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Hoe ziet de wereld er morgen uit? Het is een vraag van alle tijden, 
die juist vandaag actueler lijkt dan tevoren. Na de Covid-pandemie 
en na de Russische inval in Oekraïne is het lastiger dan ooit om de 
koers richting morgen te bepalen. De onvoorspelbaarheden hebben 
een fors aantal zekerheden aangetast. Komen die zekerheden nog 
wel terug? En wat betekent dat voor het handelen van vandaag?

Voor Shell staat vast dat we willen blijven investeren in Nederland 
en in Nederlandse kennis. Het is een van de vijf doelstellingen zoals 
we die als Shell Nederland een jaar geleden formuleerden  
en publiceerden. Ook in hele onzekere tijden, overigens.

Onderliggend is de overtuiging dat je altijd moet blijven investeren 
om de maatschappij vooruit te helpen. Beter te maken. Problemen 
aan te pakken. Kansen te openen. Zoals de overtuiging ook is dat 
je dat met partners moet doen. Omdat je samen sneller en effec-
tiever meters kunt maken, bijvoorbeeld op het gebied van schonere 
energie. Dat de uitstoot van broeikasgassen als CO₂ radicaal moet 
verminderen is immers wel een zekerheid in onzekere tijden.

In dit nummer van Shell Venster staan meerdere voorbeelden van 
samenwerken aan de Nederlandse economie, aan kennis en dus 
aan een betere samenleving morgen. Over hoe knappe koppen 
van verschillende bedrijven en organisaties samenwerken aan 
slimmere windparken op zee bijvoorbeeld. Of over hoe de technici 
die de warmtepomp of het zonnepaneel bij u thuis gaan plaatsen 
momenteel worden opgeleid.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de gevolgen van het dramatische 
conflict in Oekraïne. De verwoestingen en het menselijk lijden zijn 
schokkend, en de gevolgen voor de energiepolitiek vergaand. Maak 
ook gebruik van de zogeheten QR-code, die u kunt scannen met uw 
telefoon of tablet. U komt dan direct op de internetpagina met het 
laatste Shell-nieuws over Oekraïne.

Laten we in deze onzekere dagen blijven  
samenwerken aan nieuw perspectief.  
Investeren in elkaar en de toekomst is een  
zekere weg naar een betere samenleving.

Marjan van Loon  
President-directeur Shell Nederland
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Oekraïne.
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Richting 
onafhankelijkheid
EU-COMMISSIE WIL VAN RUSSISCH GAS AF

De oorlog in Oekraïne zet ook de schijnwerper op de afhankelijkheid  
van Europa van Russische energie. Kort na de Russische inval reageerde  
de EU-Commissie in Brussel met een plan om die kwetsbare positie  
richting 2030 ingrijpend te verbeteren. Is dat haalbaar?

TEKST ERIK TE ROLLER
BEELD GETTY IMAGES
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Stalen buizen die gebruikt zijn voor de EUGAL 
gaspijpleiding door Duitsland. Deze sluit de gestopte 
Nord Stream 2 aan op het gasnetwerk van Tsjechië, 
zodat Russisch aardgas via een andere route dan 
Oekraïne landen in centraal-Europa kan bereiken.

50 miljard m3

14 miljard m3

Inkoop elders van vloeibaar gas

Thermostaat lager

10 miljard m3

4 miljard m3

Inkoop elders van gas per pijpleiding

Versnelling plaatsing  
zonnepanelen en warmtepompen

3,5 miljard m3

Totaal 
101,5 miljard m3

20 miljard m3

Extra biogasproductie

Versnelling capaciteit zon en wind

Vervanging van  
twee derde van invoer 
Russisch gas in 2022

Dit is het verwachte effect van de 
uitvoering van de Europese plannen 
Fit for 55 van juli 2021 en REPowerEU 
van maart 2022. 
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  IJs op leidingwerk bij een  
aardgasveld in Rusland.

  Twee weken na de inval van 
Rusland in Oekraïne, lanceerde 
de Europese Commissie het 
plan REPower-EU.

Begin maart, twee weken na de inval 
van Rusland in Oekraïne, lanceerde de 
Europese Commissie het plan REPower-EU 
om mogelijk al in 2027 volledig onaf-
hankelijk te zijn van Russisch gas, olie 
en kolen. Momenteel zijn de Europese 
lidstaten vooral afhankelijk van aardgas uit 
Rusland. Toch verwacht de commissie, dat 
de Europese Unie zijn import van Russisch 
gas al binnen een jaar met twee derde kan 
verminderen. Is dat realistisch? André Faaij, 
wetenschappelijk directeur TNO Energie-
transitie en hoogleraar aan de universiteit 
Utrecht, denkt van wel.

Volgens cijfers van de Europese Unie kwam 
in 2021 45% van de totale invoer van gas 
in de Europese Unie uit Rusland, 27% van 
de invoer van olie en 46% van de invoer 
van kolen. De invoer van Russische olie lijkt 
het gemakkelijkst te vervangen, terwijl het 
stoppen van de invoer van Russisch gas 
lastiger is.

Extra maatregelen
In juli vorig jaar kwam de Europese 
Commissie met het beleidsvoorstel ‘Fit for 
55’ om met de broeikasemissies in 2030 
30% lager uit te komen dan in 1990. 
Hierdoor zou het aardgasverbruik met 
100 miljard kubieke meter afnemen en de 
invoer van aardgas uit Rusland dus sterk 
kunnen verminderen. Met de extra maat-

regelen van het REPowerEU-plan verwacht 
de Commissie dat de Europese Unie zich 
nog voor 2030 helemaal onafhankelijk 
kan maken van de invoer van aardgas uit 
Rusland. In 2021 was dat nog 155 miljard 
kubieke meter.

Dit jaar verwacht de Europese Commissie 
de invoer van gas uit Rusland al met twee 
derde te kunnen verminderen. Dat staat 
gelijk aan ongeveer 100 miljard kubieke 
meter aardgas. Dat moet voortkomen uit 
maatregelen als meer inkoop van gas per 
pijpleiding uit Azerbeidzjan, Algerije en 
Noorwegen, extra inkoop van vloeibaar 
gas uit onder andere Qatar, Egypte en 
de Verenigde Staten, de biogasproductie 
verhogen, de thermostaat een graadje 
lager zetten, het sneller plaatsen van zonne-
panelen en warmtepompen en het versneld 
aanleggen van zonne- en windparken  
(zie tabel). 

Overwinteren
Het zal nog een toer zijn om 60 miljard 
kubieke meter extra vloeibaar gas te  
importeren. De laatste jaren is er weinig 
LNG-productiecapaciteit in de wereld is 
bijgekomen en veel LNG gaat via vaste 
contracten naar Aziatisch landen. De 
krapte zal waarschijnlijk pas over enkele 
jaren verdwijnen, als er nieuwe productie- 
capaciteiten in bedrijf worden genomen.

“De Europese  
Unie haalt alles  
uit de kast”

“Als we ook de aanleg van 
nieuwe kabels versnellen, halen 
we de klimaatdoelstellingen 
voor 2030 met gemak”
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Vaart maken met verminderen
André Faaij, wetenschappelijk directeur 
TNO Energietransitie en hoogleraar aan de 
universiteit Utrecht, acht het zeker haalbaar 
om de import van fossiele energie uit 
Rusland binnen een jaar met twee derde te 
verminderen, en nog voor 2030 helemaal. 
“De Europese Unie haalt daarvoor alles uit 
de kast en gaat de energietransitie meer 
vaart geven”, aldus Faaij.

De vervanging van Russisch gas door 
LNG van elders kan volgens hem snel op 
gang komen. “De hoge prijzen bieden de 
aanbieders van LNG elders in de wereld  
de kans om goudgeld te verdienen. Daarom 
zullen ze hun uiterste best doen om meer 
LNG aan de Europese lidstaten te leveren”, 
verklaart Faaij. Ook kunnen de import-
stromen van ruwe olie snel veranderen. “Als 
de Verenigde Staten toelaat dat Venezuela 
en Iran meer olie leveren, dan zal die de 
olie uit Rusland snel kunnen vervangen”, 
aldus Faaij. 

Normen en handhaving
Faaij vindt verder dat er meer werk  
gemaakt moet worden van energiebe-
sparing. De overheid kan dat bevorderen 
door normen op te leggen en die te 
handhaven. “Alleen al door meer aandacht 
te besteden aan stookgedrag en gebruik  
van elektriciteit kun je zo’n 10% op de 
landelijke energierekening besparen. Dat 
geldt ook voor de industrie en de trans-
portsector.” Door het verschuiven van de 
importstromen van olie- en gas en bewuster 
omgaan met energie zal de Europese Unie 
volgens Faaij daadwerkelijk in staat zijn  
de import van Russisch gas volgens plan  
te verminderen.

Geen-spijt investeringen
Voor de middellange en lange termijn is 
echter meer nodig. “Een van de doelen 
van het Nederlandse Klimaatakkoord was 
200.000 tot 300.000 woningen per jaar 
te gaan isoleren. Dat aantal halen we in 
Nederland op het ogenblik bij lange na 
niet. De regering moet daar druk op gaan 
zetten en mensen met geld tegemoet 
komen om hun huis te isoleren, in plaats 
van met geld over de brug komen om hun 
energierekening te verlagen. Investeringen 
in isolatie zijn no regret investeringen”, 
aldus Faaij.

De klachten van het bedrijfsleven over te 
weinig technisch personeel wuift hij weg. 
“Zet cursussen op en help vluchtelingen snel 
aan een certificaat. Iedereen kan binnen 
een paar maanden leren een warmtepomp 
te plaatsen.”

De woningisolatie moet deel uitmaken 
van een soort noodprogramma dat 
investeringen in de energietransitie in 
het algemeen naar voren haalt en zorgt 
dat vergunningprocedures veel sneller 
doorlopen kunnen worden. “Verdubbel 
de snelheid van de bouw van windparken 
op zee en help de industrie om snel over 
te schakelen op groene waterstof. Elk 
windpark erbij is een kolen- of gascentrale 
minder. Als we ook de aanleg van nieuwe 
kabels versnellen, halen we de klimaatdoel-
stellingen voor 2030 met gemak.”
 

Goudgeld
Faaij pleit daarnaast ook voor een grotere 
inzet van biomassa, zoals hout, plantaardig 
materiaal en dierlijk afval als brandstof en 
grondstof. “Als je daar onder goede voor-
waarden mee omgaat, dan is het hartstikke 
duurzaam. Biomassa voorziet nu al voor  
10% in de Europese energiebehoefte. 
Met de aanplant van nieuwe bossen en 
duurzaam bosbeheer kan dat in tien jaar 
tijd verdubbelen. Biomassa is op langere 
termijn ook nodig voor duurzame brand-
stoffen en om olie als grondstof voor andere 
producten te vervangen.”

“Kortom, met investeren in energiebe-
sparing en de energietransitie kunnen we bij 
de huidige hoge energieprijzen goudgeld 
verdienen en kunnen we ons snel onafhan-
kelijk maken van de import van Russische 
fossiele brandstoffen”, concludeert Faaij.

Daar komt bij dat door de krapte op de 
gasmarkt, de gasprijzen in de afgelopen 
maanden enorm zijn gestegen. Europese 
energieleveranciers hikken nu aan tegen 
het aanleggen van een voorraad in 
gasbergingen voor de komende winter. 
Maar daardoor loopt de leveringszekerheid 
ernstig gevaar. Een tekort aan gas kan de 
komende winter tot grote problemen leiden. 
Daarom stelt de Europese Commissie een 
verordening voor, die moet waarborgen 
dat de gasbergingen op 1 november voor 
minstens 80% gevuld zijn. 

Nederlandse bijdragen
In lijn hiermee overweegt de Nederlandse 
regering partijen het op peil brengen 
van gasvoorraden te faciliteren door een 
eventueel ongunstig verschil tussen in- en 
verkoopprijzen af te dekken, of anders 
partijen namens de Staat voorraden te  
laten aanleggen. Het zal nog een hele 
uitdaging zijn om alles voor de winter  
rond te krijgen. Verder heeft de Neder-
landse regering in maart laten weten de 
capaciteit van windparken op zee binnen 
enkele jaren te willen verdubbelen tot bijna 
11 gigawatt. Dit kan voor een deel worden 
ingezet om de industrie te vergroenen,  
lees minder afhankelijk van aardgas te 
maken. Daarnaast neemt het kabinet zich 
voor het Nationaal Isolatieprogramma  
te versnellen.

“Met investeren in 
energiebesparing  
en de energietransitie 
kunnen we goudgeld 
verdienen”
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SHELL ENERGY GROEIT
OP NEDERLANDSE MARKT
Na een proefperiode is energieleverancier Shell Energy vanaf 
begin april actief gaan werven op de Nederlandse markt. 
“Klanten kennen Shell natuurlijk al van energie voor onderweg, 
nu gaan we Nederland laten weten dat we er ook zijn voor 
energie in huis”, zegt General Manager bij Shell Energy 
Nederland Barbara van de Bergh. Het aanbieden van de combi-
natie van energie voor thuis én onderweg, maakt Shell volgens 
Van de Bergh bijzonder. Daardoor kan Shell bijvoorbeeld 
30% korting bieden voor elektrisch laden onderweg en € 150 
korting op thuisladers. Bijzonder is ook dat Shell op dit moment 
een eenjarig contract met vast tarief aanbiedt. Daarmee komt 
de energieleverancier tegemoet aan de wens van klanten om 
zekerheid te hebben over hun tarief. Om een betrouwbare ener-
gievoorziening te kunnen garanderen, koopt Shell Energy stroom 
in op de vrije energiemarkt, ondersteund door de aankoop van 
‘Garanties van Oorsprong’. Hiermee kan Shell Energy aantonen 
dat de geleverde stroom aan klanten hernieuwbaar is.

HOGER BEROEP 
SHELL KLIMAATZAAK
Shell heeft eind maart hoger beroep ingediend tegen de uit-
spraak van mei 2021 door de rechtbank in Den Haag. In die 
uitspraak verplicht de rechtbank Shell om haar wereldwijde 
CO2-uitstoot met netto 45% terug te brengen in 2030, vergeleken 
met de hoeveelheid in 2019. Het bedrijf liet in een reactie op het 
vonnis al weten waarschijnlijk hoger beroep aan te tekenen. Shell 
zegt koploper in de energietransitie te willen zijn, maar begrijpt 
niet waarom het verantwoordelijk wordt gehouden voor de 
uitstoot van klanten. Zij hebben geen plicht te verduurzamen 
terwijl Shell als gevolg van de rechterlijke uitspraak daar wel voor 
verantwoordelijk wordt gehouden.

