heen moeten, maar 
dat moeten alle landen. En je ziet ook dat 
multinationals bewegen. Laten wij dan een 
koploper zijn, want als wij snel verduurzamen, 
kunnen we de industrie ook voor ons land 
behouden en bouwen we een kennis-
voorsprong op die we kunnen verzilveren.”

Gunstige ontwikkelingen
Rob ziet de nodige ontwikkelingen die maken 
dat de industriële bedrijven voldoende tempo 
ontwikkelen om de hoge berg te beklimmen. 
“Het systeem voor emissiehandel, het ETS, 
begint druk uit te oefenen. Het ETS-plafond 
gaat naar beneden waardoor bedrijven meer 
moeten betalen voor hun CO2-uitstoot en het 
daarmee lucratiever wordt om te investeren in 
verduurzaming. Ook de coronacrisis draagt bij. 
Dankzij herstelpakketten heeft de overheid 
opeens de regie in handen en kan verduur-
zaming als voorwaarde worden opgenomen. 
Daarnaast zijn er technologische ontwikke-
lingen die ervoor zorgen dat hernieuwbare 
energie goedkoper is geworden en de 
concurrentie kan aangaan met goedkope 
fossiele energie. En dat is niet het enige. 

Nu is de industrie nog verantwoordelijk voor 40% van de 
uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Maar dat gaat snel 
veranderen. De sector wil richting een emissie van nagenoeg 
nul. “Het is een hoge berg waarover we heen moeten, maar dat 
moeten alle landen. Laten wij een koploper zijn.” 

MISSIE INDUSTRIE

“LATEN WE MET EEN 
CO2-NEUTRALE INDUSTRIE 
KOPLOPER ZIJN”
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De industrie ziet in dat duurzame energie 
eraan komt en wil leveringszekerheid en niet 
alleen afhankelijk zijn van het buitenland. Door 
lokale energieproductie kunnen ze zekerheid 
krijgen.”

Niet-technologische veranderingen 
Volgens Rob zijn er nog wel wat veranderingen 
nodig om de industrie succesvol te 
verduurzamen. “Dan heb ik het niet puur over 

technologische innovaties. Het gaat veel 
eerder over veranderingen in het 
marktsysteem	waarbij	bijvoorbeeld	elektrificatie	
aantrekkelijker wordt voor de industrie of om 
duidelijkheid rond vergunningen voor CO2-
afvang en opslag.” Het zijn typisch punten die 
Rob met het missieteam probeert aan te 
kaarten. “We zijn een soort makelaar in de 
missie voor een duurzame industrie. We 
brengen partijen bij elkaar, zoals de industrie 

en de windsector om gezamenlijk vraag-
stukken te formuleren en terug te geven aan 
de markt en de overheid. We zetten de 
accenten in subsidietenders met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.” 
Vanuit een persoonlijke gedrevenheid werkt 
Rob hier graag aan mee. “Ik ben opgegroeid in 
de Europoort. Daardoor is een band ontstaan 
met deze bijzondere sector, waaraan we al die 
producten om ons heen te danken hebben.”

“ Ons team is een soort 
makelaar in de missie voor 
een duurzame industrie”
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Het gebruik van plastic terugdringen is noodzakelijk voor natuur en milieu wereldwijd. 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt daarom innovatie die daarop 
gericht is. Bijvoorbeeld de technologie die afvalverwerker Attero mede-ontwikkelde om 
plastic op een nieuwe manier te recyclen. "We leggen de lat telkens iets hoger".

"Plastic recyclen gebeurt natuurlijk al veel 
langer", vertelt Robert Corijn, marketing-
manager van Attero. "Denk aan het omsmelten 
van verpakkingsplastic dat supermarkten 
gebruiken om brood of sla vers te houden. 
Daar kun je volledig andere producten van 
maken, zoals emmers of tuinstoelen. Dat is 
natuurlijk al heel mooi, maar wij gaan nog een 
stap verder. We maken van hoogwaardig 
consumentplastic opnieuw hoogwaardig 
consumentenplastic. Maar dat gaat niet 
zomaar. Je moet dat plastic op een bijzondere 
manier recyclen, met speciale technieken.  
Wij hebben sinds kort een fabriek waarin  
dat kan."

Korrels van hoge kwaliteit
"We konden de benodigde technieken niet 
alleen ontwikkelen", vertelt Corijn. "Daar 
hadden we onvoldoende kennis en middelen 
voor. Vandaar dat we een projectteam 
vormden – samen met verpakkingenfabrikant 
Oerlemans, chemiebedrijf Dow Benelux, 
plantverzorgingsbedrijf Pokon Naturado, 
kennispartner TUSTI en de TU Eindhoven."

Hoe het proces werkt? Eerst sorteert Attero 
het afval dat de fabriek binnenkomt. 
Vervolgens recyclet het bedrijf het plastic tot 
‘plastic korrels’ van zeer hoge kwaliteit. "Dat 
doen we door te versnipperen, heet te wassen 
en om te smelten", zegt Corijn. "Dit is nodig 

om de hoge kwaliteit voor consumentenplastic 
te garanderen. Blijkt de kwaliteit niet in orde, 
dan leidt dat tot productieproblemen bij onze 
klanten en dat moeten we voorkomen".

Het stoppen en herstarten van een 
folieproductielijn kost veel tijd en energie, aldus 
de marketingmanager. "Daarom zijn we met 
het projectteam continu bezig het proces te 
verbeteren. We willen de plasticmix precies 
goed krijgen zodat er goed nieuw 
consumentenplastic van gemaakt kan worden. 
Ik omschrijf het als kokkerellen op hoog 
niveau. Op die manier willen we jaarlijks 
24.000 ton consumentenplastic recyclen."

Rendabel gerecycled plastic
De folie die tijdens de testen geproduceerd 
wordt, bestaat nu voor 35 procent uit 
gerecycled plastic. "We bereiken onze 
volgende mijlpaal als dat 50 procent is", zegt 
Corijn. "Daar werken we stap voor stap naar 
toe. En de TU Eindhoven doet nu een 
tweejarig postdoctoraal onderzoek, waarin 
onderzocht wordt wat we nog meer kunnen 
bereiken."

Corijn hoopt dat dit project consumenten én 
fabrikanten inspireert bewuster met plastic om 
te gaan.

"Consumenten geloven dat gerecycled plastic 
van mindere kwaliteit is dan nieuw plastic. 
Daarom adverteren producenten er niet mee 
dat ze gerecycled plastic gebruiken. Dat vind 
ik jammer. Als we met z’n allen naar meer 
gerecycled-plasticgebruik streven, komen er 
steeds meer van dit soort projecten. Dan 
wordt gerecycled plastic vanzelf rendabel en is 
er op termijn geen subsidie meer nodig."
 
Dit project wordt uitgevoerd met 
ondersteuning vanuit een Joint Industry 
Project subsidie, onderdeel van de Topsector 
Energie subsidies van het Ministerie van 
Economische zaken en Klimaat uitgevoerd 
door RVO. Het project valt onder de 
programmalijn	Circulaire	grondstoffen,	
processen en producten van TKI Energie & 
Industrie. Als eerste project over recycling van 
plastics speelt het een belangrijke rol in de 
verbreding van het TKI-programma.

PROJECT IN BEELD
PLASTIC CIRCULAIR 
RECYCLEN IS KOKKERELLEN 
OP HOOG NIVEAU



Eiwitten uit aardappelen winnen is geen 
energiezuinig proces. Maar fabrikant Avebe 
gelooft dat het beter kan. Het bedrijf vroeg de 
subsidie Demonstratie Energie- en 
Klimaatinnovatie (DEI+) aan en testte een 
systeem dat op duurzame wijze eiwitten uit 
aardappelsap wint. Met behulp van de 
subsidie kunnen ze energiebesparing nu op 
grote schaal toegepassen. ‘Bij het 
eiwitwinningsproces besparen we straks meer 
dan 50% energie!’

‘Wij verwerken zetmeelaardappelen en winnen 
daaruit zetmeel, vezels en eiwitten’ vertelt Erik 
Koops, Avebe’s directeur investment 
development & portfolio management. ‘We 
winnen aardappelsap uit de aardappel en 
brengen dat aan de kook. De eiwitten vlokken 
dan uit. Wij kunnen het daardoor afscheiden 
en drogen. Dit eiwit heet protamyl-eiwit en 
wordt verwerkt in diervoeding. Het 
aardappelsap dat overblijft na het winnen van 
het eiwit dampen we in, zodat er een heel 
geconcentreerd product (protamylasse) 
overblijft. Voor dit hele proces gebruiken we 
binnenkort veel minder energie dan nu.’ 

Filteren met membranen
Koops: ‘Avebe zoekt voortdurend naar 
harmonie tussen optimaal resultaat voor de 
aandeelhouders van de coöperatie en 
zorgdragen voor natuur en milieu. Alles met 
het oog op continuïteit. We beoordelen onze 

productieprocessen continu op duurzaamheid 
en	efficiëntie	–	en	passen	ze	aan	waar	nodig.’	
Een voorbeeld van zo’n aanpassing is het 
DuCAM systeem wat Avebe samen met 
Wafilin,	een	firma	gespecialiseerd	in	
membraantechnologie, ontwikkelde. ‘DuCAM 
staat voor Duurzaam Concentreren van 
Aardappelsap met Membranen. En dat is 
precies	wat	we	doen:	we	filteren	het	
aardappelsap	met	ultrafiltratie-membranen.	
Deze membranen laten kleinere moleculen 
door, zoals water en zouten, maar ze houden 
de eiwitten tegen. Hierdoor hoeven we veel 
minder sap aan de kook te brengen om de 
eiwitten te winnen. Ook hoeven we daarna 
veel minder resterend water in te dampen. Bij 
dit proces besparen we meer dan 50% van de 
energie.’

Hergebruik van restwater
Avebe heeft DuCAM drie jaar getest. In die 
periode zijn diverse problemen getackeld. 
‘Aanvankelijk bleken de membranen 
bijvoorbeeld verstopt te raken. Nu kent het 
systeem verschillende trappen. Elke trap wordt 
eens in de 24 uur gereinigd. Zo blijven de 
membranen schoon en kan het systeem 

continu blijven draaien.’ Eind november neemt 
Avebe’s aardappelzetmeelfabriek in Ter 
Apelkanaal DuCAM in gebruik. ‘We besparen 
dan dertienduizend ton CO2 per jaar’, zegt 
Koops enthousiast. ‘Een besparing van 23% 
ten opzichte van onze huidige uitstoot!’

