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Commentaar van de Stichting GEZEN op het PBL-rapport  Bestemming Parijs, 

Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050 en de discussie op 5 februari 2021. 

Hulde voor de kwaliteit van het PBL-rapport  Bestemming Parijs, Wegwijzer voor 

klimaatkeuzes 2030, 2050 en de discussie op 5 februari 2021. 

Ik heb echter drie serieuze kritiekpunten. 

1. Het vrijwel ontbreken van bezorgdheid  over de kans van slagen van de

noodzakelijke versnelling van de investeringen in hernieuwbare

energieopwekking. Een van de  doelstellingen in het klimaatakkoord is dat in

2030 minimaal 70% van alle elektriciteit die in Nederland verbruikt wordt een

duurzame oorsprong heeft. Maar mocht dat niet lukken, dan  wordt  in het rapport

heel gemakkelijk gesproken over import van elektriciteit.

Is er geen enkele vorm van bezorgdheid  of die stroom wel groen is? 

Is er geen enkele vorm van bezorgdheid  over de realiteit van de veronderstelling dat  de 

noodzakelijke investeringen in zonnecentrales en windparken elders in de lidstaten van 

de EU en daarbuiten op tijd worden uitgevoerd? 

Laat Nederland de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de transportinfrastructuur 

(HVDC-leidingen) helemaal over aan de buurlanden en aan “Brussel”? 

Er wordt terecht veel aandacht gegeven aan de zorgen voor de betaalbaarheid van de 

maatregelen in de bebouwde omgeving, de mobiliteit, en het landgebruik. Maar ik zie 

geen enkele aandacht voor de zorgen van de burger over windturbines dichtbij huis, 

zonne-akkers op open velden die landschapsverstorend zijn, de bouw van de 

windturbines waarmee  de natuur op de Doggersbank zal worden verstoord, enz.  Die 

burger moet niet zeuren, alle investeringen zijn noodzakelijk, einde discussie. 

2. Het vrijwel ontbreken van een ketenbenadering in het klimaatakkoord, en in de te

verwachten aanscherping hiervan. De industrie heeft een enorme bezuinigingstaak

gekregen, vooral bestaande uit de vervanging van aardgasverbranding voor de

hoge-temperatuurovens door elektrische verwarming en waterstofverbranding.
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Voorbeeld 1: 

De vervanging van een aardgasbrander door een elektrisch verwarmingselement wordt nu 

gezien als een gewenste ontwikkeling, en gestimuleerd, zonodig met een SDE++ 

subsidie. Hoe langer de elektrische verwarming in bedrijf is, hoe groter de besparing in 

de aankoop van de ETS-certificaten, en hoe meer de industriesector bijdraagt aan de 

bestrijding van met mondiale klimaatprobleem. Totzover de filosofie achter het 

klimaatakkoord. 

 

De werkelijkheid is anders. In de periode tot 2030 zal er het grootste deel van tijd sprake 

zijn van een structureel tekort aan aanbod van groene stroom (= stroom die daadwerkelijk 

afkomstig is  uit windturbines, zonnepanelen, enz.). Bedrijf A die de keus heeft tussen 

verwarming met aardgas of met elektriciteit, heeft twee opties: 

Optie a:  Aardgas stoken.  1 kWh aan (verbrandingswaarde) van gas levert 1 kWh aan 

nuttige warmte. 

Optie b:  Stroom verbruiken.  Door de handeling van het overhalen van de 

stroomschakelaar in Bedrijf A wordt door een gascentrale (die de marginale stroom 

levert, want alle windturbines en zonnepanelen leveren al hun maximaal mogelijke 

vermogen, gegeven de weersomstandigheden) 1 kWh aan extra stroom opgewekt. 

Hiervoor wordt 2 kWh aan (verbrandingswaarde van) extra  gas verbrand, want het 

rendement in een gascentrale is slechts 50%.  Met die 1 kWh elektriciteit krijgt Bedrijf A 

1 kWh aan nuttige warmte, dezelfde hoeveelheid nuttige warmte als in optie a. 

 

Ieder weldenkend mens  zal nu concluderen dat optie a.  de juiste handeling is. Maar in 

het Nederlandse klimaatbeleid zal het bedrijf  A voor optie b. kiezen, omdat hiermee 

minder ETS-certificaten hoeven te worden aangekocht. Dat elders in Europa in een 

gascentrale het dubbele  aantal ETS-certificaten worden verbruikt is niet de zorg van 

Bedrijf A. 

 

Als alle gascentrales zouden zijn uitgerust met CCS zou de keus voor optie b wel de 

juiste handeling zijn. Maar dat is nu eenmaal niet gebeurd. 

 

Voorbeeld 2. 

De vervanging van een aardgasbrander door een waterstofbrander wordt eveneens gezien 

als een gewenste ontwikkeling, en gestimuleerd, zonodig met een SDE++ subsidie aan 

het betreffende Bedrijf B. Alles hangt nu af van de oorsprong van de waterstof. Er wordt 

nu al geruime tijd door een zeer luidruchtige lobby gepleit voor snelle en massale 

investeringen in wat genoemd wordt groene waterstof. Hiemee wordt waterstof bedoeld 

die verkregen is door elektrolyse van water, waarbij de elektriciteit afkomstig is uit een 

groene stroombron. Maar omdat tot 2030 de marginale stroom het grootste deel van de 

tijd wordt geleverd door gascentrales in plaats van door windturbines (of zonnepanelen), 

levert de vervanging van aardgas het volgende beeld op: 

 

Pagina 3 van 66



3 

Optie c:  2,4  kWh gas  levert in de centrale 1,2 kWh  elektriciteit. Hiermee wordt in de 

waterstoffabriek d.m.v. elektrolyse 1 kWh aan (verbrandingswaarde van) waterstof 

gemaakt en in Bedrijf B 1 kWh aan nuttige warmte opgewekt. 

 

Ook hier is het evident dat optie a de voorkeur verdient.  Maar ook hier verleidt  het 

mechanisme van de Nederlandse klimaatpolitiek Bedrijf B ertoe  om voor optie c te 

kiezen zodra de waterstofbrander geinstalleerd is. Een keus die  leidt tot een sterkere 

opwarming van de aarde. 

 

 

Er bestaan goede oplossingen op al deze kritiek. 

 

1. Gülbahar Tezel zegt heel terecht dat we groter moeten gaan denken dan 

Nederland (1% van  de wereldeconomie) en zelfs groter dan de EU (15% van de 

wereldeconomie, 8% van de mondiale uitstoot).  De ecologische voetafdruk van 

de Nederlanders is veel groter dan het geringe oppervlak van ons land. Het is 

daarom volkomen terecht als Nederland de verantwoordelijkheid zou nemen voor 

een deel van de duurzame energieopwekkig in het buitenland. 

 

Ik stel voor om aan te sluiten bij de realiteit van nu. In Italie is het  kabinet gevallen over 

de problematiek van het definieren van geschikte projecten om het geld uit het Europese 

Coronafonds te besteden. Ik stel voor dat met het coronageld op Silcilie en in Calabrie 

een groot aantal zonnecentrales  (een combinatie van PV voor stroom overdag en CSP 

voor stroom na zonsondergang) wordt gebouwd. Nederland en Italie sluiten een langdurig 

(vele decennia) geldig stroomlevercontract voor een voor Nederlandse begrippen lage 

prijs. Dit naar voorbeeld van de decennia lange levering van goedkoop Gronings aardgas 

aan Italie in het verleden.  De eerste jaren zal de capaciteit van het Europese 

hoogspanningsnet voldoende zijn, maar daarna moet er een Europees netwerk van 

hoogspannings gelijkstroomleidingen (HVDC) komen om elektriciteit uit de 

zonnecentrales naar Midden- en Noord-Europa te transporteren, en stroom uit de 

windturbines uit de Noordzee en de Oostzee naar Midden-Europa. 

 

Ik stel voor om tot 2030 in te zetten op 10 GW  basislast opwekcapaciteit aan zonne-

energie in Zuid-Italie voor de Nederlandse markt.  In de winter zal de opbrengst een stuk 

lager zijn, extra opbrengst uit de Nederlandse windturbines en gascentrales zal dan het 

tekort aan zonne-energie moeten aanvullen. 

 

Ik geef u overweging om vanuit het ministerie van ezk deel te gaan nemen aan E-TALIA: 

https://info.greenpowerglobal.com/e-talia-summit-brochure/ 

of     https://www.etaliasummit.com/?utm_campaign=773773_Register%20-%20E-

Talia%202021%20A&utm_medium=email&utm_source=Green%20Power%20Conferen

ces%20Ltd&dm_i=4WL9,GL1P,18473A,1YL8G,1 

op 23 en 24 februari, en daar contacten te leggen voor een Nederlands-Italiaanse 

brainstorm over dit idee. 
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In de afvinklijst voor de kabinetsformatie stel ik voor om het punt 

Hoeveel fysieke ruimte is beschikbaar voor hernieuwbare energie? 

Te wijzigen in: 

Hoeveel fysieke ruimte is beschikbaar voor hernieuwbare energie voor Nederland? 

(binnenland, Noordzee, Zuid-Europa, Noord-Afrika) 

 

2. Het belang van een ketenbenadering werd benadrukt door John Kerkhoven en Ed 

Nijpels. Een oplossing van het door mij gesignaliseerde conflict tussen de 

klimaatbelangen van de grote bedrijven en het algemeen belang kan in principe 

gevonden worden door het leveren van maatwerk, zoals John Kerkhoven bepleit. 

 

Wat betreft voorbeeld 1, de vervanging van aardgas door elektrische verwarming. De 

beste oplossing is om beide opties te handhaven, en de elektrische verwarming alleen aan 

te zetten als de nationale netbeheerder weet dat alle gascentrales uit staan (of stationair 

draaien) wegens een overschot aan wind- en zonnestroom op het NW-Europese net. Dit is 

een hybride oplossing. Als door een opschaling van het bouwtempo in zonnecentrales en 

windparken een steeds groter deel van de tijd alle stroom daadwerkelijk groen is 

geworden, kunnen de fabrieken hier direct van profiteren, en hun bijdrage leveren aan 

een daadwerkeljke groene economie.   

 

Wat betreft voorbeeld 2, de vervanging van aardgas door waterstof, ligt het voor de hand 

om hiervoor blauwe waterstof te benutten. Dit zal dan waarschijnlijk ook gebeuren in het 

Porthos project in Rotterdam. 

 

De megalomane plannen in Groningen voor gigawatten aan “groene” waterstof in 2030 

dienen afgeschoten te worden. Zij zijn niet alleen heel slecht voor het behalen van de 

Europese klimaatdoelstellingen, maar kosten ook vele miljarden euro aan subsidiegeld. 

Als deze plannen doorgaan wordt dit het grootste politieke schandaal van het begin van 

de 21e eeuw.   

 

 

In de afvinklijst voor de kabinetsformatie stel ik voor om het punt 

Gelden er technologische (of politieke) restricties (biomassa, kernenergie, CCS) 

Te vervangen door: 

Gelden er technologische (of politieke) restricties (biomassa, kernenergie, CCS, 

waterstof) 

Dr. Evert H. du Marchie van Voorthuysen 

 

Directeur Stichting GEZEN. 
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Doelstellingen van de Stichting GEZEN  (Statuten, art.2) 
 
 
1 De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van 

  zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het   drinkwaterprobleem 

in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect. 
2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen: 

1.       voorlichting door middel van gedrukte  en elektronische media 

2.       voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties 

3.       de uitgave van brochures en het bedrijven van een website 

4.       de organisatie van conferenties en seminaria 

5.       gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties 

6.       voorlichting aan bedrijven 

3 De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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Het Plan: PVZonne-energie boven de wegen

Voorwoord.

Voor de RES Gooi- en Vechtstreek heb ik een idee uitgewerkt om de energietransitie te versnellen.
In het kort beschrijft dat plan het plaatsen van zonnepanelen boven de A1 snelweg binnen het 
Gooise gebied.

In de eerste behoudende berekening komt dat uit op een praktisch te realiseren volume van 180.000 
panelen. Als basis is gerekend met twee rijstroken per rijrichting.
Verder optimaliserend blijken er op grote stukken van de A1 veel meer rijstroken te zijn en kan er 
aan de zijkant van het zonnedak nog een schuin aflopende strook worden geplaatst.
Daarmee komt het op een totaal van 300.000 panelen over effectief 10 km snelweg.
De A1 is echter niet de enige snelweg; er is ook de nog langere A27 in het Gooi. Deze biedt 
mogelijkheden voor 450.000 zonnepanelen. Door ook nog parkeerhavens mee te nemen breidt dit 
nog verder uit. Voor de hele Gooi- en Vechtstreek zijn plm 800.000 zonnepanelen relatief eenvoudig
te plaatsen. Dit komt al zeer dicht in de buurt van de 900.000 die er uiteindelijk vanuit de RES 
nodig zijn. Op deze manier is de Gooi- en Vechtstreek zonder slag of stoot klaar. Met een minimum 
noodzaak voor windturbines op land. 

In een korte vuistregel levert een snelweg zo een vermogen op van 8 MegaWatt per kilometer 
snelweglengte. Ongeveer het equivalent van een zeer grote windturbine.

Nederland beschikt over een groot wegennet. Qua snelwegen, maar ook een aantal N-wegen komen 
zeker in aanmerking.

Alleen al de rijkswegen leveren zo tien keer meer duurzame energie op dan alle windturbines op zee
en op land die er nu staan. Windturbines blijven uiteraard wel nodig voor alle nachten en de zon-
arme perioden. Er zal meer nodig zijn op het vlak van de flexibilisering van het energieverbruik en 
de mogelijkheden van energieopslag zullen verder uitgebreid gaan worden.

Dit concept is universeel toepasbaar voor heel Nederland. Daar waar bevolkings- of 
industrieconcentraties zijn, zijn meer snelwegen en autowegen, de ‘A-’en de ‘N-’wegen. Of wel, 
daar waar het energieverbruik is, is lokaal direct duurzame energie op te wekken.
Het vereist dus geen zware uitbreidingen van het elektriciteitsnet: zoveel mogelijk lokaal de energie
in-koppelen op het elektriciteitsnet, daar waar het verbruik is.

Door hiervoor een basisontwerp te maken, en dit ‘open source’ te publiceren, vrij te geven, kan dit 
door iedere plaatselijke constructeur worden opgebouwd. Het vergt geen grote 
aanbestedingstrajecten etc en versterkt lokale economie, biedt meer draagvlak. 
Het is een zeer overzichtelijk project, relatief weinig stakeholders. Het maakt gebruik van ‘verloren’
grond die verder nergens voor geschikt is. Er wordt geen grond onttrokken aan natuur, ontspanning, 
landbouw, veeteelt, bebouwing. Ook bereidt het gelijk al voor op de groei van elektrisch vervoer.
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Voor de opbouw worden de reguliere, veelal internationaal, goedgekeurde portalen als basis 
gebruikt. Door de modulaire constructie is het zeer schaalbaar en ook in andere landen in de EU 
toepasbaar.

Bijzonderheid is dat hierbij geen landbouwgronden worden onttrokken aan de economie, 
samenleving. Ook geen ellenlange vergunningstrajecten voor plaatsing van windturbines, geen last 
van monumentenzorg, langdurig gezoek naar bedrijfspanden en woningen die steeds een paar 
panelen plaatsen. Regelmatig blijken veel van die kleine installaties ook niet voldoende 
(cyber-)veilig, iets dat met zo’n nieuw grootschalig project (eindelijk) goed gedaan kan worden, 
inclusief borging dat de subsidies, kennis, ervaring, opbrengsten blijven bijdragen aan de 
Nederlandse economieën weer kunnen worden geherinvesteerd in volgende duurzame energie 
projecten. Daarnaast is uiteraard ideaal dat dit plan zeer schaalbaar, gefaseerd uitgevoerd wordt. Net
hoeveel budget, tijd, etc is kan verder worden uitgebreid. 
Nederland kan hiermee een flinke inhaalslag maken en internationaal toonaangevend worden in de 
snelheid en eenvoud in de energietransitie.

De originele uitwerking voor de Gooi- en Vechtstreek is onderstaand toegevoegd. (Let wel, deze is 
op basis van een ‘zuinige’ berekening: slechts twee rijstroken per rijrichting en zonder verder 
optimalisatie als extra panelen aan de zijkant van de overkapping.

Altijd bereid om verder mee te denken, kennis en ervaring toe te voegen. 
De lezer wordt bij deze verzocht alle informatie, aanvullingen etc aan de schrijver terug te 
koppelen. Dit leidt tot uitgave van nieuwe versies. Zo wordt de kennis en ervaring verder verhoogd 
tot nut van ieder.

Met vriendelijke groet,
Ron Spuijbroek, rontracer@protonmail.com 06-1882 0772
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RES Gooi- en Vechtstreek
Globale uitwerking zonnepanelen over de A1-autosnelweg in de Gooi -en Vechtstreek.

Inleiding
De Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Zuid, en met name het gebied van de Gooi- en
Vechtstreek geeft terecht aan dat er in deze regio een uitdaging is om de energietransitie te laten 
slagen.
Er zal creatief gezocht moeten worden en investeringen worden gedaan om dit snel op orde te 
brengen.
Die snelheid van plaatsing is met bijgaand voorstel goed mogelijk. Dit voorstel geeft de 
mogelijkheden aan van het plaatsen van zonnepanelen over de A1-autosnelweg, voor het gedeelte 
dat deze weg door het Gooi gaat.
Het plaatsen van een windmolen is bijzonder complex, vele vergunningen, afstemmingen, te 
verwachten bezwaren: er zijn in Nederland bij plaatsing op land trajecten bekend van meer dan 12 
jaar voor de plaatsing van slechts enkele windmolens.

Voor  het plaatsen van zonnepanelen is voor de Gooi- en Vechtstreek berekend dat er, samen met 
andere maatregelen, ruim 900.000 zonnepanelen noodzakelijk zijn.
Dat is een bijna onvoorstelbare hoeveelheid en dekt nog maar slechts een deel van het benodigde 
vermogen. Daarbij is de uitdaging om vele bedrijven, woningen utiliteitsbouw met maatwerk met 
zonnepanelen te installeren een uitdaging. Er is dus meer nodig: bij deze:

Het Plan: 180.000 zonnepanelen op de A1 (deel Gooi- en Vechtstreek).
Hierbij is een plan uitgewerkt om de A1-autosnelweg te voorzien van zonnepanelen. Dit plan biedt 
van alle het meest directe effect, in één project.
Dit resulteert in de plaatsing van 180.000 zonnepanelen over de A1-autosnelweg, op het traject door
de Gooi- en Vechtstreek.
Dit levert direct 20% van de totale hoeveelheid die voor deze regio noodzakelijk is.
Deze zonnecentrale levert een vermogen van 54MWatt.