BELANG VENTURES
IN ZONNE-ENERGIE
De Nederlandse zonne-energieleverancier Enie.nl heeft nieuw 
kapitaal aangetrokken voor de groei van het bedrijf. Met de 
investering van Shell Ventures en pensioenfonds ABP kan de 
Groningse zonne-energieleverancier nog sneller groeien in 
binnen- en buitenland. Dat hebben betrokken partijen medio 
maart bekendgemaakt. Enie.nl is een van de leiders op de 
Nederlandse markt voor zonne-energie en maakt een sterke 
groei door in Zuid-Afrika. Het bedrijf dat is opgericht door de 
broers Patrick en Milan van der Meulen heeft ook plannen om in 
België en Duitsland actief te worden. 

ZONNEPARK IN
ZEEUWS-VLAANDEREN
Shell heeft met partners en de gemeente Terneuzen op 9 
maart het zonnepark Sas van Gent-Zuid geopend. Het park 
heeft 55.000 zonnepanelen met een piekcapaciteit van 30 
megawatt, waarmee de locatie flink bijdraagt aan het halen 
van de Zeeuwse klimaatdoelen. “Onttrokken aan het zicht, 
betrokkenheid van omwonenden bij de bouw, gelegen op 
voormalige industriële grond dat niet meer voor landbouw kan 
worden gebruikt en op een plek waar dieren hun gang kunnen 
gaan; zo zou elk zonnepark moeten zijn”, zegt verantwoordelijk 
wethouder Ben van Assche.

KORT             
SHELL   NIEUWS
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KORT NIEUWS 
OEKRAÏNE / RUSLAND

IEA ADVISEERT OVER
MINDER RUSSISCH GAS
Sluit geen nieuwe gascontracten af met Rusland. Koop meer  
gas uit andere landen. Sluit geen kerncentrales. Leg sneller  
wind- en zonneparken aan. En zet de thermostaat wat lager.  
Het zijn vijf van de tien adviezen uit een begin maart gepubli-
ceerd plan van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) 
in Parijs om de Europese afhankelijkheid van Rusland op het 
gebied van aardgas te verminderen. Van al het gas dat de 
EU-landen verbruiken, komt 40% uit Rusland. Dat percentage 
kan, stelt het IEA, snel omlaag: met ruim een derde in een jaar 
tijd zelfs. Eerste vereiste: verleng aflopende gascontracten met 
Rusland niet. Dat scheelt al 12% van het huidige verbruik. 

SHELL TREKT ZICH 
TERUG UIT RUSLAND

ENERGIE DOMINANT IN
IMPORT UIT RUSLAND
Nederland importeerde in 2021 voor € 18,4 miljard aan 
goederen uit Rusland, waarvan 87% minerale brandstoffen 
(ruim de helft ruwe aardolie en verder vooral aardgas en aard-
olieproducten). Nederland is wereldwijd de zesde importeur 
van goederen uit Rusland. Dat meldt het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) begin maart op basis van nieuwe cijfers 
die gaan over de periode vóór het uitbreken van de oorlog 
in Oekraïne. Doordat een aanzienlijk deel van de invoer uit 
Rusland uit minerale brandstoffen bestaat, wordt de invoer-
waarde uit Rusland sterk beïnvloed door de wereldwijde olie- 
en gasprijs. Zo is de groei van de import uit Rusland tussen 
2020 en 2021 (met 95%) voor een groot deel te verklaren 
door een gelijktijdige stijging van de olieprijs (met gemiddeld 
ruim 60%). Ook het herstel van de coronapandemie in 2021 
speelt een rol bij de hogere importwaarde uit Rusland. 

2021202020192018201720162015201420132012
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Minerale brandstoffen (in mld euro) Overige goederen (in mld euro)

MOGELIJK TERMINAL
LNG IN EEMSHAVEN
De Eemshaven in Noord-Groningen krijgt mogelijk een drij-
vende LNG-faciliteit voor de import van miljarden kubieke 
meter vloeibaar aardgas. Daardoor kan er in Nederland extra 
LNG worden geïmporteerd en neemt de afhankelijkheid van 
Russisch en Gronings gas af. Het voorstel voor een drijvende 
LNG-voorziening is onderdeel van een pakket aan maatregelen 
om de afhankelijkheid van gas uit Rusland zo snel mogelijk af 
te bouwen en de beschikbaarheid van voldoende gas voor de 
komende winter zeker te stellen, zo schrijven minister Jetten 
(Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) 
half maart aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn voorbe-
reidingen op de komende winter door meer (vloeibaar) gas uit 
andere landen te importeren en te zorgen dat de gasopslagen 
voldoende gevuld worden.

Shell trekt zich volledig terug uit Rusland. Het betreft zowel de 
productie van olie en gas, de verkoop van transportbrandstoffen 
en de aankoop van gas, olie en olieproducten. Dat heeft het 
energieconcern begin maart in twee stappen bekendgemaakt. 
De meest actuele stand van zaken van Shell in Rusland en 
Oekraïne is te vinden achter de QR-code hierboven.
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 9  VRAGEN 
OVER GATE 
TERMINAL

Nu Europa veel afhankelijker blijkt te  
zijn van Russisch gas dan gewenst, wordt  
naarstig gezocht naar alternatieven.  
De import van vloeibaar aardgas speelt 
daarbij een hoofdrol. Negen vragen over  
de Rotterdamse Gate-terminal. TEKST ERIK JAN BOLSIUS 

BEELD GATE TERMINAL

REDDER IN NOOD OF DRUPPEL  
OP DE GLOEIENDE PLAAT?
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1  Wat is de Gate-terminal?
  Gate staat letterlijk voor Gas 
Access To Europe: een belangrijke LNG-hub 
voor Europa, een toegangspoort voor LNG, 
vloeibaar gas. Deze importterminal ligt op 
de Maasvlakte bij Rotterdam en is in 2011 
in gebruik genomen. Het terrein bestaat 
uit drie enorme opslagtanks met een 
diameter van 86 meter, drie aanlegsteigers 
en drie laadstations voor vrachtwagens. 
De grootste LNG-schepen van de wereld, 
van 350 meter lang, kunnen er terecht om 
aardgas aan Noordwest-Europa te leveren.

3   Wat was de reden voor  
het bouwen van Gate? 

De eigenaren Vopak en Gasunie bouwden 
tussen 2009 en 2011 met Gate de eerste 
Nederlandse LNG-terminal. Tot de bouw 
werd besloten om voorbereid te zijn op 
het importeren van vloeibaar aardgas, als 
de Nederlandse gasvelden in Groningen 
uitgeput zouden raken. De terminal is door 
de aansluiting op het Europese gasleidin-
gennetwerk een belangrijk onderdeel  
van de Nederlandse strategie om de  
gasrotonde van Europa te worden.

2   Hoe werkt LNG? 
  LNG, een afkorting voor Liquefied 
Natural Gas, is vloeibaar aardgas. Gas 
wordt vloeibaar als je het koelt tot -162 °C 
en daardoor wordt het volume 600 keer 
kleiner, waardoor het goed kan worden 
opgeslagen en vervoerd. Het is een veilige 
alternatieve brandstof voor binnenvaart-
schepen en vrachtwagens en voor gebruik 
in de industrie. Het vloeibare gas wordt na 
vervoer weer omgezet in aardgas door het 
weer op te wamen, waarna het via pijplei-
dingen naar eindgebruikers gaat. 

REDDER IN NOOD OF DRUPPEL  
OP DE GLOEIENDE PLAAT?
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5   Wordt de capaciteit van 
Gate maximaal gebruikt?

De eerste jaren na de ingebruikname 
van de LNG-terminal in 2011 werd de 
capaciteit niet volledig benut. Dat was ook 
logisch want bijvoorbeeld het aardgas uit 
het Groningenveld stroomde nog volop. 
Maar de productie is sindsdien veel kleiner 
geworden en de import van Russisch gas 
is recentelijk niet meer gewenst. Sinds 
het begin van dit kalenderjaar draait de 
Gate-terminal in de Rotterdamse haven  
op volle capaciteit. 

6    Kan Gate iets betekenen 
voor de toenemende vraag 
naar niet-Russisch gas in 
Europa? 

Hoe meer (vloeibaar) gas wordt geïmpor-
teerd via Gate, hoe eerder de hoeveelheid 
gas die via meerdere pijpleidingen, waar-
onder Nord Stream 1, uit Rusland komt, 
kan worden teruggeschroefd. De Europese 
Commissie heeft begin maart 2022 ver- 
klaard de afhankelijkheid van Russisch gas 
snel, fors te willen verkleinen. Daarin speelt 
maximaal gebruik van Gate zeker een rol. 

4   Waarom staat Gate nu 
ineens volop in de belang-
stelling?

De oorlog in Oekraïne en de economische 
maatregelen tegen Rusland leiden tot 
verhoogde vraag naar vloeibaar aardgas.  
uit andere delen van de wereld. Via Gate 
importeert Europa vloeibaar gas uit de 
Verenigde Staten, Noord-Afrika, Qatar en 
Noorwegen. Het maximaal benutten van 
de capaciteit van Gate is essentieel in een 
tijd waarin Europa minder afhankelijk wil 
worden van Russisch gas. 

Via Gate importeert Europa  
vloeibaar gas uit de Verenigde Staten, 
Noord-Afrika, Qatar en Noorwegen
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8    Wat zijn de risico’s van 
(intensiever) gebruik  
van Gate?

Het vervoer in LNG-tankers is relatief veilig, 
omdat het gas niet onder druk staat. Het 
grootste risico is het vrijkomen van LNG bij 
de opslag en het verwerken ervan. Gate- 
terminal valt onder het Besluit risico’s zware 
ongevallen, wat betekent dat de vergun-
ningen en de controles op veiligheid en de 
handhaving extra aandacht krijgen van de 
provincie Zuid-Holland en de Milieudienst 
Rijnmond.

9     Als we minder gas uit 
Rusland importeren,  
waar komt nieuw LNG  
dan vandaan?

In 2021 kwam 60% van de LNG die 
Nederland importeerde uit Rusland, dus er 
moeten flink wat alternatieven komen. Voor 
de hand liggend zijn de Verenigde Staten 
en Qatar, waar veel capaciteit bijge-
bouwd wordt. De Amerikaanse president 
Biden heeft de EU extra LNG toegezegd. 
Overigens zal dat, in elk geval op de korte 
termijn, tot hogere gasprijzen leiden.

7   Hoeveel gas kunnen we 
importeren via Gate per 
jaar?

Met de twaalf miljard kubieke meter gas 
die Gate kan importeren, kunnen ruim 
zeven miljoen huishoudens jaarlijks worden 
voorzien van gas, een kwart van de 
Nederlandse gasbehoefte. Vorig jaar is al 
beslist de capaciteit uit te breiden naar 13,5 
miljard kubieke meter gas per jaar. Minister 
Rob Jetten voor Klimaat en Energie onder-
zoekt of het mogelijk is dit uit te breiden met 
vijf tot acht miljard kuub extra capaciteit.

  De opslagtanks maken het 
mogelijk om in één keer grote 
hoeveelheden LNG te lossen.

  De LNG-tanker Arctic Princess, 
varend onder de Noorse vlag, ligt 
aangemeerd in de Gate-terminal 
met een lading gekoeld, vloeibaar 
aardgas.

Met de twaalf miljard kubieke meter gas die 
Gate kan importeren, kunnen ruim zeven miljoen 
huishoudens jaarlijks worden voorzien van gas
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MONDIALE ACTIE 
PLASTICVERVUILING
Er komt binnen twee jaar een wereldwijd verdrag om de 
plasticvervuiling terug te dringen. Dat heeft een milieutop van 
de Verenigde Naties begin maart in Kenia besloten. Het is 
de belangrijkste ‘groene deal’ sinds het klimaatakkoord van 
Parijs uit 2015. Plasticvervuiling wordt gezien als een van de 
ernstigste milieuproblemen waar de wereld mee kampt. Plastic 
afval vervuilt alle ecosystemen, van de hoogste bergen en het 
poolijs, tot de diepten van de oceanen. Volgens onderzoek zal 
de ‘plasticsoep’ in de oceanen in 2050 zijn verviervoudigd als 
er niet snel actie wordt ondernomen.

KORT NIEUWS

ACM: PERSONEELSTEKORT
BEDREIGING TRANSITIE
Veel sectoren in de economie ondervinden hinder van het 
tekort aan technisch geschoold personeel. Om een beeld te 
krijgen van de personeelsschaarste voor netbeheerders heeft de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) een eind maart gepubli-
ceerde verkenning uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de schaarste aan 
technisch geschoold personeel ook een structureel probleem 
vormt in de energiesector, aldus de toezichthouder. Vooral bij 
grote netbeheerders (TenneT, Liander, Enexis en Stedin) leidt dit 
tot vertraging in de uitvoering van projecten, waardoor nieuwe 
aansluitingen later worden aangelegd of verzwaringen van het 
net minder snel worden uitgevoerd.

MAATREGELEN SCHONE LUCHT
HEBBEN EFFECT
Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben effect. 
Gemiddeld leven we in Nederland door deze maatregelen 3,5 
maand langer in 2030. Het doel is een gezondheidswinst van 
50% in 2030 ten opzichte van 2016. Met de huidige maat-
regelen komt Nederland in de buurt van dat doel. Nog meer 
gezondheidswinst is mogelijk als verdergaande maatregelen op 
het gebied van klimaat en stikstof worden genomen. Dat blijkt uit 
de medio maart gepubliceerde tussentijdse evaluatie door het 
RIVM naar de voortgang van het Schone Lucht Akkoord (SLA). 

