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Aan de slag
Deze lente is alweer de tweede die in het
teken staat van thuiswerken, ontmoetingen
beperken en een elleboog in plaats van
een hand of een knuffel. Aan de horizon
gloren de verlossende vaccinatie en versoepelingen, maar er echt op bouwen durven
we toch nog niet. Er zijn het afgelopen jaar
zoveel vastigheden gaan schuiven, dat het
lastig is vertrouwen te hebben in wat gaat
komen. Bovendien is er onzekerheid over
de economische gevolgen van de
pandemie. Toch willen we niets liever dan
terug aan de slag, bij voorkeur in een
vertrouwde en voorspelbare wereld. Terug
naar een lente die de belofte van betere
tijden in zich draagt. Een lente die, zoals
vroeger, uitnodigt om met nieuwe energie
de zaken aan te pakken.
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Deze editie van Shell Venster richt zich op
die nieuwe energie. Neem het enthousiasme
van de Delftse TU-studenten van Forze en
hun ambitie om de race van Le Mans te
gaan rijden, met een waterstofauto.
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artikelen dient men toestemming van de redactie te vragen.
In de meeste gevallen zal die graag worden gegeven. Hoewel
Shell-maatschappijen een eigen identiteit hebben, worden zij
in deze publicatie soms gemakshalve met de collectieve
benaming ‘Shell’ of ‘Groep’ aangeduid in passages die
betrekking hebben op maatschappijen van Royal Dutch Shell,
of wanneer vermelding van de naam van de maatschappij(en)
gevoeglijk achterwege kan blijven.

Laten we de voorjaarsenergie gebruiken om
aan de slag te gaan. Dan ziet de lente van
2022 er vast heel anders uit.

Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland
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De energie ook van de onderzoekers
van het Shell-lab in Amsterdam, die een
wereldrecord neerzetten door 500 liter
synthetische kerosine te maken op basis van
groene stroom, water en CO2. Inmiddels
heeft KLM die duurzame kerosine tijdens
een vlucht naar Madrid, succesvol getest.
Het is een eerste stap naar een duurzamere
luchtvaartsector en wereld. Zelf vertel ik in
een interview over de plannen van Shell
in Nederland. We hebben de ambitie om
samen met u te bouwen aan een sterke
economie met een energiehuishouding met
minder uitstoot van CO2. Dat is een heel
lange weg, er is nog erg veel te doen, zeer
veel te leren maar ik denk dat we samen
succesvol kunnen zijn.
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Nieuwe horizon
voor de luchtvaart
SYNTHETISCHE KEROSINE MAAKT
LUCHTVAART DUURZAMER

Een weekje naar de zon of een lang weekend naar een stad in het
buitenland. We zouden dolgraag weer eens in het vliegtuig stappen
nadat covid-19 ons zo lang thuis hield. De luchtvaart heeft in de
tussentijd niet stilgezeten. Schoner vliegen komt dichterbij met
brandstof op basis van groene stroom, water en CO2. Gemaakt
bij Shell in Amsterdam. Een wereldprimeur.
TEKST ROB VAN ’T WEL
FOTOGRAFIE MARK WAGTENDONK
ILLUSTRATIES FOURLEAF
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Zonne- en windenergie leveren groene
stroom. Die is nodig om in een elektrolyzer
van water groene waterstof te maken.

Kunnen jullie 500
liter synthetische
vliegtuigbrandstof
maken met behulp
van groene stroom,
water en CO2?

De CO2 voor de kerosineproef komt
uit twee bronnen. Het ene deel komt van
de Shell-raffinaderij in Pernis en het andere
deel van een biogasfabriek van een Friese
melkveehouder.

De tijd vliegt. In 2019 was vliegschaamte
het Onze Taal-woord van het jaar.
Inmiddels lijkt het heel lang geleden dat
we in het vliegtuig stapten voor het werk
of voor een vakantie. Vliegschaamte staat
voor het knagende stemmetje in ons hoofd
dat vertelt dat door de lucht reizen hand
in hand gaat met schade aan het milieu.
Klimaateffecten die per kilometer een stuk
groter zijn dan die van auto of trein.
Het besef dat de luchtvaart schoner moet,
leeft ook binnen de sector zelf. Dat weet
ook Joris Melkert, luchtvaartdeskundige
van de TU Delft: “De luchtvaart is een
grote sector die de hele wereld met elkaar
verbindt. In de pre-coronatijd werd ongelooflijk veel gevlogen. De sector was ook
alsmaar aan het groeien, zo'n vier, vijf
procent per jaar. Dat een deel van de
economie groeit, is niet erg. Maar het
feit dat dit een tak van industrie is met
een behoorlijk grote carbon footprint, is
wel reden tot zorg. Dat kunnen we niet
oneindig lang volhouden.”

Verduurzaming

Koppeling van technologieën

Kristalhelder

De mogelijkheden om de sector schoner te
maken zijn echter beperkt. Melkert ziet er
drie. Ten eerste sleutelen aan het vliegtuig
zelf, bijvoorbeeld door het inzetten van
lichtere materialen bij de bouw. Als tweede
noemt hij efficiënter vliegen, dus niet meer
omvliegen in het Europese luchtruim, bijvoorbeeld. De derde optie is vliegen op minder
milieubelastende brandstoffen. Daarmee
is volgens Melkert de meeste winst te
behalen. Veertig tot vijftig procent van de
verduurzaming zal uit de brandstof moeten
komen, zo verwacht hij.

Baart en zijn baas Yuri Sebregts, Chief
Technology Officer (CTO) van Shell, trokken
echter alles uit de kast om het project te
laten slagen. In het voorjaar van 2020
kwam er een team dat plannen ging
smeden. Uiteindelijk werkten meer dan
honderd mensen aan het project in het
Amsterdamse Shell-lab.

Uiteindelijk ging de bewuste reactor twee
keer kapot. Een derde keer had mogelijk
het einde betekend van de proef. “Als
dingen tegenzitten of anders lopen”, zegt
CTO Sebregts, “is dat een onderdeel van
het proces. Dan kan je niet zeggen ‘nu
trek ik de stekker eruit’, daar is het veel te
belangrijk voor. Je hebt een idee, je gaat
dingen uitproberen en die lukken wel of
die lukken niet. Heel vaak lukken ze niet en
daar leer je van. Dan zoek je oplossingen
en ga je de volgende stap weer nemen.”

Dat was precies de gedachtegang van
minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom ging zij
begin 202O bij verschillende organisaties
en bedrijven buurten om te polsen of
zij te porren waren voor een uitdaging
van het ingewikkelde soort. Shell is een
van de bedrijven waar de bewindsvrouw
aanklopte. Marjan van Loon, presidentdirecteur van Shell Nederland herinnert zich
de vraag nog precies: “Kunnen jullie voor
het einde van het jaar 500 liter synthetische
vliegtuigbrandstof maken met behulp van
groene stroom, water en CO2?”

Ambitie
Van Loon wist dat het onderzoeksbloed
harder zou gaan stromen. Toch gaf ze aan
dat het noodzakelijk was eerst na te denken
voordat het licht op groen kon. De belangrijkste vragen waren of de technische kennis
in huis was en wat de kosten van de wereldprimeur zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd
stond één ding voor haar als een paal boven
water: “We hebben zeker de ambitie.“

“Als je synthetische kerosine wilt maken”,
legt onderzoeker Baart uit, “ben je eigenlijk
op zoek naar een bron van koolstof en
een bron van waterstof. De koolstof- en
waterstofmoleculen kan je onttrekken aan
fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld aardgas.
Dat doen we al op commerciële schaal. In
dit geval hebben we gekozen voor meer
hernieuwbare bronnen en dan specifiek
CO2 en groene waterstof. De kunst is dan
die twee moleculen zo aan elkaar te krijgen
dat je kerosine kunt maken.”

In een oven in het Shell-lab in
Amsterdam zijn de bouwstenen tot
een mengsel van CO en H₂ gemengd.
Dit mengsel is door een zogeheten
Fischer-Tropsch-installatie geleid. De
wax die dat oplevert, is op te knippen
tot synthetische kerosine.

Tim Baart, onderzoeker bij Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) kreeg
de opdracht te bekijken of Shell deze
zogeheten Big Hairy Audacious Goal
(BHAG, het Grote Gedurfde Dappere Doel)
zou moeten omarmen. Baart: “Toen de
vraag binnenkwam, brak het zweet me wel
een beetje uit. Dit was niet een standaar
verzoek, maar ik denk dat het heel erg
goed is als je af en toe een project oppakt
waarvan je niet zeker weet of het gaat
lukken.”
“Er zat natuurlijk een grote onzekerheid
in”, vult Van Loon aan, “maar dat hoort bij
research. Als je iets nieuws wilt ontwikkelen,
zal je het moeten proberen.” En: “We
hopen ook dat het ons vergeven wordt,
mocht het toch niet lukken.”