Het biedt vele energetische voordelen:
• de regio voldoet, bij plaatsing aan de planning om tegen 2030 900.000 panelen in productie 

te hebben (mits binnen 2 jaar gerealiseerd);
• Het vormt een duidelijk signaal aan vele andere regio’s: dit is haalbaar, mogelijk en 

financieel rendabel;
• Deze plaatsing is snel te realiseren: het levert geen problemen op met natuurgebieden, 

geluidsoverlast, et cetera;
• deze plaatsing levert vrijwel geen hinderlijke zichtbaarheidsproblemen op;

Daarnaast biedt het veel voordelen voor omwonenden en de fauna in omliggende gebieden:
• Er is minder verspreiding van verkeersgeluiden, 
• minder stof, 
• minder ongelukken met sirenegeluiden, minder opstoppingen, files, etc. 
• Nu dringen de verkeersgeluiden ver door in omliggende woonwijken en natuurgebieden.
• Ook ‘s avonds met de voertuigverlichting is er een continue verstoring. Dat wordt direct 

veel minder.  Nederland is één van de meest verlichte landen teer wereld! 
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Het biedt voor de wegbeheerder aanvullende voordelen:
• de snelweg-overkoepelende constructie biedt vele mogelijkheden voor het waar gewenst 

apparatuur te plaatsen: file-begeleidingssystemen, rijbaan besturing, rijbaan afsluitingen, 
videocamera’s, et cetera. Normaliter kost dit snel een ton per constructie, speciaal maatwerk,
dure bekabelingstrajecten om er voedingsspanning naartoe te brengen, et cetera.

• Verlichting kan nu onder het zonnedak met meerdere lichtere, kleinere vermogen, LED 
armaturen worden voorzien: een meer gespreid licht, minder licht-donker verschillen. Het 
onderhoud aan alle verlichtingsmasten en bekabeling langs het hele traject vervalt. Storing 
aan een  verlichtingsarmatuur valt daardoor namelijk veel minder op: er is minder 
vervanging nodig: alles gewoon ‘opstoken’ tot 50% defect is. Dit biedt vervolgens ook een 
kostenefficiënte manier voor intelligente dynamische rijwegverlichting. Op basis van de 
mate van daglicht, schemer/nacht, aanwezigheid van voertuigen is de verlichting uit of 
gedimd aanwezig. Tijdens spits of calamiteiten is dat rijweggedeelte vol verlicht. Met een 
dergelijk zonnedak is dit zeer eenvoudig te realiseren.

• Het biedt grote voordelen voor de politie. Nu zijn snelheidscontroles kostbaar, kosten veel 
mankracht. Bovendien, zodra er een surveillancewagen staat, is dit via app’s als 
‘Flitsmeister’ binnen enkele minuten bekend. Via een lange overkoepelende constructie 
kunnen eenvoudig, goedkoop en 7x24h snelheidscamera’s worden geplaatst en al dan niet 
worden geactiveerd: het wegverkeer wordt er rustiger, veiliger van: minder 
verkeersslachtoffers, ongelukken, vertragingen, files, etc.

• De dakconstructie schermt het rijdek af van vele weersinvloeden: de zon straalt er minder 
op, het asfalt gaat veel langer mee. Ook regen, sneeuw, hagel wordt via een eenvoudig 
gootsysteem direct naar de berm afgevoerd: het verkeer heeft er veel minder hinder van: 
betere doorstroming, minder ongevallen.

Nederland
Het biedt voor Nederland vele voordelen:

• Er wordt een flink, toonaangevend project gestart: zonne-energie is op de goede weg!
• Er wordt gebruik gemaakt van meerdere en lokale installateurs. 
• De kennis wordt verzameld en openbaar, octrooi/rechtenvrij, gepubliceerd in detail, zodat 

anderen er op kunnen voortbouwen;
• er wordt een standaard ontwikkeld, die reproductie snel en efficiënt mogelijk maakt;
• een duidelijk signaal in de tijd dat er nog biomassa uit Amerika moet worden geïmporteerd;
• Nederland profileert als trekker (ipv achteraan sukkelend en met moeite doelstellingen 

halend). Dit biedt handelsvoordelen ook voor andere sectoren;
• Er is niet veel keus: Nederland bezit niet veel andere duurzame energiebronnen als 

bijvoorbeeld waterkracht. Wel zijn we dichtbevolkt en is er veel energie-intensieve industrie.
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Details: uitgangspunten

A1-Autosnelweg
• plaatsing vindt alleen plaats op de ononderbroken, doorgaande gedeelten van de A1, en 

uiteraard niet bij viaducten. Dit vereenvoudigd de constructie: minimaal maatwerk, 
minimaal uitzonderingen, maximaal herbruikbaar concept op dit traject en bij de vele 
volgende wegen. Dit verlaagt de kosten aanzienlijk en voorkomt incidenten door 
maatwerkissues.

• er is géén plaatsing van panelen bij verkeerspleinen, op- en afritten. Bij in- en uitvoegen is 
er zodoende geen onderbreking van het zicht op de weg door weggebruikers;

• Er is geen plaatsing op bermen: dit is gevaarlijk voor het verkeer, het zijn veel te weinig 
panelen, blijft onderhoud vergen. Deze open ruimte en doorzicht blijft open.

Zonnepanelen
• Het ontwerp is gebaseerd op het bieden van een zo duurzaam, storingsvrij en financieel zo 

rendabel mogelijk ontwerp. Zo is de eis voor minimaal onderhoud, zeer lange levensduur en 
het zoveel mogelijk reduceren van actieve componenten het logisch gevolg. De 
zonnepanelen worden dan ook volledig als passief dak uitgevoerd: er komen geen actieve 
componenten als optimizers onder ieder paneel. Hierdoor neemt ook de investering en de 
beheerlast sterk af: reductie van jaarlijkse kosten.

• De oriëntatie is die van een repeterend zadeldak, haaks op de snelwegrichting. De hoek 
wordt 15-graden: hierdoor ontstaat een licht golvend dak, met een lage gevoeligheid voor 
sterke windlasten.

• Er worden zonnepanelen gebruikt van een Duits topkwaliteit merk ( en in Duitsland 
gefabriceerd.) Dit versterkt de West-Europese economie. Helaas is er geen Nederlands merk 
meer. Voorkeur is daardoor Heckert of SolarWatt. Deze van het type Black-panel, met een 
minimale zonreflectie. Het is daardoor het minst hinderlijk voor omwonenden en 
luchtverkeer. Deze panelen hebben een zeer hoog rendement en zeer lange levensduur en 
garantie. Het is reëel aan te nemen dat dit gehele dak minimaal 30 jaar mee gaat, zonder 
noemenswaardige verstoringen of beheersinspanningen.

Omvormers
• Er wordt in principe vanuit de omvormers nergens een internetverbinding gemaakt, niet 

bedraad en zeker niet draadloos. De energievoorziening mag immers nooit hackbaar 
worden. Voorkeur wederom voor een Duits merk en in Duitsland gefabriceerd. Deze zijn 
optimaal recyclebaar, lange levensduur, garantie, evt goed repareerbaar.

• de gemiddelde breedte van de snelweg is 30,4 meter (met 2 rijstroken per rijrichting). Dit 
omvat 18 zonnepanelen. Per 3 rijen van 18 panelen (1x 54 panelen) wordt een relatief kleine
omvormer  á 10KW geplaatst. Dit is een 3-fase omvormer die de energie netjes gelijkelijk 
verdeeld. Zodoende ontstaat een lange rij van 3333 kleine omvormers langs de snelweg. Valt
er een zonnepaneel uit of een omvormer, is dat vrijwel niet merkbaar op het opgewekte 
vermogen van de hele installatie. De levensduur, het beheer en aanverwante kosten zijn 
daarmee geminimaliseerd. 

• Er wordt nu uitgegaan van wisselstroom-omvormers: het hele vermogen wordt ingekoppeld 
op het bestaande elektriciteitsnetwerk van Liander, in samenspraak met TenneT.

• Dit netwerk wordt nergens afgetakt voor andere toepassingen, geen laadstructuren, etc. 
Dergelijke constructies met gelijkstroom laden van voertuigen etc kan beter in solar-
eilanden op parkeerplaatsen etc.

• De omvormers worden alle aan de noordzijde gemonteerd, net onder de zonnepanelen, 
buiten directe weersinvloeden voor optimale koeling en minimale veroudering
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• er worden omvormers geplaatst van een Duits fabrikaat, zoals Steca/Katek (én in Duitsland 
gefabriceerd) topkwaliteit, garantie, lokale innovatie, ontwikkeling. (Er is geen Nederlands 
merk meer.)

Bekabeling.
• per 27 panelen, 1,5 rij, is één solar stringbekabeling nodig. (De omvormer van 10KW heeft 

twee MMPT trackers voor 54 panelen, 3 rijen). Zodoende is er 100 meter kabel per 3 meter 
snelweg benodigd;

• alle solarbekabeling mag niet in loops, lussen, worden gelegd, maar heen en retour naast 
elkaar in buis voor minimale RF-verstoring.

• Alle solarbekabeling wordt standaard van clip-on RF-ferrietringen voorzien aan de 
omvormerzijde: de installatie mag geen RF straling uitzenden.

• Langs de noordzijde van de snelweg worden alle omvormers geplaatst. In een kabelgoot 
loopt een 3-fase krachtstroomkabel. Deze wordt tot 250A volgepland, dit betreft 30 
omvormers. Deze worden met een eenvoudige installatiekast gekoppeld, per omvormer 
gezekerd. Dit betreft allemaal standaard bekend installatiemateriaal.

• De krachtstroomkabels kunnen tussen de panelen geleidelijk in diameter toenemen om het 
oplopende vermogen te transporteren. 

• De krachtstroomkabels worden niet alle gebundeld of geconcentreerd. Per passerende 
woonwijk, de plaatselijk voorhande praktische aansluiting, worden de krachtstroomkabels 
naar dichtstbijzijnde onderstations geleidt. (Woonwijken, industriegebieden) Het beoogde 
doel is dat de energie zich geleidelijk kan verdelen en de kans van uitval van de gehele 
zonnecentrale wordt geminimaliseerd. Dit verder naar inzicht van Liander, de lokale 
netbeheerder.

• De solaromvormers worden met een vast bedraade Modbus aansluiting (RJ45, UTP) 
verbonden met een lokale uitlas. Daarmee is het mogelijk om incidenteel een 
onderhoudsconnectie te maken, tel max één keer per jaar. Dit voor het eventueel kunnen 
updaten van de interne software. Per definitie worden de omvormers niet continue 
gekoppeld aan het internet, om risico’s van hacking te voorkomen. Bovendien is het nooit 
nodig om altijd connectie te hebben.

• Alle bekabeling wordt in een kabelgoot aan de noordzijde gelegd. Er wordt een kabelgoot 
gebruikt waarbij de krachtstroomkabels apart liggen van de anderen. De bekabeling van de 
zonnepanelen wordt via draad-in-buis gemonteerd. 

• Voor de kabels en buis wordt een duurzame, milieuvriendelijke keuze toegepast, ‘Bio-kabel’
etc.

Portaalconstructie:
• De dakconstructie wordt merendeels gesloten, met een hemelwaterafvoer.  De 

hemelwaterafvoer vind op iedere 2 panelenbreedte plaats, zodat dit verspreid aan de 
zijbermen wordt toegevoegd;

• De hoogte van de constructie wordt zodanig dat de panelen vrijwel geen luchtdruk 
ondervinden van passerende vrachtwagens of uitzonderlijk vervoer. De constructie wordt 
daardoor zo min mogelijk aan dynamische belastingen blootgesteld, waardoor de levensduur
maximaal is en de kans op losrakende panelen is geminimaliseerd.

• De constructie krijgt een extra beveiligingsnet/ netwerk van een duurzaam, nader te bepalen 
materiaal. Voor het beeld: een kattengaas of betongaasmat-achtige constructie. De voorkomt 
dat mocht ooit een paneel fysiek defect gaan, of bij een reparatieactiviteit losraken, dat dit 
op de snelweg terecht kan komen.

• Bij de eerste proefplaatsing wordt onderzocht of er bij vol zonlicht niet te grote licht-
schaduw zones ontstaan tussen overkapte en ‘ineens’ niet overkapte wegdelen. Als dat het 
geval is, zijn er bij het begin en einde van een zonnepanelentraject enkele extra meters nodig
met een lamellenconstructie.
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Details berekening
A1-autosnelweg

• Een rijstrook is 3,50 meter. Een middenberm 3 meter, een vluchtstrook 3,40meter;
• Er is uitgegaan van een gemiddelde breedte van de autosnelweg van 4 rijstroken (2 heen, 2 

terug).
• De totale snelwegbreedte waarmee is gerekend, is 30,4 meter. Dit is aan de lage kant, er zijn 

stukken waar veel meer rijstroken zijn.
• De totale lengte van de snelweg, gerekend vanaf Muiden, (bij de kruisende weg naar Weesp)

tot aan Hotel De Witte Bergen voor Eemnes is 17,1 km.
• De autosnelweg heeft op dit traject 5 in- en uitvoegstroken/gebieden. Een dergelijk plein is 

al snel 1,2 km lang. Met wat extra marge van 2 km om overal voldoende zicht op het 
verkeer te hebben is er netto 10 km snelweg bruikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen
• Een zonnepaneel (uitgaande van Heckert 320Wp) meet 1,65 bij 1 meter. De panelen worden 

dwars gelegd: in de breedte passen 18 panelen, in de lengte 10.000 panelen: er kunnen 
180.000 panelen worden geplaatst. 

• Qua vermogen zal er plm 300W effectief geproduceerd worden per paneel. Hiermee komt 
de totale installatie op 300W*180.000= 54MWatt. (met 2 rijstroken per rijrichting).

• Als oriëntatie wordt oost-west gehanteerd, dit levert het meest gespreide vermogen op. Qua 
praktische plaatsing en optisch effect, blijven de panelen altijd in de breedte georiënteerd, ze
volgen de route van de autosnelweg. Door de lage hellingshoek blijft het rendement hoog en
voldoende stijl om schoon te regenen, optimaal zelfreinigend.

Omvormers
• Per 3 rijen zonnepanelen, om de 3 meter, is een omvormer benodigd. Dit komt voor 10km 

snelweg op 3.333 omvormers.
• Hier is speciaal voor gekozen: het verhoogt de beschikbaarheid van de zonnestroom. Dit zijn

zeer courante massaproducten, die tegen zeer gunstige prijzen zijn te verkrijgen. Door hier 
vervolgens een zeer degelijk product te kiezen, ontstaat een volwaardige installatie die in de 
praktijk 30 jaar of mogelijk zelfs langer mee gaat met een goed rendement.

Bekabeling
• Per omvormer wordt max 8A per fase geleverd. Per krachtstroomtracé wordt max 250A 

toegepast. Dit resulteert er in dat er per 30 omvormers een apart krachtstroom tracé is. 
• Zo ontstaan er plm. 100 krachtstroomkabels die in een apart tracé naar woonwijken, 

industriegebieden en lokale aansluitingen kunnen worden ingekoppeld.
• Op diverse plekken kan, naar inzicht van Liander, gebundeld worden tot grotere 

stroomsterkten. Het concept moet echter op redundantie gebaseerd blijven.
• De stroomsterkten zullen over een tracé van 10 km ook vaak spreiding hebben in 

energieopbrengst. Dit door ligging, oriëntatie, bewolking, etc. Hoe meer wegen worden 
voorzien, hoe beter de spreiding wordt.
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Kostenindicatie
Voor de gehele installatie zijn benodigd:

• 180.000 panelen (voorkeur Heckert, Blackline 320Wp) á 125,--  22,5 Mio (bij dergelijke 
aantallen zal de prijs zakken naar plm 80,--/stuk)

• 3.333 omvormers á  (voorkeur Steca Coolcept Flex XL Stecagrid10013 á 2.000,--) 6,7 Mio
• DC bekabeling zonnepanelen 30 meter diagonaal, x 10.000 rijen:  300.000 meter á 

0,35=100.000,--
• AC bekabelings rail 10 km á 50,--  meter: 500.000,--
• stelpost standaard portaal constructie, zeer grove indicatie: 5.000,-- per rij met 18 panelen. 

10.000 rijen: 50 Mio;
• stelpost inkoppeling Liander: zeer grove indicatie: 1 Mio
• stelpost montagetijd: uitgaande van préfabportalen: plm 15 meter per dag: 6 man á 250,--, 

kraanhuur á 1000,-- (uitvoering project 650 werkdagen, 2 jaar) : 2500*650=1,6 Mio
• onvoorzien 20%, 17,6 Mio

Totaal, indicatief: 100 Mio. Over 10 km snelweg. Daarna een onbeperkte levensduur van 30 jaar.
p.s. met de vuistregel van 1 windturbine á 1 km snelweg á 8,5MW is een snel vergelijk te maken.
Een dergelijke turbine kost snel 4 mio éénmalig(all incl gehele project), vergt veel jaarlijks beheer 
en onderhoud en moet binnen 10 jaar worden vervangen. Netto komt een snel-weg-zonnepark dus 
beduidend minder over de hele levensduur.

Financieringspartners
Indicatief valt te denken aan:

• rijksoverheid, MinEZK, MinRWS,
• provincie Noord-Holland;
• Regio Gooi – en Vechtstreek;
• gewest;
• gemeenten in het Gooi;
• netbeheerders Liander, TenneT;
• Nederlandse investeerders;
• energieproducenten;
• burgerparticipatietrajecten;
• aandelen emissie, ‘groen-aandelen’, ‘Postcoderoos’, groene staatsaandelen, etc.
• en overige mogelijkheden of combinaties.

De voorkeur is om hiervoor alleen nationale organisaties en bedrijven toe te laten en de eis te stellen
dat het project of delen ervan mag worden verhandeld aan buitenlandse partijen. Het betreft hier een
groot (cumulatief) elektrisch vermogen dat de Nederlandse kritische Infrastructuur kan.