IMPULS VOOR
WIND OP ZEE
Het Nederlandse kabinet heeft eind maart € 1,67 miljard uit 
het Klimaatfonds ingezet voor de financiering van nieuwe 
windparken op zee. De capaciteit van wind op zee tot en met 
2030 wordt uitgebreid met 10,7 gigawatt aan vermogen. 
Dat is een verdubbeling van de huidige windparken die deels 
gerealiseerd en deels nog in aanbouw zijn. De nieuwe molens 
komen op vijf verschillende locaties op de Noordzee. De drie 
nieuwe gebieden bevinden zich in het noordelijke deel van het 
Nederlandse kustgebied. Twee bestaande gebieden krijgen 
uitbreiding. De totale uitbreiding met 10,7 gigawatt is, ter 
vergelijking, goed voor tweemaal de stroombehoefte van alle 
Nederlandse huishoudens. De productie van windstroom is 
vooral bestemd voor bedrijven die industriële processen gaan 
verduurzamen door te elektrificeren.

©
 E

ZK
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150 jaar  
investeren 
in Nederland
TIJDLIJN VAN GROTE DOORBRAKEN

De geschiedenis van Nederland wordt nu gemaakt. 
Door te investeren in kennis en technologie. Alleen  
op het moment zelf, als je er onderdeel van uitmaakt,  
is het soms lastig in de gaten te hebben hoe dit het  
land verandert. Even terugkijken geeft dan perspectief.  
Een greep uit 150 jaar bouwen aan een beter land.

TEKST MONIKA JAK

1885

INVOERING LEERPLICHT
Met 50 stemmen voor en 49 tegen wordt in 
1900 de leerplichtwet ingevoerd. Kinderen 
van 6 tot 12 jaar moeten onderwijs volgen, 
uitgezonderd boerenkinderen tijdens 
oogsttijd en dochters die het gezin moeten 
verzorgen.

1901
DE NIEUWE WATERWEG
"In het belang van handel en 
scheepvaart”. Aldus motiveert 
staatsman Thorbecke in het wets-
voorstel het plan om Rotterdam 
via een kanaal met de zee te 
verbinden, waardoor ook grote 
zeeschepen de haven kunnen 
bereiken. De hoge kosten, initieel 
geschat op 5 miljoen gulden, 
blijken door de onstuimige groei 
van de haven meer dan verant-
woord.

1872

EERSTE FIETSPAD 
45 fietsers schrijven een brief 
aan het gemeentebestuur en 
krijgen hun zin. In september 
1885 verandert een wandel-
strook aan de Maliebaan in 
Utrecht in het eerste fietspad 
van het land. 

NORMALISATIE IN 
NEDERLAND
Minder maatwerk, efficiëntie, serie- 
en massafabricage, veiligheid en 
kwaliteit: mooie voornemens maar 
dan moet wel iemand ’n keer de 
norm stellen. De Hoofdcommissie 
voor de Normalisatie in Nederland 
(het huidige NEN) begint ermee 
onder leiding van Ernst Hijmans, 
tevens een van de grondleggers 
van het organisatie-advieswerk in 
Nederland.

1916 
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INVOERING 8-URIGE 
WERKDAG
Na jaren van strijd wordt de 
8-urige werkdag bij wet inge-
voerd. Dolly Parton heeft er 62 
jaar later een hit mee.

RUILVERKAVE-
LINGSWET
Dag akkertjes! Dag 
kronkelslootjes! Met als 
doel efficiëntie, hogere 
opbrengst en verbetering 
van de concurrentiepositie, 
verandert het Nederlandse 
landschap ingrijpend. De 
doelen zijn wel bereikt.

OPRICHTING DOUANE- 
UNIE BENELUX
Bijeengedreven door de 
Tweede Wereldoorlog 
sluiten België, Nederland 
en Luxemburg in 1943 een 
monetaire overeenkomst; het 
fundament voor de doua-
ne-overeenkomst een jaar later. 
Het begin van Europese inte-
gratie. De rest is geschiedenis. 

AOW
Het verplichte en collectieve ouderdoms-
pensioen in Nederland is vanaf 1956 
geregeld in de Algemene Ouderdomswet. 
Je geniet er dan overigens minder lang 
van: de gemiddelde levensverwachting is 
inmiddels met een kleine tien jaar
toegenomen.

EERSTE SNELWEG
Tien jaar na het eerste 
Rijkswegplan is het eerste 
stuk Nederlandse snelweg 
berijdbaar: rijksweg 12, 
de huidige A12, tussen 
Voorburg en Zoetermeer.

DE AFSLUITDIJK
In 1932 is het laatste gat in de dijk gedicht: 32 
kilometer bescherming tegen overstromingen en 
verzilting van landbouwgrond. Momenteel is er 
groot onderhoud aan de dijk. Met 75.000 hyper-
moderne blokken van elk zo’n 6,5 duizend kilo
zal de dijk straks weer alle stormen doorstaan.

ONTDEKKING 
GRONINGENVELD 
SLOCHTEREN
Het grootste aardgasveld 
van Europa wordt in 1959 bij 
toeval ontdekt op het land 
van bietenboer Kees Boon. 
Boon vindt het jammer dat zijn 
vader het niet heeft mogen 
meemaken. Die had net als 
hij op school geleerd dat 
Nederland arm is aan delf-
stoffen. Wat toen mooi nieuws 
was, is nu voor veel mensen 
een hoofdpijndossier.

1919

1954

1944

1956

1937

1932

1959

OPRICHTING KLM
Na de Eerste Wereldoorlog 
doet voormalig militair 
vliegkamp Schiphol steeds 
meer dienst als transporthub 
voor post, vracht én passa-
giers. Voor luitenant-vlieger 
Albert Plesman reden tot 
oprichting van de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën NV, 
later KLM. Plesman is ook 
de bedenker van de naam 
Randstad.

DELTAPAN
Stormvloedkeringen, sluizen, 
dammen, kanalen en totaal 700 
kilometer zeewerende dijken vormen 
samen de Deltawerken, dankzij 
de Deltawet van 1958. Goed voor 
droge voeten, betere zoetwater-
voorziening voor de landbouw, het 
scheepvaartverkeer, grotere mobi-
liteit van en naar Zeeland, natuur en 
recreatie. En het heet niet voor niets 
Deltawerken: het houdt nooit op.

Koningin Juliana bezoekt de Deltawerken.

1919

1958

QR-code:
Boer Boon vertelt 
over de vondst van 
het aardgas onder 
zijn land.
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GERBRANDYTOREN
Met 372 meter is de Gerbrandy- 
toren, beter bekend als Zendmast Lopik 
en de laatste jaren als ‘De Kerstboom’ 
de hoogste constructie in Nederland. 
De radio- en televisiemast is tevens 
symbool van de periode van de weder-
opbouw en de doorbraak van televisie 
(en FM-radio) in de Nederlandse 
maatschappij. 

EERSTE NEDERLANDSE 
SATELLIET
Met de komst van het Europees ruim-
tevaartcentrum ESTEC in Nederland 
willen wetenschap en industrie 
aanhaken op de ruimtevaart. De 
politiek besluit tot een nationaal 
ruimtevaartplan. Resultaat is onder 
andere de Astronomische Neder-
landse Satelliet: de eerste satelliet, 
volledig made in Holland. ANS 
draait drie jaar rond de aarde, blijkt 
een ongekend staaltje van vernuft 
en ontdekt veel.

INVOERING EURO
De grootste monetaire omwisse-
lingsoperaties in de geschiedenis, 
met als doel grootse economische 
en politieke voordelen, wordt 
beklonken in Maastricht. 

BETUWEROUTE
Doel van de Betuweroute is via  
het spoor de Rotterdamse haven  
een directe en snelle verbinding te 
geven met het Europese achterland. 
De goederenlijn is vanwege de 
steeds stijgende aanlegkosten  
ook een hoofdpijndossier.

(EERSTE) MAASVLAKTE
Hoe zorg je dat de Rotterdamse haven snel 
en veilig bereikbaar blijft voor steeds grotere 
zeeschepen? Precies: je brengt de haven 
simpelweg naar de schepen toe. Dit staaltje van 
slim omdenken resulteert in de Eerste Maas-
vlakte. De Tweede Maasvlakte volgt in 2013. FYRA

Niet alle investeringen zijn 
succesvol. De Fyra treindienst 
tussen Amsterdam, Rotterdam, 
Antwerpen en Brussel loopt uit 
op een debacle. De treinenstellen 
zijn weliswaar goedkoop, door 
technische storingen, mankementen 
en vertragingen is de dienst een 
kort leven beschoren, dat eindigt 
in een parlementaire enquête. Aan 
bijnamen voor de Fyra geen gebrek: 
zuurstok, kruimeldief en dodo.

KLIMAAT- EN
TRANSITIEFONDS 
Nederland wil koploper in 
Europa zijn bij het tegengaan 
van de opwarming van de aarde. 
Aldus de nieuwe regering. 
De daad wordt bij het woord 
gevoegd met een klimaat- en 
transitiefonds van € 35 miljard 
voor de komende tien jaar.

FLEVOLAND WORDT 12E 
PROVINCIE
De inpoldering van Flevoland 
begint met de drooglegging van de 
Noordoostpolder in 1942, midden 
in de Tweede Wereldoorlog. Urk 
en Schokland zijn daarmee eiland 
af. Daarna volgen Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland. Quizvraag: 
tellen de 630 windmolens in de 
provincie nu mee als windmolens  
op land of op zee?  

GEBOORTE STIER HERMAN
Stier Herman is het resultaat van een  
poging het menselijke ontstekings- 
remmende eiwit lactoferrine in de melk  
van de koe te brengen. Helaas produceren 
zijn dochters het gewenste eiwit maar 
minimaal. Herman is opgezet en staat  
in Naturalis. De discussie over genetische 
manipulatie is nog springlevend.

1961

1969

1974 2002

2007

1973

2009

2022

1986

1990

KERNCENTRALE
DODEWAARD
Minister van Economisch Zaken 
De Pous in een Kamerdebat in 
februari 1962: “Ik mag consta-
teren, dat alle sprekers er met 
mij van overtuigd zijn, dat 
de kernenergie op de lange 
termijn gezien, een groot 
gedeelte van de Nederlandse 
energiebehoefte zal moeten 
dekken.” De eerste kerncen-
trale op vaderlandse bodem 
wordt grotendeels gebouwd 
met Nederlandse technologie. 
De centrale met een vermogen 
van 58 megawatt sluit na 28 
jaar, in 1997. Redenen zijn 
dat men de centrale niet meer 
rendabel vindt en de maat-
schappelijke weerstand tegen 
kernenergie.  
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Tankstations in Nederland, 
ook voor elektrisch laden 
en waterstof

500+  
tankstations

113 windturbines 
De geplaatste windmolens 
op zee (Borsele III en IV en 
NoordzeeWind) zijn goed 
voor een vermogen van 
839 MW

SHELL EN DE NEDERLANDSE 
ECONOMIE

Bouw en ontwikkeling van 
kantoren voor onderzoek  
en innovatie in Rijswijk,  
Den Haag en Amsterdam

Kantoren

- Nieuwe fabrieken gebouwd
- Zonnepark aangelegd met  
 76.000 panelen
- Investeringen in capaciteit,  
 energie-efficiëntie en
 veiligheid

Moerdijk en Pernis

In 1980 heeft de overheid met Shell afgesproken de gasbaten uit  
het Groningen-gasveld in de Nederlandse economie te investeren. 
Shell heeft sindsdien € 23 miljard verdiend aan het gasveld in 
Groningen, en € 26 miljard geïnvesteerd in de Nederlandse  
economie. Dat gebeurde onder andere op de manieren zoals  
hier aangegeven.

Sinds het begin van de winning in 1963 tot 
2020 zijn de opbrengsten uit het veld zo’n 
€ 429 miljard. Daarvan ging € 364 miljard 
(85%) naar de staatskas. Shell verdiende  
de helft van de overige 15%. De andere  
helft ging naar ExxonMobil.

Opbrengsten  
Groningen-gasveld 
van 1963 tot 2020

Shell ExxonMobil Overheid

364 mld

32,5 
mld32,5 

mld
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Gasbaten
voor Shell

Investeringen 
van Shell

Van 1980 tot 2020
in miljard euro

De Groningse gasbaten

LNG
Ontwikkeling van 
schepen en infrastructuur 
in de Rotterdamse haven 
voor de invoer van 
vloeibaar gas
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GEJAAGD  
DOOR DE WIND

SAMEN INNOVEREN OP 
ZEE MOET WINDPARK 

SLIMMER MAKEN 

TEKST MARCEL BURGER
BEELD GETTY IMAGES
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Het is een zonnige dag op het strand van 
Egmond aan Zee. Het zand lijkt te dansen 
in de duinen, in een eeuwige tango met het 
helmgras. Een kakofonie van geschreeuw 
boven het hoofd als weer een stel meeuwen 
voorbij suist, zwevend op de westenwind.
Naast de golven die het strand raken, is 
18,5 kilometer voor de kust “een ander 
concept” in de maak, zegt Maria Kalogera, 
CrossWind's Innovations Manager. De 
joint-venture van Shell en Eneco en partners 
bouwt een offshore windpark: Hollandse 
Kust Noord. “We vinden nieuwe manieren 
om de productie van offshore wind betrouw-
baarder te maken, bijvoorbeeld door het 
toevoegen van drijvende zonnepanelen. 

“Dit is deel van onze belofte aan de 
Nederlandse samenleving”, zegt Kalogera. 
“Ons project draait om nieuwe, innovatieve 
oplossingen voor het produceren van elek-
triciteit op zee. De resultaten ervan zullen 
we delen, om zo de gehele technologische 
ontwikkeling vooruit te helpen.”  

Plan in vier delen
Dit is het plan. Ten eerste zullen de wind-
turbines ‘intelligenter’ zijn dan voorheen. 
Nieuwe software zorgt in enkele seconden 
voor micro-aanpassingen van de rotors, 
om zo de productie in de voortdurend 
veranderende windomstandigheden te 
kunnen optimaliseren. Dit deel wordt samen 

Voor Nederland is het een zegen om de Noordzee voor de deur te hebben.  
Niet alleen voor windenergie. De locatie Hollandse Kust Noord wordt een  
proeftuin voor geïntegreerde energieoplossingen voor de zeer nabije  
toekomst, zoals de Shell-Eneco joint-venture CrossWind laat zien.

We willen bewijzen dat we van zee een 
gestage stroom elektriciteit kunnen leveren, 
onafhankelijk van windsterkte of -richting, 
en beheersbaar per dag, uur, minuut en 
seconde.”  