De technologische bouwstenen waren in
huis. De koppeling van de technologieën
en met name de schaal waarop, waren
nieuw. De productie van de synthetische
kerosine ging dan ook niet zonder slag of
stoot. “De bottleneck zat hem vooral in de
meest nieuwe stap van het proces”, vervolgt
Baart, “en dat is om de CO2 meer reactief
te maken, in een oventje. We waren er bijna
en toen kregen we het bericht ‘de reactor is
gebroken’. Wat betekent dat je niet verder
kunt op dat moment. Een enorme tegenslag
natuurlijk. Je gaat dan wel even een stukje
fietsen om je gedachte te ordenen.”

Vliegtuigen mogen nog niet vliegen
op 100% synthetische kerosine. Maximaal
is 50% toegestaan. Het KLM-vliegtuig naar
Madrid vloog dus op een mengsel van
synthetische kerosine en kerosine op
basis van aardolie.

Gelukkig werkte de derde poging wel. De
cruciale reactor bleef intact. Baart: “Dan
zie je er druppel voor druppel een kristalheldere vloeistof uit komen: kerosine. Dat is
gewoon een heel mooi moment.”
De druppels bij elkaar zijn uiteindelijk
de gevraagde 500 gecertificeerde liters
geworden. Dat is natuurlijk onvoldoende
om een groot vliegtuig op te laten vliegen
en is wettelijk nu niet toegestaan. De per
saldo CO2-neutrale synthetische kerosine
mengde Shell in zijn raffinaderij in Pernis bij
in een grotere hoeveelheid conventionele
luchtvaartbrandstof.

Doorbraak
Vrijdag 22 januari van dit jaar was het dan
zo ver. Vlucht KL1703 naar Madrid had
de primeur. Een eerste stap, weet ook een
trotse president-directeur Pieter Elbers van
KLM: “De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven is een
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DRIE NIEUWE
SCENARIO’S
OVERNAME LAADPAALLEVERANCIER
UBITRICITY

De overgang van
fossiele brandstoffen
naar duurzame
alternatieven is een
van de grootste
uitdagingen in de
luchtvaart

van de grootste uitdagingen in de luchtvaart. Vlootvernieuwing heeft aanzienlijk
bijgedragen aan de vermindering van de
CO2-uitstoot, maar de opschaling van de
productie en het gebruik van duurzame
brandstof zal het grootste verschil maken
voor de huidige generatie vliegtuigen.”
Ook minister Van Nieuwenhuizen ziet de
eerste stap als een doorbraak. Het is het
uitgelezen moment om vervolgstappen te
zetten als het gaat om verduurzaming van
de luchtvaartsector. Begin februari nam zij
het voortouw om binnen de Europese Unie
tot een bijmengverplichting te komen van
duurzamere vliegtuigbrandstoffen. “Met
duurzame vliegtuigbrandstof kunnen we
grote stappen zetten voor een schonere
luchtvaart”, zegt de bewindsvrouw. “We
hebben het nodig om op korte termijn
de uitstoot terug te dringen. Met zo’n
verplichte bijmenging kunnen we de
productie van groene brandstoffen, zoals
biokerosine en synthetische kerosine,
aanjagen.”

Schaalvergroting

Scan de QR-code om een
minidocumentaire over
deze uitdaging te bekijken.

Voor Joris Melkert van de TU Delft is dat
een logische stap. ”Je zult ook een aantal
stimulansen moeten inbouwen”, zegt hij.
”Ik denk dat die met name van de overheid
zullen moeten komen. Je kan dan denken
aan een bijmengverplichting of op termijn
misschien wel aan het verbieden van

fossiele brandstoffen en wellicht moet
je voor de toekomst wel denken aan
subsidiëring.”
Shell-CTO Sebregts zal de discussie met
interesse volgen, maar richt zijn energie op
andere zaken. “Op dit moment is er de trots
over waar we nu zijn aangekomen”, zegt
hij, “maar dat gaat natuurlijk onmiddellijk
over in de zorg en gedachte over ‘hoe nu
verder?’. We hebben dit in een laboratorium
gedaan voor 500 liter, dat is fantastisch,
maar daarmee verander je de luchtvaart
in de wereld niet. Het is dus noodzakelijk
op te schalen naar een veel hoger niveau,
honderden keren, duizenden keren, tienduizenden keren de capaciteit en dit volume.”
Die schaalvergroting zorgt natuurlijk voor
technologische uitdagingen, maar ook
voor financiële, zo weet Seebregts. “Er zijn
nog wel een paar forse stappen te zetten
want op dit moment kunnen we wel 500
liter maken maar die zijn zo duur dat geen
enkele luchtvaartmaatschappij die koopt.
Dus is de volgende stap: hoe gaan we het
commercieel maken?”
Shell Nederland-s president-directeur Van
Loon kent het dilemma, maar wil zich er
niet door uit het veld laten slaan. ”Het is
echt een punt op de horizon”, zegt ze, “en
iedereen beseft wel dat er nog heel veel
ontwikkeling nodig is.”

Shell heeft in januari de leverancier van laadpalen voor elektrische voertuigen Ubitricity overgenomen. Het Duitse bedrijf is
gespecialiseerd in laadpalen in lantaarnpalen. Met de overname
breidt Shell zijn huidige reeks laadoplossingen voor elektrische
voertuigen uit. Daarnaast ondersteunt deze overname de
verschuiving naar koolstofarm vervoer voor bestuurders van elektrische voertuigen door oplaadpunten op straat aan te bieden
die zijn geïntegreerd in de bestaande infrastructuur.

Shell heeft medio februari drie nieuwe scenario’s gepresenteerd. De toekomstverkenningen – Waves, Islands en
Sky 1.5 – onderzoeken de gevolgen van beleidskeuzes op
korte termijn. Het doel van het akkoord van Parijs bereiken,
is technisch mogelijk, maar het vereiste tempo van verandering in het energieverbruik is enorm uitdagend.

BOUW ZONNEPARK
SAS VAN GENT-ZUID VAN START

RAIZEN KOOPT BRAZILIAANSE
SUIKERPRODUCENT BIOSEV
Raizen, een joint venture van Royal Dutch Shell plc en energiemaatschappij Cosan SA, koopt suiker- en ethanolbedrijf Biosev.
Dit maakte de Braziliaanse joint venture begin 2021 bekend.
Het doel van de overname is een duurzame en concurrerende
expansie binnen de suiker-energiesector. De overeenkomst omvat
negen productie-eenheden verspreid over Brazilië (zes in Sao
Paulo, twee in Mato Grosso do Sul en één in Minas Gerais).
Deze eenheden hebben samen een totale suikerrietverwerkingscapaciteit van maximaal 32 miljoen ton.

Shell is eind maart gestart met de bouw van zonnepark Sas van
Gent-Zuid. Het zonnepark verrijst op het voormalige terrein van
de vroegere suikerfabriek van CSM tussen Zelzate, Assenede
en Sas van Gent. Vorig jaar nam Shell dit project over van
SolarEnergyWorks. Het zonnepark krijgt een capaciteit van
30 MW (megawatt). Wethouder van Assche van Klimaat en
Duurzaamheid van de gemeente Terneuzen: “Met dit zonnepark
geven we invulling aan onze ambitie om duurzame energie op te
wekken op ons grondgebied. Het is een belangrijk project om het
doel van de regionale energiestrategie Zeeland te realiseren,
namelijk het opwekken van 11 PJ (petajoule) aan duurzame
energie in Zeeland voor 2030.”

Meer nieuws op shell.nl/venster
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De koeien mogen weer
naar buiten.

Martien
Visser

DE ENERGIETRANSITIE
IN NEDERLAND

EEN TIJD
VAN

KRIEBELS

TEKST MONIKA JAK
BEELD ANP

Menschenwetter heet het in Duitsland. Waar in
Nederland het weerbericht hooguit waarschuwt voor
hooikoorts en uv-straling, is biometeorologie in landen
zoals Canada, Duitsland en Zwitserland doodgewoon.
Een dagelijks weerpraatje voorspelt of je goed zult
slapen, hoe het staat met de concentratie en of er
mogelijk hoofdpijn op komst is.
De Griekse medicus Hippocrates legde
400 jaar voor Christus al een verband
tussen weer, lichaam en geest. 'Nooit
gaan opereren bij weersomslagen', was
zijn devies. 'Dat is vragen om complicaties.'
Het is wetenschappelijk gezien dun ijs,
maar zeker is dat veranderingen in zonlicht, temperatuur, windkracht, luchtdruk en
luchtvochtigheid iets doen met lichaam en
geest. Het sterkst is dat voelbaar in de lente.
“Als bij toverslag zijn de straten ineens
gevuld met blote benen”, schrijft Martin
Bril op 14 april 2003 in De Volkskrant. De
dag dat ‘rokjesdag’ het licht ziet. “Die ene
dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij
toverslag ineens een rok dragen.” Toveren
is wat de lente inderdaad doet. Tovenaars
van dienst zijn serotonine, endorfine en

dopamine. Vitamine D, door krachtiger
zonlicht, stuwt de productie van deze
hormonen omhoog. Ondertussen komen
ook meer adrenaline en cortisol vrij. Dat
zet ons op scherp. Volgens antropologen is
dat nog een overlevingsreflex uit de oertijd.
Als het kouder wordt en de dagen korten,
neemt het slaaphormoon melatonine toe.
Uitstekend goedje als je een tijd in een
hol moet bivakkeren. Eenmaal eruit, in het
voorjaar, ga je door de verandering in
de hormoonhuishouding met opgewekt
gemoed weer op jacht. Nodig, want de
voorraadkast is leeg. Licht doet de rest.
Bepaalde cellen in het netvlies reageren
op langzame veranderingen in het licht en
geven dat door aan de biologische klok.
Die zet de boel gelijk op het nieuwe ritme
van licht en donker.