Naast het terugdringen van de eigen CO2-
uitstoot, bespaart het bedrijf ook veel water 
dankzij de nieuwe technologie. Koops: ‘Het 
restwater dat we uit de aardappelen verkrijgen 
door DuCAM te gebruiken, is schoon. Dat 
komt door de tweede membraantechnologie 
die we toepassen: omgekeerde osmose. We 
kunnen het water nu dus hergebruiken – in het 
bijzonder om de aardappelen te wassen aan 
het begin van het proces. Zo besparen we 
jaarlijks vierhonderdduizend kuub water.’ 

Subsidie voor ontwikkeling
Avebe heeft het DuCAM-project voltooid met 
behulp van ruim 3 miljoen euro aan 
overheidssubsidie. Koops: ‘Dankzij deze DEI+ 
is de terugverdientijd van ons project ingekort 
van	7,5	naar	ruim	5	jaar.	We	kijken	nu	of	we	de	
membraantechnologie verder kunnen 
ontwikkelen en bijvoorbeeld kunnen toepassen 
in andere fabrieken van Avebe. Misschien 
kunnen andere subsidies, zoals de subsidie 
Versnelde Klimaatinvesteringen, ons daar een 
extra duwtje in de rug bij geven. Daarover 
gaan we graag in gesprek met de mensen bij 
Economische Zaken en Klimaat.’

“ We gebruiken straks 
veel minder energie 
en water”

PROJECT IN BEELD

DUURZAAM  
EIWITTEN WINNEN  
UIT AARDAPPELSAP
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PROJECT IN BEELD
HYDROHUB INNOVATIE PROGRAMMA
‘RICHTING GEVEN AAN DE ONTWIKKELENDE 
WATERSTOF SECTOR’

“ We werken aan een 
grote toekomst voor 
groene waterstof”
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‘De Nederlandse industrie produceert jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof. Nu  
gebeurt dat nog vooral vanuit gas, maar binnenkort met elektriciteit. Het Hydrohub 
Innovatie Programma onderzoekt hoe die duurzamere productie betaalbaar kan 
worden op grote schaal. 

‘Elektrisch waterstof produceren kan al meer 
dan honderd jaar’, zegt Andreas ten Cate, 
Programmadirecteur Systeemintegratie bij het 
Institute for Sustainable Process Technology 
(ISPT). ‘In het verleden werd elektrisch 
produceren op industrieschaal ontwikkeld. De 
productie uit gas was echter goedkoper, en 
dat is nu de standaard.’ Nu het belang van 
verduurzaming steeds zwaarder weegt, stapt 
de industrie over op elektrische productie uit 
duurzame stroom. ‘Maar’, zegt Ten Cate, ‘het 
is nog niet duidelijk hoe dat op grote schaal en 
tegen lage kosten kan. Daarvoor voeren we 
het Hydrohub Innovatie Programma uit, en 
bouwen we nu het Hydrohub MegaWatt Test 
Centre dat in 2020 de deuren opent en het 
antwoord gaat zoeken op die vragen.’ 

Nieuwe technieken
Het Hydrohub Innovatie Programma is een 
initiatief van ISPT georganiseerd door het 
Hydrohub Waterstofconsortium: een 
samenwerkingsverband met inmiddels 31 
partners uit het bedrijfsleven, de overheid en 
kennisinstellingen. Het innovatieprogramma 
wordt uitgevoerd met ondersteuning uit 
verschillende regelingen van de Topsector 
Energie-subsidies van het ministerie van 
Economische Zaken, uitgevoerd door RVO. 

‘Dit programma bestaat uit drie 
deelprogramma’s’, vertelt Ten Cate. ‘Het 
Hydrohub MegaWatt Test Center test en 
verbetert nieuwe technieken om de elektrolyser 
– de kern van elektrische waterstofproductie 
– productiever en goedkoper te maken. In het 
GigaWatt elektrolysis-deelprogramma wordt 
verkend hoe een fabriek waar duizend 
elektrolysers samenwerken het beste 
ontworpen en gebouwd kan worden. En dan is 

er nog het HyChain-deelprogramma. Dat richt 
zich op de internationale waterstofproductie-  
en transportketens die ontstaan als grote 
waterstoffabrieken	wereldwijd	gebouwd	gaan	
worden.’  

Waardevolle kennis
‘Het drieledige innovatieprogramma kent een 
integrale aanpak, zegt Ten Cate. ‘De 
deelprogramma’s werken dus nauw samen en 
wisselen volop kennis uit. De technische 
inzichten over elektrolyse die we in het 
Hydrohub MegaWatt Test Centre-
deelprogramma opdoen, nemen we 
bijvoorbeeld mee in de fabrieksontwerpen uit 
het GigaWatt electrolysis-deelprogramma. En 
als we in dat laatste deelprogramma te weten 
komen voor hoeveel geld we fabrieken kunnen 
ontwerpen en bouwen, leren we meer over 
hoe moeilijk of makkelijk wereldwijde ketens 
kunnen ontstaan. Dat is weer waardevolle 
kennis voor het HyChain-deelprogramma.’ 

Industriële clusters
Vanuit de Nederlandse industrie is er veel 
interesse voor grootschalig gebruik van 
waterstof. Ten Cate: ‘Bijvoorbeeld vanwege de 
grootschalige ontwikkeling van windmolen-
parken op zee. Windenergie kan naast 
elektriciteit namelijk ook als waterstof verkocht 
worden. Daarbij is waterstof relatief makkelijk 
op te slaan en in te zetten wanneer er minder 
wind is. Zo kan men ook in periodes van 

minder wind snel en eenvoudig energie 
leveren. Een windmolenpark dat beide 
aanbiedt, kan daarmee op meerdere markten 
actief zijn. Er zijn kortom veel mogelijkheden.’
Om die mogelijkheden uit te diepen werkt het 
Hydrohub-programma samen met de vijf grote 
Nederlandse industriële clusters. 
‘Vertegenwoordigers van deze clusters zijn lid 
van het Waterstofconsortium’, zegt Ten Cate. 
‘Elke regio is anders. De stroom in Rotterdam 
komt bijvoorbeeld van andere bronnen dan de 
stroom in Groningen. Dat maakt dat je zo’n 
fabriek nét anders moet inrichten. Dankzij onze 
samenwerking snappen we hoe de integratie 
afhangt van de lokale omstandigheden en 
kunnen	we	toekomstige	waterstoffabrieken	op	
specifieke	behoeftes	van	de	regio	aanpassen.’

Complexe processen 
Ook kennisinstellingen spelen een belangrijke 
rol in het programma, vertelt Ten Cate. ‘We 
werken onder andere samen met ECN part of 
TNO, die kijkt naar de warmtehuishouding in 
de elektrolyser. Zo komen we te weten hoeveel 
warmte een grootschalige fabriek kan 
produceren. Een andere partner is Imperial 
College in Londen. Zij ontwikkelen tools 
waarmee we een grootschalige fabriek kunnen 
ontwerpen, die ook dynamisch stuurbaar is. 
Dit is een belangrijke eis, want de wind waait 
niet altijd even hard en de zon schijnt alleen 
overdag.’

Het Hydrohub-programma heeft met de 
instellingen afgesproken dat een groot deel 
van de kennis die uit de samenwerking 
voortkomt openbaar wordt. Ten Cate: 
‘Iedereen ziet daar het belang van. Het is 
nuttig om met zoveel mogelijk partijen ideeën 
te ontwikkelen en te delen – nu en in de 
komende jaren. Daarmee geven we richting 
aan deze ontwikkelende sector, dat helpt om 
elektrische waterstof de grote toekomst te 
geven die het kán hebben. En om op die 
manier bij te dragen aan het succes van de 
energietransitie.’



In 2050 heeft Nederland een volledig circulaire economie. We 
maken zo veel mogelijk gebruik van algemeen beschikbare, 
hernieuwbare bronnen. Producten zijn zo gemaakt dat we ze 
gemakkelijk kunnen recyclen. Of beter nog: we hergebruiken 
ze naar hartenlust. Dit is geen utopie maar een concrete 
missie waaraan we sectoroverstijgend werken. Want de 
circulaire economie raakt alles en iedereen.

MISSIE CIRCULAIRE ECONOMIE

“IN 2030 WILLEN WE AL 
50% MINDER PRIMAIRE 
GRONDSTOFFEN GAAN 
GEBRUIKEN”
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De toekomst van Nederland is circulair en 
Oscar van den Brink, directeur TKI Chemie, 
ziet die met vertrouwen tegemoet. “Zowel 
onder bedrijven als consumenten groeit het 
bewustzijn om duurzamer om te gaan met 
grondstoffen.	En	of	het	nu	gaat	om	hergebruik,	
recycling of vormen van deeleconomie, er 
ontstaan steeds meer initiatieven om dit 
mogelijk te maken. Ook technologisch, omdat 
steeds duidelijker wordt dat je hiermee geld 
kunt verdienen.”   

Circulariteit meten
Volgens Elphi Nelissen, hoogleraar Building 
Sustainability aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en bestuurslid van Fontys 
Hogescholen, is innovatie van levensbelang. 
“Want rond circulariteit is nog heel veel te 
ontdekken. Er zijn niet alleen verschillende 
technologische oplossingen nodig, een 
uitdaging is ook om te meten waar circulariteit 
nuttig is. Wat is bijvoorbeeld een betere keuze 
in de bouw: een balk van gerecycled staal of 
van hout? Dit bepaalt waar we onze innovaties 
op moeten richten.”

Ambities waarmaken
Zowel Nelissen als Van den Brink zijn lid van 
het missieteam Circulaire Economie. In het 
missieteam worden de vijf transitieagenda’s 
voor een circulaire economie meegenomen, 
waarbij Nelissen die van de bouw 

vertegenwoordigt: “We kijken welke innovaties 
nodig zijn om onze ambities waar te maken, 
stimuleren onderzoek om noodzakelijke kennis 
op te doen en kijken waar er mogelijkheden 
voor kruisbestuiving zijn en hoe we middelen 
zo	efficiënt	mogelijk	inzetten.”

Missiegedreven aanpak 
Een circulaire economie is sectoroverstijgend. 
“Vandaar dat missiegedreven innoveren hiervoor 
een goede strategie is”, zegt Van den Brink. “In 
het Meerjarige Missiegedreven Innovatie 
Programma gaat het om sectoroverstijgende 
innovaties gericht op het ontwerp voor 
circulariteit,	op	circulaire	grondstoffen	en	
processen en op vertrouwen, gedrag en 
acceptatie in de maatschappij. Voor deze 
missiegedreven aanpak zijn de topsectoren 
buitengewoon nuttig om de noodzakelijke 
samenwerking tot stand te brengen.”