Referenties, gebruikt bij deze calculatie
zonnepanelen:
https://www.zonnepanelen.nl/product/heckert-solar-320wp-monokristallijn-duitsland/ (Met uitgebreide 
beschrijving, Nederlandstalig)
https://www.sonnenshop.de/solarmodule/heckert-nemo-2.0-60-m-320-ar-a-blk 
Omvormers: 
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/stecagrid-10013-wechselrichter.htm 
solarbekabeling:
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/LAPPTHERM+Solar+H1Z2Z2-K+1x4+BK+Trommel.htm 
Wegen: 
https://www.wegenwiki.nl/Nederland#cite_ref-1 
p.s. De sites vermelden de reguliere consumenten prijs. Voor de berekening is hier een iets lager 
bedrag voor genomen. Voor een dergelijk project wordt uiteraaard best de fabrieken direct voor een 
speciale prijs benaderd.
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Uitvoering
bij voorkeur in samenwerking met meerdere kleinere partijen als in Nederland gevestigde 
onderaannemers, zodat het project direct bijdraagt aan kennisopbouw, verspreiding van de kennis.

Met vriendelijke groet,

Ron Spuijbroek
r  ontracer@protonmail.com   
06-1882 0772
beeld

Het gebied van de Gooi- en Vechtstreek.
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Hierboven een foto van de A27, bij de Zwaluwenberg ten zuiden van Hilversum.
De basisberekening gaat uit van 4 rijstroken en een smalle middenberm. Hier zijn zes rijstroken en 
een brede middenberm. Verderop over de A27 is een Portaal te zien met file displays. Dit portaal 
overspant met gemak de gehele breedte van de zes rijbanen, twee vluchtstroken, royale 
middenbermen etc.

Indicatief enkele foto’s voor de beeldvorming.

Enkele portalen. Deze dienen als basis. De lichtmasten zullen niet meer nodig zijn. 

Een schets van zonne-energiedak boven een snelweg. Deze opstelling is echter niet realistisch.
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Eveneens een schets ter beeldvorming. Deze lijkt echter niet praktisch, daardoor te kostbaar, en 
maakt geen gebruik van standaarden.
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Een bestaand dak, deze ligt boven een breed fiets- en wandelpad. Een situatie die later eveneens 
voor Nederland is te verkennen. Doordat er relatief weinig zonnepanelen per meter geplaatst 
kunnen worden, zal de investering/rendement minder gunstig zijn.

 

Een bestaande bermopstelling. Dit is minder wenselijk. Het is op veel minder locaties mogelijk. Bij 
aanrijding kans op ernstige verwonding. Bij bermen kunnen er minder panelen worden geplaatst.
Het is lastig met onderhoudswerkzaamheden. Het beperkt het vrije uitzicht.
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Een bestaande opstelling bij de vangrails. Geen optimale oriëntatie op de zon, veel beperkingen qua
plaatsing, kans op zonschittering voor weggebruikers en omwonenden.
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Zou “hoe kan Europa 55% CO2 besparen voor 2030?”  niet de betere vraag zijn? 

Klimaatverandering trekt zich al helemaal niets aan van landgrenzen.  

Focus op de grootste vervuilers;  alle lidstaten pakken die gezamenlijk 1 voor 1 aan, we beginnen met 

de bruinkool centrales. Maak een plan om die zo snel mogelijk te elimineren door in dat gebied de 

maatschappij niet te snel te elektrificeren ( wel doen dus) en zo snel mogelijk de opwekking 

vergroenen ( kan niet snel genoeg). Nederland en de andere lidstaten  helpt dus ook Polen om hun 

elektriciteit opwekking te vergroenen. Dat help veel meer dan gas ketels vervangen door 

warmtepompen in Nederland: 

- Gasketel: 90% efficiency , schone verbranding,  vervangen door warmtepomp die deels elektriciteit 

nodig heeft van onze CO2 producerende steenkool en gascentrales. Minder CO2 maar niet heel veel 

minder. 

Bruinkool centrale , “vieze” verbranding , 45% rendement, vervangen door een windmolen met geen 

uitstoot. Enorme verbetering. 

Dan op naar de volgende grootste vervuiler. 

Zo halen de member states  de 55% betaalbaar… 

Binnen Nederland zouden we ook een plan  kunnen maken om centrales te elimineren.  
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Geothermie in de regio Eemland

De regio Eemland bevindt zich in central Nederland 

en bestaat uit 7 gemeenten. Om aan de doelen van 

het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse 

Klimaatakkoord te voldoen, moeten deze 

gemeenten duurzame enegrie gaan opwekken en 

de woningen duurzaam verwarmten. Larderel 

Energy gaat geothermie inzetten om deze 

duurzame energieproducten te leveren. Hievoor 

worden zeven geothermiecentrales ontwikkeld in de 

regio, elk met 5 geothermiedoubletten. Hiermee 

wordt warmte van verschillende dieptes uit de 

ondergrond omhoog gehaald,  en gebruikt voor het 

opwekken van voldoende groene stroom en 

duurzame warmte om de hele regio te voorzien. 

De totale kosten voor het project zijn geraamd op € 4 miljard. Dit is inclusief de geothermiecentrales, de warmtenetten 

en de energierotonde. Tevens werken wij aan een tweede fase, waarbij de aangrenzende regio (Gooi en Vechtstreek) 

ook aangesloten wordt op het energiesysteem. Voor deze tweede fase zijn de kosten geraamd op € 1,7 miljard. Voor 

de regio Eemland is inmiddels een opsporingsvergunning vergeven door het ministerie van EZK, waarmee Larderel 

Energy het recht heeft om de ondergrond te onderzoeken en te boren. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is deze 

vergunning aangevraagd, we verwachten in januari 2021 deze te krijgen. Hiermee wordt het project verder 

opgeschaald, en meer duurzame energie geproduceerd. 

Wat is geothermie?

Geothermie maakt gebruik van warmte die van nature in de 

aarde voorkomt. Warm water wordt vanuit uit de ondergrond 

omhoog gehaald, de warmte wordt aan de centrale 

afgegeven en het afgekoelde water wordt weer terug in de 

ondergrond gebracht, op dezelfde diepte maar op 1,5 tot 2 

km afstand van de productielocatie. Een set van deze twee 

putten wordt een ‘’doublet’’ genoemd. De warmte kan in de 

centrale gebruikt worden om CO2-vrije elektriciteit mee op te 

wekken, of voor duurzame verwarming.

Door de grootschaligheid van het 

project, wordt snel extra kennis 

opgebouwd. Hierdoor neemt het 

risico af, nemende kosten af en 

worden de centrales 

gestandaardiseerd. Dit zorgt voor 

een verdere reductie is kosten en 

risico’s. Deze kostenreductie is 

nog niet meegenomen in de 

ramingen van € 4 miljard. 

Johan Herman de Groot

Directeur

johan@larderel.nl

+31 (0)6 53 40 50 55

Om de warmte naar de consumenten te brengen, 

wordt een energierotonde aangelegd. De centrales 

(oranje stippen in de afbeelding links) geven de 

warmte af aan die energierotonde (de oranje lijn), 

die de warmte daarna verspreidt over de bebouwde 

omgeving. Bij overdrachtstations wordt de warmte 

vanaf de hoofdinfra de wijk in gebracht, waar het 

gebruikt wordt voor verwarming en warm tapwater. 

De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het 

bestaande, landelijke elektriciteitsnet geleverd.

Voor de realisatie van het project is een consortium van 

ervaren partijen opgericht. Dit consortium bestaat uit 

Larderel Energy (projectontwikkelaar en -manager), 

HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen 

(zusterbedrijf van Larderel Energy en adviseur), Huisman 

Geo (Nederlands boorbedrijf met ervaring in geothermie in 

binnen- en buitenland), Well Engineering Partners 

(Nederlandse boorontwerper met veel ervaring in 

geothermie, zoutwinning en olie en gas), Vito (Belgische 

geologische dienst, heeft in Mol [dicht bij de Nederlandse 

grens] een eigen geothermiecentrale gebouwd), Firan

(dochter van netbeheerder Alliander gespecialiseerd in 

warmtenetten) en NetVerder (dochter van netbeheerder 

Stedin gespecialiseerd in warmtenetten). Het organisatie-

model is hier rechts zichtbaar.

Guus Cals

Specialist geohydrologie

Guus@larderel.nl

+31 (0)33 432 08 89
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“Sterk techniekonderwijs”

Les 1  Het project Stad aan ‘t Haringvliet

Een samenwerking tussen de scholen,

en de opleidingsbedrijven van Bouwmensen en Installatiewerk,  de gemeente en provincie
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Les 1.1  Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “  

RGO heeft van het rijk subsidie voor “Sterk techniekonderwijs” gekregen en 
doet nu ook mee  aan het plan “Stad aan ‘t Haringvliet Aardgasvrij” van de gemeente. 

Wat willen de scholen bereiken binnen het project  “Stad aan ‘t Haringvliet Aardgasvrij “ :

• De scholen willen de VMBO Bouw en Installaties  beter aan laten sluiten op de toekomst  en ook nieuwe
technieken leren bij het  verduurzamen van woningen in Stad aan ’t Haringvliet.

• De scholen willen een betere doorstroming van Vmbo-techniek naar Mbo-techniek .

• De leerlingen van het Vmbo en Mbo-techniek kunnen een duurzaamheidscertificaat halen als ze het project
“Stad aan t Haringvliet Aardgasvrij  opnemen hun portfolio.

• De scholen willen meer techniek-aanbod voor GL,TL en HAVO  door de onderbouwleerlingen ook kennis te laten
maken met dit project.
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Les 1.2. Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “

Waarom is het plan van de gemeente belangrijk en moeten we van het aardgas af ? 

1. De aarde wordt warmer en droger  en de zeespiegel stijgt doordat er broeikasgas CO2 vrijkomt bij 
het verbranden van kolen,olie en gas.  

2. Elektriciteit wordt nu opgewekt door kolen, olie en gas te verbranden. 

3. Er zijn nieuwe technieken om eindeloos groene energie op te wekken met wind en zon. 
Windmolens en zonnepanelen kunnen elektriciteit en waterstofgas produceren. 

4. Bij verbranden van waterstof om elektriciteit te produceren komt alleen water vrij !

1. Het rijk wil van in 2050- van het aardgas af, maar tot die tijd  overgangsmaatregelen nodig. 
kernenergie etc.
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les 1.3. Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “

Waar gebruiken we energie voor in Nederland? 

37% van de energievraag komt van  dorpen en steden:
• Ongeveer 2/3  daarvan is gas (verwarming, koken en warm water)
• Ongeveer 1/3 daarvan is elektriciteit (voor oven, tv en andere apparaten)

Omschrijving Percentage

1. Gebouwde omgeving 37%

2. Industrie 29% 

3. Verkeer en transport 27% 

4. Landbouw 7% 

Totaal 100

1

2

4

3
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les 1.4. Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “

Hoeveel energie produceren we nu in Nederland de komende jaren? 

Productie Aardgas:
Groen is Nederlands aardgas( gaat snel minderen)
Oranje  is buitenlands aardgas.
Blauwe  lijn is de vraag naar aardgas in Nederland

Productie Elektriciteit:
Paars   is Nederlandse kernenergie (heel weinig)
Blauw  is elektriciteit uit aardgas gemaakt
Groen  is groene elektriciteit (gaat groeien)
Grijze kleur is afvalverbranding  (niet veel)Pagina 26 van 66



Les 1.5. Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “
Wat willen we voor de toekomst op Goeree – Overflakkee in 2030-2050? 

1. In ieder geval  van het aardgas af en overstappen op elektriciteit en waterstof. De ontwikkelingen zijn
in gang, Stedin heeft 3 opties bekeken.

2. De meest voor de hand liggende is optie 3:  Minder vraag naar warmte (door te isoleren) en beperkt
waterstofgas te produceren, ook de minst dure oplossing.

3. We moeten daar nu mee gaan starten om het doel in 2050 te kunnen halen.

In ieder geval  noodzakelijk bij welke oplossing dan ook : 

1. isoleren van oudere woningen,
2. meer zonnepanelen en meer elektrische toestellen voor koken en  warm water,
3. meer warmtepompen voor verwarming,
4. Vanaf volgend jaar ook waterstof cv ketels voor verwarming.
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Les 1.6. Onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “
Wat willen we voor de toekomst op Goeree – Overflakkee in 2030-2050? 

Meest waarschijnlijke  oplossing voor de toekomst van Goeree-Overflakkee  is dus :
Er komt minder warmtevraag (dus veel isoleren) en er is straks beperkt waterstofgas 
beschikbaar

Dat zou - volgens de berekeningen van Stedin- betekenen dat op Goeree-Overflakkee in 2050,:

10270 woningen op elektriciteit moeten gaan verwarmen
15880 woningen op waterstofgas moeten gaan verwarmen 
870 woningen op biogas, pellets enzovoorts moeten gaan verwarmen 
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Les 1.7. Intro onderwijsproject “Stad aan ’t Haringvliet Aardgasvrij “
Wat zou dat voor de toekomst op Goeree – Overflakkee betekenen in 2050? 

Ingekleurde gebieden volgens Stedin
berekening :

Geel = verwarmen met elektriciteit
Blauw= verwarmen met waterstofgas
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“Sterk techniekonderwijs”
Een samenwerking tussen de scholen,

en de opleidingsbedrijven van Bouwmensen en Installatiewerk,  de gemeente en provincie
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NEEM NU DE PIJN VAN CO2 BESPARINGEN DOOR GEDRAGSVERANDERING 

Want anders halen we de klimaatdoelen niet. Geruststellende berekeningen negeren belangrijke 

delen van het energiesysteem en/of hanteren onwaarschijnlijke energie besparingen percentages. 

De vraag naar energie stijgt sneller dan duurzame elektriciteit groeit. Naast duurzame energie is 

beleid nodig voor efficiëntie en energiebesparingen. Beide ontbreken. Het energie systeem 

veroorzaakt circa 2/3 van de broeikasgassen. Omdat energie nooit verloren gaat, kun je het alleen 

omzetten van één vorm, bijv. gas,  in een andere vorm, bijv. warmte. Alleen tijdens die omzetting 

komen broeikasgassen vrij. Het ligt daarom voor de hand aandacht te geven aan die omzettingen.  

Daarbij zijn er drie mogelijkheden om bij energieomzetting minder CO2eq te krijgen: 

➢ Brandstof verschuiving naar brandstoffen die minder CO2eq uitstoten per eenheid energie, bijv.

door vervanging van kolen door gas. Het best is het gebruik van hernieuwbare CO2eq vrije bronnen

zoals wind en zon, maar die hebben wel grote landschappelijke/maatschappelijke effecten.

➢ Hogere efficiëntie bij de omzetting, zodat er per eenheid nuttig eindproduct minder CO2eq 

vrijkomt. Door gebruik van de best beschikbare technieken, restwarmte, WKK en goed ruimtelijk

planning kan dit effectief en efficiënt zonder grote maatschappelijke problemen ingevoerd worden

➢ Besparing van energiegebruik. Beter isoleren, warmte management in industrie en gebouw zijn

voorbeelden van technische besparingen die ‘eenvoudig’ zijn in te voeren. Moeilijker vindt men

minder reizen, verwarmen, verlichten, verzamelen, etc. maar zulke gedragsverandering helpt.

Het energiesysteem kun je zien als een zwarte doos met daarin een omzetting proces dat bij omzet- 

ting ook CO2eq uitstoot. Schoner, efficiënter en minder omzetten veroorzaakt minder CO2eq. Dat laat 

slechts 3 beleidskeuzes: welke brandstof? zet ik waar/efficiënt om? hoeveel moet ik dan besparen?  

De – end of pipe – milieumaatregel afvang en opslag van CO2eq  (CCS) vermindert effectief uitstoot. 

In “Bestemming Parijs” komt het woord “efficiëntie” 4 keer voor, waarvan 2 keer gerelateerd aan de 

EED. “Omzetting” wordt 2 keer genoemd, besparen 3 keer, altijd als resultante. Biobrandstoffen zijn 

20 keer, wind 16 en zon 11 keer genoemd. Terecht wordt gedragsverandering alle 10 de keren dat 

het genoemd wordt onvermijdelijk genoemd. Maar daarop gericht beleid ontbreekt.  

Klimaat verandering vormt de grootste uitdaging waarvoor de mensheid ooit gesteld werd. Het is 

een wereldwijd probleem dat alle mensen verbindt. In een complex web van oorzaak en gevolg, 

verspreid in ruimte en tijd. Lust en Last. De deken van broeikasgassen werd de laatste 150 jaar – 

steeds sneller – opgebouwd. Bracht ons een prachtige, maar onduurzame leefwijze.  Klimaat 

verandert nu al. Enorme belangen van enkele belanghebbenden. Enorme gevolgen voor allen.   

We hebben alle opties nodig. Dat concludeert iedere integrale doorrekening van het energiesysteem. 

Minder gebruik, efficiënter omgezet uit hernieuwbare brandstoffen met minder/geen CO2eq inhoud.  

Dus met biomassa, wind op land, zonneparken, kernenergie, CCS en nog wat minder populaire 

technisch oplossingen. En met grote gedrag aanpassingen. Omdat nu en binnenkort beschikbare 

technische oplossingen alleen te weinig zijn. Minder verwarming, minder spullen, minder mobiliteit, 

gecompenseerd door meer dikke truien, soberder leven en tevredenheid thuis.  

Daarvoor is nu beleid nodig. Een duurzame, aangename leefwijze moet nu ontworpen, beproefd en 

ingevoerd worden. Energie mag dan niet verloren gaan, beschavingen die het dom gebruiken wel. 

Kees den Blanken  Amsterdam Februari 2021  keesdenblanken@outlook.com 
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Duurzame oplossingen voor de Klimaatuitdaging RS20210206

In dit rapport zijn de thema’s van Het Klimaatdebat van 20210205 met acht politieke partijen bij De
Balie, verder praktisch uitgewerkt:

• Uitstoot Broeikasgassen;
• Veestapel, ammoniakuitstoot;
• Zelfstandiger Europa, rol Nederland;
• Stroomverbruik datacenters;
• Schiphol uitbreiden?;
• Trein als sterke mobiliteitsfactor;
• Verduurzaming Spoor;
• De Kolencentrales.

Uitstoot broeikasgassen.
De uitstoot in Nederland lijkt maar niet snel lager te willen gaan.
Het valt dan ook iedereen op dat nog slechts 5% van de daken van woningen en bedrijven nog maar
zonnepanelen heeft en windturbines op land niet erg populair zijn.

Bedrijven en woningbouwverenigingen zullen verplicht moeten worden om minimaal 10% voor 
2022 van hun eigen verbruik zelf op te wekken. ( En daarna in toenemend percentage) Enige 
uitzondering als aantoonbaar is dat dit niet mogelijk is door gebrek aan eigen ruimte of groot deel 
van de dag overschaduwd. De gemeentelijke afdelingen milieubeheer kunnen hier eenvoudig op 
handhaven.