Al met al neemt het geluksgevoel in de
lente toe. Dus stappen we opgewekt de
deur uit, ruiken we letterlijk het voorjaar en
ademen diep in. Onbewust nemen we meer
zuurstof op waardoor het energieniveau
wederom stijgt. Eenmaal de paden op en
de lanen in, zien we dat alles weer begint
te leven, te ontspruiten en zich te vermenigvuldigen. Met als resultaat waggelende
eendenkuikens, donzige zwanenjongen en
huppelende lammetjes. Blijf daar maar eens
onberoerd bij. Nu komt ook de plexus solaris
of cerebrum abdominale om te hoek; vrij
vertaald de ‘buikhersenen’. Een vlechtwerk
van zenuwen boven in de buikholte en
onderdeel van het autonoom zenuwstelsel.
Dit knooppunt reageert sterk op verandering
en emoties. Bij verliefdheid voelen we de
vlinders precies daar. In de lente noemen we
ze kriebels. Krabben helpt niet.

Als bij toverslag
zijn de straten
ineens gevuld
met blote benen

EEN CRISIS
IN EEN CRISIS
Corona slaat de klok. Best een thema tijdens de
verkiezingen. Maar hoe staat het met die andere
grote crisis: de opwarming van de aarde?
Vijf vragen, drie experts, één doel: hoe staat
het met de energietransitie in Nederland?
TEKST MONIKA JAK
BEELD GETTY IMAGES

Wat is de stand van zaken rond de energietransitie in Nederland? En wat is de invloed
(geweest) van de coronacrisis? Wie daar
antwoorden op wil, is wel even zoet.
Goed startpunt is de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL). De KEV vloeit voort
uit de Klimaatwet: jaarlijks moet het PBL
verslag doen van het gevoerde klimaaten energiebeleid en de verwachte effecten
daarvan.
Naast de KEV is er de Klimaatmonitor die
de voortgang van alle afzonderlijke maatregelen in het beleid laat zien. Die monitor
is weer een bijlage van de Klimaatnota
die het kabinet, ook weer op basis van de
Klimaatwet, aanbiedt aan het parlement.
Bij de KEV zelf horen nog ettelijke achtergrondrapportages. Aan uitzoeken hoe het
nu precies zit, kun je een tijdrovende hobby
overhouden, met ongewis resultaat.

De meest recente KEV is in oktober 2020
gepubliceerd en was bijzonder. Én door
de coronacrisis én door het Urgenda-vonnis,
dat bepaalde dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 % verminderd
moet zijn ten opzichte van 1990. De KEV
schetste een somber beeld.
“Behalen Urgenda reductiedoel 2020
onzeker, kabinetsdoel 2030 nog niet in
zicht”, stond boven het persbericht. De
berichtgeving in de media was idem dito.
Belangrijke nuancering en bijkomende
complicatie voor een actueel beeld is
dat het PBL in deze KEV alleen beleid
meetelde dat op 1 mei 2020 concreet
vastlag, waarmee veel projecten buiten
de rekenboot vielen.
Om helder zicht te krijgen op de stand
van zaken, legt Shell Venster vijf vragen
voor aan drie experts die door de bomen
het bos blijven zien.

Martien Visser is lector Energietransitie & Netwerken aan de Hanzehogeschool en EnTranCe (Centre of
expertise energy). Hij werkt daarnaast
bij Gasunie als manager strategie en is
fellow bij het Clingendael International
Energy Programme. Volgens sommigen
is hij de ongekroonde cijferkoning
van de Nederlandse energietransitie.
Op Twitter probeert hij Nederland
klaarheid te bieden over de stand
van zaken in de energiesector. Visser
is ook initiator van energieopwek.nl,
een website die in real time laat zien
hoeveel hernieuwbare energie we
opwekken in Nederland.

Sanne
de Boer
Sanne de Boer werkt als expert energietransitie bij netbeheerder Stedin. Ze
gaf de Europese Commissie en Nederlandse overheden advies over schone
energie. Ze is ambassadeur van KEK,
Klimaat en Energie Koepel, een jongerennetwerk voor klimaat en energie.
De Boer houdt de discussie graag
zuiver. “Terminologie wordt door elkaar
gehaald en onjuiste cijfers komen de
wereld in. (...) Om het gesprek over
de energietransitie goed te kunnen
voeren, is basiskennis onmisbaar”,
schrijft ze in de inleiding van haar boek
De energietransitie uitgelegd, dat vorig
jaar verscheen.

Henri
Bontenbal
Henri Bontenbal werkte de laatste
jaren als strateeg bij netbeheerder
Stedin. Hij houdt zich al jaren bezig
met klimaat en energie, onder meer
als opiniemaker in de tweewekelijkse
podcast Bontenbal en De Boer, waarin
hij samen met energie-onderzoeker en
schrijver Remco de Boer wekelijks in
Studio Energie het energienieuws doorneemt. Tot voor kort, want dit jaar wil
hij de overstap naar de politiek maken;
voor de Tweede Kamerverkiezingen
stond hij op plaats 17 van het CDA.
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#1 Hoe staan
we er nu voor
in Nederland?
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“We zitten in de beginfase
van een versnelling. De afgelopen vier jaar
is het percentage hernieuwbare energie in
Nederland verdubbeld. Het is nog steeds
maar 12% van het totale energieverbruik,
maar het is een gigantische klus om te
vernieuwen. Dat kost tijd. Nederland is
een dichtbevolkt land. We hebben weinig
ruimte, veel industrie en dus relatief veel

Visser

CO2-uitstoot. Dat maakt het lastig. Maar we
hebben wel degelijk flinke stappen gezet.“

niet. Gemeentes gaan nu bijvoorbeeld
eigen doelen stellen, zoals energieneutraal
worden. Op Nederlandse schaal is dat
totaal irrelevant. Je moet als land de veranderingen zo realiseren dat het zo gunstig
mogelijk is voor Nederland als geheel.”

“Daar kan ik kort over zijn:
niet goed. We zijn nu een paar jaar aan
de slag. Eigenlijk gingen we pas goed van
start na het besluit om de gaswinning in
Groningen te stoppen. Binnen Europa is
Nederland het slechtste jongetje van de
klas. We hebben mooie plannen richting
2030. Dat is positief, maar die moeten we
nog wel realiseren.”

De Boer

“Ik ben niet pessimistisch. Er
zullen niet minder investeringen komen in de
energietransitie. Uiteindelijk moeten we die
tientallen geleende miljarden een keer terugbetalen. Daarom moeten we meer letten op
de kosteneffectiviteit van beleid. Neem die
extra, nationale CO2-heffing die wij bovenop
het Europese emissiehandelssysteem heffen.
Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Ik
vraag me af of dat de meest verstandige
route is om onze industrie te verduurzamen.
De coronacrisis laat zien hoe wij ingebed
zijn in de mondiale economie. Denk maar
aan het feit dat wij op een gegeven moment
ruzie moesten maken over verdeling van
mondkapjes uit China. Dat toont onze kwetsbaarheid. We willen geen olie uit Saoedi-Arabië, maar iedere aanpassing in de
invulling van onze energievraag creëert weer
nieuwe afhankelijkheden. Onze geopolitieke
afhankelijkheid, ook op energiegebied, moet
op de agenda komen.”
Bontenbal

“We hebben meer gedaan
dan menigeen aan de linkerkant van het
politieke spectrum ons wil laten geloven. Er
zijn forse stappen gezet. Op het gebied van
hernieuwbare energie, met plannen voor
de opslag van CO2, de gaswinning wordt
afgebouwd. Er gebeurt veel in Nederland.
Ben ik tevreden? Nee. Het klimaatakkoord
is toch het resultaat van polderoverleg. Een
aantal belangrijke vragen is blijven liggen.
En technologieën. Het was bijvoorbeeld
vooraf al besloten om aan de klimaattafels
niet over kernenergie te spreken. Voor de
doelen van 2050 moeten we echter ook
gaan nadenken over minder sexy oplossingen dan wind en zon.”
Bontenbal

#2 Heeft de coronacrisis invloed gehad
op de energietransitie? Zijn er
lessen te leren?