“ Zowel onder 
bedrijven als 
consumenten groeit 
het bewustzijn om 
duurzamer om  
te gaan met 
grondstoffen”

“ Wat is een betere keuze in de bouw: een  
balk van gerecycled kunststof of van hout?”
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Roadmap en monitoring
Ook volgens Esther de Kleuver, directeur 
Duurzame Leefomgeving & Circulaire 
Economie van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, draagt missiegedreven 
innoveren erg bij aan de ontwikkeling van een 
circulaire economie. “Het is een krachtige 
aanpak om wetenschap, bedrijfsleven en 
overheid bij elkaar te brengen. Een aanpak die 
ook dwars door alle sectoren heen gaat, wat 
we in beleid hebben samengebracht in de 
transitieagenda’s en agenda’s voor de 
topsectoren. We gaan ook een roadmap 
maken om ons stap voor stap te richten op de 
grote kansen en knelpunten. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving zal met een nieuw 
monitoringsprogramma inzichtelijk maken 
waar we extra stappen moeten zetten en onze 
innovatiekracht moeten vergroten. We hebben 
nog even de tijd, 2050 klinkt ver weg. Toch 
willen we al in 2030 50% minder primaire 
grondstoffen	gaan	gebruiken.”	

“ Missiegedreven innoveren 
gaat dwars door alle 
sectoren heen’
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MISSIE MOBILITEIT

“MET MOBILITEIT  
ONZE LEEFOMGEVING 
DUURZAMER, BETER 
BEREIKBAAR, VEILIGER 
EN GEZONDER MAKEN”
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Als het om verduurzamen van mobiliteit gaat, 
mag Nederland aan de bak. In 2030 moet  
de CO2-uitstoot van 32 megaton naar  
25 megaton om in 2050 uit te komen op 
nagenoeg nul. Johan Jacobs, voorzitter van 
het missieteam, ziet groeiende mogelijkheden 
om de doelstellingen te halen. “Dankzij 
digitalisering en data-analyse kunnen we werk 
maken van Mobility as a Service. Daarbij gaat 
het er niet om hoe je met een auto of met de 
trein van A naar B gaat. Je richt je op de 
efficiëntste	manier	van	vervoer.	Je	verschuift	
het denken in modaliteit naar mobiliteit, 
waarbij integrale vervoersdiensten kunnen 
worden aangeboden. We kunnen mobiliteit zo 
ook slimmer organiseren, waardoor we minder 
hoeven te investeren, zoals in de aanleg van 
wegen. Zo hebben we extra geld voor 
verduurzaming. Daarnaast zullen het 
energiesysteem en het mobiliteitssysteem de 
komende jaren veel meer verweven raken.  
Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van 
duurzame energiedragers en transport van 
energie.”

Verduurzamen en verslimmen
De opgave in Nederland is om het 
mobiliteitssysteem zowel te verduurzamen als 
te verslimmen. “Daarvoor moeten we een 
nieuw ecosysteem bouwen vanuit gedeelde 
maatschappelijke waarden”, zegt Johan. “Het 
gaat bijvoorbeeld om steden die we niet 
inrichten op een goede verkeersdoorstroming, 
maar op leefbaarheid en gezondheid. Waar 
mobiliteit vroeger een aparte wereld was, is 
het nu een activiteit die ten dienste kan staan 
van andere maatschappelijke opgaven. Zoals 
de energietransitie, waarbij batterijen van 
elektrische	auto’s	helpen	bij	buffering	en	
levering van energie. Of sociale inclusie, door 
in alle wijken, voor welgestelden en minder 
bedeelden, duurzame vervoersmiddelen te 
bieden,	zoals	fietspaden	en	elektrische	
deelauto’s.”

Maatschappelijk rendement
Voor de ontwikkeling van het 
mobiliteitssysteem van de toekomst is 
technologie volgens Johan niet de grootste 
uitdaging. “Het gaat om de maatschappelijke 
acceptatie van de toepassing en dat vraagt 
om meer inzet op sociale innovatie. Om een 
overheid die richting geeft en kaders stelt, 
zodat bedrijven en kennisinstellingen weten 
waarin ze kunnen investeren. Het vraagt ook 
om een ander perspectief van private partijen 
gericht op maatschappelijk rendement. Met 
ons missieteam brengen we bedrijven en 
kennisinstellingen vanuit verschillende 
sectoren bijeen. We zetten ze in, precies daar 
waar mobiliteit een rol kan spelen om de 
maatschappelijke waarden te versterken. Ik 
heb altijd voor de overheid gewerkt en heb 
zeker nu de drive om als voorzitter van het 
missieteam verbinding te maken en 
ontwikkelingen in de markt te helpen 
versnellen. Tot mijn vreugde komt de markt nu 
ook met gezamenlijke initiatieven om te 
verduurzamen, zoals de samenwerking op 
gebied van duurzame energiedragers in de 
maritieme en de automotive-sector.”

Missie D+ gaat over emissieloze en toekomstbestendige 
duurzame mobiliteit voor mensen en goederen. Om 
mobiliteit ter land, ter zee en in de lucht. Om een missie 
die	door	alle	andere	missies	en	sectoren	heen	fietst.	Maar	
bovenal een kans om de maatschappij anders te helpen 
inrichten. “Mobiliteit kan bijdragen aan het naast elkaar 
realiseren van meerdere doelstellingen, zoals 
verduurzaming, veiligheid, bereikbaarheid, inclusie en 
volksgezondheid.”

“ Je verschuift het 
denken in modaliteit 
naar mobiliteit, 
waarbij integrale 
vervoersdiensten 
kunnen worden 
aangeboden”
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Nedstack heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt met het geschikt maken 
van zijn PEM-brandstofcellen voor mariene toepassingen in nauwe samenwerking met 
het bedrijf Koedood. In een consortium met MARIN, Damen Shipyards Group, Future 
Proof Shipping, Marine Service Noord en Holland Ship Electric is bij MARIN in 
Wageningen een complete operationele proefopstelling ontwikkeld in het project 
FELMAR - een acronym van 'First ELement MARine' – dat door RVO is gesubsidieerd. 

Nedstack's CCO Roel van de Pas, FELMAR 
projectcoördinator, legt uit dat Nedstacks 
brandstofcellen ontworpen zijn voor 
'missiekritisch hoog vermogen' - dat wil 
zeggen hoog elektrisch vermogen in 
continubedrijf. Dat stelt hoge eisen aan 
betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, en gaat 
gepaard met een ontwerp dat eenvoudige 
inspectie en service faciliteert. "Dat zijn precies 
de uitgangspunten die de cellen geschikt 
maken voor toepassing in binnenvaart-
schepen", aldus Van de Pas, "met name in de 
grotere schepen die veel bedrijfsuren maken." 

Belangrijk bij de 'marinisering' van de 
brandstofcel is ook dat het aandrijfsysteem 
aan de maritieme klasseregels aan de 

vermogensbehoefte van het schip voldoet. 
Stroomopwaarts, stroomafwaarts en bij het 
manoeuvreren en aanmeren. "De schipper 
moet in dit opzicht het verschil met een 
dieselmotor niet merken", zegt Roel van de 
Pas.	Dat	leverde	een	configuratie	op	waarin	de	
brandstofcel wordt gecombineerd met een 
accu voor het leveren van piekvermogens.  
De	FELMAR	testconfiguratie	bevat	een	
brandstofcel van 40 kW, waarbij parameters 

als de elektrische spanning en de 
waterstofdruk de grootte-orde hebben die 
voor mariene toepassing relevant is. 
Binnenkort vinden de laatste tests plaats 
onder praktijkomstandigheden in het nieuwe 
zero-emission lab van MARIN. 

Nedstack heeft inmiddels systemen van 200 
en 500 kW voor mariene toepassing in 
voorbereiding. Het bedrijf is onlangs 
strategische samenwerking aangegaan met 
belangrijke spelers zoals Koedood, General 
Electric en Damen Schelde Marine services. 
Overigens ziet Van de Pas niet alleen in de 
binnenvaart kansen voor waterstofschepen, 
maar ook in sectoren als kustbeheer, 
baggerwerk, havenbedrijven en veerdiensten. 
"Dat zijn sectoren waar de overheid een hele 
belangrijke opdrachtgever is. En je mag 
verwachten dat die er als 'probleemeigenaar' 
veel aan gelegen is om zero-emission 
oplossingen te stimuleren. Ik verwacht dat 
daar dus veel belangstelling voor waterstof zal 
komen."

“ Binnenvaartschepen 
op waterstof komen 
eraan!”

‘MARINISERING’ VAN 
DE BRANDSTOFCEL

PROJECT  
IN BEELD



MISSIE LANDBOUW EN NATUUR

“WE HEBBEN EEN 
COMBINATIE VAN 
INNOVATIES EN 
MAATREGELEN 
NODIG”
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Met de landbouw kun je de 
klimaattransitie winnen of verliezen. 
Enerzijds is er potentieel veel uitstoot van 
broeikasgassen. Anderzijds hebben we 
honderdduizenden hectaren land en 
water tot onze beschikking om CO2 vast 
te leggen en te gebruiken. “We zullen een 
combinatie van innovaties en 
maatregelen nodig hebben”, zegt Kees 
de Gooijer, directeur TKI Biobased 
Economy. 



 

“Of landbouw een probleem of juist de 
oplossing is voor de klimaattransitie? Ik geloof 
toch echt het laatste, al zal het geen 
gemakkelijke opgave zijn”, zegt De Gooijer. 
“De situatie tussen akkerbouw en de 
veehouderij is daarbij heel verschillend. De 
veehouderij stoot vooral uit en bij het telen van 
gewassen leg je in eerste instantie CO2 vast. 
Maar dat is voor de korte termijn, tenzij je er 
producten van maakt, zoals bioplastics of 
bouwmaterialen.”

CO2, lachgas en methaan
Nederland wil in 2050 een energieneutraal 
ruraal gebied en een klimaatneutrale 
voedselproductie, waarbij ook 100 PJ wordt 
opgewekt. “We hebben nog een hele weg te 
gaan. Om te beginnen in de veenweide-
gebieden. Door het verlagen van het 
grondwaterpeil komen daar megatonnen CO2 
extra vrij. We hebben ook met andere 
broeikasgassen te maken, zoals lachgas, dat 
een veel sterker broeikasgas is dan CO2. We 
hebben meer kennis nodig over hoe 
lachgasemissie ontstaat door stikstof in de 
bodem. En dan is er methaan dat vrijkomt 
door de spijsvertering van koeien.”