Hiernaast is er enorm veel mogelijk. Zie hiervoor ook het bijgaand masterplan: zonnedaken boven 
infrastructuur als snelwegen en N-wegen. Hiermee kan per kilometer snelweg een vermogen van 
acht Mwatt !! worden opgewekt: het vermogen van een zeer grote windturbine.

Verderop bij de aanpak van Schiphol en de Spoorwegen zijn verdere verduurzamingen aangegeven.

Door deze te combineren is meer dan 60% zeer goed haalbaar.
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Veestapel, ammoniakuitstoot.

Er is een stevige discussie over ammoniakuitstoot.
Gelukkig komen er steeds meer innovatieve oplossingen en wordt de discussie genuanceerder.
Alleen al andere, gebalanceerde voeding doet al heel veel.
Door alle nieuwe ontwikkelingen lijkt overhaast handelen als ‘halveren’, afslanken en gedwongen 
sluiting erg voorbarig.

Daarbij moet dit ook Europees worden gezien. De uitstoot moet niet alleen primair op de bron 
worden bekeken, maar ook op de verbruiker.  De export wordt immers geproduceerd voor de vraag 
elders. Het behoort qua broeikasgas dus verrekend te worden met het land dat het consumeert.
Vele andere landen in Europa hebben nu eenmaal niet het sappige gras en de kennis die voor 
Nederland uniek is. Het zou zonder Nederland geïmporteerd worden uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika
moeten gaan komen, waarvoor vervolgens nog meer oerbos zal worden weggekapt: iets wat nooit 
meer terugkomt.

Nederland kan daardoor zijn kennis en innovatievermogen inzetten voor heel Europa. 

Duurzaam en milieuvriendelijk geproduceerd topkwaliteit vlees, zuivel, et cetera. Nederland kan 
daarmee een veel toonaangevender rol voor Europa bieden. 

Op de dieren, veeteelt, in ons eigen land hebben we directe invloed. Hoe andere landen er mee 
omgaan; we hebben helaas al vaak gezien dat die nog lang niet op het niveau van diervriendelijke 
omgang zijn als Nederland.
Door hier de boerenbedrijven verder te helpen verduurzamen, diervriendelijker te worden, schoner 
te produceren en vooral te helpen richten op innoveren, wordt Nederland duurzame koploper en 
voorbeeld voor Europa !

Daarnaast blijven we natuurlijk actief en hopelijk nog actiever, in het gezonder maken van de 
burger, o.a. door veel matiger te worden met vlees eten. Geleidelijk van Kwantiteit naar Kwaliteit.

Ook daarmee kunnen we de EU veel verder helpen vanuit een innoverende positie. 
Met stoppen en verbieden dwingen we andere landen in de EU alleen maar om het elders in te 
kopen, waar het beduidend minder diervriendelijk is: we dragen dan niet meer op de korte, niet op 
de lange termijn en zeker niet op grote schaal, bij aan een betere wereld voor de dieren en de 
mensen.
Wel door aan de bal te blijven en het spel goed te spelen: zo helpen we Europa sprongen verder.
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Zelfstandiger Europa, rol Nederland.
Op een aantal kritische infrastructuren is Europa en daarmee ook Nederland, steeds meer te 
afhankelijk geworden van niet-Europese landen.
Het wordt zaak dat deze positie wordt her-overwogen.

Bijvoorbeeld de medicijnenwereld, de farmacie.
Nu met Covid-19 is het nog duidelijker geworden. Daarvoor bleek het al met ‘de pil’, hart, 
bloeddruk etc medicijnen. China produceert primair de beste medicijnen voor zich zelf. Amerika 
kiest primair als het er op aan komt, voor zich zelf. Voor kostenbesparingen van slechts één cent per
tablet meer is de zorg verkwanseld en er amper meer eigen ontwikkeling, onderzoek, innovatie en 
productie. Nederland zal snel zijn farmacie productie weer moeten opbouwen. De zorgverzekeraars 
moeten door de politiek worden bijgestuurd dat medicatie van eigen bodem de voorkeur heeft.

De andere zeer grote verbeteringsslag die gemaakt moet worden, is die van medicijnen die ‘over’ 
zijn. Over van productie, productie met een verkeerde kleur, teruggave vanuit ziekenhuizen, 
apothekers, drogisterijen, particuliere en bedrijfsapotheken die terug ingeleverd worden, bijna of 
een klein beetje over de garantie-datum, etc.
Al deze miljoenen worden nu nog steeds vernietigd! Dit vanwege een ver verouderd ‘protocol’ en 
de angst-gestuurde actie van ‘er kon wel eens een mindere werking zijn’.

Nederland moet hierin het voortouw gaan nemen, durven te innoveren. Al deze medicijnen moeten 
namelijk niet vernietigd worden, maar kunnen uitstekend worden gebruikt in de zeer arme gebieden
in bijvoorbeeld Argentinië, Brazilië, andere Zuid-Amerikaanse landen, Afrikaanse landen, et cetera. 
Enerzijds uitstekend om die landen mee te helpen. Zelf meegemaakt dat in het Amazone gebied de 
lokale bevolking nog geen paracetamol had tegen de koorts.

In Nederland kan altijd nog een stichting, groep vrijwilligers, studenten uit de zorg etc worden 
betrokken om een voorselectie te doen. Samenwerking met BuZa en Artsen Zonder Grenzen. Kon 
ook wel eens een mooi gebaar zijn naar enkele armere landen waar we graag beter contact mee 
hebben. Ik zeg: Doen !
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Stroomverbruik datacenters.
Nederland heeft een zeer sterke digitale infrastructuur.
Dit wordt versterkt door de grote datacenters en diensten aanbieders.

Deze vergen echter een enorme hoeveelheid energie. De restwarmte is betrekkelijk: de warmte is 
laagwaardig, van lage temperatuur. Voor de industrie daardoor vaak niet bruikbaar. Hooguit als 
voorverwarming voor warmtepompen, die het van 30 naar 40 graden kunnen brengen. Goed voor 
een moderne top-geïsoleerde woning of bedrijfspand, verder is het al snel beperkt. Ook de afstand 
tot de warmteafnemer vergt lange leidingen die het rendement verder verlagen.

Het enorme stroomverbruik van datacenters wordt deels ‘groen’ afgenomen. Een stevige aanslag op 
de al beperkte hoeveelheid.

Er is echter een zeer fraaie mogelijkheid om dit door te ontwikkelen.
Bij voorkeur draait een datacenter op overbodige duurzame energie. Dat is het goedkoopst.
Die overschotten ontstaan in bijvoorbeeld Denemarken bij overschot windenergie, in Noorwegen 
door waterkracht, in Duitsland door de zon, in Frankrijk door kernenergie, in Spanje door de zon, 
etc.
We kunnen nu door zeer zware interconnectoren al die energie naar ‘onze’datacenters brengen, 
maar dit kan vele malen efficiënter. In de digitale techniek staat dit bekend als het ‘follow-the-sun’ 
principe. Dat doen call-centers, en ook datacenters kunnen dat. 
Door bijvoorbeeld in Polen, Roemenië, Griekenland, Italië etc satelliet-datacenters te plaatsen, 
voorzien van voldoende lokale duurzame energie op enig moment, kan vanuit Nederland zo de load 
via glasvezelverbindingen worden verdeeld en net die servers harder laten werken (en dus meer 
stroom verbruiken) naarmate er ergens in Europa meer duurzame energie in aanbod is. De know-
how, besturing, innovatie concentreert zich in Nederland. De satellieten zijn ‘lights-out’ datacenters.
Lokaal wel fysieke beveiliging, beheer van de duurzame energiecentrales en dergelijke, maar verder
is er niet veel nodig. Dat is ‘arbeid’ die dergelijke landen kunnen leveren.
Het vereist dat Nederland actief met dergelijke landen om tafel gaat en bijdraagt aan het 
verwezenlijken van een sterke Europese glasvezel infrastructuur. Zo wordt Nederland leidend in de 
verder digitalisering in Europa op datacentergebied. Die internationale sterke infrastructuur 
versterkt ook de Europese Unie, versterkt de markt, en betrekt ook de landen die nu nog wat 
achterstand hebben dichter bij Europa. Zo zal daar lokaal ook meer kennis gaan ontstaan en 
dergelijke arbeidskrachten hebben we ook in Nederland hard nodig.

Een niet gering voordeel is dat Europa een sterke eigen datacentercultuur krijgt. De kans dat Europa
voor digitale services sterk moet leunen op systemen van buiten Europa, of zelfs dat dataverkeer 
buiten Europa geleidt moet worden voor ‘bewerking’ is immers geen versterking van de Europese 
privacy en economie.
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Schiphol uitbreiden?
Verduurzamen willen we allemaal.
Ontegenzeggelijk is Schiphol een punt van aandacht in de klimaatdiscussie, de geluidsproductie, de 
luchtvervuiling et cetera. Ook is het een zeer groot economisch aspect.
Gelukkig zijn deze aspecten goed verenigbaar. Het vergt een mooi stuk innovatie en 
doorzettingskracht, ook van de politiek.
Die ontwikkelingen hebben diverse fases.

Openstellen Lelystad-Airport.
Voor de korte termijn is het deels verplaatsen van de overlast voor de metropool rond Amsterdam 
naar Lelystad-Airport mijns inziens een directe maatregel die direct effect heeft. Het behoudt alle 
economische voordelen en de overlast is voor het minder dicht bevolkte deel in de polder uiteraard 
lager dan het nu voor Amsterdam is. Zolang Lelystad Airport uitsluitend toerisme blijft bedienen en 
de zakenvluchten en goederen rond Schiphol blijft. Wel wordt dit m.i. gelijk een  bijzondere 
luchthaven...

Ontwikkeling Lelystad Airport.
Uiteraard mag alleen de opening van de luchthaven geen einde zijn van de ontwikkeling.
Er is echter direct meer nodig, niet in de laatste plaats om dit voor meer mensen acceptabel te 
maken. Dit hoeft geen water bij de wijn te zijn, maar biedt een innovatieve impuls die Nederland 
meer op de kaart zet.
Zo wordt Lelystad Airport:

• de eerste luchthaven die Uitsluitend gebruik gaat maken van duurzamer brandstoffen.
Initieel is dit bijmenging daarna volledig op bio-brandstof;, synthetische kerosine, daarna
uitsluitend op deze brandstof; Iedere air-line die hier landt, kan slechts alleen duurzame
brandstof tanken.

• De modernste stilste schoonste vliegtuigen gaat gebruiken;
• Ontsloten door een hoge snelheidsverbinding per trein, (25KV: dit wordt het nieuwe tracéé:

Kopenhagen, Hamburg, Bremen, Groningen Airport, Heerenveen, Lelystad Airport,
Schiphol, Rotterdam Airport, Brussel Airport, Parijs Airport, Madrid Airport) Het tracéé
Schiphol-Lelystad-Lemmer parallel aan de waterlijn: een geheel nieuwe supernelle lijn
zonder tussenstops.

• Voor omwonenden betekent dit meer werkgelegenheid, sneller vervoer, meerwaarde van
grond- en huizenprijzen, meer mogelijkheden voor verder ontwikkeling van het gebied,
horeca, uitgaansgelegenheden, hotels, minderruk op de randstad-huizenmarkt, et cetera.

• Voor Nederland wordt dit het innovatieve uithangbord voor Europa: zó ontwikkel je
duurzaam transport.

Financiering.
De reizigers zakelijk en toerisme, moeten geleidelijk meer gaan bijdragen aan de luchtvervuiling. 
Ook mag het een beter inkomsten model worden voor de overheid, om de enorme investeringen in 
de klimaatmaatregelen te kunne financieren op een economisch haalbare manier. Een geleidelijke 
verhoging van een toerismetoeslag, een BTW, een milieutoeslag, is evident.
De milieutoeslag moet daarbij een stuurmodel worden op de CO2 uitstoot van het betreffende 
vliegtuig, net zoals we met auto’s doen. Zo stuurt het model direct op een snellere vernieuwing van 
de vloot. Nederland gaat dit gewoon doen. Initieel met een wat lagerbedrag en parallel de 
afstemming zoeken met de omliggende landen, zodat er een redelijk gelijk speelveld ontstaat.
KLM heeft al de mogelijkheid om te boeken met een milieucompensatie, vrijwillig. Mogelijk is dit 
systeem eenvoudig te koppelen, zodat ook de andere luchtvaartmaatschappijen dit innen. Hiermee 
kan de vloot ook eerder worden vernieuwd. Oudere toestellen schuiven automatisch door naar de 
minder rijke landen in Europa en daarna verder. Zo ontstaat de stroom van vernieuwing.
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De toeslagen worden vervolgens in fases verplicht voor reizigers vanuit de overheid, frequent-
flyers, et cetera.

Voor de langere termijn wordt al wel geroepen over vliegen op waterstof. Dat zie ik voorlopig niet 
gebeuren. Hoe lichter een vliegtuig is, hoe zuiniger. Voor waterstof, in dezelfde verbrandingswaarde
als kerosine is een veelvoud nodig. Bovendien zijn hier zeer zware hoge druk tanks voor nodig. Een
combinatie die deze weg voorlopig niet mogelijk maken, zeker niet voor trans-Atlantisch etc. 

Bijmenging van minder schadelijke brandstoffen is wel een haalbare weg die al gelijk ingezet kan 
worden. Die kosten zijn echter hoger. Die meerkosten moeten uit een opslag gaan komen voor de 
reiziger. Dit kan al direct worden ingevoerd. Na enige tijd wordt alle brandstof op de luchthavens 
vervangen door de milieuvriendelijker variant: zo wordt de hele luchtvaart duurzamer, ook de 
buitenlandse maatschappijen.
Daarnaast is er de mooie ontwikkeling van synthetische kerosine. In januari 2021 is er een goede 
proefvlucht mee geweest. Er is echter een enorme hoeveelheid duurzame elektriciteit voor nodig.
Gunstig is dat deze productie zeer flexibel kan worden ingericht door gebruik te maken van energie-
overschotten om de internationale markt.
Nog lange tijd zal de luchtvaart gebruik blijven maken van verbrandingsmotoren. Het is dus zaak 
een lange termijn oplossingsrichting in te zetten. Dit wordt de vliegveld-hub op zee.
Dit wordt een zeer innovatief eiland, waar ook alle andere infrastructuur op wordt gekoppeld van 
windturbines, zware container overslag/scheepvaart, marine, duikboothaven, etc. Dit eiland wordt 
gekoppeld met hoge snelheids-tubes/hyperloop’s naar Nederland, Schotland/Engeland, Denemarken
en Noorwegen. Het eiland wordt direct een grote getijde-energiecentrale.

Hiernaast is het zeer dringend zaak dat Nederland de transportfunctie veel verder moet verbeteren 
dan nu het geval is. 
In het debat wordt terecht de trein genoemd, die veel Europees--lokaal transport 100% duurzaam 
kan bieden. Hier moet zo snel mogelijk veel meer op geïnvesteerd worden, mede omdat deze 
aanpassingen flink tijd kosten om te realiseren. Nederland is op enkele aspecten in het treinvervoer 
namelijk het sukkeltje van Europa op dit vlak, hieronder de toelichting van wat daar nodig is.

Wat met Lelystad wel essentieel is, is dat de verkeerslijnen nooit over de Veluwe en Overijssel 
gaan, maar eerst hoogte winnen boven het ijsselmeer en zoveel mogelijk boven zee verplaatsen. 
Afhankelijk van de mate van geluidsproductie zouden de stilste modernste toestellen wellicht wel in
glijvlucht met minimale uitstoot over de Veluwe ded aling inzetten, kunnen aankomen, landen.
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Trein als sterke mobiliteitsfactor.
Om de luchthavens duurzamer, efficiënter te krijgen, is een vele malen sneller en efficiënter spoor 
noodzakelijk. Het is al te vaak gezegd: hier de praktische uitwerking.
De luchthavens in Nederland moeten een zeer snelle onderlinge verbinding krijgen.
Ook is die snelheid nodig vanuit alle grotere plaatsen per trein.
Eveneens is dit dringend nodig vanuit alle havens en industriegebieden.
Zo kun je de positie van de Maasvlakte enorm versterken door snelle treinverbindingen naar het 
achterland, andere kleinere havens, industriegebieden die nu dreigen te versnipperen. (Neem 
bijvoorbeeld Sas van Gent/ Dow Chemical, dat kan veel sterker opleven door betere verbindingen.)
Regionaal zijn verder verbeteringen nodig; die ontwikkeling is al bezig met de nieuwe openbaar 
vervoer concessies: steeds meer bussen etc.  worden al veel zuiniger en schoner door hybride, 
waterstof en elektrische bussen.
Speciale aandacht is dringend noodzakelijk voor de havens. Met de sneeuwval in februari 2021 lag 
de haven 4 dagen geheel stil qua treinverkeer, waardoor fabrieken ernstig in de problemen komen.
Ook ontstaan er veel meer regionale deelauto organisaties (bijv de HETcooperatie.nl) met volledig 
elektrische auto’s. 

Met dat de treinen veel sneller worden, meer capaciteit krijgen, wordt de luchtvaart geleidelijk  
minder belangrijk voor Europees transport. Daar er echter gelijk distributiehubs van gemaakt zijn 
met de hoge snelheidstreinen en met de andere vliegvelden, gaat de transportfunctie van goederen 
en personen ongehinderd door: er is geen desinvestering maar een continuerende ontwikkeling. 

De leuke Uitdaging
De treinen in Nederland lopen al lange tijd tegen problemen aan die voortgang al lange tijd 
belemmeren. Er is een impasse ontstaan die vanuit de politiek moet worden doorbroken.
Dit komt door de zeer sterk verouderde bovenleidingspanning. Nederland kent nu NEGEN 
verschillende bovenleidingspanningen/structuren. Deze berusten vrijwel allemaal nog op de oude 
waarde van 1500 Volt gelijkspanning. We zijn de enige nog die hier nog zo volop gebruik van 
maken. Dit leidt tot grote rendementsverliezen, meer slijtage/onderhoud, meer kosten. Ook is het 
daardoor niet compatible met internationale verbindingen. Hoe meer vermogen treinen nodig 
hebben, hoe lastiger dit gaat met deze sterk verouderde spanning. Ook bij het bestellen van nieuwe 
treinstellen is het voor Nederland altijd maatwerk: meerkosten. Feitelijk wil je een Europese 
Standaard met een universeel onderstel en per land desnoods keuze in de vormgeving van de 
opbouw, kleur, bankjes, etc. Sterke verkorting levertijd, minder werk in specifieke ontwerpeisen, 
minder lange testtrajecten, etc. Zo maak je transport ook goedkoper, kosten efficiënter.