“Uiteindelijk is 2020 een
succesvol jaar geweest, vooral in zon en
wind. De coronacrisis heeft de opbouw van
hernieuwbare energie geen kwaad gedaan.
We reden minder auto en hebben minder
elektriciteit verbruikt. Ook de gasprijs
is onderuit gegaan, waardoor er minder
kolencentrales en meer gascentrales
draaiden. Bij elkaar leverde dat minder CO2
op, waardoor we waarschijnlijk net aan de
Urgenda-doelstelling hebben voldaan.
Zonder corona was dat kansloos geweest.
Verder heb ik de indruk dat de Europese
Green Deal er makkelijker is doorgekomen.
Ik ben geen psycholoog, maar in zo’n crisis
heb je wel wat beters te doen dan elkaar
op de vierkante centimeter bevechten.
Visser

Het energiedebat in Nederland is sterk
gepolitiseerd. Soms denk ik wel eens dat het
in leven roepen van een comité van deskundigen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, zou
kunnen helpen de transitie in goede banen
te leiden. Maar als je dan ziet hoe we in

Nederland omgaan met het OMT, dan is
ook dat tamelijk kansloos. Het is daarom
aan de Nederlandse politiek de taak
om eendracht te tonen. Als we tenminste
effectief meters willen maken.”
“De coronacrisis biedt een
kans om het deel van de economie dat kapot
is op een duurzame manier op te bouwen.
Aan de andere kant: mensen die hun baan
zijn kwijtgeraakt, hebben wel iets anders
aan hun hoofd dan hoe ze hun woning van
het aardgas af krijgen. Aan steun is geen
duurzaamheidseis gesteld. Begrijpelijk,
maar de klimaatcrisis is veel groter dan de
coronacrisis, al lijkt die minder urgent. Veel
zal afhangen van de nieuwe regering.

De Boer

De landelijke overheid is in de coronacrisis
meer dingen naar zich toe gaan trekken.
Neem de ic-bedden. Dat werd decentraal
geregeld en werd een puinhoop, tot men
landelijk de regie nam. Die les kun je doortrekken. Optimaliseren op subniveau werkt

#3 Wat zijn de
ergernissen over
de energietransitie?
Wat kan beter of
moet anders?

“De Klimaat- en Energieverkenning was ronduit pessimistisch maar gaf
geen juiste voorstelling van zaken. Alleen
de cijfers tot mei 2020 waren meegenomen
en het voorgenomen beleid helemaal niet.
Terwijl veel projecten meer dan concreet
waren, zoals het Porthos-project in de
Rotterdamse haven, voor CO2-opslag.
Als je die allemaal niet meeneemt, lijkt
het inderdaad dat je doelen niet haalt. Ik
hoop echt dat het PBL dit de volgende keer
anders aanpakt, anders blijven we een
scheef beeld houden.
Visser

Anders kijken naar kosteneffectiviteit
gaat ook helpen. Nu kijkt de overheid bij
toewijzing van subsidies slechts naar de
CO2-winst per subsidie-euro en niet naar
de overige maatschappelijke kosten en
baten. Projecten in agrarische gebieden
bijvoorbeeld zijn vaak iets goedkoper dan in
industriële en krijgen eerder subsidie. Alleen
is in agrarische gebieden de capaciteit van
het elektriciteitsnetwerk beperkt. Netbe-

heerders moeten vervolgens fors investeren
om de geproduceerde elektriciteit uit zo’n
project te transporteren naar de gebieden
waar de vraag groot is. Gevolg is vertraging
en de onnodige kosten voor die netwerkuitbreidingen komen terecht bij de burger.
En laten we in de transitie onze successen
gaan vieren. Volgens mij zit iedereen graag
in een winnend team. Het gaat nu te vaak
over de dingen die niet goed gaan.”
“Waar ik mij aan stoor is
dat politieke partijen over elkaar heen
struikelen om voor 2030 het hoogste doel
te stellen. Eerst zaten we vanuit Europa
op 49% reductie van broeikasgassen, nu
wordt het 55 en dan zijn er partijen die
roepen ‘het moet naar 60 of 70’. Allemaal
prachtig, maar ik denk ‘hoe dan?’. Een lager
doel is trouwens niet per definitie beter
realiseerbaar. Hoog of laag, het komt neer
op de uitvoerbaarheid van de concrete
maatregelen bij het doel. Die bepalen of
het haalbaar is. Komt bij dat alle politieke

De Boer
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partijen een eigen visie en soms zelfs een
eigen waarheid hebben. Dat maakt het
niet makkelijker. Ergerlijk en vooral jammer
is verder dat nog steeds niet voor iedereen
duidelijk is dat dit geen keuze is. We zijn
niet bezig met een energietransitie omdat
we zielige ijsberen willen helpen. Het is puur
eigenbelang. En ja, dat kost geld. Niks doen
kost veel meer.”
“De infrastructuur begint te
knellen. Je kunt wel steeds meer zon en wind
op je energiesysteem inpluggen, maar op
een gegeven moment is de grens bereikt.
Daar moet snel aandacht voor komen want

Bontenbal

#4 Wat zou nu de
focus moeten zijn?
Hoe moeten we
verder?

“Prioriteit moet uitgaan naar
de periode 2030-2040. We doen nu alsof
2030 het einddoel is, terwijl we tot 2030
alleen de makkelijke dingen doen. We
hebben nieuwe zaken nodig. De waterstofinfrastructuur bijvoorbeeld. Ga onderzoeken of geothermie kansen heeft. CCS,
CO2-afvang en opslag, moeten we verder
uitbouwen. En we moeten goed letten op
de betaalbaarheid, om maatschappelijk
draagvlak te houden.”
Visser

“Ten eerste moeten we
kennis uitdragen. Als we de transitie
willen realiseren, moeten mensen snappen
waarom we hiermee bezig zijn en wat het
betekent. Ten tweede moet de overheid
producten of diensten die niet bijdragen
aan een duurzame wereld per definitie

die projecten zijn duur en hebben een lange
looptijd. Ik wil dat we ook naar andere
oplossingen kijken. Misschien moeten we
de windenergie op zee ter plekke gaan
omzetten in waterstof. Dan heb je wel
weer een gaspijp nodig om het aan land
te brengen. Ik erger me soms aan feitenvrije
discussies die meer gebaseerd zijn op
emotie dan op wetenschappelijke inzichten.
Neem de discussie over biomassa. Eerst
wil Nederland het stimuleren, dan keren
de ngo’s en de publieke opinie zich ertegen,
en hup, er komen Kamervragen en amendementen en nu willen we het niet meer. Zonder
dat er een alternatief op tafel komt.”

duurder maken dan het groene alternatief.
Zolang het 300 euro kost met de trein naar
Barcelona en 30 euro per vliegtuig, dan
weet je wat mensen kiezen. Je kunt subsidies
geven op een warmtepomp of op groene
elektriciteit; als grijze elektriciteit goedkoper
is, schiet het niet op. Laatste punt is dat het
tijd wordt dat de overheid een echte visie
ontwikkelt. Hoe gaat Nederland er grofweg
uitzien in 2050 als we én klimaatneutraal
én circulair zijn, zoals de doelen nu geformuleerd zijn?”

De Boer

“In de politiek bemoeit men
zich tot in de detail met het energiebeleid.
Ondertussen komt een aantal fundamentele
politiek-ideologische vragen nauwelijks
aan bod. Bijvoorbeeld, in de gebouwde
omgeving gaan we gemeentes in staat
stellen via de Omgevingswet gasvrije
wijken aan te wijzen. Feitelijk passen we
dwang toe om mensen van het gasnet
af te halen. Willen we dat? Of vinden
we keuzevrijheid belangrijker en zijn we
bereid daarvoor extra te betalen? Verder
moeten we stoppen met dat navelstaren
op de postzegel Nederland en een keer
echt Europees gaan denken. Als Duitsland
bruinkoolcentrales sluit, is dat goed nieuws,
want dat betekend minder uitstoot. Als
Nederland vervolgens Duitsland de elektriciteit levert die ze daar door de sluitingen
tekort komen, draaien onze gascentrales
harder. Vanuit Europees perspectief is de
uitstoot afgenomen, maar het Planbureau
voor de Leefomgeving kijkt alleen naar
Nederland en telt die extra uitstoot voor
Nederland mee.”
Bontenbal

#5 Waarmee kan
een klein land zoals
Nederland groot
zijn in de energietransitie?