Hollandse Kust Noord krijgt 69 windtur-
bines, op een zeediepte van 15 tot 28  
meter en 222,5 meter boven de golven 
uittorenend, inclusief de 97 meter lange 
rotorbladen. Deze 980 ton wegende 
reuzen, elk goed voor 11 MW, zijn op 
zichzelf al machtig. Maar vooral wat er 
omheen wordt bedacht gaat indruk maken: 
innovatieve oplossingen die heel Nederland 
zullen gaan helpen.

“De kunst is om een balans te 
vinden tussen de economische 
en technische mogelijkheden  
van een windpark”
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stroomnet te voorkomen, stelt de innovatie-
manager van Crosswind.

“Simpel gezegd: als de stroomvoorziening 
flexibeler en evenwichtiger is, zal die in 
staat zijn om aan de vraag te voldoen, 
waardoor minder extra investeringen in 
hardware en systeemupgrades nodig zijn. 
Daarmee kunnen we de totale maatschap-
pelijke kosten om het Nederlandse ener-
giesysteem naar net-zero-uitstoot te krijgen 
minimaliseren.”

Wake-effect
Een van de toonaangevende innovatieve 
partners in Hollandse Kust Noord is de 
Technische Universiteit Delft. Professor 
Jan-Willem van Wingerden is de expert op 
het gebied van datagedreven besturings-
oplossingen voor windturbines en parken. 
“Een van de uitdagingen is het oplossen 
van het ‘wake-effect’. Voor professionele 
wielrenners is dit geweldig. In de achter-
volging profiteren fietsers van de koploper. 

worden overgebracht, maar ook om zelfs 
op windvrije of zonloze dagen te zorgen 
voor levering stabiel. 

Kopiëren en opschalen
“Onze gemeenschappelijke visie is om het 
risico op instabiliteit in de energielevering 
zo laag mogelijk te houden, en daarvoor 
brengt elke partner zijn eigen expertise in,” 
zegt Kalogera. “Met Hollandse Kust Noord 
ontwikkelen we een idee tot een eenvoudig 
concept. We proberen het in relatief kleine 
vorm uit, zodat we het later kunnen kopiëren 
en opschalen bij toekomstige offshore-wind-
parken. We zullen onderzoeken en optima-
liseren, om met de lessons learned daarna 
concrete stappen te zetten in het versnellen 
van de energietransitie.”

Omdat niets zo veranderlijk is als het weer 
en Nederlandse offshore wind tot 2030 
volgens de plannen moet groeien naar 
21GW, zijn er meer uitdagingen. Zo zijn er 
oplossingen nodig om het vollopen van het 

met windmolenbouwer Siemens Gamesa 
ontwikkeld. Ten tweede wordt in samen-
werking met de Technische Universiteit  
Delft de beperkende factor van het zoge-
noemde 'wake-effect' aangepakt. Dit is een 
vorm van turbulentie vergelijkbaar met wat 
zeilboten ervaren als ze dicht bij elkaar 
varen en de lucht erachter ze instabiel 
maken. Voor windturbines in een park 
betekent dat minder productie.  
 
Ten derde worden drijvende zonnepa-
nelen toegevoegd voor een constantere 
stroomproductie. Daarvoor heeft TNO 
zich aangesloten. Het vierde deel van het 
plan is dat soorten opslag van elektriciteit 
worden getest; dus verschillende batterijen 
en waterstof. 

Vergelijk het met een uit de kluiten 
gewassen powerbank voor je mobiele 
telefoon. Die opslag is er niet alleen om 
overproductie vast te houden als die niet 
onmiddellijk naar het elektriciteitsnet kan 
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Kielzog
Van Wingerden zegt dat er verschillende 
strategieën mogelijk zijn om het zoge-
noemde zog-effect te verminderen. De 
meest voor de hand liggende is dat de 
turbines stroomopwaarts de windkracht in 
hun eigen kielzog verminderen door minder 
hard te draaien. Maar dit blijkt in de praktijk 
volgens hem niet het gewenste effect te 
hebben.

De tweede wordt yaw control of wake 
steering, genoemd: de hele rotor wordt 
gedraaid, zodat op een andere manier 
langs de turbines stroomt. “Maar het  
aerodynamische succes hangt af van  
nauwkeurige kennis van het hele windveld 
in het park en moet met continu meten  
en opnieuw afstellen voortdurend worden 
verfijnd.”

Sweet spot vinden
Het visitekaartje van Hollandse Kust Noord 
is de derde strategie: het aanpassen van 
alle afzonderlijke rotorbladen, om daarmee 
een zogenoemde helix-zog achter de 
turbine te creëren. Als je een foto van de 
wind zou maken, lijkt zo’n helix een beetje 
op een wokkel. Daarvoor zijn program-
mering, windtunneltesten, schaalmodel- 
onderzoek nodig om uiteindelijk, vanaf 
2025, bij Hollandse Kust Noord te bewijzen 
dat het in de praktijk ook echt werkt.  
“Het gaat erom de sweet spot voor elk 
individueel rotorblad te vinden en ervoor te 
zorgen dat de frequentie van de rotaties de 
structuur niet schaadt. Niemand wil immers 
dat bladlagers dusdanig slijten, dat delen 
van de windmolen van de turbine vallen.”

Duurzame proeftuin
Inmiddels wordt hard gewerkt om de Cross-
Wind-locatie vanaf 2023 elektriciteit uit 
wind te leveren, om daar in 2025 de extra 
innovatieve oplossingen aan toe te voegen. 

Voor de wandelaars op het strand van 
Egmond aan Zee zal niet veel veranderen. 
De wind zal waaien zoals ze doet, het 
zand zal worden verplaatst, het helmgras 
zal meedeinen zoals elke andere dag en 
de meeuwen zullen blijven zweven. Maar 
verder weg, op zee, kun je op een heldere 
dag vanaf het strand aan de horizon de 
contouren van een bijzondere duurzame 
proeftuin zien.

Die houdt hen niet alleen uit de wind, 
maar creëert ook een zuigwind waarvan 
de nummers twee, drie, vier en verder 
profiteren. Bij windparken op zee zorgt 
die zuigwind juist voor minder energiepro-
ductie voor de tweede, derde enzovoorts 
turbine. Bovendien kan turbulentie van de 
ene turbine de levensduur van de turbine 
erachter beperken.”

Kunst
Om het wake-effect te verzachten, zijn er 
verschillende opties mogelijk. Een daarvan 
is het zo ver uit elkaar plaatsen van de 
windturbines dat ze geen last van elkaars 
turbulentie hebben. Maar dan zijn er minder 
turbines per vierkante kilometer en dus 
minder opbrengst aan stroom en dus geld. 
“De kunst is om een balans te vinden tussen 
de economische en de technische moge-
lijkheden van een windpark. Met andere 
woorden, hoe beperk je de effecten van 
zuigwind en maximaliseer je de energie- 
productie.”

“Ons project draait 
om innovatieve 
oplossingen voor 
het produceren van 
elektriciteit op zee”
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Biobrandstoffenfabriek  
Pernis
De bouw van deze fabriek is een eerste
stap naar 820.000 ton duurzame vlieg-
tuigbrandstoffen en hernieuwbare diesel.

Investering: honderden miljoenen 
Reductie per jaar: 2.8 Mton (Scope 3)

In 2020 en 2021 heeft Shell voor bijna  
€ 4 miljard aan investeringsbeslissingen 
genomen in de energietransitie in Nederland. 
Welke projecten zijn dit onder andere?

De energietransitie 

SHELL EN DE NEDERLANDSE 
ECONOMIE

CO2

Porthos: CO2-afvang
en -opslag onder de
zeebodem
En daardoor een CO2-reductie van meer 
dan 20% van de uitstoot van de Pernis- 
fabrieken.

Investering: honderden miljoenen 
Reductie per jaar: 1.1 Mton

CO2

10% CO2-reductie Moerdijk
Nieuwe fornuizen voor fabrieken van 
Moerdijk om energiezuiniger grondstoffen 
te produceren. 

Investering: honderden miljoenen 
Reductie per jaar: 0.2 Mton

Windpark Hollandse
Kust Noord (CrossWind)
Dit windpark voor de kust van Egmond  
aan Zee is in 2023 klaar en goed voor  
een vermogen van 759 MW.

Investering in wind op zee: miljarden
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DE MAKERS VAN 
DE TOEKOMST

Het middelbaar beroepsonderwijs is cruciaal 
om de energietransitie in Nederland te laten 
slagen. Bij I-EM Delft werken mbo-studenten 

aan de uitdagingen van morgen. 
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TEKST MATTHIJS TIMMERS 
BEELD JIRI BULLER

Leon de Jong (21) is fan van Elon Musk. 
Voor de mbo-student ict van ROC Mond-
riaan is het dus volkomen logisch dat hij 
hier op deze Delftse experimenteerplek een 
deel van z’n opleiding volgt. Hij houdt van 
nieuwe dingen, van innovaties, net als zijn 
idool. Hier kan hij werken aan zijn toekomst, 
dé toekomst.

Bijvoorbeeld aan de energiebox, meldt 
Leon. Hij wandelt door loods 15 N2 van 
een industriële bedrijfshal aan de zuidkant 
van Delft in de richting van een stapel aan 
elkaar geschakelde accu’s. Deze box heeft 
voldoende power om als energiegenerator 
gebruikt te worden op festivals, of op 
bouwplaatsen. De afgelopen weken heeft 
Leon geklust aan een interface voor deze 
box, zodat de gebruiker informatie over de 
installatie kan uitlezen. “Over temperatuur, 
spanning, stroom en vermogen”, somt Leon 
droogjes op. “De interface vertelt ook als 
er storingen zijn. Op school leer ik vooral 
websites maken. Maar ik wil ook andere 
dingen programmeren. Dat vind ik leuker 
dan websites.”

Een display coderen deed Leon eerder al 
voor een duurzame proefopstelling aan de 
andere kant van de hal. In twee compacte 
stalen systeemkasten zijn alle duurzame 
technieken verzameld; er is een warm-
tepomp, een brandstofcel voor waterstof, 
accu’s voor de opslag van energie en 
daartussen een ingenieus leidingen- en 
dradenspel. Op het grote informatiedoek 

erachter is grafisch weergegeven hoe 
al deze technieken uit deze twee kasten 
terugkomen in de energievoorziening van 
de toekomst; een duurzaam huis met zonne-
panelen, met verderop een windmolen en 
een waterstoffabriek. En voor de deur twee 
elektrische voertuigen, waarvan de accu’s 
voor een deel van de energievoorziening 
zorgen.

Levensgrote banner 
Bovenaan de levensgrote banner staat: 
‘het wordt pas mooi, wanneer je het gaat 
doen.’ Dit zinnetje is het treffende motto 
van de stichting die hier in loods 15 N2 
is gehuisvest: Stichting Innovatiecentrum 
Energie en Mobiliteit Delft, kortweg I-EM 
Delft. Martin Seiffers richtte de stichting 
op, samen met zijn broer John. De stichting 
laat bedrijven en onderwijsinstellingen 
samenkomen met als doel om werknemers 
en studenten in de praktijk te laten werken 
aan uitdagingen van de energietransitie. 
I-EM Delft is sinds 2019 actief en heeft 
inmiddels een rijk netwerk van aangesloten 
mbo-instellingen uit de regio en midden- en 
kleinbedrijven. Ook hogescholen en de 
technische universiteit Delft zijn gelieerd 
aan de stichting. Dagelijks werken tientallen 
studenten aan de installaties en voertuigen 
in de hal.

“Learning by doing”, vat Martin Seiffers de 
dagelijkse gang van zaken op de werk- en 
leervloer samen. “Studenten leren hier over 
alle aspecten van de energietransitie; zon, 

  Op een grote banner zijn alle 
oplossingen voor de energie- 
transitie verzameld.

  Mbo-student Leon is fan van  
Elon Musk. En van nieuwe dingen.
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wind, waterstoftechnologie, energieopslag, 
duurzame mobiliteit, alles is hier aanwezig. 
En ze kunnen er meteen in de praktijk mee 
aan de slag, dat is het mooie.” Waarom 
richt Martin Seiffers zich vooral op mbo’ers? 
“Daar zit de grootste uitdaging. En de 
grootste vraag voor de toekomst.” Grote 
bedrijven kunnen vaak wel aan hun talenten 
komen, stelt Seiffers, maar het zijn juist de 
midden- en kleinbedrijven, waar het gros 
van de medewerkers een mbo-opleiding 
heeft, die cruciaal zijn voor het in de praktijk 
brengen van de energietransitie. 

Zonder mbo’ers gaat het niet!
Deze opvatting van Seiffers wordt ruiterlijk 
gedeeld door de voorzitter van de MBO 
Raad, Adnan Tekin. Hij geeft aan: “Ruim 
veertig procent van onze beroepsbevolking 
is mbo-geschoold. Als je kijkt naar de 
cruciale beroepen en de maatschappelijke 
uitdagingen, dan is de rode draad dat we 
daar mbo’ers voor nodig hebben. Zonder 
mbo’ers gaat het niet.” Sinds zijn aantreden 

“We willen tempo 
kunnen maken en voelen 
die maatschappelijke 
opdracht wel degelijk”

“De energietransitie 
vraagt om nóg  
flexibeler onderwijs”

  Dat moet dus dáár. Dat is nog 
best een uitdaging, concludeert 
mbo-student Brian.

  Waarom oprichter Martin Seiffers 
zich met I-EM Delft richt op 
mbo'ers? Daar zit de grootste 
uitdaging.
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vraagt om nóg flexibeler onderwijs. “Want 
de ontwikkelingen gaan zó snel.” Ook 
een deel van docentenkorps moet nodig 
worden bijgeschoold, vindt Seiffers. Dit 
verklaart onder andere het succes van zijn 
stichting; studenten zoals Leon melden zich 
maar wat graag aan. Aan de kant van het 
bedrijfsleven ziet Seiffers dat bedrijven 
te weinig tijd vrijmaken om grondig na te 
denken over de uitdagingen van morgen. 
“Het typeert het mkb. Dat soort bedrijven is 
bezig met de waan van de dag”, verklaart 
hij. Hij roept bedrijven uit de regio daarom 
op om I-EM Delft met nieuwe projecten te 
overladen waar studenten hun tanden in 
kunnen zetten.