Hoe gaat Nederland naar een EU standaard waarde komen:
Hier zijn de volgende standaard uitgangspunten voldoende voor om die beweging te starten:

1. Alle verbindingen die hoge snelheden nodig hebben worden de standaard 25.000 Volt
leidingen.

2. Alle overige verbindingen worden 3000 Volt DC, te beginnen bij die verbindingen die nu
problemen hebben met het hebben van voldoende vermogen, storingen hebben of aan
vernieuwing/groot onderhoud zitten.

3. Alle dieseltreintrajecten worden geëlektrificeerd volgens bovenstaande aanpak;
4. Gelijktijdige invoering bij alle wijzigingen van het E-RTMS trein beïnvloedingssysteem.
5. Alle spoortracéés die zo op hun ‘nieuwe station’ aan komen, worden direct voorzien van

zonnepanelen-overkappingen over de infrastructuur. Dit levert lokaal direct energie en dekt
bovenleidingen af tegen weersinvloeden: een betrouwbaarder spoor.

Door het op deze wijze gefaseerd aan te pakken, vallen de kosten van ander onderhoud er tegen 
weg, is het een zeer haalbaar project.
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Met de 25KV lijnen worden snelheden van 300 km/uur ‘gewoon’: Maastricht(airport)-
Groningen(airport) in een klein uurtje. Dit levert zoveel voordelen op: studeren in Groningen, 
wonen in Limburg, Wonen rond Groningen, werken bij Chemelot, enorme besparingen op niet-
rendabele reistijd, veel minder wegverkeer, verdeling van vliegverkeer: een mega economische 
boost.
Er zullen nieuwe tracees nodig zijn. Eerder is het tracee Schiphol Lelystad-Groningen al genoemd. 
De ander wordt Maastricht-Airport/Chemelot, Direct naar Groningen. Beide zijn geheel nieuw. 
Deze gaan niet met 300 km/uur meer dwars door het Single Point of Failure van Utrecht Stad. Het 
vormt daarmee een veel storingsarmer netwerk en creëert omleidingsroutes. Utrecht behoudt 
uiteraard wel de functie voor de vele andere spoorverbindingen die allemaal op 3000Volt gaan 
werken.

Met deze slag ontstaat eindelijk de noodzakelijke innovatie en wordt het spoor een serieus 
alternatief voor ander vervoer als vervoer over de weg en de lucht.
Daarbij is het dringend noodzakelijk dat we dit (parallel/niet afwachtend) direct met Duitsland, 
Denemarken en België-Frankrijk doorzetten, zodat het succesvol een keuze vormt naast vliegen op 
de korte afstand. Uiteraard direct volgen op verdere vertakking, versnelling binnen Europa. Zo 
kunnen we met de trein ‘s middags een koffie doen in Italië en ‘s avonds gewoon weer thuis zijn.
Qua levensvreugde geheel duurzaam en economisch een enorme impact! 

Door dit te doen via de 25 KV infrastructuur, kan deze infrastructuur ook bijdragen aan een verdere 
stroomverdeling. Het 25KV net kan een deel worden van een internationaal stroom-
transportnetwerk. Niet zo fors als TenneT nu doet met de interconnectoren, maar zeker wel nuttig. 
Als de zon volop schijnt in Duitsland, kan met een goede flexibilisering, verdeling (Artificial 
Intelligence gestuurd) een hoge snelheidstrein in Nederland optrekken op de energie uit Duitsland.

Het is ook zeer dringend noodzakelijk om een andere reden. Iedereen kent de China Belt&Road 
trajecten. In Zuid en Zuid-Oost Europa ‘investeert’ China in transport-ontsluiting. Dat is uiteraard in
het eigen strategische belang van China. China eist in ruil de eigen-beschikking over de 
infrastructuur, de te ontwikkelen havens, investeringen/eigendom/zeggenschap over de zakelijke 
infrastructuur, politieke invloed. Met de grote invloed in havens, verminderd ook de ontwikkeling 
voor de eigen defensie: een lokale militaire haven van het eigen land ontwikkeld niet zo snel en 
sterk als de Chinese handelshaven. Zo zet het voor eeuwen de voet tussen de deur, ten koste van de 
eigen ontwikkeling, innovatie en kracht van Europa.

Europa kan dit tij keren door zelf veel innovatiever en meer strategisch te leren werken. 
Bijvoorbeeld door ook te investeren in Zuid, Oost en Zuid-Oost Europa met uitstekende 
treinverbindingen, glasvezel voor goede Internet en handelscommunicatie. Daarmee trekt je 
dergelijke landen dichter bij de voordelen van Europa, beter transport, betere marktontwikkeling. 
Die ontwikkeling hebben die landen hard nodig, óók om de omslag naar klimaat-neutraal te kunnen 
maken.

Pagina 39 van 66



Verduurzaming Spoor.
Mooi is dat de Nederlandse Spoorwegen al 100% duurzame energie inkoopt. Daarmee zijn we er 
echter nog lang niet: het kan en moet snel veel beter.

Diesel.
Een aanzienlijk aantal treinen rijdt nog steeds op diesel, slechts driekwart is geëlektrificeerd. Dit 
moet vervangen worden door geëlektrificeerd spoor. Die verbindingen liggen veel in het Oosten en 
Noorden van Nederland. ‘het boemeltreintje’. Dat is een groot verlies, omdat deze verbindingen 
geleidelijk moeten worden doorgetrokken over de grenzen van ons kleine landje. Dit worden prima 
goederen/container transport verbindingen, die daarmee de hoge snelheidsverbindingen via rails 
voor reizigers ontlasten. Ander vormen als waterstof zijn daardoor ook niet relevant voor 
vervanging van de diesellocs.
Dergelijke gebieden worden daarmee verder ontwikkeld tot container op- en overslag in goedkope 
gebieden die ontvolkt zijn geraakt en voor goederen overslag naar lokale pakketdiensten.
Zo koppelt de trein eindelijk weer op distributiecentra, die nu helaas volop geconcentreerd worden 
langs snelwegen.
Idealiter koppelen de distributiecentra met de treinen ook op binnenvaart havens.

Zonne energie voor de trein.
De trein rijdt dan wel duurzaam qua inkoopcontract, maar wekt zelf vrijwel niets op.
Dit beeld is helaas niet heel uniek voor de Spoorwegen: slechts 5% van de woning en bedrijfsdaken 
bevat nog maar zonnepanelen. Bedrijven moeten een verplichting krijgen om minimaal 10% (voor 
nu) van het eigen verbruik zelf op te wekken. (Enige uitzondering te verkrijgen als het echt niet 
mogelijk is door bijv. langdurige schaduwvorming.)
Pro-rail beschikt over enorme oppervlakten, boven de sporen én boven emplacementen.
(We hebben NS eens benaderd met een dergelijk plan bij remise Crailoo/Hilversum maar zeer 
afhoudend. NS koopt erg groot in, heeft een scherpe prijs maar blokkeert daardoor in verder 
investering. Het lijkt dan op korte termijn daardoor niet kostenefficiënt.) Echter alle kosten die de 
Spoorwegen zelf heeft door vertragingen, uitval van het spoor door weersinvloeden op bovenlijnen 
en wissels is enorm, zeker als daar ook de schade door gebruikers, reizigers en goederen, 
toelevering van bedrijven en grondstoffen toelevering voor fabrieken wordt mee gecalculeerd over 
de hele logistieke keten. Dan is er ineens over duidelijk dat de Nederlandse economie hier sterk 
geld op verliest. Een zonnedak, overkapping voorkomt dat weersinvloeden zoveel invloed hebben. 
Daarnaast zijn er nu een aantal ‘hotspots’ van problemen rond de infrastructuur, omdat op steeds 
meer punten niet voldoende stroom geleverd kan worden. Machinisten moeten ’voorzichtig’ 
optrekken, niet gelijktijdig met een andere locomotief en zeker niet als er een TGV gaat optrekken. 
Dit wordt handmatig door machinisten opgevangen, en qua vertrektijden op vele stations 
meegerekend: constant omgaan met beperking. Bij het herstel na een vertraging, storing etc kan 
daardoor ook niet zo snel hersteld worden. Dit komt door een ingeslapen bovenleidingspanning, 
structuur, uit 1900. Beschamend en internationaal bizar dat in heel Europa zowat alleen Nederland 
op zo’n systeem zit. Het is knap dat de spoorwegen hier al zo lang toch redelijke prestaties heeft 
kunnen halen, maar het zit nu volledig begrenst: hier meegaan we treinen niet met 300 km/h laten 
rijden, kan er logistiek niet veel verbeterd worden. Daardoor zie je steeds meer pakketdiensten, etc 
gebruik maken van distributiecentra langs snelwegen: allemaal enkele diesel vrachtwagens met 1 
containertje, terwijl een trein met 25KV bovenleiding er 200 kan vervoeren.

Welnu, dat is eenvoudig oplosbaar: de NS/Prorail heeft 7000 km spoor, de breedte  per spoor biedt 
ruimte voor minimaal twee panelen á 1,6 meter ( in de lengte). Panelen zijn één meter breed. Op 1 
kilometer dus 2000 panelen van 325 Watt=650KWp. Per kilometer levert dit per spoorbreedte dus 
650KWatt op. Over alle sporen (minus stukken waar het niet zinvol is vanwege constructie of 
schaduwwerking) 7000*2000*500W=4,5 GigaWatt: het equivalent van 4 conventionele centrales of
1000 windturbines van 4MegaWatt. Daar het meeste treinverkeer overdag is, eigenlijk een no-
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brainer. De NS/Prorail wordt energieproducent. Daar dergelijke installaties 30 jaar ongestoord 
meegaan, kan het treinverkeer een stuk goedkoper worden. Investeringen die zich zeer royaal 
terugverdienen.
In de praktijk kunnen ook de spoorbermen nog worden meegenomen,dit is een voorzichtige 
indicatie. Het schermt bovendien de bovenleidingen af van weersinvloeden: minder storingen, 
minder onderhoud, langere levensduur. Het schermt de wissels af: minder vervuiling, sneeuw/ijzel: 
minder verwarmingskosten, minder onderhoud, minder storingen. Het schermt ook de treinstellen 
wat af: de treinen blijven ‘s zomers koeler: minder airco nodig, minder ellende bij stilstaande 
treinen. Win-Win-win. 
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Praktische innovatieve oplossing.
Er is een zeer innovatief bedrijf, van TU-Delft afkomstig ( http://www.pr-electronics.nl/ )
die is gespecialiseerd in hoog-vermogens electronica. Zij kunnen omvormers maken, waardoor 
zonnepanelen energie direct op de bovenleidingen gekoppeld kunnen worden.
Als we dit direct doen op de 3.000 Volt en de 25 KV bovenleidingsspanning, ontstaat hiermee een 
enorme nieuwe, innovatieve markt. Ook de armere landen in Europa kunnen zo direct de stap 
maken naar duurzaam elektrisch treinverkeer.
Treinen vragen enorm veel vermogen bij het optrekken vanuit stilstand. Vervolgens komt hierbij de 
flexibiliseringsslag: naarmate er meer duurzame energie is, kunnen meer treinen gelijktijdig 
optrekken. Ze kunnen bij afremmen terugleveren op het (bovenleiding-) net. ( Met de oude huidige 
1500 Volt kan dat bijna niet.). Is er minder zonne--energie kunnen treinen iets rustiger optrekken en 
meer kort na elkaar.  Door die flexibilisering dalen de stroom-inkoopkosten en is er meer duurzame 
energie nuttig gebruikt. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenleiding
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De Kolencentrales.
Er is gedoe rond de RWE kolencentrale in de Eemshaven. Hierbij de oplossing.
Om aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen te voldoen, willen we de bijtelling van de RWE 
centrale snel afbouwen.
Deze is echter hypermodern en heeft nog een hoge waarde.
Net als bij alle andere handelszaken die we doen, neem bijvoorbeeld onze huidige bussen van het 
steekvervoer, worden deze normaliter doorverkocht aan andere landen in de EU die het wat minder 
breed hebben en zo ook al een flinke verbeteringsslag kunnen maken.
De huidige bussen die nu in een concessieslag verdwijnen, zijn bussen van vaak nog geen 10 jaar 
oud en voldoen aan de Euro-4 en 5 normen, hebben roetfilters, zijn veel zuiniger, et cetera.
In Europa is Polen een land dat het economisch niet zo goed heeft.
Polen heeft wel een zeer grote natuurlijke voorraad kolen.
Polen heeft daarom zo’n 315 kolencentrales en bouwt nog nieuw.
( Ter vergelijking, China heeft er 2.769 )
In heel Europa zijn vele honderden kolen centrales vanaf 2010 al niet meer gebouwd en worden 
bestaande uitgefaseerd. 
Idealiter kan ‘onze’ RWE centrale dus het beste naar Polen worden verhandeld.
Daar kan het een sterk verouderde, zeer vuile, centrale prima vervangen: er is direct flinke 
klimaatwinst.
Een oude kolencentrale haalt net 20% rendement, een moderne haalt 50% en is veel schoner.)
Het gaat daarbij van onze CO2-balans af en het verbetert die bij Polen: win-win.

Financieel scheelt het ons een kostenpost voor vervroegde sluiting: een bedrag dat wij goed kunnen 
gebruiken voor de verbetering van het spoor.

Nu is het verplaatsen van een hele kolencentrale, de opslag, aanvoerlijnen, personeel, et cetera geen 
sinecure.
Dit kan tijdelijk opgelost worden door hier mee om te gaan zoals we met de Caraïbische gebieden 
hebben gedaan. Sommige zijn zelfstandiger, andere zijn een tropische gemeente van Nederland 
geworden.
Zo kan het fabrieksoppervlak heel krap rondom de centrale worden verhuurd/ geleend gepacht aan 
Polen. De centrale blijft hier staan. De energie moet vervolgens via de TenneT- Interconnectoren 
naar Polen worden getransporteerd voor een economisch tarief. Het zal tijdelijk zijn, daar Polen het 
liefst de eigen kolen gebruikt als brandstof. Kolentransport van Polen naar Nederland en de energie 
weer terug is op de langere termijn duurder.

Er is berekend dat door goede Interconnectoren in Europa we door een betere verdeling van 
duurzame energie, we elf kolencentrales versneld kunnen uitfaseren. Deze slag is een concrete stap 
in die Europese verduurzaming.
Tevens is dit een goede stap in de handelsbetrekkingen met Polen. In d deal kan wellicht worden 
meegenomen dat Polen ook deel  ‘betaald’ door enkele velden met zonnepanelen aan te leggen. 
Liefst van Europese makelij.
Overigens investeert Polen ook in duurzame energie. Zo’n 20 GW komt inderdaad uit 
kolencentrales, maar ook 2GW al uit waterkracht (en energieopslag in stuwmeren) en 6 GW uit 
windparken.

Achtergrondinformatie:
Febr2017: 315 stuks in Europa https://www.fluxenergie.nl/315-kolencentrales-europa-2030-
sluiten/?gdpr=accept
100en centrales al niet meer gebouwd. https://www.trouw.nl/nieuws/is-de-nieuwe-kolencentrale-in-
duitsland-de-laatste-in-west-europa~be334550/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
china: 2769 centrales in bedrijf, polen 179 kolencentrales.
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waterbed effect: https://www.wattisduurzaam.nl/22714/energie-opwekken/fossiel/is-het-wijs-de-
nederlandse-kolencentrales-als-allerlaatste-te-sluiten/
https://www.energie-experten.org/news/erste-steinkohlekraftwerke-werden-2021-stillgelegt
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kraftwerken_in_Polen
RS20210205 

Contactgegevens:

Ron Spuijbroek
Rontracer@protonmail.com 
06 – 1882 0772
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Energiemasterplan Zonnesnelwegen

Voorwoord

Voor de RES Gooi- en Vechtstreek is dit Energiemasterplan Zonnesnelwegen opgesteld, met als 
doel om de energietransitie te versnellen.
In het kort beschrijft dat plan het plaatsen van zonnepanelen boven de A1 snelweg binnen het 
Gooise gebied.

In de eerste behoudende berekening komt dat uit op een praktisch te realiseren volume van 180.000 
panelen. Als basis is gerekend met twee rijstroken per rijrichting.
Verder optimaliserend blijken er op grote stukken van de A1 veel meer rijstroken te zijn en kan er 
aan de zijkant van het zonnedak nog een schuin aflopende strook worden geplaatst.
Daarmee komt het op een totaal van 300.000 panelen over effectief 10 km snelweg.
De A1 is echter niet de enige snelweg; er is ook de nog langere A27 in het Gooi. Deze biedt 
mogelijkheden voor 450.000 zonnepanelen. Door ook nog parkeerhavens mee te nemen breidt dit 
nog verder uit. Voor de hele Gooi- en Vechtstreek zijn plm 800.000 zonnepanelen relatief eenvoudig
te plaatsen. Dit komt al zeer dicht in de buurt van de 900.000 die er uiteindelijk vanuit de RES 
nodig zijn. Op deze manier is de Gooi- en Vechtstreek zonder slag of stoot klaar. Met een minimum 
noodzaak voor windturbines op land. 

In een korte vuistregel levert een snelweg zo een vermogen op van 8 MegaWatt per kilometer 
snelweglengte. Ongeveer het equivalent van een zeer grote windturbine.

Nederland beschikt over een groot wegennet. Qua snelwegen, maar ook een aantal N-wegen komen 
zeker in aanmerking.

Alleen al de rijkswegen leveren zo tien keer meer duurzame energie op dan alle windturbines op zee
en op land die er nu staan. Windturbines blijven uiteraard wel nodig voor alle nachten en de zon-
arme perioden. Er zal meer nodig zijn op het vlak van de flexibilisering van het energieverbruik en 
de mogelijkheden van energieopslag zullen verder uitgebreid gaan worden.

Dit concept is universeel toepasbaar voor heel Nederland. Daar waar bevolkings- of 
industrieconcentraties zijn, zijn meer snelwegen en autowegen, de ‘A-’en de ‘N-’wegen. Uiteraard 
ook provinciale en gemeentelijke wegen. Het concept an sich kan uiteraard ook voor spoorwegen, 
waar een afzonderlijk plan voor is. Of wel, daar waar het energieverbruik is, is lokaal direct 
duurzame energie op te wekken.
Het vereist dus geen zware uitbreidingen van het elektriciteitsnet: zoveel mogelijk lokaal de energie
in-koppelen op het elektriciteitsnet, daar waar het verbruik is.