“We zouden in Nederland
technieken moeten ontwikkelen die we
wereldwijd kunnen uitrollen. Zoals de
Denen doen met offshore windenergie. Dan
heb je pas echt impact op het klimaatprobleem wereldwijd. Voor ons zou het CCS,
CO2-opslag, kunnen zijn of waterstof. Ik
noem ook wel eens het voorbeeld van de
natte rijstteelt waarbij veel van het broeikasgas methaan vrijkomt. Als Wageningen
University een soort rijst zou kunnen ontwikkelen zonder die emissies, dan doe je wat.”
Visser

“Onze uitstoot is wereldwijd
heel klein. Zelfs als we die helemaal naar nul
brengen is het een druppel op een gloeiende
plaat. Toch vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat zijn we moreel
verplicht. Het is net als met belasting betalen.
Als ik ermee stop, zal het weinig uitmaken,
De Boer

maar als iedereen verstek laat gaan, hebben
we een probleem. We kunnen groot worden
in een solidaire opstelling.”
“De systematiek waarmee
wij wind op zee aanpakken is uniek.
Een overheid die kavels aanwijst, kabels
neerlegt en vergunning en subsidie regelt.
Een marktpartij hoeft alleen nog maar
een prijs neer te leggen voor de bouw.
Daarmee werden de risico’s veel kleiner
en lukte het de sector om met een enorme
kostprijsreductie te komen. Dat heeft internationaal aandacht getrokken. Als
we niet alleen maar bezig zijn met voor
elke geïnvesteerde euro zoveel mogelijk
CO2-reductie te krijgen, kunnen we tegelijkertijd met de transitie economische
ontwikkelingen aanjagen en het verdienvermogen van Nederland versterken.”
Bontenbal
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DE LOKROEP
VAN DE LENTE
TEKST ROB VAN 'T WEL BEELD JIRI BÜLLER

Het voelt als een bevrijding. Eindelijk
frisse lucht om aan de slag te gaan
in de tuin. Daar wacht het nodige
werk voordat je de sla, worteltjes en
bloemen kan zaaien. Daarvan bloei
je zelf al op. Na gedane arbeid
wacht een stoel – en een tweede
voor de benen – om te genieten in
de eerste zon.
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STUDENTEN
TU DELFT AZEN OP
SNELHEIDSRECORD

FORZE
WATERSTOF

Racen is dé manier
om te laten zien of
een technologie goed
is: als het hier werkt,
werkt het overal
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Mark Jan Uijl (23)
Team Manager
Uijl studeert Technische Bestuurskunde aan de
TU Delft en is binnen Forze tevens voorzitter van
het bestuur. Hij houdt het algehele overzicht en
zorgt voor de verbinding tussen alle onderdelen
van het team. Ook kijkt hij naar de doorontwikkeling van het team en de technologie. “Een
prachtige verantwoordelijkheid om als student
het volledige team aan te sturen.”

Jasper van Dongen (23)
Chief Engineer
Van Dongen studeert Werktuigbouwkunde
en Aerospace Engineering. Binnen Forze ziet
hij toe op de kwaliteit en de veiligheid van
de auto, geen sinecure gezien de maximum
snelheid van 300 kilometer per uur. “Ik heb
een passie voor techniek. Die kan ik kwijt in dit
uitdagende en innovatieve project.”

Als we de bocht
door gaan, slaan
we die energie op
in een buffer, die we
omzetten in snelheid
als we de bocht
weer uitkomen

Shell verbindt zich als hoofdsponsor aan Forze,
het waterstofraceteam van de TU Delft. Dit
studententeam bouwt de snelste raceauto op
waterstof. Mark Jan Uijl, Team Manager van
Forze: “De maatschappelijke relevantie van
deze techniek maakt het project uniek.”

TEKST MATTHIJS TIMMERS
BEELD OLIVIER GROOT / HEXASHOTS

De kleine ogen van Forzes Chief Engineer
Jasper van Dongen verklappen een
onlangs behaalde ambitieuze deadline
in het project. Het opleveren van carbon
monocoque stond op de planning. Dat
is de constructie waarin de coureur veilig
zit en die als bevestiging dient voor de
andere onderdelen van de auto. Tot vijf
uur in de ochtend moest hij door. “Het was
niet makkelijk, zeker niet. Maar dat moet
ook niet. Zonder uitdaging zou niemand
meedoen”, zegt Van Dongen. “En ja, het is
gelukt. Op tijd.” De constructie is precies op
maat. Alle gaatjes zitten op de juiste plek
voor de latere montage.
Forze is een raceteam van 25 fulltime
studenten en 35 parttime studenten,

Jikke de Mol van Otterloo (22)
Partnership Manager
De Mol van Otterloo zorgt voor de contacten
en de contracten met alle partners van Forze,
dus ook met Shell. Zij studeert Life Science &
Technology. “De combinatie van techniek en
sociaal, het werken in teamverband, maakt het
voor mij interessant.”

verbonden aan de TU Delft. Samen werken
zij aan het ontwikkelen van een raceauto
op waterstof. Met hun wagen doen zij niet
mee aan onderlinge studentencompetities,
maar aan officiële wedstrijdraces op de
circuits van Zandvoort en Assen. Hun
ultieme droom is deelname aan Le Mans.
En daarmee onderscheidt Forze zich van
andere studentenraceteams.

per uur. Sinds september is het team met
onder anderen Partnership Manager Jikke
de Mol van Otterloo, Chief Engineer Van
Dongen en Team Manager Uijl aan de
slag. Komende oktober moet de Forze IX
af zijn. Dan draagt het team het project en
de kennis over aan een volgende lichting,
die de wagen verder optimaliseert en klaar
maakt om te racen.

Forze bestaat inmiddels 14 jaar, de samenstelling van de teams wisselt ieder jaar.
Samen bouwen ze aan steeds betere,
snellere en meer geavanceerde raceauto’s
op waterstof. Het huidige team werkt aan
de Forze IX, alweer de negende versie.
Het moet de snelste tot nu worden, met
een maximumsnelheid van 300 kilometer

Uitzonderlijke omstandigheden
Uijl: “Ons team brengt de digitale ontwerpen van alle onderdelen naar de
werkplaats in Delft voor uitgebreide tests
en montage.” De coronacrisis zorgt voor
uitzonderlijke omstandigheden. Het maakt
samen sleutelen aan de duurzame racewagen extra uitdagend. In studentenkamers

overal in het land zijn teamleden druk
aan het modelleren, solderen, plannen en
skypen. In de werkplaats is het betrekkelijk
rustig. Er geldt een maximum aantal teamleden dat tegelijk aanwezig mag zijn.
In het aanpalende kantoortje, dat met de
gezellige aankleding en een overdaad aan
spulletjes op de bureaus een herkenbaar
studentikoos karakter heeft, zwoegt
slechts één iemand zich door een reeks
ingewikkelde grafieken en modellen heen.
Een diepe frons tekent zich af boven bril
en mondkap. Wie met studenten van de
TU Delft een gesprek aangaat over autotechniek, is gewaarschuwd: het gesprek
gaat direct de diepte in. En legt de unieke
specificaties van de Forze IX bloot.
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Druifhyacinten, tulpen en
narcissen in de Keukenhof.

We willen meedraaien
in de GT-klasse,
de Ferrari’s en de
Lamborghini’s verslaan

EEN TIJD
VAN

TEKST ROB VAN 'T WEL
BEELD GETTY IMAGES

Bijvoorbeeld over de slimme manier waarop
ze met de kinetische energie omgaan die
op de rechte stukken ontstaat. Van Dongen:
“Als we de bocht door gaan, slaan we die
energie op in een buffer, die we omzetten
in snelheid als we de bocht weer uitkomen.
Dat is een enorm voordeel ten opzichte van
benzineauto’s. Die techniek hebben we van
de grond af ontwikkeld en is een van onze
grootste projecten.”

Vierwielaandrijving
Ook nieuw in de Forze IX zijn de vierwielaandrijving en de techniek die ervoor zorgt
dat alle vier de wielen afzonderlijk van
elkaar aan te drijven zijn. Dus in een bocht
draaien de buitenste wielen net iets sneller
dan de binnenste. Gevolg: een veel betere
verdeling van de krachten die de wielen
op de weg uitoefenen. Uijl: “Dit is echt wel
uniek, het beste van het beste.”
Verder krijgt de Forze IX twee zogenoemde
balance of plants, in plaats van een. Dit zijn
de systemen die de waterstof omzetten in
elektriciteit voor de aandrijving van de auto.
De auto krijgt er twee, omdat dat engineeringsvoordelen biedt. Het team stopt al zijn
kennis in het ontwikkelen van de eerste
balance of plant. Die testen en verbeteren
ze uitgebreid. Daarna volstaat het ‘alleen
maar’ kopiëren van deze geoptimaliseerde
versie. “Bovendien”, geeft Van Dongen nog

een voordeel van het dubbele systeem:
“wanneer tijdens een race het ene systeem
blokkeert, dan kunnen we op het andere
de pitstraat nog halen.”