Innovaties voor verminderde uitstoot
De Gooijer ziet innovaties die voor een 
verminderde uitstoot kunnen zorgen. “Zo heeft 
DSM een stof ontwikkelt die het enzym 

onderdrukt dat voor methaanproductie zorgt. 
Daardoor zou de uitstoot met 30% kunnen 
verminderen. Meer ingrijpende maatregelen 
zijn om andere rassen in te voeren of over te 
stappen op vleesvervangers. Maar de 
productie van deze alternatieven kost relatief 
veel energie met navenant hogere emissies.”

Producent van duurzame energie
Betrekkelijk eenvoudiger zijn de kansen van de 
landbouwsector om een nettoproducent te 
worden van duurzame energie. Er is immers 
voldoende ruimte voor zonnepanelen, 
windturbines en biovergisting en -vergassing. 
“Daarnaast kun je de teelt van bijvoorbeeld 
suikerbieten benutten als de productie van 
biogrondstoffen.	Je	legt	er	om	te	beginnen	
CO2 mee vast en kunt er vervolgens bio-
ethanol of -ethyleen van maken.”

Beste boeren in de wereld
Volgens De Gooijer hoeven we niet op een 
ingenieuze panacee te wachten die voor een 
doorbraak zorgt in de klimaattransitie. “Het zal 
gaan om een combinatie van innovaties en 
maatregelen waarvan ons missieteam de 
ontwikkelingen volgt, partijen samenbrengt en 
nieuw onderzoek stimuleert. Ik vind het een 
uiterst interessant dossier, ook omdat ik de 
sector enorm waardeer. We hebben de beste 
boeren van de wereld. Dat wordt wel eens 
vergeten.”
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“ We hebben de beste 
boeren van de 
wereld. Dat wordt 
wel eens vergeten”
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PROJECT IN BEELD
VAN BIOGAS TOT MINERALEN: 

GROOT ZEVERT  
HAALT ECHT ALLES  
UIT VARKENSMEST

Het Gelderse Groot Zevert Vergisting wekt al 17 jaar energie op met 
mest. Sinds kort gaat het bedrijf met de Groene Mineralen Centrale 
vele stappen verder. Door de productie van biogas, elektriciteit, 
bodemverbeteraar, demiwater en kunstmest vervanger maakt het 
van kringlooplandbouw een succesvolle businesscase.

Groot Zevert Vergisting verwerkt al jaren het 
mestoverschot van agrarische bedrijven in de 
Achterhoek. “In 2003 waren we een van de 
eerste in Nederland met een mestvergistings-
installatie”, zegt Arjan Prinsen, innovator bij 
Groot Zevert Vergisting. “Daarmee produceren 
we biogas dat we via een warmtekracht-
koppeling omzetten in elektriciteit. Met de 
mest konden we bovendien naar akker-
bouwers. Daar kreeg je eerst geld voor. Maar 
toen het beleid veranderde en we voor de 
levering van mest moesten betalen, hebben 
we een andere oplossing gezocht. Ook omdat 
met de opkomst van de circulaire economie 
nieuwe verdienmodellen ontstaan.”

Gas aan FrieslandCampina
In	2017	begon	Groot	Zevert	Vergisting	werk	te	
maken van de nieuwe verdienmodellen. “We 
zijn biogas gaan leveren aan de nabijgelegen 
zuivelfabriek van FrieslandCampina in Borculo. 
Voor deze levering moest het biogas 
opgewaardeerd worden tot groen gas. We 
investeerden in een innovatief biogas-

reinigings- en compressiesysteem. Ook wilden 
we de installatie voeden met gras- en 
vezelachtige biomassa voor extra gas-
productie. Hiervoor is een voorbewerking 
nodig. Met steun van de TKI Nieuw Gas van 
de Topsector Energie konden we hiervoor een 
demonstratieproject	opzetten.”	Sinds	2017	
levert Groot Zevert via een 5,5 kilometer lange 
leiding jaarlijks ongeveer 10 miljoen Nm³ groen 
gas aan de zuivelfabrieken. 

Mineralen winnen uit digestaat
Na de biogasproductie blijft digestaat over, 
een restproduct. “Hierin zitten waardevolle 
stoffen.	Om	die	te	benutten	hebben	we	in	
2019 met steun van TKI Nieuw Gas de  
Groene Mineralen Centrale opgezet.” In de 
Groene Mineralen Centrale worden allerlei 
nieuwe technologieën toegepast. “Door 
centrifuge scheiden we het digestaat in een 

dikke en dunne fractie. Met membraan-
technologie halen we stikstof en kalium uit  
de dunne fractie. Het demiwater dat overblijft 
gaat terug naar de natuur.”

Duurzame kunstmest
Met de mineralen uit de dunne fractie maakt 
Groot Zevert een duurzame vervanger voor 
kunstmest. “Duurzaam omdat onze 
ecologische voetafdruk veel beter is. Wij 
verbruiken geen aardgas, zoals dat bij de 
productie van kunstmestkorrels wel gebeurt. 
Die komen bovendien uit het buitenland. Wij 
maken veel minder transportkilometers omdat 
we onze vloeibare kunstmest regionaal 
leveren. Samen met Wageningen University 
voeren we nu een pilotproject uit.”

Vezelrijke grond
Ook de dikke fractie neemt Groot Zevert onder 
handen. “We wassen het fosfaat uit de vezels. 
Dit gaat naar de biochemie en naar 
fosfaatarme landbouwgebieden. De vezels zijn 
prachtige grond. Het heeft de eigenschap om 
water goed vast te houden en voorkomt dat 
mineralen wegstromen.” Daarmee is voor 
Prinsen de cirkel praktisch rond. “De mineralen 
die we via mest binnenkrijgen gaan via de 
Groene Mineralen Centrale weer terug naar de 
natuur. Zo sluiten we regionaal de kringloop.”

“ In de Groene 
Mineralen Centrale 
worden allerlei 
nieuwe technologieën 
toegepast”



In de zee- en binnenvaart is veel milieu-
winst te behalen. De sector moet dan ook 
aan de bak om de CO2-uitstoot in 2030 te 
verminderen. Maar hoe laat je schepen op 
een schone manier varen? De Twentse 
start-up BTG-NeXt zet volop in op 
raffinage van duurzame pyrolyse-olie tot 
een geavanceerde biobrandstof. 

BTG-NeXt is een nieuwe stap in een lange 
geschiedenis vol innovaties van moederbedrijf 
BTG, de Biomass Technology Group. De 
onderneming uit Enschede heeft haar wortels 
in gepatenteerde technologie die sinds begin 
jaren ’90 is ontwikkeld aan de TU Twente om 
op duurzame wijze olie uit hout te winnen. De 
productie van deze pyrolyse-olie wist BTG 
verder	te	verfijnen	wat	in	2015	leidde	tot	
Empyro, een pyrolysefabriek in Hengelo, die er 
mede met steun van de Topsector Energie is 
gekomen. In een razendsnel proces zet deze 
fabriek duurzame biomassa door verhitting 
zonder zuurstof om in ruwe bio-olie. 
“Binnenkort levert ons zusterbedrijf BTG 
BioLiquids twee fabrieken op in Finland en 
Zweden waarvoor het technologisch hart hier 
in Nederland wordt gebouwd”, zegt algemeen 
directeur van BTG René Venendaal. 

Demonstratieraffinaderij 
Met grote belangstelling volgt de olie-industrie 
de duurzame ontwikkelingen bij BTG. En met 
de oprichting van BTG-NeXt schaart ook de 
scheepvaart zich in dat rijtje. Venendaal: “We 
bouwen voort op onze technologie door van 
ruwe pyrolyse-olie geavanceerde biobrand-
stoffen	te	maken	met	groene	waterstof.”	
BTG-NeXt	gaat	een	demonstratieraffinaderij	
bouwen om met de nieuwe technologie 
geavanceerde scheepvaartdiesel te 
produceren. “We willen dit opzetten met een 
consortium van partijen waarin ook potentiële 
afnemers zitten, zoals het Nederlandse 

GoodFuels,	een	pionier	in	biobrandstoffen	
voor de scheepvaart.” 

Volop produceren in 2030
Noodzaak voor verduurzamen is er. De 
scheepvaart heeft met de overheid een Green 
Deal gesloten om de CO2-uitstoot sterk te 
verminderen. Europa stelt bovendien de eis 
om in 2030 ten minste voor 3,5% 
geavanceerde	biobrandstoffen	te	produceren.	
“Misschien klinkt 2030 ver weg, maar als je 
beseft dat hiervoor miljoenen tonnen olie-
equivalenten geproduceerd moeten worden, is 
er echt werk aan de winkel”, zegt Venendaal. 
“Als alles goed loopt, staat over 2 tot 3 jaar 
onze demofabriek, kunnen we over 5 jaar 

opschalen naar commerciële productie die 
tegen 2030 voor minimaal 500.000 ton per 
jaar bijdraagt aan de Europese doelstelling.”

Injectie van overheid
De noodzaak is er, de industrie toont interesse 
en de technologie van BTG-NeXt belooft 
betaalbaar en milieuvriendelijk te zijn. “Er is 
voldoende duurzame biomassa uit 
reststromen waarmee we per 100.000 ton 
geavanceerde	biobrandstoffen	150.000	tot	
200.000 ton CO2-uitstoot besparen.” 
Desondanks moet BTG-NeXt nog een zetje 
krijgen voor de stap naar marktintroductie. 
“Overheidssubsidie voor deze doorbraak-
technologie is onontbeerlijk, omdat private 
investeerders en banken huiverig zijn voor de 
valley of death. Bij het opzetten van een 
demofabriek praat je al snel over tientallen 
miljoenen euro’s. Maar als die goed draait zal 
de industrie naar verwachting tot 2050 
miljarden gaan investeren. Wil je deze 
miljardenindustrie	significant	verduurzamen,	 
is zo’n injectie voor de demo echt nodig.”