Door hiervoor een basisontwerp te maken, en dit ‘open source’ te publiceren, vrij te geven, kan dit 
door iedere plaatselijke constructeur worden opgebouwd. Het vergt geen grote 
aanbestedingstrajecten etc en versterkt lokale economie, biedt meer draagvlak. 
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Het is een zeer overzichtelijk project, relatief weinig stakeholders. Het maakt gebruik van ‘verloren’
grond die verder nergens voor geschikt is. Er wordt geen grond onttrokken aan natuur, ontspanning, 
landbouw, veeteelt, bebouwing. Ook bereidt het gelijk al voor op de groei van elektrisch vervoer.
Voor de opbouw worden de reguliere, veelal internationaal, goedgekeurde portalen als basis 
gebruikt. Door de modulaire constructie is het zeer schaalbaar en ook in andere landen in de EU 
toepasbaar.

Bijzonderheid is dat hierbij geen landbouwgronden worden onttrokken aan de economie, 
samenleving. Ook geen ellenlange vergunningstrajecten voor plaatsing van windturbines, geen last 
van monumentenzorg, langdurig gezoek naar bedrijfspanden en woningen die steeds een paar 
panelen plaatsen. Regelmatig blijken veel van die kleine installaties ook niet voldoende 
(cyber-)veilig, iets dat met zo’n nieuw grootschalig project (eindelijk) goed gedaan kan worden, 
inclusief borging dat de subsidies, kennis, ervaring, opbrengsten blijven bijdragen aan de 
Nederlandse economieën weer kunnen worden geherinvesteerd in volgende duurzame energie 
projecten. Daarnaast is uiteraard ideaal dat dit plan zeer schaalbaar, gefaseerd uitgevoerd wordt. Net
hoeveel budget, tijd, etc is kan verder worden uitgebreid. 

Nederland kan hiermee een flinke inhaalslag maken en internationaal toonaangevend worden in de 
snelheid en eenvoud in de energietransitie.

De originele uitwerking voor de Gooi- en Vechtstreek is onderstaand toegevoegd. (Let wel, deze is 
op basis van een ‘zuinige’ berekening: slechts twee rijstroken per rijrichting en zonder verder 
optimalisatie als extra panelen aan de zijkant van de overkapping.

Is dit dan zo eenvoudig? Het principe zeker. Uitdagingen of bedenkingen zullen er ook zijn. Die 
waren er ook met de eerste windturbines, de Deltawerken, etc. Die uitdagingen zijn er om te 
verkennen. De wegen hebben immers ook natuurbruggen, fietsbruggen, voetgangersbruggen en 
portalen. Met elkaar zijn die uitdagingen te verkennen en op te lossen. Enorme zonnedaken bestaan 
al en worden steeds meer toegepast. Nu nog wat breder durven toepassen en een flink 
energieprobleem is opgelost.

Altijd bereid om verder mee te denken, kennis en ervaring toe te voegen. 
De lezer wordt bij deze verzocht alle informatie, aanvullingen etc. aan de schrijver terug te 
koppelen. Dit leidt tot uitgave van nieuwe versies. Zo wordt de kennis en ervaring verder verhoogd 
tot nut van ieder.

Met vriendelijke groet,
Ron Spuijbroek, rontracer@protonmail.com 06-1882 0772
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RES Gooi- en Vechtstreek
Globale uitwerking zonnepanelen over de A1-autosnelweg in de Gooi -en Vechtstreek.

Inleiding
De Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Zuid, en met name het gebied van de Gooi- en
Vechtstreek geeft terecht aan dat er in deze regio een uitdaging is om de energietransitie te laten 
slagen.
Er zal creatief gezocht moeten worden en investeringen worden gedaan om dit snel op orde te 
brengen.
Die snelheid van plaatsing is met bijgaand voorstel goed mogelijk. Dit voorstel geeft de 
mogelijkheden aan van het plaatsen van zonnepanelen over de A1-autosnelweg, voor het gedeelte 
dat deze weg door het Gooi gaat.
Het plaatsen van een windmolen is bijzonder complex, vele vergunningen, afstemmingen, te 
verwachten bezwaren: er zijn in Nederland bij plaatsing op land trajecten bekend van meer dan 12 
jaar voor de plaatsing van slechts enkele windmolens.

Voor  het plaatsen van zonnepanelen is voor de Gooi- en Vechtstreek berekend dat er, samen met 
andere maatregelen, ruim 900.000 zonnepanelen noodzakelijk zijn.
Dat is een bijna onvoorstelbare hoeveelheid en dekt nog maar slechts een deel van het benodigde 
vermogen. Daarbij is de uitdaging om vele bedrijven, woningen utiliteitsbouw met maatwerk met 
zonnepanelen te installeren een uitdaging. Er is dus meer nodig: bij deze:

Het Plan: 180.000 zonnepanelen op de A1 (deel Gooi- en Vechtstreek).
Hierbij is een plan uitgewerkt om de A1-autosnelweg te voorzien van zonnepanelen. Dit plan biedt 
van alle het meest directe effect, in één project.
Dit resulteert in de plaatsing van 180.000 zonnepanelen over de A1-autosnelweg, op het traject door
de Gooi- en Vechtstreek.
Dit levert direct 20% van de totale hoeveelheid die voor deze regio noodzakelijk is.
Deze zonnecentrale levert een vermogen van 54MWatt.

Het biedt vele energetische voordelen:
• de regio voldoet, bij plaatsing aan de planning om tegen 2030 900.000 panelen in productie

te hebben (mits binnen 2 jaar gerealiseerd);
• Het vormt een duidelijk signaal aan vele andere regio’s: dit is haalbaar, mogelijk en

financieel rendabel;
• Deze plaatsing is snel te realiseren: het levert geen problemen op met natuurgebieden,

geluidsoverlast, et cetera;
• deze plaatsing levert vrijwel geen hinderlijke zichtbaarheidsproblemen op;

Daarnaast biedt het veel voordelen voor omwonenden en de fauna in omliggende gebieden:
• Er is minder verspreiding van verkeersgeluiden,
• minder stof,
• minder ongelukken met sirenegeluiden, minder opstoppingen, files, etc.
• Nu dringen de verkeersgeluiden ver door in omliggende woonwijken en natuurgebieden.
• Ook ‘s avonds met de voertuigverlichting is er een continue verstoring. Dat wordt direct

veel minder.  Nederland is één van de meest verlichte landen teer wereld!
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Het biedt voor de wegbeheerder aanvullende voordelen:
• de snelweg-overkoepelende constructie biedt vele mogelijkheden voor het waar gewenst

apparatuur te plaatsen: file-begeleidingssystemen, rijbaan besturing, rijbaan afsluitingen,
videocamera’s, et cetera. Normaliter kost dit snel een ton per constructie, speciaal maatwerk,
dure bekabelingstrajecten om er voedingsspanning naartoe te brengen, et cetera.

• Verlichting kan nu onder het zonnedak met meerdere lichtere, kleinere vermogen, LED
armaturen worden voorzien: een meer gespreid licht, minder licht-donker verschillen. Het
onderhoud aan alle verlichtingsmasten en bekabeling langs het hele traject vervalt. Storing
aan een  verlichtingsarmatuur valt daardoor namelijk veel minder op: er is minder
vervanging nodig: alles gewoon ‘opstoken’ tot 50% defect is. Dit biedt vervolgens ook een
kostenefficiënte manier voor intelligente dynamische rijwegverlichting. Op basis van de
mate van daglicht, schemer/nacht, aanwezigheid van voertuigen is de verlichting uit of
gedimd aanwezig. Tijdens spits of calamiteiten is dat rijweggedeelte vol verlicht. Met een
dergelijk zonnedak is dit zeer eenvoudig te realiseren.

• Het biedt grote voordelen voor de politie. Nu zijn snelheidscontroles kostbaar, kosten veel
mankracht. Bovendien, zodra er een surveillancewagen staat, is dit via app’s als
‘Flitsmeister’ binnen enkele minuten bekend. Via een lange overkoepelende constructie
kunnen eenvoudig, goedkoop en 7x24h snelheidscamera’s worden geplaatst en al dan niet
worden geactiveerd: het wegverkeer wordt er rustiger, veiliger van: minder
verkeersslachtoffers, ongelukken, vertragingen, files, etc.

• De dakconstructie schermt het rijdek af van vele weersinvloeden: de zon straalt er minder
op, het asfalt gaat veel langer mee. Ook regen, sneeuw, hagel wordt via een eenvoudig
gootsysteem direct naar de berm afgevoerd: het verkeer heeft er veel minder hinder van:
betere doorstroming, minder ongevallen.

Nederland
Het biedt voor Nederland vele voordelen:

• Er wordt een flink, toonaangevend project gestart: zonne-energie is op de goede weg!
• Er wordt gebruik gemaakt van meerdere en lokale installateurs.
• De kennis wordt verzameld en openbaar, octrooi/rechtenvrij, gepubliceerd in detail, zodat

anderen er op kunnen voortbouwen;
• er wordt een standaard ontwikkeld, die reproductie snel en efficiënt mogelijk maakt;
• een duidelijk signaal in de tijd dat er nog biomassa uit Amerika moet worden geïmporteerd;
• Nederland profileert als trekker (ipv achteraan sukkelend en met moeite doelstellingen

halend). Dit biedt handelsvoordelen ook voor andere sectoren;
• Er is niet veel keus: Nederland bezit niet veel andere duurzame energiebronnen als

bijvoorbeeld waterkracht. Wel zijn we dichtbevolkt en is er veel energie-intensieve industrie.
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Details: uitgangspunten

A1-Autosnelweg
• plaatsing vindt alleen plaats op de ononderbroken, doorgaande gedeelten van de A1, en

uiteraard niet bij viaducten. Dit vereenvoudigd de constructie: minimaal maatwerk,
minimaal uitzonderingen, maximaal herbruikbaar concept op dit traject en bij de vele
volgende wegen. Dit verlaagt de kosten aanzienlijk en voorkomt incidenten door
maatwerkissues.

• er is géén plaatsing van panelen bij verkeerspleinen, op- en afritten. Bij in- en uitvoegen is
er zodoende geen onderbreking van het zicht op de weg door weggebruikers;

• Er is geen plaatsing op bermen: dit is gevaarlijk voor het verkeer, het zijn veel te weinig
panelen, blijft onderhoud vergen. Deze open ruimte en doorzicht blijft open.

Zonnepanelen
• Het ontwerp is gebaseerd op het bieden van een zo duurzaam, storingsvrij en financieel zo

rendabel mogelijk ontwerp. Zo is de eis voor minimaal onderhoud, zeer lange levensduur en
het zoveel mogelijk reduceren van actieve componenten het logisch gevolg. De
zonnepanelen worden dan ook volledig als passief dak uitgevoerd: er komen geen actieve
componenten als optimizers onder ieder paneel. Hierdoor neemt ook de investering en de
beheerlast sterk af: reductie van jaarlijkse kosten.

• De oriëntatie is die van een repeterend zadeldak, haaks op de snelwegrichting. De hoek
wordt 15-graden: hierdoor ontstaat een licht golvend dak, met een lage gevoeligheid voor
sterke windlasten.

• Er worden zonnepanelen gebruikt van een Duits topkwaliteit merk ( en in Duitsland
gefabriceerd.) Dit versterkt de West-Europese economie. Helaas is er geen Nederlands merk
meer. Voorkeur is daardoor Heckert of SolarWatt. Deze van het type Black-panel, met een
minimale zonreflectie. Het is daardoor het minst hinderlijk voor omwonenden en
luchtverkeer. Deze panelen hebben een zeer hoog rendement en zeer lange levensduur en
garantie. Het is reëel aan te nemen dat dit gehele dak minimaal 30 jaar mee gaat, zonder
noemenswaardige verstoringen of beheersinspanningen.

Omvormers
• Er wordt in principe vanuit de omvormers nergens een internetverbinding gemaakt, niet

bedraad en zeker niet draadloos. De energievoorziening mag immers nooit hackbaar
worden. Voorkeur wederom voor een Duits merk en in Duitsland gefabriceerd. Deze zijn
optimaal recyclebaar, lange levensduur, garantie, evt goed repareerbaar.

• de gemiddelde breedte van de snelweg is 30,4 meter (met 2 rijstroken per rijrichting). Dit
omvat 18 zonnepanelen. Per 3 rijen van 18 panelen (1x 54 panelen) wordt een relatief kleine
omvormer  á 10KW geplaatst. Dit is een 3-fase omvormer die de energie netjes gelijkelijk
verdeeld. Zodoende ontstaat een lange rij van 3333 kleine omvormers langs de snelweg. Valt
er een zonnepaneel uit of een omvormer, is dat vrijwel niet merkbaar op het opgewekte
vermogen van de hele installatie. De levensduur, het beheer en aanverwante kosten zijn
daarmee geminimaliseerd.

• Er wordt nu uitgegaan van wisselstroom-omvormers: het hele vermogen wordt ingekoppeld
op het bestaande elektriciteitsnetwerk van Liander, in samenspraak met TenneT.

• Dit netwerk wordt nergens afgetakt voor andere toepassingen, geen laadstructuren, etc.
Dergelijke constructies met gelijkstroom laden van voertuigen etc kan beter in solar-
eilanden op parkeerplaatsen etc.

• De omvormers worden alle aan de noordzijde gemonteerd, net onder de zonnepanelen,
buiten directe weersinvloeden voor optimale koeling en minimale veroudering
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• er worden omvormers geplaatst van een Duits fabrikaat, zoals Steca/Katek (én in Duitsland
gefabriceerd) topkwaliteit, garantie, lokale innovatie, ontwikkeling. (Er is geen Nederlands
merk meer.)

Bekabeling.
• per 27 panelen, 1,5 rij, is één solar stringbekabeling nodig. (De omvormer van 10KW heeft

twee MMPT trackers voor 54 panelen, 3 rijen). Zodoende is er 100 meter kabel per 3 meter
snelweg benodigd;

• alle solarbekabeling mag niet in loops, lussen, worden gelegd, maar heen en retour naast
elkaar in buis voor minimale RF-verstoring.

• Alle solarbekabeling wordt standaard van clip-on RF-ferrietringen voorzien aan de
omvormerzijde: de installatie mag geen RF straling uitzenden.

• Langs de noordzijde van de snelweg worden alle omvormers geplaatst. In een kabelgoot
loopt een 3-fase krachtstroomkabel. Deze wordt tot 250A volgepland, dit betreft 30
omvormers. Deze worden met een eenvoudige installatiekast gekoppeld, per omvormer
gezekerd. Dit betreft allemaal standaard bekend installatiemateriaal.

• De krachtstroomkabels kunnen tussen de panelen geleidelijk in diameter toenemen om het
oplopende vermogen te transporteren.

• De krachtstroomkabels worden niet alle gebundeld of geconcentreerd. Per passerende
woonwijk, de plaatselijk voorhande praktische aansluiting, worden de krachtstroomkabels
naar dichtstbijzijnde onderstations geleidt. (Woonwijken, industriegebieden) Het beoogde
doel is dat de energie zich geleidelijk kan verdelen en de kans van uitval van de gehele
zonnecentrale wordt geminimaliseerd. Dit verder naar inzicht van Liander, de lokale
netbeheerder.

• De solaromvormers worden met een vast bedraade Modbus aansluiting (RJ45, UTP)
verbonden met een lokale uitlas. Daarmee is het mogelijk om incidenteel een
onderhoudsconnectie te maken, tel max één keer per jaar. Dit voor het eventueel kunnen
updaten van de interne software. Per definitie worden de omvormers niet continue
gekoppeld aan het internet, om risico’s van hacking te voorkomen. Bovendien is het nooit
nodig om altijd connectie te hebben.

• Alle bekabeling wordt in een kabelgoot aan de noordzijde gelegd. Er wordt een kabelgoot
gebruikt waarbij de krachtstroomkabels apart liggen van de anderen. De bekabeling van de
zonnepanelen wordt via draad-in-buis gemonteerd.

• Voor de kabels en buis wordt een duurzame, milieuvriendelijke keuze toegepast, ‘Bio-kabel’
etc.

Portaalconstructie:
• De dakconstructie wordt merendeels gesloten, met een hemelwaterafvoer.  De

hemelwaterafvoer vind op iedere 2 panelenbreedte plaats, zodat dit verspreid aan de
zijbermen wordt toegevoegd;

• De hoogte van de constructie wordt zodanig dat de panelen vrijwel geen luchtdruk
ondervinden van passerende vrachtwagens of uitzonderlijk vervoer. De constructie wordt
daardoor zo min mogelijk aan dynamische belastingen blootgesteld, waardoor de levensduur
maximaal is en de kans op losrakende panelen is geminimaliseerd.

• De constructie krijgt een extra beveiligingsnet/ netwerk van een duurzaam, nader te bepalen
materiaal. Voor het beeld: een kattengaas of betongaasmat-achtige constructie. De voorkomt
dat mocht ooit een paneel fysiek defect gaan, of bij een reparatieactiviteit losraken, dat dit
op de snelweg terecht kan komen.

• Bij de eerste proefplaatsing wordt onderzocht of er bij vol zonlicht niet te grote licht-
schaduw zones ontstaan tussen overkapte en ‘ineens’ niet overkapte wegdelen. Als dat het
geval is, zijn er bij het begin en einde van een zonnepanelentraject enkele extra meters nodig
met een lamellenconstructie.
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Details berekening
A1-autosnelweg

• Een rijstrook is 3,50 meter. Een middenberm 3 meter, een vluchtstrook 3,40meter;
• Er is uitgegaan van een gemiddelde breedte van de autosnelweg van 4 rijstroken (2 heen, 2

terug).
• De totale snelwegbreedte waarmee is gerekend, is 30,4 meter. Dit is aan de lage kant, er zijn

stukken waar veel meer rijstroken zijn.
• De totale lengte van de snelweg, gerekend vanaf Muiden, (bij de kruisende weg naar Weesp)

tot aan Hotel De Witte Bergen voor Eemnes is 17,1 km.
• De autosnelweg heeft op dit traject 5 in- en uitvoegstroken/gebieden. Een dergelijk plein is

al snel 1,2 km lang. Met wat extra marge van 2 km om overal voldoende zicht op het
verkeer te hebben is er netto 10 km snelweg bruikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen
• Een zonnepaneel (uitgaande van Heckert 320Wp) meet 1,65 bij 1 meter. De panelen worden

dwars gelegd: in de breedte passen 18 panelen, in de lengte 10.000 panelen: er kunnen
180.000 panelen worden geplaatst.