Oude dieselbus
Om die oproep kracht bij te zetten, 
sleutelen de studenten van I-EM Delft 
op dit moment aan de elektrificatie van 
een oude dieselbus, ook in de loods 
aanwezig. Seiffers laat een promotiefolder 
zien, waarin wordt uitgelegd hoe deze 
touringcar volledig wordt vergroend met 
nieuwe technieken. De bus van de toekomst 
– inclusief promotiemateriaal – is zijn 
mobiele uithangbord om toekomstbestendig 
beroepsonderwijs ook buiten loods 15 N2 
te etaleren. 

Martin Seijffers staat naast zijn school-
genoot en student mechatronica Brian 

Broekhuizen (19). Samen kijken ze de loze 
ruimte in aan de achterzijde van de bus 
waar onlangs de plompe dieselmotor is 
weggehaald. Binnenkort moet op deze 
plek een elektromotor worden aangesloten. 
Brian z’n opdracht is het installeren van 
een nieuw pneumatisch systeem waarmee 
straks de deuren van de touringcar open en 
dicht kunnen. Brian krabt achter zijn oren en 
zucht. Hij ziet een vers gelast stalen frame 
in het chassis, en naast de bus een tafeltje 
met daarop een compressor en wat andere 
losse onderdelen. Zijn ogen schieten van het 
tafeltje richting het stalen frame, en weer 
terug. Dat moet dus dáár, zie je ’m denken. 
Afgemeten concludeert hij: “Da’s nog best 
een uitdaging.” Maar daarvoor kwam hij 
ook naar Delft. Op school leert Brian de 
basis van heel veel technieken, van lassen 
en metaal bewerken tot elektrotechniek. “Ik 
vind het juist interessant om me te richten op 
duurzame energie.” Of het gaat lukken? Hij 
knikt voorzichtig; het wordt vast mooi, als je 
het gaat doen. 

in 2020 maakt Tekin zich er hard voor om 
in politiek Den Haag meer aandacht – en 
geld en plannen –  voor het middelbaar 
beroepsonderwijs op te eisen. Zodat het 
recht om te leren en te blijven ontwikkelen 
ook in dit segment van het onderwijs 
uitgangspunt wordt. Zodat studenten 
worden gestimuleerd om te kiezen voor 
opleidingen waar maatschappelijk gezien 
tekorten zijn of dreigen. Zodat er onder de 
rijksinvesteringen voor de energietransitie 
– zo’n € 35 miljard – ook een doordacht 
opleidingsplan en een arbeidsmarktagenda 
komen te liggen. “Studenten uit het mbo, 
maar ook zij-instromers en doorstromers, 
moeten eigenaar kunnen worden van hun 
eigen toekomst”, vindt Tekin. Zo ver is het 
nog niet. 

Wel ziet hij verschillende hoopvolle 
ontwikkelingen in het land waarmee het 
middelbaar beroepsonderwijs zich voorbe-
reidt op de energietransitie. Hij doelt onder 
andere op de onlangs geïntroduceerde 
mbo-certificaten en verdiepende keuzedelen 
waarmee het mbo flexibeler kan inspelen op 
de uitdagingen van de toekomst. Ook zijn 
er regionale investerings- en campusfondsen 
die initiatieven financieren waarin bedrijfs-
leven en mbo-scholen met elkaar samen-
werken. I-EM Delft is zo’n initiatief. “Iedere 
regio heeft wel zo’n voorbeeld, waar echt 
mooie dingen gebeuren.” 

Niet snel genoeg
Ook staan steeds meer mbo-scholen in de 
startblokken om duurzame lesprogramma’s 
in de curricula te verweven, ziet de voor-
zitter van de MBO Raad. “Hoe installeer je 
een warmtepomp of zonnepanelen? Hoe 
leg je leidingen aan voor windenergie, hoe 
moet er met waterstof worden gewerkt? Dit 
soort onderwijstrajecten moeten er allemaal 
komen. Er zijn steeds meer mbo-opleidingen 
die dit kunnen aanbieden.” Of het snel 
genoeg gaat? Zeker niet, is Adnan Tekin 
eerlijk. “We willen tempo kunnen maken en 
wij voelen die maatschappelijke opdracht 
wel degelijk. We hopen dat de urgentie ook 
in Den Haag wordt gevoeld.”

Martin Seiffers van I-EM Delft merkt in 
de praktijk hoe grote mbo-instellingen 
tijd nodig hebben om hun onderwijspro-
gramma’s toekomstbestendig te maken. 
En dat tegelijkertijd de energietransitie 

“Studenten uit het 
mbo moeten eigenaar 
kunnen worden van  
hun eigen toekomst”
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Shell investeert in kennis  
en innovatie in Nederland. 
Slimme koppen werken  
aan de oplossingen van 
vandaag en aan de 
uitdagingen van morgen.

Kennis  
en innovatie

8 innovatieve
bedrijven
Waarin Shell Ventures in
Nederland investeert.

80.000 Leerlingen
Zoveel leerlingen van de basis-
school en middelbare school 
namen over de jaren heen deel 
aan educatieve programma’s 
van Shell.

€ 300 miljoen
Zoveel investeert Shell jaarlijks aan 
onderzoek in de Energy Transition Campus 
Amsterdam. (ETCA). Ook is de campus 
opengesteld voor start-ups, scale-ups, onder-
zoeksinstellingen en bedrijven op te werken 
aan oplossingen voor schonere energie.  
Het artikel op de pagina hiernaast, vertelt 
hierover.

500 liter
Zoveel synthetische kerosine is  
door Shell duurzaam geproduceerd, 
samen met KLM en het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. 
Dit is een belangrijke stap naar 
duurzaam vliegen.

€ 2 tot 3 miljoen
Het bedrag dat Shell jaarlijks 
investeert in partnerschappen 
met universiteiten.

35.364
Het jaarlijks aantal onder- 
zoeksuren bij universiteiten,  
in consortia en bij andere 
externe partijen.

SHELL EN DE NEDERLANDSE 
ECONOMIE
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Co-creatie aan ’t IJ
ENERGY TRANSITION CAMPUS 

AMSTERDAM

Al meer dan honderd jaar doet Shell in Amsterdam aan onderzoek en 
ontwikkeling voor de eigen activiteiten. Maar de koers is verlegd. Shell 
zet de deuren open voor onderzoekers van universiteiten, start-ups en 

andere bedrijven. Samen kan je meer vaart maken.

TEKST ERIK TE ROLLER
BEELD ANP, ETCA

 Zicht op de gebouwen van de Energy Transition Campus 
Amsterdam pal aan de noordelijke IJ-oever, met op de 
voorgrond de voormalig Shell-toren, nu A’DAM Toren,  
en links daarvan het Eye filmmuseum.
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Het voormalige Shell Technology Centre 
(STCA) aan het Amsterdamse IJ is een van 
de drie grote regionale onderzoekscentra 
van Shell. Sinds kort draagt het onderzoeks-
centrum de naam Energy Transition Campus 
Amsterdam (ETCA). Om de energietransitie 
te versnellen moet je het probleem centraal 
stellen, niet het bedrijf. Daarom staan 
de deuren open voor samenwerking met 
anderen.

“We stellen de campus open om onze 
ambities voor de energietransitie letterlijk en 
figuurlijk een plek te geven. Als geen ander 
beseffen we dat vraag en aanbod van 
energie vanwege de klimaatdoelstellingen 
de komende jaren sterk zullen veranderen 
en nieuwe technologie snel ontwikkeld moet 
worden”, verklaart ETCA-campus manager 
Ferry Winter.

Lage drempel
In Amsterdam heeft Shell jarenlange 
ervaring met het uitwerken van ideeën 
tot technologieën die op grote schaal 
toepasbaar en commercieel haalbaar zijn, 
legt Winter uit. De energietransitie is echter 
zo breed, dat er ook kennis en kunde van 
andere partijen nodig is om te kunnen 
versnellen. “Daarom zijn we met de open 
innovatiecampus begonnen. Die zal een 
belangrijke rol gaan spelen bij het ontwik-
kelen van nieuwe technologie, niet alleen 
voor Shell, maar ook voor andere bedrijven 

en de maatschappij in het algemeen.” 
Onderzoekers van verschillende partijen bij 
elkaar op een campus laten werken heeft 
zo zijn voordelen. “De drempel om elkaar te 
ontmoeten is veel lager: je komt elkaar vaker 
tegen, kunt gemakkelijker bij elkaar binnen-
lopen, bijeenkomsten organiseren en teams 
vormen. Daardoor wisselt iedereen kennis en 
ideeën veel sneller uit. Hoe meer onderlinge 
‘botsingen’ er zijn hoe beter”, stelt Winter.

Sneeuwbaleffect
Het streven is om de Energy Transition 
Campus Amsterdam in de loop van 2024 
tot 2025 voor 60% bevolkt te laten zijn met 
onderzoekers van Shell en voor 40% met 
onderzoekers van andere partijen. “We zijn 
nu bezig te werven en hopen dat er met de 
komst van nieuwe partijen een sneeuwba-
leffect ontstaat”, aldus Winter

ETCA verwelkomt bij voorkeur onderzoekers 
van universiteiten, start-ups en bedrijven die 
actief zijn in zeven transitiesectoren waar-
onder circulariteit van kunststoffen, water-
stoftechnologie, elektrificatie en brand-
stoffen gemaakt uit hernieuwbare bronnen. 
Mocht er op enig moment een nieuwe 
baanbrekende technologie opkomen, dan 
zal die worden toegevoegd.

“Maar niet al het onderzoek hoeft in het 
straatje van Shell te passen, zolang het 
maar aansluit bij de energietransitie in 

het algemeen”, aldus Winter. Binnen het 
campus-gebouw van dertien voetbalvelden 
groot werken op het ogenblik rond de 
1.000 mensen uit meer dan 50 landen in 
laboratoria, testhallen en kantoren. Voor 
nieuwkomers is er nog genoeg ruimte. 
“Dat kan omdat we niet uitgaan van een 
verdeling in vierkante meters maar van 
een gezamenlijk functioneel gebruik van 
ruimten en faciliteiten. Bij Shell laten we 
bijvoorbeeld na het afsluiten van projecten 
opstellingen in een laboratorium soms 
ongebruikt staan. Daar kunnen anderen 
dan gebruik van maken”, licht hij toe.

In de kaart kijken
Winter is niet bang dat Shell zich voor  
wat betreft eigen ontwikkelingen in de 
kaart zal laten kijken door de nieuwkomers. 
“Natuurlijk nodigen we niet onze keiharde 
concurrenten uit om hier in Amsterdam te 
komen werken. Om gevoelige zaken af 
te schermen kunnen we de toegang tot 
bepaalde ruimten of complete vleugels  
van het gebouw beperken.” 

Over het gebruiken en patenteren van 
kennis worden meteen afspraken gemaakt. 
“Afhankelijk van de fase waarin een 
ontwikkeling verkeert en de vorm van 
samenwerking, sluiten we specifieke over-
eenkomsten. Er moet een goed klimaat voor 
co-creatie zijn en daarvoor moet alles goed 
zijn geregeld. Anders werkt het niet”, voegt 
Winter eraan toe.
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Zonder de S 
Bij co-creatie valt te denken aan samen-
werking met start-ups, waarbij Shell 
bijvoorbeeld helpt met het opschalen van 
de technologie en het neerzetten ervan 
in de markt. Maar partijen op de campus 
kunnen er ook voor kiezen om zonder Shell 
iets voor de energietransitie te ontwikkelen. 
Vandaar ook dat de ‘S’ in de naam ETCA 
ontbreekt. “Dit is niet langer uitsluitend een 
campus voor Shell alleen, maar een energie-
transitie-campus in het algemeen”, verklaart 
Winter. De financiering voor de technologie-
ontwikkeling zal uit verschillende bronnen 
komen, zoals nationale en Europese 
subsidies en durfkapitaal. “Het lijkt me 
fantastisch als Shell en de andere partijen 
elkaar hier kunnen versterken en waarde 
creëren en de energietransitie daardoor 
sneller zal verlopen”, aldus Winter. 

  In 2025 zijn op de Campus 60% 
van de onderzoekers van Shell en 
40% van andere partijen.

“Niet al het onderzoek hoeft in 
het straatje van Shell te passen, 
zolang het maar aansluit bij de 
energietransitie”

IPSS Engineering is sinds 1 maart de eerste nieuwe bewoner van de 
Energy Transition Campus (ETCA), maar voor Shell geen onbekende.  
In 2007 hielp het bureau met de verhuizing van procesinstallaties van  
het oude naar het nieuwe researchlaboratorium aan het IJ in Amsterdam. 
In de jaren daarna volgden opdrachten voor ondersteuning bij het 
ontwerp en de engineering van procesinstallaties voor de R&D van  
Shell. Om die reden opende IPSS Engineering ook een vestiging aan  
de Asterweg in Amsterdam, vlak bij het onderzoekscentrum.

“Afgelopen jaar kwam de uitnodiging om op de campus aan de energie-
transitie te komen werken. Wij hebben ons toen ingeschreven, werden 
uitgenodigd voor een gesprek en constateerden dat we gezamenlijke 
ambities hebben. Hierdoor mogen wij ons nu voorstellen als nieuwe 
bewoner. Daar zijn wij uiteraard ontzettend blij mee”, zegt Gerrit 
Gerritsen de directeur-eigenaar van IPSS Engineering.

Shell wil het bedrijf graag om twee redenen op de campus hebben.  
“De eerste is, dat we al een aantal jaren werken op de campus van 
Wageningen University & Research. Daar doen we ook de engineering 
voor R&D-installaties in samenspraak met de onderzoekers. Met de 
ervaring die we daarmee opgedaan hebben, zijn we van toegevoegde 
waarde zijn voor Shell en alle andere partijen die nog binnen moeten 
komen”, aldus Gerritsen.

De tweede reden is, dat samenwerken binnen hetzelfde gebouw 
veel gemakkelijker is. “Het gekke is, dat we al op de Asterweg zaten, 
ongeveer twee minuten lopen van het Shell-gebouw. Toch blijkt het voor 
veel mensen een drempel te zijn om de deur uit te gaan en informatie 
mee naar buiten te nemen. In het ETCA-gebouw is het veel gemakkelijker 
om even ergens binnen te lopen. Het vergemakkelijkt de communicatie en 
samenwerking”, verklaart Gerritsen.