PROJECT IN BEELD
START-UP BTG-NEXT WIL DUURZAME 
GEAVANCEERDE BIODIESEL PRODUCEREN 
VOOR SCHEEPVAART

“ Misschien klinkt  
2030 ver weg maar 
er is echt werk aan 
de winkel”
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In de klimaattransitie hangt alles met alles samen. We zijn op weg 
naar een energiesysteem waarin er allerlei afhankelijkheden zijn 
tussen energiebronnen en gebruikers, tussen verschillende sectoren 
en tussen techniek, economie, ruimtelijke ordening en sociaal-
maatschappelijke aspecten. Om dit razend ingewikkelde systeem op 
te bouwen moeten overheden en bedrijven werk maken van 
systeemintegratie. “Als land dat gewend is te polderen kunnen we 
daar heel goed in worden.”

MISSIE SYSTEEMINTEGRATIE

“JUIST DOOR TE  
POLDEREN KUNNEN  
WE HEEL GOED  
WORDEN IN SYSTEEM-
INTEGRATIE”
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MISSIE SYSTEEMINTEGRATIE

“JUIST DOOR TE  
POLDEREN KUNNEN  
WE HEEL GOED  
WORDEN IN SYSTEEM-
INTEGRATIE”

Van een centrale productie in energiecentrales 
gaan we naar decentrale opwek met bronnen 
die deels afhankelijk zijn van de 
weersomstandigheden. Daarnaast verandert 
ook de vraag naar energie. Er is behoefte aan 
meer duurzame elektriciteit en consumenten 
kunnen ook producenten zijn van energie. “Al 
deze afhankelijkheden maken het moeilijk om 
het energiesysteem in evenwicht te houden”, 
zegt Mart van Bracht, programmadirecteur 
Systeemintegratie. “Daarin spelen behalve 
technische ook economische, ruimtelijke en 
sociaal-maatschappelijke aspecten een rol. 
Want	met	welke	financierings-	en	
businessmodellen gaat het energiesysteem 
werken? Met welke prikkels gaan burgers 
mee in de verduurzaming en stappen ze over 
op elektrisch rijden? En hoe richten we het 
landschap op een acceptabele manier in met 
voldoende windturbines en zonneparken?”

Groeiende bewustwording en kennis
“We staan voor een zeer ingewikkelde puzzel 
die vraagt om centrale regie en 
samenwerking”, zegt Mart. “Bij het Rijk zie je 
nu de bewustwording rond systeemintegratie 
groeien. Ook partijen zoals de netbeheerders 
beseffen	dat	zij	niet	in	hun	eentje	de	oplossing	
hebben. Daarnaast groeit de kennis over wat 
systeemintegratie inhoudt. Zo loopt er een 
onderzoek naar hoe het energiesysteem moet 
veranderen als de economisch belangrijke 
ader van Rotterdam en Antwerpen naar 
Duitsland wordt verduurzaamd.” En het zijn 
precies die punten – bewustwording en 
kennis – waar het missieteam systeem-
integratie vol op inzet. “We brengen partijen 
bijeen en helpen waar mogelijk actief bij het 
vinden van oplossingsrichtingen. Dat proces 
is lastig. Allereerst omdat er geen systeem-
integratie-ecosysteem is, zoals deze wel bij 
andere missies bestaan. Maar ook omdat de 

markt niet op eigen houtje met oplossingen 
kan komen. Publieke en private partijen 
hebben elkaar nodig en we moeten over de 
grenzen van onze eigen sectoren heen 
stappen.” 

Transparantere energiemodellen
Om de puzzel van systeemintegratie 
gezamenlijk op te lossen zijn in het meerjarige 
missiegedreven innovatieprogramma (MMIP) 
‘Een robuust en maatschappelijk gedragen 
energiesysteem’ deelprogramma’s benoemd. 
“Prioriteit heeft de kennisontwikkeling om op 
basis van feiten besluiten te nemen over de 
inrichting van het energiesysteem. Daarvoor 
moeten de energiemodellen, die opties 
doorrekenen, transparanter worden en beter 
op elkaar aansluiten. Met een nieuwe 
tenderregeling stimuleren we de markt om 
communities te vormen en koppelsoftware te 
ontwikkelen.”

Goed in polderen
Ondanks de ingewikkelde opgave heeft Mart 
de hoop dat systeemintegratie gaat lukken, 
juist in Nederland. “Door mijn eerdere werk bij 
TNO heb ik de omvang van de innovatiekracht 
van heel veel landen gezien. Daar word je als 
Nederlander nederig van. Aan de andere kant 
zie je ook waar wij heel goed in zijn, namelijk 
multidisciplinair werken. Polderen. En laat dat 
nu net nodig zijn voor systeemintegratie.”

“ We staan voor een 
zeer ingewikkelde 
puzzel die vraagt om 
centrale regie en 
samenwerking”
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HUMAN CAPITAL AGENDA

LEREN, INNOVEREN EN 
VERSNELD VERDUUR-
ZAMEN IN LEARNING 
COMMUNITIES

“ Met learning communities 
kunnen bedrijven basiskennis 
toegankelijk maken en nieuwe 
kennis ontwikkelen”
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Vol gas op biobrandstoffen
“De mobiliteitssector moet razendsnel 
verduurzamen”, zegt Loes Knotter van het 
Platform	Duurzame	Biobrandstoffen.	“Met	
elektrisch vervoer alleen lukt dat niet. Vandaar 
dat bedrijven nu willen inzetten op 
hernieuwbare	brandstoffen,	waaronder	
biobrandstoffen.	De	hele	keten	moet	worden	
opgeschaald en daarvoor zijn veel nieuwe 
professionals nodig.” De Human Capital 
Agenda van de Topsector Energie vroeg Loes 
onderzoek te doen naar de kennisopbouw in 
het hoger beroepsonderwijs en of learning 
communities dat proces kunnen versnellen. 

“Het slechte nieuws is dat veel hbo’s 
biobrandstoffen	als	onderwerp	hebben	
geschrapt in het onderwijsprogramma. Goed 
nieuws is dat learning communities in dat gat 
kunnen springen. Bedrijven kunnen hiermee 
heel	efficiënt	de	basiskennis	toegankelijk	en	

overdraagbaar maken voor studenten en die 
studenten als denktank inzetten om nieuwe 
kennis te ontwikkelen. Om learning 
communities ook echt op te zetten wordt er 
nu gewerkt aan een online opleiding 
hernieuwbare	brandstoffen	zodat	hbo’s	
houvast hebben om hun studenten te 
koppelen aan bedrijven om samen aan 
projecten te werken.”

Ruim baan voor de ‘webber’
Rond verduurzaming van de gebouwde 
omgeving zijn inmiddels verschillende learning 
communities actief. Hoe lopen die en wat 
hebben de trekkers van die leergemeen-
schappen nodig om er een succes van te 
maken? In opdracht van de Human Capital 
Agenda en de TKI Urban Energy tekende 
Serena Scholte de ervaringen op van drie van 
die trekkers. “De rode draad in hun werk is 
partijen met verschillende achtergronden 
verbinden rond een gezamenlijk vraagstuk. 
Waar zij vaak tegenaan lopen is een gebrek 
aan een langetermijnborging, wat leidt tot een 
gebrek aan budget en tijd. Dit komt omdat een 
learning community relatief nieuw is in deze 
wereld en de kracht van horizontale netwerken 
nog onbekend is.” Volgens Serena valt of staat 
een learning community met de trekker ervan. 

“In het rapport heb ik ze ‘webbers’ genoemd. 
Zij pikken mensen van verschillende 
organisaties bij elkaar en hebben het mandaat 
beslissingen te nemen. Belangrijk is dat 
organisaties de nieuwe functie van webber 
erkennen en dat webbers leren van ervaringen. 
Met mijn onderzoek doe ik een eerste aanzet 
om die verhalen te delen.”

Carrièreswitch voor de 
klimaattransitie?
Door de coronacrisis verdwijnen in 
sommige sectoren banen, terwijl er voor 
de klimaattransitie juist veel werk te doen 
is. In opdracht van de Human Capital 
Agenda deed CentERdata een 
verkennend onderzoek naar overstap-
mogelijkheden. Data-analyse bracht 
interessante en soms verrassende 
overstapberoepen aan het licht. Doel is 
om een tool te ontwikkelen waarin de 
overstapmogelijkheden nog scherper te 
zien zijn.

Op steeds meer plekken ontstaan ze: learning communities. Hier werken bedrijven, 
onderwijs- en kennisinstellingen nauw samen om met vereende kennis en kunde de 
jongste uitdagingen in de praktijk van de verduurzaming aan te gaan. Dat is niet alleen 
goed voor de innovatiekracht, de professionals van morgen maken zich meteen ook de 
juiste vakkennis eigen. Twee onderzoeken tonen de meerwaarde van deze groeiende, 
laagdrempelige broedplaatsen van vernieuwing en verduurzaming.

“ Belangrijk is dat 
organisaties de 
nieuwe functie van 
webber erkennen”
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
INNOVEREN – ENERGIE

HOE HOUDEN WE ONS 
ENERGIENETWERK  
DEMOCRATISCH,  
EERLIJK EN INCLUSIEF?
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Nederland wil een energiesysteem met een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk.	Toch	kunnen	innovaties	die	daarvoor	nodig	zijn	neveneffecten	hebben	
die minder wenselijk zijn. Voor we het weten is bijvoorbeeld de toegang tot energie 
ongelijk verdeeld. Om de markt democratisch, eerlijk en inclusief te houden komen 
sleutelfiguren	in	de	klimaattransitie	bijeen	in	de	Club	van	Wageningen.

In hoeverre leidt de klimaattransitie tot een 
ondemocratisch energiesysteem? Volgens 
Martine Verweij, programmadirecteur 
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – 
energie (MVI-e) van de Topsector Energie is dit 
risico absoluut aanwezig. “We werken toe naar 
een systeem met decentrale opwek, waarbij de 
behoefte ontstaat aan digitale platforms die 
vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zulke 
platforms zijn vaak in handen van partijen die 
handelen vanuit een economisch belang. Met 
platforms zoals Airbnb is gebleken hoe weinig 
democratisch die zijn en hoe moeilijk overheden 
mitigerende maatregelen kunnen afdwingen.”

Club van Wageningen
Martine staat niet alleen in haar zorgen. “In 
2018 kwamen denkers en doeners in de 
digitalisering van de energiemarkt samen om 
spelregels op te stellen voor een eerlijke, 
inclusieve en democratisch bestuurbare 
markt”, zegt Xander Smit. “Zij beseften dat 
partijen elkaar nodig hebben om tot een beter 
systeem te komen.” Het was de geboorte van 
de Club van Wageningen, het verander-
netwerk van invloedrijke voortrekkers van 

energie bedrijven, netbeheerders en start-ups, 
tot wetenschap en overheid. “In mijn 
enthousiasme ben ik secretaris geworden.”