• Qua vermogen zal er plm 300W effectief geproduceerd worden per paneel. Hiermee komt
de totale installatie op 300W*180.000= 54MWatt. (met 2 rijstroken per rijrichting).

• Als oriëntatie wordt oost-west gehanteerd, dit levert het meest gespreide vermogen op. Qua
praktische plaatsing en optisch effect, blijven de panelen altijd in de breedte georiënteerd, ze
volgen de route van de autosnelweg. Door de lage hellingshoek blijft het rendement hoog en
voldoende stijl om schoon te regenen, optimaal zelfreinigend.

Omvormers
• Per 3 rijen zonnepanelen, om de 3 meter, is een omvormer benodigd. Dit komt voor 10km

snelweg op 3.333 omvormers.
• Hier is speciaal voor gekozen: het verhoogt de beschikbaarheid van de zonnestroom. Dit zijn

zeer courante massaproducten, die tegen zeer gunstige prijzen zijn te verkrijgen. Door hier
vervolgens een zeer degelijk product te kiezen, ontstaat een volwaardige installatie die in de
praktijk 30 jaar of mogelijk zelfs langer mee gaat met een goed rendement.

Bekabeling
• Per omvormer wordt max 8A per fase geleverd. Per krachtstroomtracé wordt max 250A

toegepast. Dit resulteert er in dat er per 30 omvormers een apart krachtstroom tracé is.
• Zo ontstaan er plm. 100 krachtstroomkabels die in een apart tracé naar woonwijken,

industriegebieden en lokale aansluitingen kunnen worden ingekoppeld.
• Op diverse plekken kan, naar inzicht van Liander, gebundeld worden tot grotere

stroomsterkten. Het concept moet echter op redundantie gebaseerd blijven.
• De stroomsterkten zullen over een tracé van 10 km ook vaak spreiding hebben in

energieopbrengst. Dit door ligging, oriëntatie, bewolking, etc. Hoe meer wegen worden
voorzien, hoe beter de spreiding wordt.
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Kostenindicatie
Voor de gehele installatie zijn benodigd:

• 180.000 panelen (voorkeur Heckert, Blackline 320Wp) á 125,--  22,5 Mio (bij dergelijke
aantallen zal de prijs zakken naar plm 80,--/stuk)

• 3.333 omvormers á  (voorkeur Steca Coolcept Flex XL Stecagrid10013 á 2.000,--) 6,7 Mio
• DC bekabeling zonnepanelen 30 meter diagonaal, x 10.000 rijen:  300.000 meter á

0,35=100.000,--
• AC bekabelings rail 10 km á 50,--  meter: 500.000,--
• stelpost standaard portaal constructie, zeer grove indicatie: 5.000,-- per rij met 18 panelen.

10.000 rijen: 50 Mio;
• stelpost inkoppeling Liander: zeer grove indicatie: 1 Mio
• stelpost montagetijd: uitgaande van préfabportalen: plm 15 meter per dag: 6 man á 250,--,

kraanhuur á 1000,-- (uitvoering project 650 werkdagen, 2 jaar) : 2500*650=1,6 Mio
• onvoorzien 20%, 17,6 Mio

Totaal, indicatief: 100 Mio. Over 10 km snelweg. Daarna een onbeperkte levensduur van 30 jaar.
p.s. met de vuistregel van 1 windturbine á 1 km snelweg á 8,5MW is een snel vergelijk te maken.
Een dergelijke turbine kost snel 4 mio éénmalig(all incl gehele project), vergt veel jaarlijks beheer
en onderhoud en moet binnen 10 jaar worden vervangen. Netto komt een snel-weg-zonnepark dus
beduidend minder over de hele levensduur.

Financieringspartners
Indicatief valt te denken aan:

• rijksoverheid: MinEZK, MinIenW,
• provincie Noord-Holland;
• Regio Gooi – en Vechtstreek;
• gewest;
• gemeenten in het Gooi;
• netbeheerders Liander, TenneT;
• Nederlandse investeerders;
• energieproducenten;
• burgerparticipatietrajecten;
• aandelen emissie, ‘groen-aandelen’, ‘Postcoderoos’, groene staatsaandelen, etc.
• en overige mogelijkheden of combinaties.

De voorkeur is om hiervoor alleen nationale organisaties en bedrijven toe te laten en de eis te stellen
dat het project of delen ervan niet mag worden verhandeld aan buitenlandse partijen. Het betreft 
hier een groot (cumulatief) elektrisch vermogen dat de Nederlandse kritische Infrastructuur van de 
energievoorziening kan schaden als dit in buitenlandse handen ligt.

Referenties, gebruikt bij deze calculatie
zonnepanelen:
https://www.zonnepanelen.nl/product/heckert-solar-320wp-monokristallijn-duitsland/ (Met uitgebreide 
beschrijving, Nederlandstalig)
https://www.sonnenshop.de/solarmodule/heckert-nemo-2.0-60-m-320-ar-a-blk 
Omvormers: 
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/stecagrid-10013-wechselrichter.htm 
solarbekabeling:
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/LAPPTHERM+Solar+H1Z2Z2-K+1x4+BK+Trommel.htm 
Wegen: 
https://www.wegenwiki.nl/Nederland#cite_ref-1 
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P.S. De sites vermelden de reguliere consumenten prijs. Voor de berekening is hier een iets lager 
bedrag voor genomen. Voor een dergelijk project wordt uiteraard best de fabrieken direct voor een 
speciale prijs benaderd.

Uitvoering
bij voorkeur in samenwerking met meerdere kleinere partijen als in Nederland gevestigde 
onderaannemers, zodat het project direct bijdraagt aan kennisopbouw, verspreiding van de kennis.

Met vriendelijke groet,

Ron Spuijbroek
r  ontracer@protonmail.com   
06-1882 0772

Het gebied van de Gooi- en Vechtstreek.
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Hierboven een foto van de A27, bij de Zwaluwenberg ten zuiden van Hilversum.
De basisberekening gaat uit van 4 rijstroken en een smalle middenberm. Hier zijn zes rijstroken en 
een brede middenberm. Verderop over de A27 is een Portaal te zien met file displays. Dit portaal 
overspant met gemak de gehele breedte van de zes rijbanen, twee vluchtstroken, royale 
middenbermen etc.

Indicatief enkele foto’s voor de beeldvorming.

Enkele portalen. Deze dienen als basis. De lichtmasten zullen niet meer nodig zijn. 

Een schets van zonne-energiedak boven een snelweg. Deze opstelling is echter niet realistisch.
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Eveneens een schets ter beeldvorming. Deze lijkt echter niet praktisch, daardoor te kostbaar, en 
maakt geen gebruik van standaarden.
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Een bestaand dak, deze ligt boven een breed fiets- en wandelpad. Een situatie die later eveneens 
voor Nederland is te verkennen. Doordat er relatief weinig zonnepanelen per meter geplaatst 
kunnen worden, zal de investering/rendement minder gunstig zijn.

Een bestaande bermopstelling. Dit is minder wenselijk. Het is op veel minder locaties mogelijk. Bij 
aanrijding kans op ernstige verwonding. Bij bermen kunnen er minder panelen worden geplaatst.
Het is lastig met onderhoudswerkzaamheden. Het beperkt het vrije uitzicht.
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Een bestaande opstelling bij de vangrails. Geen optimale oriëntatie op de zon, veel beperkingen qua
plaatsing, kans op zonschittering voor weggebruikers en omwonenden.
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1. Datum: Mar 2, 2021 8:25:14 AM

Beste, de inzet van de warmte gegenereerd door alle datacenters in Nederland zou goed zijn 

om 1/3 van alle woningen te verwarmen zonder aanvullende isolatie maatregelen. De 

techniek is er meer dan klaar voor alleen willen de eigenaren, gemeenten en overheden hier 

niet aan. Mijn punt, breng de datacenters naar de gebouwde omgeving en laat ze woningen 

en kantoren verwarmen. Immersion koeling is het antwoord en decentralisatie van de 

datacenters. Geen onogelijke blokkendozen in het groen meer, maar ondergrondse bunkers in 

de gebouwde omgeving. WIN_WIN voor Nederland maar dan moeten we nu wel beginnen.  

1 datacenter van 10 MW kan zo’n 20.000 huizen verwarmen  

In Nederland staat nu zo’n 1600 MW aan Datacenter capaciteit opgesteld, dit zal alleen nog 

maar toenemen  

In Nederland zijn zo’n 7,9 miljoen woningen.  

Oftewel met de datacenter capaciteit zouden we 3,2 miljoen woningen kunnen verwarmen 

hetgeen 40% is van het totaal. 

2. Datum: Feb 24, 2021 3:00:31 PM

Energie besparen - door verandering van gedrag - is nu een prioriteit. In bijgaand memo een

aantal suggesties daarvoor

Bijlage: Neem nu de pijn 24 2 2021.pdf 

3. Datum: Feb 16, 2021 12:50:55 AM

Waarom stimuleert de overheid niet maximaal de decentrale PV opwekking en energieopslag

om netverzwaringskosten te voorkomen.

De energie distributiebedrijven houden deze boot af totdat de infarcten komen en er onnodige

netwerkkosten komen, die doorberekend gaan worden. Onnodig!

4. Datum: Feb 15, 2021 5:32:29 PM

Plan ten aanzien van een stad bouwen in de noordzee in bol vorm van een diameter van 3 km

en 1.5 km ondergronds.

Naast IT heb ik heel veel bouw ervaring opgedaan de afgelopen 10 jaar dit heeft mij ook 

besloten mezelf te gaan focussen op de klimaatverandering. Middels een aardwarmte 

oplossing in combinatie met compact wonen en werken. Kortom een stad waar het altijd de 

ideale tempratuur is en energie CO2 vrij.  

De stad is een bol met een diameter van 3 km die half ondergrond zit waardoor aardwarmte 

bereikbaar wordt. Dit is volgens mij de enige keuze om onze klimaat doelen te bereiken 

zolang kern fusie er nog niet is en we kern splitsing willen vermijden.  

Met de bol komt er een ruimte beschikbaar van 14.137.166.941 m3  

Dat is 2.356.194.490 m2 vloer oppervlakte bij een bruto verdiepingshoogte van 6 m 

Trouwens de bouw van de bol hoef niet af te zijn voordat je resultaat heb. Het groei net als 

een stad. Maar nu van buiten naar binnen en van de midden naar boven en beneden. Het 

vergt wel een andere kijk van een planoloog. De diensten/boerenbedrijven/industrie is nu in 

het centrum en het wonen en genieten aan de buitenzijde.  

Suggesties 55 procent
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Ik heb gerekend met CO2 cijfers van 2018 en 2019 oa argimate en tno. Ik heb zoveel ruimte 

beschikbaar dat ik wel heel glasbouw Nederland heb opgenomen.  

With not even 10% of the available business space I can reduce the CO2 with 10.70 Mton in 

The Netherlands  

Sector m2 Space Mton CO2  

m2 Glashouses 97,780,000 5.70  

Office + Housing space 54,133,750 2.03 

Mobility 2.97  

Total 10.70  

Hamvraag hoe kom ik aan een vergunning om mijn idee uit te verwerken. 

Alvast bedankt  

5. Datum: Feb 15, 2021 10:25:21 AM

L.S.

"Duurzaamheid" is het streven en daarmee pogingen om de uitstoot van broeikasgassen

tegen te gaan.

Dus "groene" energie.

Bronnen : zon-, wind-,bio- en ( eventueel) kernenergie.

Bio- energie staat steeds meer in een kwaad daglicht. Kernenergie blijft ongewenst(afval) het

duurt te lang en het is te duur.

Blijft over zon en wind en daar wordt hard aan gewerkt.

Echter wil je de totale energiebehoefte in Nederland vergroenen, dan red je dat nooit met een

autarkische benadering.

Je zult moeten importeren uit zonnige gebieden ook buiten Europa.

"WOESTIJNSTROOM " uit het MENAgebird is de oplossing.

Goed voor die landen zelf( dus geen kolonialisme ), goed voor onze economie( tankervloot,

havenbouw en ideeën van "Delft") en eindeloze potentie.

Geen enkele politieke partij durft dit item te noemen. Niemand durft buiten " Europa" te

denken.

Gaarne Uw mening hierover.

Met hartelijke groeten

Lid Vereniging voor ZonneKracht Centrales.( VZKC) 

6. Datum: Feb 12, 2021 12:00:37 AM

Toelichting Hier moet onze overheid wat meedoen 

biobrandstof luchtvaart 

www.gevo.com  

7. Datum: Feb 9, 2021 9:37:40 AM

Toelichting Bijgaand vindt u het masterplan duurzame energie voor Nederland. Innovatief, 

snel te realiseren, rendabel. Met deze aanpak is een enorme hoeveelheid duurzame energie te 

genereren, zonder gronden te onttrekken aan landbouw, tuinbouw, veeteelt, woningbouw, 

natuur of recreatie. 

Bijlage Het Plan zonnepanelen boven wegen v1.1 20210205RS.pdf 

8. Datum: Feb 9, 2021 9:34:57 AM

Beste mensen,

Bijgaand vind je twee documenten in 2 afzonderlijke uploads (zip kan niet, en 2 docs ook

niet.) van mijn hand die het mogelijk maken om op korte termijn de broeikasgas emisssie

CO2 Ammoniak sterk te reduceren.
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Bijlage 1 Duurzame oplossingen voor de Klimaatuitdaging RS20210205.pdf 

9. Datum: Feb 8, 2021 5:22:49 PM

Dubbele CO2 reductie. Veenweiden vernatten waardoor mogelijk minder geschikt voor

landbouw en veeteelt, maar wel geschikt voor zonneweiden.

ETS systeem uitbreiden en kosten per eenheid verhogen.

10. Datum: Feb 7, 2021 5:00:40 PM

In het Webinar "Op naar 55%Co2 reductie " werden suggesties gevraagd om de realisatie van 

de doelstelling te versnellen. Ik ben bezig voor de VO scholen binnen het deelproject  

"Onderwijs voor Stad aan 't Haringvliet aardgasvrij". Daarin hebben we een introductiepakket 

ontwikkeld( voorlopig voor het 1e jaar, we zijn bezig met de andere jaren) en een pakket 

voor opleiding van vmbo en mb0-technici die straks inzicht moeten hebben in nieuwe 

technieken voor verduurzaming.  

Dat gebeurt ook met subsidie in het kader van "Sterk Techniekonderwijs"  

Kan het ministerie van OCW wellicht ook een pakket beschikbaar stellen voor alle VO-scholen 

in Nederland , gericht op de gebouwde omgeving? Ons (erg basic) pakket is vrij beschikbaar, 

maar erg op praktische maatregelen gericht. les 1 is als bijlage toegevoegd  

Per slot van rekening zijn de jongeren toekomstige bewoners en kunnen ze ook hun ouders 

meenemen in dit verhaal.  

Bij de webinars zijn te weinig jongeren betrokken.  

Bijlage: les 1 Project Stad Haringvliet.pdf 

11. Datum: Feb 6, 2021 3:50:25 PM

Overconsumptie die leidt tot fossiel gebruik is het probleem. Belast die volgens een 10 jaren

plan ieder jaar hoger dan zorgt de markt voor oplossingen.

Doe dat in Europees verband en loopt daar ter stimulering licht op vooruit.

Zet op auto en huizen brandstof ieder jaar 10 cent extra accijns en geef dat geld aan burgers

terug door de btw op gezonde en niet klimaat belastende te verlagen. Verhoog daarentegen

de btw op vlees. Producenten die menen in de eerste categorie te vallen kunnen via een

certificaat een beroep doen op dat lagere btw tarief. Kerosine moet direct met 1,-/ liter

omhoog voor alle Europese vliegvelden en landingsrechten moeten gekoppeld worden aan

tank verplichtingen naar rato van de gevlogen afstand. Pluk hier het laag hangend fruit eerst

en ga zonodig verder fine tunen, die gedachte zal al eerder voor een omslag zorgen.

12. Datum: Feb 5, 2021 7:34:36 PM

Zie bijlage

Commentaar van de Stichting GEZEN op het PBL-rapport Bestemming Parijs

Twee kritiekpunten:  

Veel te weinig aandacht voor ruimtegebrek voor duurzame energie en  

Ontbreken ketenbenadering in de industrie en overwaardering van "groene" waterstof. 

Bijlage. Commentaar van de Stichting GEZEN .odt` 

13. Datum: Feb 5, 2021 3:57:44 PM

Toelichting Energiebesparing is en blijft complex en loopt daardoor nu al achter op schema 

(oa EED artikel 7). Laat staan na aanscherping van het doel. Daarentegen wordt de 

activatiekracht van energieleveranciers (relevante touchpoints en sterk commercieel 

apparaat) nog onvoldoende benut. Andere EU landen kennen een besparingsverplichting voor 

energieleveranciers (EEOS) om hen te mobiliseren, maar dat heeft in Nederland geen voet 

aan de grond gekregen. Een systeem met maximum variabele leveringstarieven (per 

kWh/m3) op of net onder kostprijs zorgt voor een gedeelde prikkel voor energiebesparing bij 
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afnemer én leverancier. De leverancier kan via vastrecht uiteraard nog steeds marge maken 

en daardoor een gezond verdienmodel in stand houden. Dat rust dus alleen niet meer op 

basis van verbruik, maar op het aantal klanten en eventueel aanvullende diensten. Nieuwe 

toetreders (bv Vandebron, Vrijopnaam en Coolblue) passen dit model zelf al toe, maar door 

het te reguleren gaan alle partijen vanzelf mee met een gelijk speelveld. In de uitvoering 

(door overheid) is dit systeem van prikkels ook vele malen eenvoudiger dan systemen op 

basis van verplichting (bureaucratisch, indirect en fraudegevoelig). 

14. Datum: Feb 5, 2021 2:24:07 PM

Warmtenetten moeten als infrastructuur beschouwd worden en daarom ook door de overheid 

gefinancierd en beheerd worden.  

Warmtenetten zijn onmisbaar voor grootschalige aanpak van het benutten van restwarmte en 

voor het duurzaam verwarmen en koelen van woningen en gebouwen in stedelijke 

omgevingen.  

Warmtenetten zijn daarbij van grote betekenis om pieken en dalen in de duurzame 

stroomvraag te balanceren. Warmteopslag is goedkoper dan stroomopslag en de pieken van 

zon en windenergie kunen voor die opslag benut worden.  

Warmtenetten worden voor vele tientallen jaren aangelegd. Net als de waterleiding en het 

gasnet door overheidsbedrijven is aangelegd, dient dat ook voor warmtenetten te gebeuren. 