Er werkt nu een team van zes engineers van IPSS Engineering op de 
campus, waaronder Gerritsen als projectmanager. Hij verwacht dat 
het team snel zal groeien. “Onze aanwezigheid op het ETCA helpt 
bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen én het intensiveren van 
bestaande. Meer dan ooit is de energietransitie een hot item. We moeten 
ons samen sterk maken om te durven investeren in duurzame en innova-
tieve oplossingen. Bij het ETCA heb ik daar het volste vertrouwen in.  
Ik kijk ernaar uit hier samen aan te werken”, aldus Gerritsen.  

“Wat mij aanspreekt is, dat de campus moet uitgroeien tot een 
community van bedrijven die elkaar toegevoegde waarde bieden. Samen 
zijn we in staat om bijvoorbeeld een installatie voor waterstof te bouwen, 
maar ook een voor zonnepanelen of biobrandstoffen. We kunnen straks 
het hele spectrum van de energietransitie bestrijken”, aldus Gerritsen. 

OUDE BEKENDE EN 
NIEUWE BEWONER
Co-creator 1:  
IPSS Engineering

– Ontwerpen, engineering en constructie van R&D installaties
– Sinds 2005 actief voor Shell Amsterdam
– Vestigingen in Wageningen, Bennekom en Amsterdam
– Op 1 maart op de ECTA begonnen met team van zes engineers
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De Finse start-up Finno Exergy tekende als eerste en zal deze zomer 
intrekken in het ECTA-bebouw. In oktober 2020 won het bedrijfje de 
New Energy Challenge. Dit is een jaarlijkse competitie voor startende 
ondernemers in Europa en Israël die geavanceerde technologieën en 
oplossingen ontwikkelen om de energietransitie te versnellen en wordt 
georganiseerd door vier partijen: Get in the Ring, die wereldwijd met 
start-up competities actief is, vroege-fase-investeerder Rockstart, Shell en 
hightech incubator YES!Delft.

“Sinds 2012 werken we aan een nieuw verbrandingssysteem voor 
gasturbines. In plaats van de gassen gewoon te laten verbranden, 
laten we dat pulserend gebeuren. Dat levert aanzienlijk meer druk op, 
waardoor gasturbines 20% minder brandstof verbruiken en 20% minder 
CO2 uitstoten”, verklaart Fabio Ciccateri, chief technology officer van  
de Finse start-up.

Met het prijsgeld van de New Energy Challenge heeft het bedrijf de 
bestaande verbrandingskamer kunnen upgraden tot onderdeel van 
een kleine gasturbine. Dit prototype draait op verschillende vloeibare 
brandstoffen, waaronder biobrandstoffen en benzine. 

“Op de campus in Amsterdam willen we aantonen dat onze nieuwe 
technologie ook werkt voor aardgas, waterstof en mengsels daarvan. 
De campus is hiervoor een perfecte locatie, omdat we daar bestaande 
laboratoriumruimte kunnen gebruiken, verschillende gassen beschik- 
baar zijn, inclusief groene waterstof die op de locatie wordt gepro-
duceerd. Verder is het een multi company campus, waar we behalve 
met mensen van Shell ook met mensen van andere bedrijven kunnen 
samenwerken.”

Finno Exergy is bezig met een upgrade van het prototype en brengt 
die in juni over naar Amsterdam, waarna het testen met waterstof kan 
beginnen. Ook werkt het bedrijf aan een roadmap voor het praktisch 
toepassen van de nieuwe technologie in bestaande gasturbines. “Als 
dat succesvol is, dan zullen die gasturbines zuiniger zijn, minder CO2 
uitstoten en behalve op aardgas ook op waterstof kunnen draaien”, 
aldus Ciccateri.

De nieuwe verbrandingstechnologie houdt eveneens een belofte in 
voor het efficiënter maken van straalmotoren van vliegtuigen. Dat vergt 
wel meer tijd, omdat er op basis van Finno Exergy’s technologie een 
compleet nieuwe motor moet worden ontworpen, aldus Ciccateri.

Van Finno Exergy komen twee mensen voor minstens een jaar of 
mogelijk langer naar Amsterdam: een test engineer en Ciccateri zelf.  
Het project wordt voor 55% gefinancierd door Finno Exergy en voor 
45% door Shell en moet ertoe leiden dat de nieuwe verbrandingstech-
nologie in 2025 op de markt komt.

FINSE START-UP STRIJKT NEER
Co-creator 3:  
Finno Exergy 

– Als eerste getekend voor de komst naar de ETCA
– Start-up opgericht in 2012
– Ontwikkelt efficiëntere verbrandingstechniek voor gasturbines
–  Begint juni 2022 met testen verbrandingstechniek in gasturbine 

met aardgas, waterstof en mengsels daarvan
–  Verwacht in 2025 met de nieuwe pressure gain combustion 

technology op de markt te komen

Begin april is een team van zeven mensen van Databricks op de Energy 
Transition Campus Amsterdam (ETCA) komen werken. Ze gaan Shell en 
andere partners ondersteunen met het analyseren van data om eerder 
tot nieuwe inzichten te komen en zo sneller te kunnen innoveren. 

Databricks, opgericht in 2013, werkt sinds 2016 met Shell samen 
“Wij bieden een dataplatform, waarop Shell snel en eenvoudig data 
kan analyseren, en ook artificial intelligence en machine learning kan 
toepassen”, verklaart Paul den Dekker, Global manager Shell bij Data-
bricks, dat diverse vestigingen in de wereld heeft en een hoofdkantoor in 
San Francisco.

Het gaat onder meer om het analyseren van data over bijvoorbeeld de 
inkoop en verkoop van producten. Dit levert inzichten op aan de hand 
waarvan het Shell sneller betere beslissingen kan nemen. Ook helpt de 
analyse van data van energiestromen om efficiënter met energie om 
te gaan en de CO2-emissie te beperken. Verder kan de analyse van 
procesdata inzicht geven in waar zich problemen voordoen. “Doordat 
ons platform direct toegang heeft tot de data in de cloud van Shell, 
kunnen we heel snel analyseren en informatie aanleveren voor dagelijkse 
rapportages”, aldus Den Dekker.

Databricks werkt vooralsnog een jaar op de campus. Als alles goed 
gaat, blijft het team daar werken. “We willen de energietransitie samen 
met Shell tot een succes maken, en dat is niet in een jaar gebeurd”, licht 
Den Dekker toe. Hij wijst erop, dat Shell in lijn met het Klimaatakkoord 
van Parijs in 2050 netto geen CO2 meer wil uitstoten. “Om dat te kunnen 
bereiken wil Shell in snel tempo hernieuwbare energiebronnen ontwik-
kelen. Daarvoor brengen wij onze expertise in en dat kunnen we het 
beste doen door dicht bij de mensen van Shell en zijn partners te zitten. 
Samen kunnen we de energietransitie versnellen”, verklaart Den Dekker.

Als voorbeeld geeft hij aan dat Databricks zich graag wil aansluiten 
bij de ontwikkeling van synthetische brandstoffen voor onder meer de 
luchtvaart. Die leveren netto geen CO2-uitstoot op. “De experimenten 
en testen met die brandstoffen gaan gepaard met veel data. In de ETCA 
kunnen we daar veel sneller op acteren en zo de ontwikkeling van de 
synthetische brandstoffen ondersteunen”, aldus Den Dekker. 

VERSNELLEN MET DATA
Co-creator 2:  
Databricks 

– Platform voor data-analyse en AI (Artificial Intelligence)
– Opgericht in 2013
– Werkt sinds 2016 voor Shell
– Sinds april 2022 actief op de ETCA
– Wil met data-analyse bijdragen aan snellere energietransitie
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Groot onderhoud  
Pernis
Het is de grootste onderhoudsstop uit de geschiedenis van  
het raffinagecomplex. Op het Shell Energie- en Chemiepark 
Rotterdam, beter bekend als ‘Shell Pernis’, worden in zes 
maanden achttien fabrieken geïnspecteerd, gerenoveerd en 
vernieuwd. Eén verkeerd bestelde klep of schakelaar en het 
hele jaarplan kan gevaar lopen.

TEKST JEROEN LANGELAAR 
BEELD ERNST BODE

“ECHT ADRENALINEWERK”
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De kenmerkende skyline van Pernis heeft 
concurrentie gekregen. Waar het aanzicht 
normaliter wordt gedomineerd door torens, 
vaten, tanks en kilometerslange pijplei-
dingen, staan die nu in de schaduw van 
torenhoge, knalrode Mammoet-kranen.
 
Die hijskranen hebben de skyline zelfs  
een kopje kleiner gemaakt. De kop van de 
vacuümtoren, acht meter in doorsnee, ligt 
aan de kant van Weg 27. Gecorrodeerd, 
afgeschreven, voltooid verleden tijd. Zijn 
laatste rustplek wordt het onderdelen-
kerkhof aan de andere kant van het raffina-
gecomplex – een plein vol ketels, vaten en 
warmtewisselaars, die hun diensttijd erop 
hebben zitten. Ze zijn de stille getuigen van 
de grootste onderhoudsstop uit de geschie-
denis van Pernis. 

Dat is dan ook meteen de enige plek 
zonder reuring, want het is drukker dan 
ooit op het terrein van het energie- en 
chemiepark. De ene na de andere weg  
is afgezet om alle verschillende aannemers 
– 40 in totaal – de ruimte te geven. Op  
een gewone dag zijn er 1.900 mensen  
op Pernis werkzaam. Nu zijn het er 4.000.  
Na lunchtijd stromen de bouwketen leeg. 
Een klein dorp aan bontgekleurde pakken 
met helmen zet weer koers naar de  
verschillende projecten.

Elke zes jaar
Een onderhoudsstop is niets nieuws op 
Pernis. Die vindt elk jaar wel plaats. 
Maar niet eerder was er sprake van een 
turnaround event van deze omvang. Om 
pieken als deze zoveel mogelijk te voor-
komen, vindt doorlopend onderhoud plaats. 
Maar elk van de 60 fabrieken behoeft eens 
in de circa zes jaar inspectie en renovatie. 
Door een eerdere aanpassing van het 
onderhoudsschema zijn er in 2022 meer 
fabrieken dan gebruikelijk aan de beurt. 
In de periode februari tot juni wordt 
ongeveer een vijfde van fabrieken onder 
handen genomen. Ondertussen verrijst 
aan de oostkant van het terrein, met 
zicht op de snelweg A4, de komende 
jaren een biobrandstoffenfabriek. Die 
maakt onderdeel uit van de grootschalige 
aanpassing van het energie- en chemiepark 
in het kader van de energietransitie. 
Biobrandstoffen kunnen de komende 
decennia een waardevolle rol spelen bij  
het verlagen van de CO₂-uitstoot van  
de transportsector. Daarom investeert 
Shell in Pernis in een fabriek die duurzame 
vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel 
produceert uit afval als frituurvet en  
plantenresten.

“We hebben het over 2.500 klussen  
die allemaal op elkaar ingrijpen“
— Jan Willem van Buren, turnaround event manager
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Veel doorgroeimogelijkheden op Pernis
Van de 1.900 medewerkers op Pernis zitten er 900 in de zogeheten 
‘continudienst’. Dit zijn de operators en teamleads die in ploegen van 
vijf de klok rond diensten draaien. “Je kunt de fabrieken nooit in de 
steek laten”, zegt Jeroen van Dorp. Hij is manager van de centrale 
werkplaats, de uitvalsbasis voor de technische vaklieden, op een 
steenworp afstand van het hoofdkantoor.

Om die shifts te kunnen blijven draaien, en de onderhoudsstops te 
kunnen ondersteunen, is er jong talent nodig. Dat is er zeker: op de 
werkvloer, waar een groepje technici sleutelt aan een koelwaterpomp 
van 25.000 kilo, lopen genoeg jeugdige gezichten rond. 

Maar de vijver waaruit het bedrijf moet vissen, wordt kleiner, terwijl de 
behoefte aan nieuw personeel toeneemt. “In de jaren negentig hebben 
we veel geautomatiseerd”, legt Van Dorp uit. “Een tijd lang zijn weinig 
nieuwe mensen aangenomen, maar is iedereen wel ouder geworden. 
Een deel gaat de komende jaren met pensioen.”

Pernis heeft zo’n 50 vacatures in onderhoud en de verwachting is dat 
dit verder zal toenemen. Daarnaast is er behoefte aan procesope-
rators. Intussen gaan minder jongeren naar het mbo. En degenen die 
wél gaan, kiezen minder vaak voor techniek. De hele Europoort-Bot-
lekregio staat voor dezelfde uitdaging. “We hebben bijvoorbeeld 25 
vacatures in de elektrotechniek, maar slechts 34 studenten in de regio.”

Pernis biedt naast stageplekken ook leerwerktrajecten aan – 
momenteel zijn er zes stagiairs – maar het blijft roeien tegen de stroom 
in. Dus intensiveert Pernis zijn wervingsactiviteiten. Zo geeft Shell 
gastlessen en profielkeuzevoorlichting op middelbare scholen. Ook 
organiseert Shell een profielwerkstukkenwedstrijd en een jaarlijkse Girls 
Day, waarin meisjes enthousiast worden gemaakt voor een loopbaan 
in de techniek.

“Shell Pernis staat bekend als bedrijf met veel doorgroeimogelijkheden. 
We hebben een duidelijk opleidingsprogramma, waarin mensen in 
zeven jaar worden opgeleid tot volwaardig vakman of -vrouw. Daarna 
kunnen ze doorgroeien naar werkvoorbereider, of een leidinggevende 
of toezichthoudende functie, al naar gelang de interesse van de 
medewerker.”

In de strijd om nieuw talent neemt Shell het onder meer op tegen hippe 
app- en game-ontwikkelaars, vertelt Van Dorp. Toch zijn er verraste 
gezichten in de klas als leerlingen horen dat het hoesje om hun telefoon 
ook met olieproducten is gemaakt. “Diesel en benzine is maar de helft 
van ons verhaal. Onze producten eindigen in chipszakjes, matrassen of 
zelfs in het dashboard van een Tesla.”