Dubbel vermogen
De nieuwe versie moet weer een flinke
verbetering zijn ten opzichte van zijn
voorganger, logischerwijs de Forze VIII.
“We stoppen dubbel vermogen in de
nieuwe versie”, vertelt Team Manager Uijl
ambitieus. “We willen meedraaien in de
GT-klasse, de Ferrari’s en de Lamborghini’s
verslaan. Uiteindelijk willen we als team in
de toekomst ook graag meedoen aan Le
Mans. Dat zou de kers op de taart zijn. Dé
plek om te laten zien wat waterstof in huis
heeft.” De vorige editie leverde trouwens
ook geen bescheiden prestaties. Voor
het eerst in de geschiedenis – het was 17
augustus 2019, op het circuit van Assen –
troefde de waterstofraceauto zijn concurrenten op benzine af in een officiële race.
Bij de gedrevenheid van de studenten past
ook een sponsor die mee wil in de ambities
van het raceteam. Een die daarbovenop
de potentie van waterstof als duurzame
energiedrager onderschrijft. Als Partnership
Manager besloot De Mol van Otterloo
daarom contact op te nemen met Shell:
“We hadden een goed gesprek. Er lag een
heel natuurlijke match, omdat Shell steeds

meer initiatieven neemt op het gebied van
waterstof. Het bedrijf gaf al snel aan hoofdsponsor te willen worden.” Van Dongen vult
aan: “Het bedrijf ziet overduidelijk waar we
naartoe moeten. Daarom is de rol van Shell
onmisbaar in waterstofmobiliteit.”
Alle drie de teamleden – maar ze spreken
ook voor hun collega’s – zien de potentie
van waterstof. “Ik verwacht dat we in
de toekomst nog meer gaan horen van
waterstof in de mobiliteitssector”, aldus
Uijl. “Waterstof is de manier om duurzame
energie op te slaan. Je kunt het relatief
eenvoudig en snel tanken. En je kunt er lang
mee rijden.” De inspanningen van raceteam
Forze zijn nodig om waterstoftechnologie
in de mobiliteitssector weer een stap verder
te brengen. “Racen is dé manier om te laten
zien of een technologie goed is. Je vraagt
namelijk het maximale van de techniek. Als
het hier werkt, werkt het overal”, concludeert de Team Manager.

Scan de QR-code en
bekijk hoe de Forze
over het circuit van
Zandvoort vliegt.

GEUR  EN  KLEUR

Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste
bloemen – ook op de platte Hollandse geestgronden.
En dus begint het verhaal van een toeristische wereldhit met bestuurlijk gekrakeel, slaande deuren en bewijs
dat in de bloemensector niet alles rozengeur is.
Aanleiding is het initiatief van 50 handelaren in de bollenstreek om in de buurt van
Lisse vanaf 1950 tien jaar achter elkaar een
bloemententoonstelling te openen. Op die
manier zetten ze het 50-jarig jubileum van
hun branchevereniging luister bij en hebben
zij een perfect visitekaartje voor de bloembollensector.
Dat is tegen het zere been van de organisatoren van bloemententoonstelling Flora,
de latere Floriade. Zij menen de oudste
rechten te hebben. De wortels van hun
bloemententoonstelling gaan immers terug
tot 1910. Ze zitten niet op een concurrent uit
eigen gelederen te wachten. Het leven in de
naoorlogse jaren is al schraal genoeg.
Met steun van de gemeente Lisse trekken
de bloembollenhandelaren aan het langste
eind. Op donderdag 23 maart 1950 opent
minister Sicco Mansholt, van Landbouw,

Visserij en Voedselvoorziening, Keukenhof.
“Nederland kan hieruit leren dat door
samenwerking en teamgeest iets kan
worden bereikt”, spreekt hij bij de opening.
“Keukenhof is een nationale zaak, waarvan
mag worden gehoopt, dat zij slaagt.”
Het blijkt geen ijdele hoop. Op de eerstvolgende zondag, droog, graadje of tien
met ‘n fris oostenwindje, komen al bijna
10.000 bezoekers genieten van de voorjaarsbloemenpracht. Aan het einde van het
openingsseizoen staat de teller op 300.000
bezoekers.
Wat volgt is de geschiedenis van een
internationaal succesverhaal. Keukenhof
bezet in 2019 met 1,5 miljoen bezoekers de
achtste plek van meest bezochte attracties
in Nederland. En dat is heel veel voor een
zo seizoensgebonden attractie. Ruim
driekwart van de bezoekers komt inmiddels

uit het buitenland om naar de 7 miljoen met
zorg en liefde geplante bollen te kijken.
Althans, tot vorig jaar. Een week voor de
geplande opening van de bloembollentuin
gaat Nederland op slot als gevolg van
de coronapandemie. Het is een klap voor
de toeristische dienstverleners, de lokale
middenstand en de 1.300 tijdelijke werkkrachten.
De directie van Keukenhof is niet bij de
pakken gaan neerzitten. Als de bezoekers
niet naar Keukenhof kunnen komen, dan
komt Keukenhof wel naar de bezoekers. De
bloemenweelde is via de computer te bewonderen. Het aantal virtuele bezoekers stijgt in
2020 tot een recordhoogte van 23 miljoen.
Ook dit jaar is Keukenhof in eerste instantie
alleen via het beeldscherm te bezoeken.

Aan het einde van het
openingsseizoen staat
de teller op 300.000
bezoekers
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GEWELDIG OM
ONS LAND ZO
TE DIENEN
Naam
Dennis de Koeyer (48)

Shell functie
Hoofdoperator in Moerdijk

Militaire functie

RESERVISTEN
VOOR DE
KRIJGSMACHT
SHELL TEKENT CONVENANT
MET DEFENSIE
Shells president-directeur Marjan van Loon
en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie
tekenden woensdag 20 januari een convenant voor
intensievere samenwerking. In het convenant met
Defensie zegt Shell toe dat medewerkers bijzonder
verlof krijgen om te dienen als reservist, opdat het
voor medewerkers makkelijker wordt om een
deeltijdfunctie bij de krijgsmacht te vervullen.
TEKST ERIK JAN BOLSIUS
BEELD PACO VAN LEEUWEN

Reservist bij Groep Luchtmacht Reserve,
rang KPL1

“Het is een roeping, geweldig om ons
land op deze manier te dienen. Als
jongetje liep ik al met een luchtbuks en
een helm op door de boomgaard. Na de
zeevaartschool deed ik mijn dienstplicht,
onder meer als rupsvoertuigenmonteur
was. Ik wilde wel verder, maar er waren
toen geen banen bij Defensie. Nu ben ik
er vredesbewaker, dat trainen we jaarlijks
9 dagen. We beveiligen vliegvelden en
vliegtuigen, helpen bij de luchtmachtdagen. Het leukste? Ik vlieg regelmatig
mee met een Chinook-helikopter en
ben opgeleid om er tactisch in- en uit
te stappen. Dan vliegt hij op 2 meter
hoogte, de achterklep gaat open, hij blijft
zweven, je springt eruit en rolt over de
grond. Ja, dat is net een film.”
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Executive Recruitment Manager Thijs
Terwindt (61) en Change Manager Ocke
Molenaar (51) werkten er binnen Shell aan
om dit voor elkaar te krijgen. Molenaar en
Terwindt, beiden ook reservist, zijn overtuigd dat dit convenant waardevol is voor
zowel Shell als voor Defensie.

Flexibele schil

Naam
Karin Liebreks (28)
Shell functie
Communicatieadviseur
Militaire functie
Nu soldaat 3de klasse, straks tweede
luitenant

“Ik heb net de eerst militaire opleiding
afgerond en start in januari met de officiersopleiding. Mijn interesse in defensie
begon tijdens mijn master Internationale
Betrekkingen. Ik heb een jaar in Japan
gewoond tijdens mijn master en liep stage
op de Nederlandse ambassade waar ik
in aanraking kwam met geopolitiek en de
rol van Defensie hierin. De thema’s vrede
en veiligheid spreken me enorm aan,
ik lees er graag over. Ik heb een mooie
functie bij Shell en kan mij als reservist
inzetten voor vrede en veiligheid. Als er
een opdracht is, sturen ze die uit in de
expertise-pool, daar kan ik op intekenen.
Voor zo’n opdracht kun je een aantal
weken de tijd nemen, gesteund vanuit
Shell. Die afwisseling met mijn gewone
baan houdt me scherp en biedt een ander
perspectief op de buitenwereld.”

Terwindt, die in het begin van zijn carrière
actief diende als marineofficier: “Veel mensen
nemen voor lief dat we hier in vrijheid kunnen
leven, daar denken we niet meer over
na. Maar dat komt niet vanzelf. Defensie
beschermt wat ons dierbaar is.” Terwindt
geeft aan dat het bedrijfsleven de krijgsmacht
aan een flexibele schil kan helpen. Als voorbeeld noemt hij een deal met een transportbedrijf, waarbij Defensie medewerkers
opleidt tot chauffeur, die als tegenprestatie
beschikbaar blijven voor als het nodig is.
Ook specifieke kennis van Shell is nuttig.
En niet alleen als het gaat om energievoorziening. Bijvoorbeeld? “Er zit behoorlijk wat
overlap tussen het werk van kwartiermakers
die een legerkamp opzetten in Irak en een
Shell-team dat een eerste productiefaciliteit
ontwikkelt in een nieuw gebied.”

Ook voor Shell interessant
Molenaar benadrukt dat de samenwerking
met Defensie ook voor Shell interessant is,
vanwege de kennis over het organiseren van
veiligheid. Ook de persoonlijke ontwikkeling
van reservisten noemt hij als een voordeel.
“Je doet als Shell-medewerker unieke
ervaring op bij Defensie. Je leert om 24 uur
per dag onder grote druk te presteren, met
beperkte middelen, onder moeilijke omstandigheden.” Molenaar en Terwindt zien een
rol als reservist als een mogelijkheid om je
in een andere omgeving te ontwikkelen,
waar je bij Shell niet zo tegenaan loopt.
“Iedereen moet langer doorwerken, dan
is het goed om je ook in de breedte te
ontwikkelen.”