Het is noodzakelijke infrastructuur, ten dienste van duurzame warmte voor de CO2 vrije 

samelneving. 

15. Datum: Feb 5, 2021 12:46:47 PM

Misschien een idee om eens HEEL VEEL aandacht te gaan besteden aan de NEGATIEVE CO2-

emissiemaatregelen. 55% reductie is mooi maar te laat en te weinig; er moet serieus werk 

gemaakt worden om CO2 uit de atmosfeer te halen.  

https://www.hier.nu/uploads/inline/20180501%20Brief%20negatieve%20emissie%20technie

ken.pdf  

En als grote kanshebber olivijn: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/28/asfalt-in-gronings-

wegdek-haalt-co2-uit-de-lucht-a4029608  

16. Datum: Feb 5, 2021 12:27:08 PM

Maurits Groen heeft in het nabije verleden alle kamerleden een vertaling van het grote 

Klimaat-oplossingenboek DRAWDOWN aangeboden om ze te inspireren. Helaas zie ik daar in 

de praktijk geen structureel gebruik van gemaakt worden. Niet op de ministeries, niet in het 

rapport Van Geest en eigenlijk nergens. Tijd om eens een aantal mensen in een webinar over 

deze top 100 of top 10 te bevragen welke oplossingen in het kader van het korte termijn NL-

beleid of EU-beleid echt toepasbaar zijn. https://webshop.mgmc.nl/9789078171324--

%3Cb%3Epaul-hawken%3C-b%3E.html  

en kijk ook hier even: https://drawdown.org/solutions  

17. Datum: Feb 5, 2021 12:23:45 PM

- Baseer transitieplan op EU-plan

- Maak markt leidend (beprijzing) via ETS+

- Voer CO2 beprijzing (geleidelijk) in voor alle producten/diensten

- Beprijzing op vergelijkbare manier als BTW (bijv compensatie bij grensoverschrijding)

- gebruik ETS heffing (gedeeltelijk) voor verlichting in lagere belastingschalen
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- Schaf andere energieheffingen en subsidies zoveel mogelijk af en betaal structurele

maatregelen uit de algemene heffingen

- Start/versnel onderzoek naar lange termijn oplossingen zoals kern (thorium?) energie.

18. Datum: Feb 5, 2021 11:48:23 AM

1) Snel naar veel meer kernenergie, nieuwe centrales zijn immers zeer veilig.

2) Stop stimulering van electricifatie zolang CO2 vrije electriciteit nog niet in zicht is. Dus b.v.

voorlopig geen stimulering van elektrische auto's. Daar is het CO2 rendement nu veel te laag.

3) stimuleer de goedkoopste en meest effectieve manieren. Dat is in de industrie. Bredere

ETS en afschaffing van de voordelen van lage energieprijzen. Nu is de aardgasprijs voor

industrie en glastuinbouw veel te laag, waardoor er dus weinig stimulans is om daar wat aan

te doen.

19. Datum: Feb 5, 2021 10:55:57 AM

Ik vraag me af of het klimaatdossier nog wel (in eerste instantie) aan de politiek gelaten moet 

worden. In de komende kabinetsformatie is een sterk verdund compromise nog de beste 

uitkomst maar dat zal het tempo richting nul in 2050 geen goed doen. Ik trek een vergelijk 

met het Corona dossier dat de politieke discussie pas voert nadat het kabinet van de experts 

van het OMT heft gehoord en hun adviezen sterk meeweegt in haar voorstellen. Zo zou het 

klimaatdossier ook moeten worden behandeld. Het is niet minder belangrijk en ook urgent 

hoewel 2050 nog zo ver weg lijkt. 

20. Datum: Feb 5, 2021 10:37:23 AM

Heel goed dat klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden. Echter Nederland is een 

dichtbevolkt land. Het opwekken van grootschalige energie in NL stuit op kritiek in de 

samenleving. Met name de zonnevelden op landbouwgrond is zeer discutabel. Niet alleen 

landschappelijk maar ook strategisch gezien de voedselbehoefte van de bevolking. Nu al zou 

NL 2x meer landbouwgrond moeten hebben om onze eigen bevolking van voedsel te voorzien. 

Waarom zou dit met energie wel moeten zijn? Elders in Europa is toch veel meer ruimte en is 

landbouw lang niet zo efficient. 

21. Datum: Feb 5, 2021 10:35:41 AM

Afgelopen jaren zijn de huizenprijzen torenhoog geworden. Ruimte voor verduurzaming is er 

vaak niet meer door deze hoge prijzen. De kans dat mensen straks weer onderwater staan is 

groot.  

Dit zorgt wederom voor een groot risico dat de investeringen in de gebouwde omgeving niet 

gedaan kunnen worden.  

Mijn conclusie is dat het woningbouw beleid geïntegreerd moeten worden in de transitie. Ze 

werken elkaar nu tegen.  

Daarbij is het noodzakelijk om bij natuurlijke momenten, zoals koop, verduurzaming te eisen 

en vast te stellen tot welk niveau dit zou moeten, en hier alles omheen (financiering, controle, 

standaarden, etc) te organiseren.  

22. Datum: Feb 5, 2021 10:28:03 AM

Het valt mij op dat de Europese en landelijke doelen los worden gezien van de kansen die de 

wereldhandel bieden.  

Energie is een globale handel. Onze energie komt uit alle hoeken en gaten van de wereld. 

Elektriciteit (en waterstof) zullen ook een wereld handel ontstaan. Japan gaat het uit Australie 

halen.  
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Waarom is er zo weinig aandacht voor het opbouwen van wereldwijd netwerk tbv Europese en 

Nederlandse import en export?  

Zonne-energie is op veel plaatsen in de wereld goedkoper dan fossiel.  

Welke gevolgen heeft dit voor de haalbaarheid van onze doelen op gebied van eigen opwek 

als we zwaar beconcurreerd worden?  

 

Vriendelijke groet,  

 

23. Datum: Feb 5, 2021 10:26:31 AM 

Toelichting stof tot nadenken 

bijlage hoe kan Europa 55.docx 

 

24. Datum: Feb 5, 2021 10:14:36 AM 

 

 

Maak duidelijk onderscheidt tussen ETS en niet ETS. Het ETS moet gezamenlijk met Europa 

geregeld worden en niet ETS moet het liefst binnen ETS geplaatst worden of parallel 

gekoppeld worden aan ETS waardoor deze een proportionele rekening krijgen. 

25. Datum: Feb 5, 2021 10:05:43 AM 

De optie minder consumeren zie ik niet 

26. Datum: Feb 5, 2021 10:05:06 AM 

Kan Nederland voor de ophoging van 49 naar 55 % niet gebruik gaan maken van art. 6 uit 

het Klimaatverdrag- emissiehandel en investeringen in ontwikkelingslanden in duurzame 

energie - om daarmee ook credits voor de eigen doelstellingen te verwerven? 

 

27. Datum: Feb 5, 2021 9:29:15 AM 

 

 

Ontwikkel en versnel de duurzame productieketens (waterstof, bio-brandstoffen, circulair). 

Daarmee zorg je dat duurzame energie grondstoffen productie in NLD mogelijk wordt 

gemaakt (scope 3 effecten) zodat we en de economie en het klimaat verbeteren.  

 

Door de instrumenten alleen op scope 1 te richten raakt NLD als productielocatie achterop en 

verdienvermogen ondergraven. Zie de clusterplannen / koploperplannen die de industriele 

clusters hebben gemaakt. 

28. Datum: Feb 5, 2021 9:07:23 AM 

 

 

- De doelstellingen van het Energieakkoord, 100 PJ per jaar additioneel ten opzichte van 

het BAU (business as usual) zijn bij lange na niet gehaald. Afspraak was dat meer 

verplichtende maatregelen zouden worden genomen, als dit het geval zou zijn. Voor 

de gebouwde omgeving is het regeerakkoord (7 MT CO2) gereduceerd naar 3,4 MT in 

2030, op basis van maatschappelijkekosten. Daarbij zijn meer verplichtende 

maatregelen niet berekend, zoals een differentiatie van het eigenwoning forfait of 

OZB. De berekening daarvan was ongeveer 28 PJ additioneel (ECN/PBL studie). Deze 

optie, in combinatie met energielabel, is nog steeds een interessante optie, omdat 

belastingmaatregelen de nederlander boeien en kunnen helpen bij jaarlijkse 

herinnering, als het gaat om WOZ/OZB.  

- Daarnaast is het Gebouwgebonden financieren voor particuliere woningen, door 

commerciele financiele instellingen geblokkeerd. Het ministerie van BZK heeft op haar 

beurt marktinitiatieven geblokkeerd, zoals Woonpas en baatbelasting. Die maatregelen 

zijn hard nodig, en kunnen de 3,4 MTon in 2030 verdubbelen.  

29. Datum: Feb 5, 2021 8:46:48 AM 
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Gaat NL ook overwegen een deel van de extra CO2-reductie via de mondiale CO2-markt die in 

het kader van het Parijs Akoord ontwikkeld wordt gebruiken? Doen Noorwegen, Zweden en 

Zwitserland en Nieuw Zeeland ook. Volgens onderzoek kan er met hetzelfde geld 2x zoveel 

worden gereduceerd. Mondiaal moeten we ook naar. In de Parijs regels leren we van de 

ervaringen met het CDM. Zie mijn column https://www.energiepodium.nl/artikel/recente-co2-

deals-maken-belang-voor-parijs-akkoord-zichtbaar. 

 

30. Datum: Feb 5, 2021 8:32:32 AM 

Door het grootschalig inzetten van warmtenetten en geothermie in de bebouwde omgeving 

kunnen snel grote stappen gemaakt worden in de afkoppeling van het aardgas en dus de 

reductie van CO2-uitstoot door verwarming. Bijkomend voordeel is dat de grote schaal 

bijdraagt aan efficiëntieslagen binnen projecten, kennistoename en zodoende een 

kostenreductie en veiligheidstoename teweeg brengt.  

 

Als voorbeeld kan ons plan voor de regio Eemland genomen worden, waarbij we 7 gemeenten 

willen voorzien van een regionaal warmtenet, die wordt gevoed door 7 geothermiecentrales. 

Deze geothermiecentrales winnen warm water van 90 graden op 3 km diepte (diepe 

geothermie) en warm water van 180 graden van 6 km diepte (Ultra-Diepe Geothermie). Met 

deze laatste temperatuur kan ook elektriciteit opgewekt worden. Op deze manier kunnen de 

160.000 huishoudens in de regio voorzien worden van duurzaam opgewekte warmte en 

elektriciteit.  

 

In de bijlage heb ik een flyer over ons project toegevoegd. Voor meer informatie over dit 

project kunt u contact met mij opnemen, ik licht dit project graag nader toe.  

 

 

Bijlage Larderel Energy informatie Eemland.pdf 

 

31. Datum: Feb 4, 2021 5:03:25 PM 

 

Geachte heer, mevrouw.  

Graag wil ik aan de te bouwen zonneparken een extra dimensie toevoegen.  

U weet dat het grondwater niveau, zeker in de Oostelijke en Zuidelijke provincies, zéér 

zorgelijk genoemd kan worden.  

Mijn idee is om per ha zonneparken ongeveer 4500 m3 = 4.500.000 liter regenwater per jaar 

EXTRA zal worden toegevoegd aan het grondwater.  

Dat zal de natuur, de landbouwers en het verminderen van hitte stress gunstig beïnvloeden.  

Met dit idee zullen veel tegenstanders wellicht (zeker) van gedachten veranderen ten gunste 

van het Klimaat.  

Hoop snel iets van u te vernemen.  

Met vr. groet  

 

32. Datum: Feb 4, 2021 3:21:02 PM 

 

 

Mijn pleidooi betreft een serieuze inzet op het 55%-doel. Kies niet formele, maar materiële 

oplossingen. Zet in op een veilige, mooie toekomst van onze jeugd en wacht niet!  

Als de wereld wacht tot 2025 met het aanscherpen van beleid, dan zal de emissie met 15.4 % 

per jaar moeten dalen. De VN acht dat bijna onmogelijk. Aanpassingen zijn dan onbetaalbaar: 

verdroging, verzilting, een voedselprobleem en klimaatvluchtelingen die niet meer tegen te 

houden zijn (zonder klimaatbeleid zullen in 2030 100 miljoen mensen zich niet meer 

zelfstandig in leven kunnen houden volgens Global Scientists). En wellicht worden wij zelf 

klimaatvluchtelingen! Zonder onmiddellijke actie de komende 10 jaar wordt de grens van 1,5 
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graad in 2030 bereikt. En hoe langer we wachten, hoe duurder adaptatie wordt. Deze is nu al 

1 miljard elk jaar. Kortom: fundamentele keuzes zijn nodig en directe implementatie.  

 

Ex-Kroonlid Cees de Galan van de SER heeft mij ooit het mooie principe van de brede 

welvaart uitgelegd: behalve inkomen kun je in de economie en voor ons burgers behalve de 

geld ook welzijn, dus gezondheid en veiligheid, meerekenen. De toekomst kan mooi zijn, als 

we willen en zien hoe het kan.  

 

Conclusie ten aanzien van maatregelen:  

1. Het coronacrisisgeld zinvol besteden: niet miljoenen naar de KLM, niet biomassacentrales 

promoten die meer CO2 uitstoten dan kolencentrales, wel een forse en oplopende CO2tax 

inzetten (zonder dat, is Parijs onhaalbaar volgens economen! Het is een snelle en effectieve 

methode) en besparen op CO2-compensatie voor bedrijven als Shell. Samen met de WTO 

importtarieven heffen voor koolstofintensieve produkten. If we delay, we will pay.  

2. Het bespaarde geld inzetten in de circulaire economie en bijbehorende scholing, 

milieuheffingen inzetten om banen goedkoper te maken, lagere inkomens te compenseren. 

Voorbeelden van benodigde banen c.q. perspectief voor jongeren en kostwinners: bouw, 

installatiebedrijven, monteurs, technici, netbeheerders, recycling, elektronica, batterijen, 

auto’s verpakkingsindustre, plastics, textiel, voeding (zie Europees actieplan).  

Goede en betrouwbare LT-regelgeving is nodig voor de landbouwbedrijven die biologisch, dan 

wel zeer klimaattechnisch verantwoord, werken.  

3. Voor gebouwen is energie uit waterstof en warmtekrachtkoppeling te duur voor veel 

mensen. Bij de productie van waterstof gaat volgens TNO veel energie verloren. Wind-en 

zonne-energie is goedkoper en wordt steeds goedkoper. Niet alleen geconcentreerd 

opgewekt: zonnepanelen kunnen op gebouwen (salderingsregeling behouden?) en wellicht op 

geluidswallen worden geplaatst, solitaire windmolens bij boerderijen in het land scheelt de 

boeren geld en levert geen overlast op. Preventie van warmteverlies door gebouwen kan 

enorm in het energieverbruik schelen: muur- en vloerisolatie is vrij goedkoop, mogelijk is 

voorts dakisolatie en isolerende beglazing. De overheid stimuleert dit al, maar de inspanning 

kan misschien worden verbeterd. En is t.b.v. nieuwbouw de Iraanse oplossing voor natuurlijke 

ventilatie, windtorens, een idee voor hete zomers? Fluctuaties in lokale energie-opwekking 

kunnen worden gestabiliseerd met buurtbuffers, wat voorkomt dat elektriciteitsnetten moeten 

worden verzwaard. De KEMA heeft hier onderzoek naar gedaan.  

4. Afvang van CO2. Vaak worden technologische oplossingen gezocht. Het kan eenvoudiger 

en effectiever. Maak natuurlijke bossen, zorg voor agroforestry (landbouw in een parkachtig 

gebied), breid de natuur uit, kwelders.  

Niet alleen in Nederland, ook in arme landen. De klimaattop is vergeefs zolang arme landen 

niet worden geholpen, zei Rutte afgelopen week. Onze ontwikkelingshulp was tot nu toe 

zonder al te veel visie, met weinig leren van evaluaties als die al plaatsvonden en met te veel 

aandacht voor het eigen verdienmodel. Dit leidt tot omgeleide rivieren, dammen met 

landbouwschade elders, afhankelijk makende en grootschalige landbouwoplossingen etc. Het 

enige dat echt werkt is het terugbrengen van water in de verdroogde grond, zodat het 

landschap herstelt en de bevolking weer zelf voedsel kan produceren. Het is simpel en 

goedkoop wanneer dit gebeurt door middel van natuurlijke regeneratie door boeren (FMNR): 

niet bomen planten, maar het ondergrondse oerwoud van wortels en knollen op laten komen 

(divers, inheems, goed voor de biodiversiteit, onafhankelijk makend, zonder kunstmest en 

pesticiden). Afrikaanse landen willen wel: ze hebben voor landschapsherstel de organisatie 

AFR100 opgericht. Kortom: steun projecten zoals die van JustDiggit of Both Ends die boeren 

helpen. Een internationaal gerespecteerde expert is Chris Reij, senior van het WRI, of ga te 

rade bij het in Groningen gevestigde VN-bureau voor klimaatadaptatie (GCA). Dus stop met 

technologische hoogstandjes: werk samen met de natuur! Focus op regeneratieve, de 

bevolking voedende landbouw, het ondergeschoven kindje in ontwikkelingssamenwerking.  

5. Bekijk de rol van banken, pensioenfondsen en exportkredietverzekeraars in het faciliteren 

van fossiele energieproducten in plaats van het faciliteren van hernieuwbare energie.  
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6. Belangrijk is draagvlak, met aandacht voor jongeren, bij mensen die bang zijn voor 

baanverlies, bij bedrijven en gezinnen/mensen die het financieel moeilijk hebben. Het is dus 

van belang duidelijk te maken dat het meevalt, dat er de brede welvaart mee is gediend 

(tegenover inleveren van wat luxe staat veiligheid, gezondheid en een mooiere wereld) en als 

dat niet het geval is, dat er een transparante, simpele compensatie is.  

 

We kunnen het tij nog keren. 

33. Datum: Feb 4, 2021 10:56:45 AM 

 

 

De EU wil -55% in 2030, NL heeft nu -49% als doel, wordt die dan ook -55% en hoever staat 

het met de besluitvorming hierover?  

En als NL voor -55% in 2030 gaat, moet de Klimaatwet dan niet gewijzigd worden ? in art. 2 

staat nu immers : streven naar -49%. En hoe zit het met de 2050 doelen? EU: 

klimaatneutraal (dus 100% reductie), NL 95% reductie. Lopen we niet achter met de 

ambities? 
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