Dat verhaal spreekt aan. Een meisje dat deelnam aan de eerste Girls 
Day was zo enthousiast dat ze nu vastberaden is voor Shell te komen 
werken. Een ander meisje studeerde hbo-toerisme maar vond tijdens 
de pandemie geen werk. Zij laat zich nu omscholen tot elektromonteur. 
“En, wat veel mensen zal verrassen: ze verdient in deze mbo-functie het 
dubbele van wat ze in de toerismebranche had verdiend. Dat is toch 
mooi meegenomen!”

Indrukwekkend uitzicht
Jim Jongh is al 36 jaar werkzaam bij Shell 
in binnen- en buitenland. Als asset manager 
is hij verantwoordelijk voor het dagelijks 
onderhoud, turnaround onderhoud en 
nieuwbouw. Zijn kantoor biedt een indruk-
wekkend uitzicht over de raffinaderij en de 
druk hijsende Mammoet-kranen. 
De Shell-er vertelt dat onderhoudsstops 
nodig zijn om de integriteit, betrouw-
baarheid, productie en milieuprestaties van 
de installaties te waarborgen. “We contro-
leren elke onderhoudsklus op kwaliteit. 
Alle werkzaamheden wordt geregistreerd, 
ondertekend en gecertificeerd.” 
“In de loop der jaren verzamelen we alle 
klussen die stopgebonden onderhoud 
behoeven”, vertelt zijn collega Jan Willem 
van Buren. Hij is turnaround event manager 
en sinds 2007 werkzaam voor Shell. “Alle 
te inspecteren installaties worden openge-
maakt om de technische staat te bepalen. 
Daarnaast stappen we over op meer 
geavanceerde regelkleppen, instrumenten 
en besturingssystemen. Sinds een aantal 
jaar hanteren we het devies replace above 
repair. We vervangen eerder in plaats van 
te repareren. Zo houden we onze instal-
laties in topconditie.”
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Iedereen doet mee
De planning van elke onderhoudsstop 
neemt jaren in beslag. Ieder detail 
wordt besproken en vastgelegd. Voor 
niet-standaard klussen zijn werkplannen 
opgesteld en elk van deze stappen wordt 
vooraf ‘droog’ geoefend. En ondanks de 
betrokkenheid van tientallen aannemers  
en duizenden werklieden, kan niemand  
zich achter een ander verschuilen. Het 
succes van een onderhoudsstop rust  
op de schouders van elke afzonderlijke  
medewerker.

Van Buren: “We hebben het over 2.500 
klussen die allemaal op elkaar ingrijpen. 
Geloof me, jij wil niet degene zijn die de 
verkeerde klep bestelt, want als een instal-
latie niet werkt bij opstart ligt een groot 
deel van de site stil.” 

Jongh: “Het werkt alléén als iedereen 
z’n werk doet. Alles wordt nauwkeurig 
gepland. Maar dan moet je het ook nog 
waarmaken; veilig, op tijd, binnen budget 
en zonder overlast voor de omgeving. Het 
is een snelkookpan, echt adrenalinewerk. 
Neem de nieuwe kop van de vacuümtoren, 
die moet naadloos passen. Ondanks de 
minutieuze voorbereiding blijft dat toch wel 
heel spannend.”

“Als een onderhoudsstop mislukt, kan je 
hele businessplan voor dit jaar de prul-

lenbak in”, vult Van Buren aan. “Dat  
belang wordt door iedereen gevoeld.”

Het dagelijks onderhoud staat ook even  
op een lager pitje, zegt Jongh. “Ook ons 
eigen onderhoudsteam is hard nodig 
voor een succesvolle uitvoering van de 
turnaround. Je hoeft ze echt niet te vragen 
om in het weekend te werken, ze komen 
uit zichzelf. Heel Pernis zet de schouders 
eronder.”

1,1 miljoen werkuren
Met de eerste onderhoudsstop zijn 
650.000 werkuren gemoeid, volgens 
Van Buren “de limiet wat betreft uitvoer-
baarheid”. De onderhoudsstop daarna  
telt 450.000 werkuren. Daarin zit ook 
meteen een van de grootste uitdagingen: 
het vinden van voldoende vakbekwaam 
personeel (zie kader op de vorige pagina). 

Dan is er nog de veiligheid. Elke dag 
geeft de voorman een peptalk aan de 
medewerkers waarin hij de lessen van de 
vorige dag doorneemt. Voor elke klus vindt 
zekerheidshalve nog een last minute risi-
coanalyse plaats. Verder zijn de life saving 
rules van toepassing. Jongh: “We zijn 
extréém helder: onveilig betekent stoppen. 
We willen dat iedereen na het werk Pernis 
weer gezond verlaat.”

Met de kwaliteit zit het op Pernis wel  
goed. De werklieden hoeven weinig mate-
riaal af te keuren. “We hebben nauwelijks 
problemen met regelkleppen gehad”, aldus 
Van Buren. “Door onze geschiedschrijving 
en tijdige vervanging laten we weinig aan 
het toeval over.” Dat is goed nieuws, want 
we weten nu al wanneer deze fabrieken 
opnieuw aan de beurt zijn. Na afloop  
van deze onderhoudsstop beginnen Jongh 
en Van Buren alweer met het vastleggen 
van aannemers voor de volgende keer. 

Soms even genieten
Maar gelukkig bestaat het leven op  
Pernis uit meer dan doorjakkeren van stop 
naar stop. Er is ook tijd om te genieten.  
Van Buren: “Als er grote nieuwe stukken zijn 
geplaatst, of het leidingwerk is vernieuwd, 
en alles glimt weer… Dan betrap ik mezelf 
er toch op dat ik wat langzamer ga rijden. 
Dan denk ik: dat hebben we toch maar 
mooi gedaan.”

“We zijn extréém 
helder: onveilig 
betekent stoppen”
— Jim Jongh, asset manager
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4.700 banen  
voor jongeren
Het aantal banen voor 
jongeren (15-24 jaar) door 
de activiteiten van Shell.

2.700 leveranciers
Het aantal bedrijven waarmee Shell in 
Nederland samenwerkt, van installateurs
van zonneparken tot tankwagenchauf-
feurs, en van facilitaire dienstverleners tot 
aan technisch specialisten.

€ 3,5 miljard
Het jaarlijks bedrag van alle 
rekeningen van toeleveran-
ciers in Nederlands die door 
Shell voldaan worden.

46.700 banen
Het aantal banen van 
alle werknemers van Shell 
plus alle werknemers in 
de keten van toeleveran-
ciers van Shell bij elkaar 
opgeteld.

Shell werkt samen  
met partners aan de 
energievoorziening van 
Nederland, nu en in de 
toekomst. Hoeveel werk 
haalt het Nederlands 
mkb uit de activiteiten 
van Shell?

Werken aan  
de energie- 
voorziening

SHELL EN  
DE NEDERLANDSE  
ECONOMIE

Bronnen
Shell’s socio-economic impact in the 
Netherlands, maart 2021, Oxford Economics
Shell Feiten en Cijfers, Shell.nl, Shell Nederland 
Commitment letter, Shell's technology programs.
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MENSENWERK
‘Geen woorden, maar daden’: een prima club-
overstijgend motto voor de energietransitie. Maar het 
heeft alleen zeggingskracht, als er ook mensen zijn om 
aan te moedigen. Het tekort aan arbeidskrachten 
dreigt deze wedstrijd lam te leggen. Hoe komen we 
aan gekwalificeerde spelers om de doelen te bereiken?

TEKST MONIKA JAK  
BEELD GETTY IMAGES, ANP

DE ENERGIETRANSITIE IN NEDERLAND:  
DE ARBEIDSMARKT

Nico 
Pestel 
is universitair hoofddocent bij het 
Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit 
Maastricht. Daarvoor werkte hij bij 
het Institute of Labor Economics (IZA) 
in Bonn, Duitsland, waar hij nog altijd 
aan verbonden is als onderzoeker en 
coördinator van het programma Milieu, 
Gezondheid en Arbeidsmarkten. Pestel 
promoveerde in 2013 als econoom aan 
de Universiteit van Keulen.

Olof van  
der Gaag
is voorzitter van de in 2015 opgerichte 
Nederlandse Vereniging Duurzame 
Energie (NVDE), die de belangen 
vertegenwoordigt van meer dan 
6.000 aangesloten ondernemingen 
in duurzame energie.  Hiervoor 
bekleedde hij diverse functies bij 
Natuur & Milieu en was hij was politiek 
coördinator van de Tweede Kamer-
fractie van Groen Links. Momenteel 
is Van der Gaag naast zijn werk voor 
NVDE, voorzitter van de Duurzaam-
heidsraad Amsterdam. Hij studeerde 
culturele antropologie in Utrecht.

Marsha 
Wagner 
is onafhankelijk adviseur en leidt 
de Human Capital Agenda van de 
Topsector Energie en sinds begin dit 
jaar ook de Human Capital Agenda 
Waterstof, als onderdeel van investe-
ringsprogramma GroenvermogenNL. 
Verder werkt ze met de Nederlandse 
organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek aan een nationaal 
onderzoeksprogramma naar learning 
communities en is ze bestuursvoorzitter 
van 75inQ, een stichting die zich 
bezighoudt met de bevordering van de 
genderbalans in duurzame energie.

Draaiden het voorheen nog primair om de 
vraag of de technieken er wel zijn en of 
het allemaal niet te kostbaar zou worden, 
belangrijkste vraag nu in de energietran-
sitie is die naar menskracht. Monteurs, 
installateurs, ingenieurs, bouwvakkers: ze 
zijn schaars. Wie nu een zonnepaneel op 
het dak wil, mag achter in de rij aansluiten. 
Laat staan dat de verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad een tikkie 
sneller zou kunnen verlopen.  

Door de gebeurtenissen in Oost-Europa en 
de daardoor stijgende energieprijzen, staat  
het allemaal onder nog meer spanning.

Waar daarentegen geen enkel tekort aan 
is, zijn brandbrieven rond dit thema. De 
ijlbodes hebben de boodschap ook in  
Den Haag weten laten doorklinken. Komt 
het nu goed? We vragen het drie experts, 
die hier al jaren aan de zijlijn werk van 
maken.
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Vanaf verschillen- 
de kanten wordt 
gewezen op een 
dreigend tekort  
aan arbeids- 
krachten voor de 
energietransitie. 
Dreigt dat 
inderdaad?

Pestel  “In ons rapport ‘De arbeids-
markt naar opleiding en beroep tot 2026’ 
concluderen wij dat de knelpunten in 
onderwijs, zorg, techniek en ICT groot zijn 
en blijven. Voor beroepen in de techniek is 
er een tweedeling. Voor de bouw worden 
over zes jaar geen knelpunten meer 
verwacht, voor de overige beroepen in de 
techniek wel. Hoe het precies zal uitpakken 
voor de energietransitie, is nog de vraag. 
We hebben een verkenning gedaan samen 
met het Planbureau voor de Leefomgeving, 
gebaseerd op modellen. Tweede helft dit 
jaar komt een vervolg waarin de invulling 
van het Klimaatakkoord is meegenomen, 
inclusief de regionale effecten beter zien. 
Maar dat een tekort dreigt is heel waar-
schijnlijk.”

Van der Gaag “Het is een acuut probleem 
dat helaas niet met een druk op de knop 
kan worden opgelost. Wel markant om te 
memoreren is, dat tijdens de onderhande-
lingen over het Klimaatakkoord, bij een deel 
van de samenleving en ook bij VNO-NCW, 
nog de zorg bestond dat klimaatbeleid tot 
werkloosheid zou leiden. Daar hadden wij 
onze twijfels over. Vier jaar geleden hebben 
wij dat door TNO laten onderzoeken. Hun 

conclusie was dat klimaatbeleid en arbeids-
markt 1 op 7 lopen: voor elk baan die in 
de fossiele energievoorziening verdwijnt, 
komen er zeven aan de hernieuwbare kant 
terug. De verklaring is logisch. Verduur-
zaming is veel arbeidsintensiever. Het is 
overigens een probleem dat zich vooral 
manifesteert in de verbouwingsfase van  
het energiesysteem. Ons doel is dat het 
volledig duurzaam is in 2050. Dus zitten  
we nog 28 jaar in de verbouwing. Dan  
volgt de onderhoudsfase en zal de arbeids-
markt normaliseren.”

Wagner “We hebben al jaren een 
gebrek aan technisch opgeleid personeel 
en talent. De arbeidsmarkt, of de menselijke 
factor, dreigt de showstopper te worden 
van die energietransitie. Ik ben van nature 
een optimist, maar heb nu een knoop in 
mijn buik. In het ergste geval krijgen we te 
maken met het uitvallen van vitale functies 
door arbeidstekorten. Daar denken we 
soms te makkelijk over. Licht, gas, water, 
dat je kind niet naar school kan omdat er 
geen docent is, dat je niet tijdig geholpen 
kan worden bij ziekte. We zijn soms net 
kikkers in een pan water, die niet door-
hebben dat het water kookt.”

   De verduurzaming van 
het energiesysteem is 
arbeidsintensief.
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Wat zijn de 
oorzaken van  
het tekort?

Wat zijn 
oplossingen?

  Nog steeds kiezen weinig vrouwen 
voor een technische opleiding. 

Pestel  “Dat weten we niet precies. 
We hebben wel een paar suspects. 
Techniekopleidingen hebben de naam 
moeilijk te zijn. Het is ook een segment 
waar de man-vrouwverhouding uit balans 
is. Misschien dat jonge vrouwen geen zin 
hebben om in een door mannen gedo-
mineerde sector te gaan werken. Onwe-
tendheid speelt ook een rol. Veel jongeren 
maken zich zorgen om de klimaatveran-
dering, willen iets doen. De vraag is of 
jongeren zich wel bewust zijn dat kiezen 
voor techniek bedraagt aan de transitie. 
Het zijn beroepen waar bovendien veel 
vraag naar is en die relatief goed worden 
betaald. Factoren die toch zouden moeten 
overtuigen die keuze te maken. Waarom 
dat niet zo uitpakt, gaan wij onderzoeken.”