Knowhow uit de samenleving
Vanuit Defensie is kolonel Ernst Lobbezoo
(53) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een krijgsmacht die flexibel is
dankzij goed opgeleide reservisten: de
adaptieve krijgsmacht. “Shell is met dit
convenant een belangrijke partner, het
bedrijf zegt ermee dat ze aan onze kant
staat als het spannend wordt. Shell opereert

mondiaal en heeft netwerken overal in de
wereld. Daardoor is er een grote culturele
awareness. De enorme kennis van techniek,
grondstoffen en energie is belangrijk voor
ons. We geloven in participatie van de
samenleving bij het veilig houden van ons
land. Zo is er knowhow beschikbaar vanuit
de samenleving en kunnen we het collectieve denk- en doevermogen inzetten voor
onze veiligheid.”

ZONDER
EEN ENORM
BEROEPSLEGER
MOETEN WE
SLIMMER ZIJN
DAN DE VIJAND
Slimmer en sterker
Lobbezoo gelooft dat de Nederlandse
krijgsmacht sterker wordt van dit soort
samenwerkingen. “Zonder een enorm
beroepsleger moeten we slimmer zijn dan
de vijand. Dat werkt beter in een genetwerkte, pluriforme omgeving. En we moeten
ook sterker zijn. Dat betekent beschikken
over voldoende piekvermogen bij een
crisis, maar zeker ook over voortzettingsvermogen, zoals we dat noemen, als het
langer duurt. Daarvoor is massa nodig, die
hebben we dankzij goede reservisten.”
Lobbezoo zette als commandant van een
opbouwmissie in Uruzgan zelf ook reservisten in. “Een van onze taken was het weer
opbouwen van de staat, waarmee we de
wortels van het conflict aanpakten. Dus
had ik specialisten bij me met kennis over
landbouw, lokaal bestuur, juridische zaken
en ondernemerschap.”
Lobbezoo geeft aan dat de komende
jaren iedereen die bereid en geschikt is,
in principe welkom is om te dienen als
reservist. Defensie heeft nu zo’n 6.500
reservisten, dat moeten er 20.000 zijn
in 2035.

DIT DOE JE ER
NIET EVEN BIJ

JE VERBREEDT
JE WERELD

Naam

Naam

Daniël Coesmans (48)

Lisette de Heiden (28)

Shell functie

Shell functie

Portfolio Manager SAMCo (Shell pensioenfondsen)

Commercial Advisor Offshore Wind

Militaire functie

Eerste luitenant (R), functioneel
specialist infrastructuur

Reservist militaire taken bij de Nationale
Reserve, rang Sld1, geweerschutter en
militair tolk
“Als reservist doe ik iets totaal anders
dan mijn werk bij Shell. Je moet uit je
comfortzone komen, leert reflecteren
op jezelf en komt met veel verschillende
mensen in aanraking, dat is nuttig. De
primaire taak van de Nationale Reserve
is het bewaken en beveiligen van vitale
objecten op nationaal grondgebied,
zoals havens, kazernes en energiecentrales. Daarnaast ondersteunen we de
civiele autoriteiten bij het handhaven van
de openbare orde of anderszins, zoals
laatst bij het opbouwen en inrichten van
corona-snelteststraten. De Nationale
Reserve krijgt er waarschijnlijk als vaste
taak terrorismegevolgbestrijding bij. Als je
dan dienst hebt, moet je bij een calamiteit
binnen 6 uur paraat staan op de kazerne.
Dit doe je er niet even bij, het is een
serieuze nevenfunctie, met een opleidingsen trainingsprogramma dat op jaarbasis
minimaal zo’n 200 uur vergt.”
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Militaire functie

“Tijdens mijn studie volgde ik de master
Military Strategic Studies bij de Nederlandse Defensie Academie, dat wakkerde
mijn belangstelling aan. Als reservist zit
ik in het netwerk Infrastructuur, waar
ook energie onder valt. Wij zijn flexibel
in te zetten. Het kost me gemiddeld 24
tot 30 uur in de maand aan commandantenoverleg, het bijhouden van
basisvaardigheden en jaarlijkse oefeningen. Ik ben mee geweest op oefening
in Roemenië, daar konden we helpen
met een kwetsbaarhedenanalyse van
de energie-infrastructuur. Je verbreedt
letterlijk en figuurlijk je wereld, komt bij
Defensie mensen en situaties tegen die je
in je normale werk niet tegenkomt. En als
officier krijg ik ook training in leiderschap,
al vroeg in mijn carrière.”
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DE LOKROEP
VAN DE LENTE
TEKST ROB VAN 'T WEL BEELD JIRI BÜLLER

Voor een vakantie hoef je niet in het
vliegtuig. Lekker met het hele gezin
naar de vaste stek op de camping.
Ramen en deuren open om de muffe
wintergeur te verdrijven. Met een
trui aan kan je op het terras al snel
heerlijk zitten. Het zonnedak komt
later dit jaar vast goed van pas.
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Studenten en inwoners
van Praag protesteren in
augustus 1968 tegen de
komst van het Russische
leger.

EEN TIJD
VAN

TEKST ROB VAN 'T WEL
BEELD GETTY IMAGES

BOUWEN AAN
EEN KRINGLOOP
VOOR KUNSTSTOF

VERANDERING

Ondanks alle goede voornemens
van overheid, bedrijven en burgers
produceren we jaarlijks en per
persoon honderd kilogram plastic
afval. Nauwelijks meer dan 15
procent daarvan gaat naar
recycling. Hoe denken overheid,
bedrijven, onderzoeksinstituten en
maat-schappelijke organisaties
dat te gaan aanpakken?

Wat hebben Praag, Tunis en Caïro met elkaar gemeen? Die steden zijn allemaal
het toneel geweest van een ‘lente’. Niet een meteorologische, maar een politieke;
een voorjaar met de belofte van verandering en een volksbeweging die daarvoor
de straat op ging.
Neem de Arabische lente. Ruim tien jaar
geleden begint die in Tunesië en verspreidt
zich over de Arabische wereld. Die lente
start 17 december 2010 met het door de
politie onklaar maken van de fruitstal van
Mohamed Bouazizi. De straathandelaar
heeft geen marktvergunning en geen steekpenningen waarmee hij rust kan kopen. Na
een vruchteloze zoektocht naar gerechtigheid ziet hij geen andere oplossing dan
zichzelf in brand te steken als protest tegen
machtsmisbruik.
Die wanhopige daad vindt weerklank in
de regio. Op meerdere plaatsen in NoordAfrika en het Midden-Oosten gaan mensen
de volgende weken en maanden de straat
op voor meer vrijheden en gerechtigheid.
De Arabische lente is in het voorjaar van
2011 een feit.
De poëtische naam verwijst naar het
voorjaar van 1968. In meerdere landen
hangen maatschappelijke veranderingen

in de lucht. In Parijs is een studentenopstand
tegen alles wat oud en traditioneel is,
maar de echte lente is in Praag, destijds de
hoofdstad van Tsjecho-Slowakije. In januari
van dat jaar is Alexander Dubček gekozen
als leider van de Communistische Partij
en daarmee de machtigste man van het
land. Al snel wordt duidelijk dat hij streeft
naar een communisme met een menselijker
gezicht. In april maakt hij dat tastbaar in
het zogeheten Actieprogram. Fouten uit
het verleden worden toegegeven en er is
het streven naar een socialisme met meer
democratie en verscheidenheid op politiek,
economisch, wetenschappelijk en cultureel
terrein. Als gevolg daarvan wordt de
censuur afgeschaft en komt er een scheiding
tussen politie en geheime dienst.
Het is alsof Dubček het deksel van de pan
haalt. Er volgt een golf van manifesten,
kritische artikelen en straatprotesten.
Tegelijkertijd groeit in Oostbloklanden het
wantrouwen over het Praagse experiment,

met name in de Sovjet-Unie. Op 4 mei roept
het Kremlin Dubček op het matje. Tevergeefs.
Na maanden van onderhandelen rollen
Russische tanks in de nacht van 20 op 21
augustus Praag binnen. Ook Bulgarije,
Hongarije en Polen leveren troepen; alles
bij elkaar 150.000 militairen. Het is het
begin van het einde van de Praagse lente.
Dertig jaar later, in het najaar van 1989,
verliezen de communisten in TsjechoSlowakije alsnog de macht. Niemand kan
met zekerheid voorspellen hoe de Arabische
wereld er over twintig jaar uitziet. Politieke
lentes komen zelden tot bloei, maar hebben
wel een lange schaduw.

Het is alsof Dubček het
deksel van de pan haalt

TEKST ERIK TE ROLLER
BEELD DIRK JAN PINO

Oud-premier Jan Peter
Balkenende is tegenwoordig
voorzitter van de DSGC (Dutch
Sustainable Growth Coalition).