Inzichten delen
Halfjaarlijks komen tientallen genodigden binnen 
de Club van Wageningen bijeen. “Vervolgens 
proberen we met al onze kennis systeemvragen 
begrijpelijk te maken en te zien wat nodig is om 
de energietransitie eerlijk, democratisch en 
inclusief te maken”, zegt Xander. “Met de 
uitkomsten daarvan gaat ieder in de eigen 
organisatie aan de slag.” De Club van 
Wageningen deelt actief nieuwe kennis met de 
buitenwereld. “Maar we hanteren wel de 
Chatham House Rule: wie precies wat zegt 
komt niet naar buiten. Zo zorgen we voor een 
veilig gesprek, dat nodig is om openlijk inzichten 
te delen in de digitale energiemarkt.”

Europees marktmodel
De Club van Wageningen neemt ook 
nadrukkelijke de huidige praktijk mee om lering 
te trekken. “Initiatiefnemers van een nieuwe, 
digitale wijk in Helmond worden bijvoorbeeld 
uitgenodigd”, zegt Martine, zelf ook deelnemer 
aan de Club van Wageningen. “Hoe werkt het 
opwekken en delen van energie door 
bewoners? Zo lopen er tal van andere, actuele 
issues. Denk onder meer aan laadinfrastructuur, 
slimme meters en publieke investeringen in 
particuliere slimme netwerken. Vanuit collectief 
leiderschap proberen we tot oplossingen te 
komen. De overheid kan dit niet alleen. 
Daarvoor zit de kennis te verspreid in de markt 
en moet nog veel in de praktijk worden 
onderzocht.” Tot welk marktmodel leidt dit 
uiteindelijk?. “We zien nu voorbeelden van 
Chinese en Amerikaanse modellen”, zegt 
Xander. “De mensen van de Club van 
Wageningen werken aan modellen die meer 
op Europese waarden gestoeld zijn. Maar het 
duurt nog tientallen jaren voordat dit er staat.”

“ Vanuit collectief leiderschap 
proberen we tot oplossingen 
te komen. De overheid kan  
dit niet alleen”

“ We werken aan 
modellen gestoeld 
op Europese 
waarden”
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“Met de klimaattransitie werken we toe naar 
een energiesysteem waarin voorspellend 
vermogen cruciaal is”, zegt John Post, 
programmadirecteur Digitalisering. 
“Opwekking van duurzame energie is immers 
sterk afhankelijk van weersomstandigheden. 
Daarnaast krijgen we steeds meer te maken 
met elektrisch vervoer dat tegelijk een 
enorme opslagcapaciteit biedt. Deze en vele 
andere factoren zorgen voor heel veel 
verschillende combinaties van vraag en 
aanbod. De enige manier om het net dan 
nog in balans te houden is met software.” 
Om	de	vereiste	flexibilisering	echt	te	
faciliteren moeten we volgens John 
toewerken naar een internet of energy. “Het 
is een slim netwerk waarin componenten met 
elkaar praten. Zonnepanelen, windturbines, 
opslagfaciliteiten en gebruikers compenseren 

elkaar. Zo’n geautomatiseerd, zelfregulerend 
systeem	kan	met	artificiële	intelligentie	
waarheid worden.”

Nederland koploper in AI
Artificiële	intelligentie	(AI)	klinkt	misschien	als	
sciencefiction,	maar	heeft	volgens	Kees	van	
der Klauw niets magisch. “AI beleeft nu 
eenvoudigweg een doorbraak omdat we nu 
voldoende computerkracht hebben en grote 
hoeveelheden data. Daarmee kun je 
algoritmes voeden en verbeteren, zoals grote 

techbedrijven uit de Verenigde Staten en 
China al jaren doen. Zij bouwen daarmee een 
kennisvoorsprong op die heel moeilijk is in te 
halen”. Vandaar dat sinds vorig jaar 400 
publieke en private partijen de Nederlandse 
AI Coalitie (NL AIC) vormen. Kees is er de 
coalitiemanager. “We willen Nederland in de 
voorhoede krijgen op het gebied van kennis 
en toepassing van AI. Dat is goed voor onze 
welvaart en ons welzijn.”

Ingewikkelde prosumer-markt
De NL AIC stimuleert horizontale samen-
werking en zoekt daarbij functionele 
toepassingen, onder meer in de 
energiesector. “Die beweegt zich van een 
betrekkelijk overzichtelijke markt met centraal 
aanbod naar een ingewikkelde prosumer-
markt”, zegt Van der Klauw. “Om die goed te 

“ Voor de ingewikkelde 
prosumermarkt 
hebben we AI nodig”

Wasmachines die aanslaan bij een bepaalde energieprijs. Elektrische auto’s 
die energie leveren aan een nabijgelegen kantoor. Digitalisering van het 
energiesysteem maakt het mogelijk. Of beter: onze energievoorziening wordt 
zo complex en onvoorspelbaar dat alleen software van de bovenste plank die 
in goede banen kan leiden. De Nederlandse AI Coalitie biedt de helpende 
hand	door	ontwikkeling	van	artificiële	intelligentie	te	versnellen.

DIGITALISERING

MET AI OP WEG  
NAAR HET INTERNET 
OF ENERGY



laten functioneren is AI nodig. Ook om het 
energienetwerk te beschermen tegen 
cybercrime. AI kan als het ware door het 
netwerk surveilleren en opvallende data-
uitwisselingen detecteren en hier zelfs 
preventief maatregelen op nemen.”

Verantwoorde AI 
Ook John verwacht veel van AI. “Belangrijk is 
wel dat het om verantwoorde, responsible AI 

gaat, met algoritmen die transparant en 
opspoorbaar zijn. We moeten inzicht blijven 
houden hoe ons energienet functioneert. Dat 
hoort goed en veilig te functioneren en ook de 
privacy en het democratisch gehalte moet op 
orde zijn: energie moet eerlijk verdeeld 
worden.” Hoe we zo’n slim netwerk opzetten? 
“Daar is een orkestratie bij nodig, waarbij we 
verschillende expertises bijeenbrengen en we 
kunnen experimenteren in de praktijk.”

“ Ook de privacy en 
het democratisch 
gehalte van ons net 
moet op orde zijn”
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De klimaattransitie vergt een sectoroverstijgende 
aanpak. Een mooi voorbeeld is Wind meets 
Industry. Het is een nieuwe coalitie van partijen uit 
de industrie en de windenergiesector. Door een 
kijkje in elkaars keuken te nemen kunnen ze zien 
hoe, waar en wanneer vraag en aanbod het beste 
op elkaar aansluiten om de grootschalige behoefte 
van de industrie aan hernieuwbare energie in 
goede banen te leiden.

CROSSOVER INDUSTRIE EN WIND OP ZEE

“MET DE COALITIE WIND 
MEETS INDUSTRY GUNNEN 
WE ELKAAR EEN KIJKJE IN 
DE KEUKEN” 
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In de Noordzee verrijzen steeds meer 
windparken. Dit succes kent ook een risico. 
Want hoe groter de windcapaciteit, hoe lager 
de energieprijs en hoe minder rendement een 
investering in een volgend windpark heeft. “Als 
de vraag naar duurzame elektriciteit minder 
snel groeit als het aanbod, komt de 
financierbaarheid	onder	druk”,	zegt	Bob	
Meijer, directeur TKI Wind op Zee. “Daarmee is 
het logisch om een coalitie te vormen met de 
industrie, als een van de grootste toekomstige 
afnemers van hernieuwbare energie.” Dezelfde 
urgentie wordt ook bij industriële bedrijven 
gevoeld, stelt Rob Kreiter, directeur TKI 
Energie & Industrie. “Zij zien dat grootschalige 
elektrificatie	een	logische	route	is,	mits	er	
leveringszekerheid is en een stabiele 
marktontwikkeling. Daarin trekken zij graag 
samen op met windenergiepartijen.”

Lancering Wind meets Industrie
Op 1 juli 2020 lanceerden sectororganisaties 
Energie-Nederland, VEMW, NWEA en de 
Topsector Energie de coalitie Wind meets 
Industry. “De bedoeling van de coalitie is om 
wederzijdse onzekerheid over vraag en 
aanbod van windenergie weg te nemen”, zegt 
Rob. “We gunnen elkaar een kijkje in de 

keuken om te zien tegen welke vraagstukken 
we aanlopen.” Een vraagstuk is er bijvoorbeeld 
rond waterstof. “De waterstofproductie willen 
we verduurzamen”, zegt Bob. “Maar de 
businesscase voor de industrie is nog 
ongunstig vanwege de huidige elektriciteits-
prijzen. Dat benadrukt nog eens extra dat de 
productiekosten	van	wind	op	zee	flink	omlaag	
moet. Ook moeten we nadenken waar we de 
groene of blauwe waterstof gaan produceren. 
Het liefst doe je dat dichtbij de plek waar je 
energie opwekt. Gaan we daarom eilanden 
opspuiten	met	daarop	waterstoffabrieken?	En	
waar kunnen de leidingen met waterstof 
vervolgens het beste aanlanden?”

Concrete actieagenda
Met de lancering presenteerde Wind meets 
Industry meteen ook een actieagenda. “Hierin 
laten we zien hoe we de koppeling tussen 
vraag en aanbod gezamenlijk willen 
aanpakken”, zegt Bob. “Ook laten we zien 
welke drempels er nog zijn en hoe we denken 
die te kunnen oplossen. Het zijn concrete 
acties waarin we man en paard noemen. Het 
kan gaan om de industrie en de energiesector, 
maar ook om de overheid, bijvoorbeeld als het 
gaat om ruimtelijke planning en wet en 
regelgeving.” De plannen zijn goed ontvangen, 
zowel in beide sectoren, als bij netbeheerders 
en de overheid. Rob: “We hebben de agenda 
vanuit onze eigen rol beschreven: wat willen 
we, wat gaan we doen en wat hebben we van 
anderen nodig. Met kennissessies en een 
gezamenlijke routekaart zullen we de 
sectorkoppeling tussen industrie en wind op 
zee steeds concreter maken.”