Pestel  “Je kunt om te beginnen 
proberen de vraag te verminderen, 
bijvoorbeeld door automatisering. Tweede 
optie is, de andere kant op, het aanbod 
vergroten. Dan moet je denken aan betere 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsmigratie 
en loonsverhoging. En je moet beroepen 
in de techniek ook attractiever maken, 
vooral voor jongeren en vrouwen. Ook 
door het imago te verbeteren. Dat gaat 

Van der Gaag “Technische vakken kampen 
al lang met een slecht imago in Nederland. 
Ik weet niet of jongeren nog weten wat  
een geitenwollen sok is, maar vanouds 
kleeft aan duurzaamheid toch dat imago. 
Dat is niet waar de jongeren warm voor 
lopen. Dat moeten we veranderen. Dat  
we vakmensen weer gaan waarderen.  
Dat techniek hoger aanzien krijgt. Voor  
een deel is het misschien platweg een  
hoger salaris, en dat corrigeert de markt  
nu al.  Maar er zijn meer jongeren dan 
ooit die een bijdrage willen leveren aan 
het klimaatprobleem. Ik denk dat ze door 
moeten krijgen dat je meer kunt doen dan 
bij Greenpeace te gaan werken of mee te 
demonsteren met Greta Turnberg. Je kan 
heel concreet bijdragen door warmtepom-
pinstallateur te worden of windparken op 
zee te gaan helpen bouwen.”

Wagner “Bij de keuze voor techniek 
is cultuur een factor. Toen ik in Alaska 
rondreed zag ik veel vrouwen bij de 
mensen die aan de weg werken. Dat zie 
je niet in Nederland. Daardoor missen we 
capaciteit, die er wel degelijk is. Vrouwen 
kunnen net zo technisch zijn als mannen. 
De beroepskeuze van jongeren wordt sterk 
gestuurd door moeders, door wat ze zien 
in de familie. Dat zijn de rolmodellen. We 
hebben een behoorlijk sterke moedercultuur, 
in die zin dat vrouwen, zodra ze een kind 
krijgen, vaak parttime gaan werken of 
ermee stoppen. Veel jongeren hebben ook 
simpelweg geen beeld bij de sector. Wij 
draaien nu een programma rond energie-
talenten. Jongeren maken gedurende twee 
jaar kennis met bedrijven in de energie-
sector. Ik zie dat heel veel ervoor kiezen ook 
daar te gaan werken. Terwijl ze voorheen 
van het bestaan van een partij als bijvoor-
beeld netwerkbeheerder TenneT geen flauw 
idee hadden.”

alleen niet van vandaag op morgen. Derde 
mogelijkheid is de match tussen vraag 
en aanbod vergroten. Onder meer door 
om- en bijscholing en het stimuleren van de 
mobiliteit tussen sectoren. Wat daarbij helpt 
is het vergroten van het inzicht van mensen 
in hun eigen kennis en vaardigheden en 
hoe ze die in andere sectoren en beroepen 
kunnen gebruiken. Voor de langere termijn 
moet je weten waarom niet meer jongeren 
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   Een monteur werkt aan  
een windmolen bij de  
Van Brienenoordbrug.

“Veel jongeren 
hebben simpelweg 
geen beeld bij de 
sector”

voor techniek kiezen. Waar ligt dat nou 
precies aan? Als je daar antwoord op hebt, 
kun je er daar beleidsmatig ook iets aan 
gaan doen.”

Van der Gaag “Om te beginnen moeten 
techniekopleidingen royaal gefinancierd 
worden zodat ze aantrekkelijker worden.
Je moet zorgen dat zo’n opleiding de 
Efteling voor techneuten is. Dat ze met 
state of the art spullen kunnen werken. Bij 
de meeste opleidingen staan spullen van 
zo’n twintig jaar terug. Dat is een fantas-
tische manier om mensen te techniek uit 
te pesten. Tweede oplossing is studiegeld 
afschaffen voor het mbo, zodat jongeren 
direct een financiële prikkel krijgen. En 
geef meisjes een extra bonus, bijvoorbeeld 
een elektrische scooter. Dat zijn heldere 
signalen dat dit een gewaardeerde stap is. 
Op diversiteit in het algemeen moet echt 
meer worden ingezet. Er is een neiging 

tot reproduceren. Kopietjes van jezelf 
aannemen. Daardoor vallen opnieuw ook 
meisjes vaak buiten de boot. En áls ze dan 
al zo dapper zijn een technische studie 
te doorlopen, gaan ze aan het eind van 
de rit toch vaker dan jongens iets buiten 
de techniek doen. Andere oplossing is 
omscholing. Ook daar is geld voor nodig. 
Nu moeten mensen én de opleiding betalen 
én hun werk stopzetten of verminderen. Dat 
is een dubbele rem. Voor de sector geldt 
dat ze communicatiever moeten worden. 
Beter laten zien wat het werk inhoudt. Dat 
je een fantastische baan voor het leven 
hebt, waar je goed verdient en bijdraagt 
aan oplossingen voor grote maatschappe-
lijke problemen. Meer iconen in de sector, 
bedrijven met sexappeal als Apple en Tesla, 
zal ook stimuleren.”

Wagner “Ik ben hier al heel lang mee 
bezig. In 2008 was ik projectleider voor wat 
toen heette het Platform Bèta Techniek, nu 
Platform Talent voor Technologie. Doel was 
een human capital agenda op te stellen 
voor de innovatieprogramma's. Vanuit dat 
beleid werden heel veel projecten tegen de 
muur van onderwijsinstellingen gegooid. 
Die vielen vervolgens met een klap op de 
grond. Zodra het project klaar was, was 
alles weg. Nog geen rimpeling. Toen is 
de eerste visievorming ontstaan op een 
open en flexibel systeem waarbij we de 
mogelijkheid hebben om de arbeidsmarkt 
zich snel en makkelijk aan te laten passen 
aan de economische omstandigheden door 
leren, werken en innoveren met elkaar te 
verbinden. Die markt is niet maakbaar, die is 
dynamisch. We zitten alleen in een wereld 
van hokjes. In het ideale geval hebben we 
al die hokjes opengebroken. Of het nu gaat 
om sectoren, beroepsgroepen, mbo, hbo 
of wo: het moet allemaal niet uitmaken. 
Ik gebruik wel de beeldspraak van een 
bijenkorf. Dat al naar gelang het probleem 
dat op tafel vakmensen, docenten, 
onderzoekers, ondernemers, innovators, 
leerlingen en studenten in- en uitvliegen, 
een team vormen en samen oplossingen 
vinden. Open source leren, innoveren en 
onderzoeken en implementeren. Dat klinkt 
simpel, maar er is een systeemverandering 
voor nodig. Het skills-paspoort is een mooie 
stap. Daarmee meten we de werkelijke 
waarde van mensen en maken we ons los 
van hokjes, diploma’s en functiehuizen.”

41Transitietijdingen



Pestel  “Dat voldoende vakmensen 
expliciet wordt benoemd als knelpunt, is al 
iets. Het is positief dat het erin staat. Als 
de overheid concreter wil worden, moeten 
ze naar ons onderzoek kijken om te zien 
om welke sectoren, beroepen en regio’s 
het precies gaat. Dan zou een aanpak 
kunnen zijn om daar het klimaatbeleid op 
af te stemmen. En dan doel ik vooral op de 
timing van invoering van technologieën. Er 
kan nu een technologie zijn met een groot 
en positief effect. Als je daar geen mensen 
voor hebt, is het slimmer aan de slag te 
gaan met technologie die misschien second 
best is, maar waarbij we minder problemen 
hebben om goede vakmensen te vinden.”

Van der Gaag “Ik ben blij dat het erin staat. 
Mijn blijdschap zou groter zijn met meer 
concretisering. Dit zit nu meer op het niveau 
van een intentie. Maar we hebben in elk 
geval een startpunt voor het gesprek. Van 
onze kant proberen wij een oplossingenma-
chine te zijn. Er zijn veel mensen die graag 
beren op de weg duwen; ik zie het als onze 
rol om steeds te kijken naar wat wel kan.”

Wagner “Het is mooi dát er iets 
staat. Alleen dit veronderstelt dat we de 
poppetjes hebben en weten hoeveel we 
er nodig hebben. We moeten los van 
poppetjes de druk op de arbeidsmarkt 
verminderen. Nu zijn we zo gefocust op 
opleiden, op het formele systeem. Er is 
een heel informeel systeem dat we niet 
benutten. Voorbeeld is een strandten-
thouder in Scheveningen, die onlangs 
zijn zaak heeft verduurzaamd. Die 
ondernemer heeft in dat proces zoveel 
kennis opgedaan, dat is een goudmijn 
voor collega’s met dezelfde plannen. 
Zonde als we daar niets mee doen. 
Die mensen moeten we verleiden om te 
gaan helpen. Als Topsector werken wij 
aan learning communities om dit type 
kennis binnen een breder netwerk te 
delen. Ander voorbeeld is Alliander, die 
zich aanpast aan de arbeidsmarkt. Die 
hebben het zo georganiseerd dat mensen 
laagdrempelig instromen, direct productief 
worden en tegelijkertijd via een flexibel 
leerprogramma worden opgeleid. Positief 
bijeffect is dat je andersoortige talenten 
aan je bindt. Overigens is de uitbreiding 
van het aantal ministersposten een goed 
teken. Men snapt dat bestuurlijk opereren 
in zulke grote brokken ondoenlijk is. Je 
moet de problemen echt fijnmazig in open, 
netwerken kleinschalig met elkaar gaan 
oplossen.”

In het regeerakkoord staat over de 
klimaatambities: 'We gaan met onder-
wijsinstellingen, overheden, en sociale 
partners aan de slag om vakmensen  
op te leiden en om of bij te scholen.’  
Wat vindt u daarvan?

“Je moet de problemen 
in open netwerken met 
elkaar gaan oplossen”

  Installateur kijkt naar de geplaatste 
regelkast van de warmtepomp en 
controleert of de installatie geslaagd 
is en de pomp werkt.
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DOOR PAUL SCHNABEL

ALLES HANGT  
MET ALLES SAMEN

Bij iedere opgraving van een neder-
zetting van duizenden jaren geleden 
worden sporen gevonden van handel 
over grote afstanden. Vaak kostbare 
sieraden. In de Middeleeuwen gaat het 
al meer om goederen voor dagelijks 
gebruik. De steden worden rijk als 
markt- en stapelplaatsen voor alles wat 
in Europa te krijgen was.

In de zeventiende eeuw ontwikkelde zich 
dan de wereldhandel, zoals we die nu 
kennen. Even leek dat met het eerste met 
aandelen gefinancierde bedrijf, de VOC, 
een Hollands monopolie te worden, 
maar in de oorlogen met Engeland en 
Frankrijk om de heerschappij over de 
handelsstromen delfden we toch het 
onderspit. Het is nu bijna niet meer voor 
te stellen, maar in het midden van de 
zeventiende eeuw voer meer dan de 
helft van de tonnage van de wereld 
onder Hollandse vlag. Bijna 25 schepen 
per jaar voeren uit naar de Oost om 
specerijen, porselein en later thee en 
koffie op te halen. Minder lucratief, maar 
voor het dagelijks leven veel belangrijker 
was de handel met de landen aan de 
Oostzee. Daar gingen zelfs per week 
meer dan 25 schepen heen om hout, 
graan, huiden en ijzer te kopen.

Ik moet daaraan denken, nu door eerst 
de pandemie en later de sancties tegen 
Rusland de enorme betekenis en tegelijk 
de grote kwetsbaarheid van de wereld-
handel zo voelbaar is geworden. Alles is 
met alles verbonden geraakt, over grote 
afstanden en in lange productieketens. 
‘Kabelbomen’, de bloedvaten van een 
auto, blijken in Oekraïne gemaakt te 
worden. Door de oorlog ligt de productie 

centrales, die we eerst absoluut niet wilden 
hebben. De vraag naar zonnepanelen was 
al groot, maar voor de productie ervan is 
silicium nodig en dat levert Rusland, maar 
hoe lang nog? De prijs van benzine heeft 
recordwaarden bereikt, maar het kabinet 
kan niet veel meer doen dan de accijns 
of de BTW verlagen. Minder autorijden is 
nauwelijks een optie.

Alles hangt met alles samen en dat betekent 
nu ook dat alles duurder wordt. Een hogere 
prijs voor energie werkt in bijna alles door. 
Omdat de inkomens voorlopig zeker niet 
worden aangepast aan de prijsstijgingen, 
zullen meer mensen pijnlijkere keuzes 
moeten maken. Dat is een nette manier 
om te zeggen dat er meer inflatie en meer 
armoede zal komen. De tering naar de 
nering zetten is maar beperkt mogelijk, 
omdat we met zijn allen vastzitten in een 
dichtgeweven net van onvermijdelijke 
diensten en leveringen, die we elke dag 
opnieuw nodig hebben. Ze zijn overal, 
ze kosten geld, maar laten weinig sporen 
na. Voor de archeologen van de toekomst 
resteren er alleen de wrakken van de 
superjachten en de Rolex horloges in de 
rioolputten van de PC Hooftstraat.    

daar stil en dus de autofabrieken in heel 
Europa. Er stroomt nog steeds Russisch gas 
naar Nederland, maar de prijs is zo hoog 
geworden dat de glastuinbouw failliet 
dreigt te gaan. Oekraïne is de ‘graanschuur’ 
(een bijna vergeten woord) van Europa 
en Afrika, maar de oogst van dit jaar gaat 
waarschijnlijk grotendeels verloren en die 
van volgend jaar kan niet ingezaaid worden. 
Relatief nieuw is natuurlijk de globale verwe-
venheid van het geldverkeer en het internet. 
De sancties tegen Rusland op dat gebied 
zullen uiteindelijk meer effectief zijn dan het 
aan de ketting leggen van superjachten.

Sancties op de energielevering door 
Rusland slaan wel onmiddellijk op onszelf 
terug en daarom komt het daar waar-
schijnlijk niet van. Rusland kan natuurlijk zelf 
besluiten geen olie en gas meer te leveren. 
Alleen de gedachte daaraan drijft de prijs 
al op. Frans Timmermans, de grijze profeet 
van groen in Europa, praat daarom alweer 
over het openhouden van kolencentrales. 
Was het besluit van Angela Merkel de 
Duitse kerncentrales te sluiten trouwens ook 
niet wat voorbarig? Er is al gesuggereerd 
dat Nederland ze maar moet overnemen 
in afwachting van de eigen nieuwe kern-
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