“ We willen 
wederzijdse 
onzekerheid  
over vraag en 
aanbod van 
windenergie 
wegnemen”



CROSSOVER HUMAN CAPITAL EN  
GEBOUWDE OMGEVING

KLIMAATTRANSITIE  
ALS ECONOMISCHE  
MOTOR IN CRISISTIJD

44   INNOVATIE IN ENERGIE



INNOVATIE IN ENERGIE   45

CROSSOVER HUMAN CAPITAL EN  
GEBOUWDE OMGEVING

KLIMAATTRANSITIE  
ALS ECONOMISCHE  
MOTOR IN CRISISTIJD

Het Klimaatakkoord vraagt ons jaarlijks 200.000 bestaande 
woningen te verduurzamen. Bedrijven staan te springen om 
nieuwe professionals die daarbij helpen. Hoe kunnen we deze 
vraag aangrijpen als ‘groen herstel’ van de huidige 
arbeidsmarkt? 

Ondanks de huidige crisis en de oplopende 
werkloosheid blijft er krapte bestaan in de 
technische beroepen. “Daar is al jaren sprake 
van, omdat technische opleidingen 
onvoldoende in trek zijn geweest”, zegt 
Marsha Wagner, programmadirecteur Human 
Capital Agenda bij de Topsector Energie. 
“Maar de huidige situatie op de arbeidsmarkt 
biedt juist kansen. Is het bijvoorbeeld mogelijk 
voor mensen om over te stappen van 
krimpende beroepen naar krapteberoepen, 
zoals in de energietransitie? Samen met 
onderzoeksbureau CentERdata is een 
instrument ontwikkeld waarmee bedrijven, 
opleiders en gemeenten de 
overstapmogelijkheden kunnen zien en daar 
werk-naar-werktrajecten op kunnen 
ontwikkelen.”

Efficiëntere bedrijfsprocessen
Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy 
beaamt het tekort voor de transitie in de 
gebouwde omgeving. “Daarbij komt dat er 
nieuwe kennis en kunde nodig is. Het 
installeren van een cv-ketel is iets heel anders 
dan dat van bijvoorbeeld een warmtepomp. 
Bovendien moeten professionals een beeld 
hebben bij de staat van de woning voordat ze 
tot een goed voorstel kunnen komen.” Michiel 
verwacht dat het werk in de bouw en renovatie 
verder verandert. “Om de klimaatdoelstellingen 
te	halen	moeten	bedrijfsprocessen	efficiënter,	
naadloos op elkaar aansluiten en gaat 

geïndustrialiseerde prefabricage een 
belangrijke rol spelen. In plaats van 
professionals op de bouwplaats hebben we 
ook mensen nodig die in de fabriek installaties 
bedienen in een sterk gedigitaliseerde en 
gerobotiseerde omgeving. Het is heel 
belangrijk dat we de professionals daarin 
bijscholen én dat het onderwijs daarop 
aansluit.”

Groeiend aantal learning communities
“In zogeheten learning communities trekken 
onderwijs en bedrijfsleven al naar elkaar toe”, 
zegt Marsha. “Het zijn samenwerkings-
verbanden waarin onderwijs-, kennis-
instellingen en bedrijven samen werken aan 
innovatieve oplossingen. Het is niet alleen 
multidisciplinair, maar ook multisectoraal en 
multilevel: meerdere expertises, sectoren en 
onderwijsniveaus zijn betrokken. Innovatieve 
oplossingen worden verder gebracht én we 
zorgen ervoor dat jongeren en werkenden 

goed worden opgeleid. Voor de energie-
transitie is een groot aantal learning 
communities ontstaan. Binnen de regeling 
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en 
Innovatie, de MOOI, is een verbinding voorzien 
tussen de consortia en learning communties. 
Zo borgen we kennisopbouw in de regio en 
schalen we de toepassing van nieuwe kennis 
op in de regio en over regio’s heen.” 

Professionals niet kwijt raken
De huidige economische situatie biedt niet 
alleen kansen, er schuilt ook gevaar, benadrukt 
Marsha. “Als de orders in de bouw opdrogen 
en bedrijven hun medewerkers voor langere 
tijd naar huis sturen, raken we een deel van 
hen misschien voorgoed kwijt. De kredietcrisis 
heeft ons geleerd dat investeren in technische 
beroepen altijd nodig blijft, want na de 
opleving waren er grote tekorten. Ook na deze 
crisis komen betere tijden, dus blijf ook in 
slechte tijden investeren in de ontwikkeling van 
mensen en houd de kweekvijver van talent 
samen met het onderwijs duurzaam in stand.”  

“ Voor de 
energietransitie 
hebben we 
professionals met 
nieuwe kennis en 
kunde nodig”

“ Blijf ook in slechte 
tijden investeren in 
de ontwikkeling van 
mensen”
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De klimaattransitie dwingt ons ingewikkelde 
keuzes te maken. “Om de CO2-uitstoot 
efficiënt	te	reduceren	kunnen	we	niet	alles	
elektrificeren”,	zegt	Jörg	Gigler,	directeur	TKI	
Nieuw Gas. “Denk alleen al aan de 8 miljoen 
woningen die in 2050 van het aardgas 
moeten. We hebben verschillende oplossingen 
nodig, waarvan waterstof er één kan zijn. 
Probleem is dat er rond de toepassing van 
waterstof een welles-nietesdiscussie is die ons 
niet verder brengt.” Met de oprichting van het 
WaterstofLab wil Jörg de impasse doorbreken. 
“Hier komen alle stakeholders bijeen om 
samen tot een genuanceerd, gedragen beeld 
komen. Niet zo zeer over de technische 
mogelijkheden, maar vooral over de 

maatschappelijke wenselijkheid van 
waterstoftoepassingen.”

Elkaars perspectieven delen
Projectleider van het WaterstofLab is Ton 
Bontekoe. “We concentreren ons in eerste 
instantie op de gebouwde omgeving, omdat 
daar het vraagstuk urgent en complex is en 
stakeholders van elkaar afhankelijk zijn. We 
brengen betrokken partijen bijeen om allereerst 
elkaars perspectieven te delen en te leren 
begrijpen. Zaken die normaal gesproken niet 
zo snel op tafel komen. Dat stelt iedere 
deelnemer in staat om in een volgende fase de 
complexiteit van het vraagstuk beter te 
doorgronden. Daarna kunnen we weer een 

stap zetten: prototypes bouwen en daarmee 
experimenteren.” Hoewel de verschillende 
fasen parallel kunnen lopen, ligt het accent nu 
vooral op de eerste: begrip van het vraagstuk 
en ieders uitdagingen. Ton: “We hebben 
webinars georganiseerd rond onderwerpen 
zoals noodzaak, beschikbaarheid en bronnen 
van waterstof. Daarin zie je dat deelnemers 
met voorheen extreme standpunten elkaar 
beginnen te naderen.”   

Van 15 naar 150 deelnemers
In het WaterstofLab komt een relatief kleine, 
diverse ‘regiegroep’ bijeen met vertegen-
woordigers vanuit bijvoorbeeld de overheid, 
energiesector, burgers, woningbouw en 

CROSSOVER SOCIALE INNOVATIE EN 
WATERSTOF

“WEES NIEUWSGIERIG 
NAAR ELKAARS  
PERSPECTIEF OP  
WATERSTOF” 

Wat is de rol van waterstof in het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving? De een beweert dat het de perfecte 
oplossing is. De ander vindt waterstof volstrekt overbodig. 
Om nuance te krijgen in de discussie en keuzes beter af te 
wegen komen alle mogelijke stakeholders bijeen in het 
WaterstofLab. 



INNOVATIE IN ENERGIE   47

wetenschap. “Zij hebben elkaar diep in de 
ogen kunnen kijken waardoor er onderling 
vertrouwen is ontstaan waarop we willen 

voortbouwen”, zegt Ton. “Van zo’n 15 mensen 
nu willen we toewerken naar 150 mensen met 
perspectieven die het hele spectrum van de 
discussie beslaan. Mogelijk dat er ook nieuwe 
labs ontstaan om dieper in te gaan op 
deelthema’s.”

Discussie over biomassa en CCS 
Het WaterstofLab moet leiden tot een 
evenwichtige discussie over en een beter 
begrip van waterstof als onderdeel van de 
klimaattransitie. Jörg: “Zo’n lab kan een goed 
hulpmiddel zijn voor alle opties om CO2-
emissies te reduceren en waarover de 
meningen sterk uiteenlopen. Denk aan 
biomassa en CO2-afvang en -opslag. Met als 

belangrijke aanbevelingen voor alle 
deelnemers: probeer elkaar niet te overtuigen, 
maar wees nieuwsgierig naar het perspectief 
van de ander.” Ton is het daarmee eens: “Het 
transitievraagstuk is complex. Kijk verder dan 
je eigen belang en onderschat de intelligentie 
van het collectief niet.”

“ Een Social Lab als 
het Waterstoflab is 
een goed hulpmiddel 
zijn voor het 
gezamenlijk afwegen 
van alle opties om 
CO2emissies te 
reduceren”

“ Kijk verder dan je 
eigen belang en 
onderschat de 
intelligentie van het 
collectief niet”
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Tot voor kort was het energiesysteem in 
Nederland in sterke mate verzuild. Je hebt een 
aparte	keten	voor	gas,	brandstoffen	en	voor	
elektriciteit. “In die situatie was systeem-
integratie te overzien”, zegt John Post, 
programmadirecteur digitalisering. “Maar met 
de komst van duurzame, weersafhankelijke 
energiebronnen en energiedragers, is het 
systeem veel complexer geworden. Denk aan 
waterstof, dat we onder meer kunnen 
produceren met elektriciteit, distribueren als 
gas of juist opslaan om op een ander moment 
als elektriciteit te gebruiken. Alleen al hiermee 
zie je de noodzaak om systemen te integreren. 
En dat lukt onmogelijk zonder digitalisering. 
Om	energiecomponenten	efficiënt	te	laten	
functioneren in een vraag- en aanbod 
gestuurde markt is zo complex, daar heb je 
software en algoritmes voor nodig.”

Businessmodel loslaten
De software die we inzetten moet ook een 
behoorlijke intelligentie hebben. “We willen niet 
alleen systemen integreren en vraag en 
aanbod balanceren”, zegt John. “We moeten 
ook omgaan met een hoge mate van 
onvoorspelbaarheid. Belangrijk is verder om 
duurzame	energie	goed	te	benutten,	efficiënt	
om te gaan met de beschikbare energie en die 

democratisch te verdelen. Technisch hebben 
we de mogelijkheden hiervoor al. Het gaat er 
nu vooral om dat marktpartijen bereid zijn hun 
vertrouwde businessmodel los te laten en te 
onderzoeken	wat	flexibilisering	en	nieuwe	
rollen in de energiesector betekenen.”

Digitale tweelingen
Ook Mart van Bracht, programmadirecteur 
systeemintegratie is overtuigd dat digitalisering 
de basis is voor systeemintegratie. “Heel 
concreet zie je dit bijvoorbeeld terug in nieuwe 
energiemodellen en analysetools op basis 
waarvan je met veel rekenkracht beslissingen 
voor investeringen in het energiesysteem kunt 
maken. Dit hebben we nodig om tot 
verstandige beslissingen voor 
systeemintegratie te komen. Of denk aan 
digitale tweelingen, waarmee we het 

“ Marktpartijen  
moeten bereid zijn 
hun vertrouwde 
businessmodel los  
te laten”

Ons energiesysteem ‘ontzuilt’. Van voorheen gescheiden ketens van 
gas en elektriciteit gaan we naar een situatie waarin verschillende 
bronnen, dragers en gebruikers door elkaar lopen. Daarvoor is 
systeemintegratie nodig. En dat lukt niet zonder digitalisering.

CROSSOVER DIGITALISERING EN 
SYSTEEMINTEGRATIE

“VOOR HET NIEUWE  
GEÏNTEGREERDE 
ENERGIESYSTEEM IS 
INTELLIGENTE SOFT-
WARE ESSENTIEEL” 
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energiesysteem virtueel kunnen nabouwen om 
toekomstscenario’s te testen. Wat betekent 
het bijvoorbeeld als we niet of juist 
grootschalig inzetten op waterstof?”

Holarchie met autonome wijken
Volgens Mart is er ook een radicale 
systeemverandering nodig waarin digitalisering 
een sleutelrol vervult. “Een model waarin ik 
geloof is die van een Holarchie. In plaats van 
een hiërarchisch gestuurd energiesysteem 
zouden we kunnen toewerken naar een 
systeem van deels autonoom functionerende 

eenheden. Vraag en aanbod kunnen zo 
optimaal mogelijk lokaal geregeld worden. 
Deze zogeheten holons kun je met elkaar laten 
communiceren	via	artificiële	intelligentie	en	
blockchaintechnologie: zodra een wijk 
bijvoorbeeld een tekort of overschot aan 
energie heeft, wordt dit verschil automatisch 
met andere holons opgelost.” Mart drukt 
bedrijven op het hart om zich met deze 
ontwikkelingen bezig te gaan houden. 
“Digitalisering is een belangrijke motor voor 
innovatie en biedt echt nieuwe kansen. Pak 
die en laat je niet verrassen door de 

voortgaande technologie. Hetzelfde geldt voor 
systeemintegratie. Wees je ervan bewust hoe 
afhankelijk je bent en zal worden van andere 
systemen en andere domeinen.”  

“ Ik geloof in een 
energiesysteem met 
deels autonoom 
functionerende 
wijken”
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FINANCIERING
VAN BRILJANT IDEE TOT SUCCESVOLLE 
INTRODUCTIE IN MARKT EN MAATSCHAPPIJ
Bij innovaties wordt snel gedacht aan successen uit Silicon Valley. Maar wat te denken 
van de Valley of Death: de denkbeeldige tocht die je als start-up eerst moet maken vóór 
de successen er zijn. Hoe overleef je de fase waarin je wel moet investeren en nog geen 
inkomsten hebt? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector 
Energie staan innovatieve ondernemers op allerlei manieren bij. 

Willen we de klimaatdoelen tijdig en 
kostenefficiënt	bereiken	dan	kunnen	we	niet	
zonder innovaties. “Vandaar dat RVO voor veel 
Technology Readiness Levels subsidie- en 
andere regelingen kan bieden zolang ze 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord”, zegt Frank Witte, 
teammanager Energie-innovatie bij RVO. “Van 
industrieel onderzoek, pilots en demonstraties 
tot het vormen van samenwerkingsverbanden 
om systeeminnovaties toe te passen en 
exploitatievergoedingen, zoals met de SDE++-
regeling.” Het accent ligt op missiegedreven 
innoveren waarbij aanvragen voor subsidie 
worden beoordeeld op de slaagkans in markt 
én maatschappij. “Met een mix van 
technologieën willen we in Nederland het 
energiesysteem schoon, betaalbaar en 
betrouwbaar maken en houden. Daarvoor zal 
overheidssubsidie voorlopig nodig blijven om te 
concurreren met fossiele energie.”

Breed instrumentarium RVO
Ook Marian Poolen is teammanager Energie-
innovatie bij RVO. “Behalve met subsidies staan 
we innovatieve ondernemers op veel meer 
manieren ter zijde. Denk aan leningen, 
borgstellingen, bescherming van intellectueel 
eigendom, expertise en service op het gebied 
van internationaal ondernemen: in opdracht van 
verschillende ministeries voeren we een breed 
instrumentarium uit.” Ondernemers kunnen zich 
via de website van RVO oriënteren op het 
aanbod. “Voor veelbelovende start- en 
scale-ups is er een zogenoemd FastLane: 
ondernemers worden op maat geadviseerd op 
basis van hun behoefte en de ‘levensfase’ van 

hun product of dienst. Ook is contact mogelijk 
met	een	inhoudelijk	expert	en	een	financieel	
expert van RVO. Die kan gericht doorverwijzen 
naar contacten in het netwerk van vroegefase-
financiers.	Daarnaast	doen	we	aan	‘aftersales’:	
na	afloop	van	hun	subsidietraject	onderzoeken	
we hoe we ondernemingen kunnen helpen bij 
een volgende stap.”

Financieringsloket Topsector Energie 
De Topsector Energie heeft een 
Financieringsloket om ondernemers de weg te 
wijzen	naar	private	financiering.	“Bij	de	meesten	
gaat het om steun voor relatief snel toepasbare 
innovaties”,	zegt	financieel	adviseur	Martin	
Weissmann. “Zij zijn in de lab-, pilot- en 
demonstratiefase gebaat bij kredieten en 
risicokapitaal. Bij een minderheid gaat het om 

echt vernieuwende, disruptieve innovaties. Daar 
wagen alleen risico-investeerders zich aan. De 
kans dat zo’n innovatie het redt in de markt is 
klein, maar als het slaagt kan het veel 
opleveren.” Als Martin de innovators mag 
geloven, hebben ze allemaal goud in handen. 
“Ik vraag door: hoe uniek is je innovatie, wat 
lost het op? Vervolgens kijk ik in welke fase zij 
zich	bevinden	en	welke	financiering	ze	nodig	
hebben waarna ik een match zoek.” Het 
Financieringsloket biedt ook kant en klare 
diensten zoals masterclasses. “Of huur met een 
vergoeding een innovatiemakelaar in: een 
specialist die je vroeg of laat nodig hebt, zoals 
een jurist.”

“ Overheidssubsidie 
zal voorlopig nodig 
blijven”
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Nederland neemt deel aan de Dubai Expo 
2020. Deze wereldtentoonstelling wordt 
gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 
2022. Het is de eerste wereldexpositie in 
de Golfregio waarbij meer dan 200 landen 
en organisaties zich presenteren. Er 
worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en 
particuliere bezoekers verwacht. Manon 
Janssen is als boegbeeld van de Topsector 
Energie gekozen als Champion van onze 
vertegenwoordiging op de Expo Dubai. Dat 
betekent dat energie en innovatie een 
nadrukkelijk aandachtspunt zijn van de 
Nederlandse inbreng op dit wereldtoneel.

Het geeft Nederland de kans om de wereld te 
laten zien aan welke innovaties we werken, om 
de samenwerking met andere landen te 
versterken en om Nederlandse bedrijven te 
helpen mogelijkheden te vinden om samen te 
werken met bedrijven in andere landen. Met het 
centrale thema ‘nexus water, voedsel, energie’ 
is er bovendien volop gelegenheid om 
bovengenoemde doelen te bereiken. Qua 
energie zal de focus liggen op (groene) 
waterstof,	systeemintegratie	en	offshore	
windenergie met de mogelijkheid om aan te 
sluiten op andere energiethema's wanneer de 
kans zich voordoet (bijvoorbeeld zonne-energie). 

De kracht van de integrale aanpak
Manon Janssen: “Nederland heeft de afgelopen 
acht jaar de voordelen ervaren van publiek-
private samenwerking in innovaties met het 
Topsectorenbeleid. Centraal staat de ‘triple 
helix: de samenwerking van bedrijven, 
kenniscentra en overheden op innovatie. Wat 
we hebben geleerd is, dat deze samenwerking 
een systeembenadering nodig heeft: het gaat 
niet alleen om technologische verbeteringen, 
maar ook om sociale en economische innovatie, 

wetgeving en het borgen van veranderende 
energiesystemen zullen in samenwerking met 
elkaar kunnen functioneren.” 

Door deze aanpak zien we dat we moeten 
beschikken over voldoende geschoold 
personeel om de overgang te realiseren. Het is 
een grote uitdaging die moet worden aangepakt 
met speciale aandacht voor onderwijs en leren 
op het werk. Het is deze integrale benadering 
van innovatie die Nederland graag op het 
internationale wereldtoneel laat zien. 

Waarom doet Nederland mee aan de  
Dubai Expo 2020?
De Golf regio is een belangrijk gebied voor 
Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor 
€ 14 miljard aan goederen en diensten naar de 
Golfregio en we importeerden voor circa  
€	7,7	miljard.	Bedrijven	in	de	regio	tonen	een	
groeiende interesse om verder mogelijkheden te 

verkennen met bedrijven in Nederland. De 
economische banden tussen Nederland, de 
Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de 
Golf regio zijn sterk, vooral met betrekking tot 
handel en wetenschappelijke uitwisseling. EXPO 
2020 Dubai biedt kansen om deze langdurige 
banden te verdiepen en deze positieve 
verandering stimuleren. Er is veel interesse in het 
delen van kennis, ons integraal denken en 
werkwijze en de Nederlandse oplossingen en 
innovaties op het gebied van water, energie en 
voedsel. Er liggen dus veel kansen voor 
Nederland in de Golfregio. Bedrijven met 
interesse om deel te nemen aan de 
Nederlandse Paviljoen kunnen zich richten op 
de Nederlandse Expo 2020 website:  
www.Dutchdubai.com

INNOVATIE EN ENERGIE OP 
HET WERELDTONEEL VAN 
DE DUBAI EXPO

http://www.dutchdubai.com


De Topsector Energie is de drijvende kracht achter 
innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.  
De missies voor energietransitie en duurzaamheid  
bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.

COLOFON

Dit is een uitgave van de Topsector Energie,  
mede mogelijk gemaakt door het ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat.
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