Alle betrokken partijen lijken het erover eens
dat de doelstellingen voor de recycling van
plastics in 2030 en 2050 alleen te behalen
zijn door nauwere samenwerking. De Dutch
Sustainable Growth Coalition – acht internationaal opererende bedrijven, waaronder
Shell – ziet plasticsrecycling niet alleen als
noodzaak vanwege het milieu, maar ook
als iets dat Nederland nieuwe economische
kansen biedt. Daarom roept zij op tot actie.

Gezamenlijk
Op het ogenblik is er sprake van een
kip-ei-situatie. De bedrijven die plastics
inzamelen, sorteren en recyclen willen hun

capaciteit fors verhogen, maar alleen als
ze kunnen rekenen op voldoende vraag
naar herverwerkt plastic. Op hun beurt
willen afnemende bedrijven best meer
regranulaat gebruiken, maar alleen als het
aanbod en de kwaliteit daarvan voldoende
hoog zijn. Als industriële partijen en de
overheid er door nauwe samenwerking
in slagen deze patstelling te doorbreken,
zal de plasticstransitie veel sneller gaan,
beaamt vrijwel iedereen. De ambities
richting 2030 en 2050, dat respectievelijk
55% en vervolgens 100% van de plastics
afkomstig zal zijn van gerecyclede plastics
en bioplastics, zullen dan haalbaar zijn.
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85%

Doel 2050: 0%

300 kt
1kt
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Doel 2030: 15%

14%

Doel 2030: 40%

2000 kt

1325 kt
275 kt
100 kt

Plastics productie en -verwerking

Dit is een vraagstuk
dat industriesectoren
noch overheid alleen
kunnen oplossen
Jan Peter Balkenende
voorzitter DSGC

Begin dit jaar is de Dutch Sustainable
Growth Coalition (DSGC) bij de discussie
over de herverwerking van kunststoffen
aangeschoven. In januari verscheen de
publicatie Transition time – A circular
economy for plastics, die de DSGC
aanbood aan het kabinet en aan vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese
Commissie. Hierin beschrijft de coalitie
gedetailleerd voor welke uitdagingen
industrie en overheid staan en roept zij op
tot gezamenlijke actie.
“Dit is een vraagstuk dat industriesectoren
noch overheid alleen kunnen oplossen.
Het raakt alle partijen en we kunnen dit
alleen gezamenlijk aanpakken”, zegt Jan
Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC
en oud-minister-president. De coalitie van
grote bedrijven, opgericht in 2012, richt
zich op de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties en
kijkt hoe ze hier op verschillende manieren
aan bij kan dragen. In dit geval gaat het
om suggesties voor het versnellen van de
transitie naar een circulaire economie van
plastics.
“Onze boodschap is drieledig”, licht
Balkenende toe. “Investeer in baanbrekende
nieuwe technologie om plastics beter te
kunnen sorteren en recyclen, ga onderling
na wat iedereen binnen de keten nodig
heeft om meer plastics te kunnen recyclen
en voer een effectief en stimulerend beleid
in Nederland en Europa.”

Circulariteit
Voor een stimulerend recyclingbeleid ziet hij
verschillende mogelijkheden. “Op de eerste
plaats kan de overheid de noodzaak van
de circulaire economie benadrukken in haar
uitlatingen, beleidsvoornemens en doelstellingen. Een belangrijke uitdaging hierbij
is om het circulair denken over plastics op
een hoger plan te brengen. Op de tweede
plaats moet ze netwerken helpen opzetten,
waarin publieke, semi-private en private
spelers samen de thematiek bespreken,
doelen stellen en akkoorden sluiten. Op de
derde plaats kan de overheid de recycling
van plastics stimuleren door bijvoorbeeld
in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid
eisen op te nemen over het gehalte circulair
plastics in verschillende producten, door
prijsprikkels te introduceren die vraag en
aanbod van recyclaat stimuleren en door
rapportages over de voortgang verplicht te
stellen.” Vervolgens kan de overheid daar
een lijst met verschillende subsidie-instrumenten, fiscale stimulering en regelgeving
naast leggen. “Ze kan dan gewoon afvinken
met welke instrumenten ze vraag, aanbod
en investeringen kan stimuleren”, aldus
Balkenende.
Verder roept de DSGC de Europe Unie
op haar regelgeving aan te passen ten
gunste van circulariteit. In de richtlijn
hernieuwbare energie kan ze bijvoorbeeld
prikkels opnemen voor het omzetten van
gemengd plastic afval en biomassa in
hoogwaardige materialen. De coalitie wijst

Nederland gebruikte in 2016 ongeveer 2 miljoen ton plastics, waarvan ongeveer
85% afkomstig was van fossiele grondstoffen, 14% van mechanisch gerecyclede
plastics en 1% van bioplastics. Van die 2 miljoen ton plastics bleef ongeveer 300
kiloton in omloop. Zo’n 1.700 kiloton dankten we af, waarvan ruim 1.325 kiloton
eindigde in afvalverbrandingsinstallaties, zo’n 275 kiloton ging naar recycling,
circa 100 kiloton (netto) naar de export en 1 kiloton naar de stort.
Het doel voor 2030 is, dat van het plasticsgebruik in dat jaar van bijna 2.500
kiloton, 45% afkomstig zal zijn van fossiele grondstoffen, 30% van mechanisch
gerecyclede plastics, 10% van chemisch gerecyclede plastics en 15% van
bioplastics. De doelstelling voor 2050 is dat de economie 100% circulair zal zijn.
Alle kunststoffen zullen dan afkomstig zijn van gerecyclede plastics en bio-plastics.
Bron: Plastics Europe

erop, dat CO2-uitstoot van recycling de
helft lager is dan van het verbranden van
plastic afval. Dergelijke prikkels zijn er wel
voor de omzetting van plastic in brandstof
of warmte, terwijl recycling van plastics
de voorkeur verdient. Als er sprake is van
beloning, zal de business case van recycling
veel aantrekkelijker zijn.

Stimuleren

Een heffing of
verplichtstelling
kan alleen als er
voldoende aanbod
van regranulaat is

Een heikel punt is, dat nieuwe kunststoffen
gemaakt uit fossiele grondstoffen, ook wel
virgin plastics genoemd, beduidend goedkoper zijn dan gerecyclede kunststoffen en
gewoonlijk van hogere kwaliteit. Voor de
klant is de keuze dan snel gemaakt.
“De overheid zou een heffing op virgin
plastic kunnen overwegen. Maar op het
ogenblik gaan de gedachten meer uit
naar het verplicht stellen van een bepaald
percentage gerecycled materiaal in nieuwe

producten, zoals in auto’s, bouwmaterialen
en verpakkingen”, zegt Thor Tummers, die
heeft meegewerkt aan het DSGC-rapport.
Hij onderhoudt bij Unilever externe betrekkingen, met name op het gebied van de
circulaire economie.
“Een heffing of verplichtstelling kan alleen
als er voldoende aanbod van regranulaat
is, maar dat is er op het ogenblik niet”,
verklaart hij. “Daarom vinden wij dat de
overheid eerst de koplopers moet stimuleren
om het aanbod door innovatie en investeringen in opschaling te vergroten. Daarna
kan ze eventuele achterblijvers in de
toepassing van regranulaat met wetgeving
dwingen alsnog mee te doen.”

Voedselveiligheid
“Unilever maakt in feite verpakte producten”,
legt Tummers uit. De verpakkingen, zoals
shampooflessen en soeppakken, ontwikkelt
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het concern samen met leveranciers, die ze
daarna op specificatie maken. “Zo kunnen
we bijdragen aan design for recycling,
oftewel het ontwerpen van verpakkingen
die beter recyclebaar zijn. Denk hierbij aan
verpakkingen die uit minder typen kunststoffen bestaan, standaard kunststoffen, die
zo gemerkt zijn, dat ze bij de sortering van
plastic afval voor scansystemen gemakkelijk
herkenbaar zijn. Dan krijg je monostromen
van polyetheen, polypropeen of PET, die je
vervolgens gemakkelijker kunt verwerken tot
nieuwe grondstoffen.”

We groeien toe naar
een wereldbevolking
van 10 miljard
mensen in 2050

Voedselverpakkingen zijn lastig te recyclen,
omdat ze vaak uit meerdere lagen bestaan
om de voedingsproducten tegen bederf
te beschermen. Ook is er wetgeving die
strenge eisen stelt aan de hygiëne van de
verpakkingen, waardoor het niet zo simpel
is om hierin regranulaat toe te passen.
“Daar zit een enorme uitdaging, want
voedselveiligheid staat wel bovenaan. We
kunnen ons geen risico’s permitteren”, aldus
Tummers.

Pyrolyse
Hier kan chemische recycling uitkomst
bieden, als aanvulling op mechanische recycling (sorteren, vermalen en wassen). Een
voorbeeld hiervan is pyrolyse, een proces
dat het plastic onder verhitting bij afwezigheid van zuurstof omzet in pyrolyse-olie.
Sinds eind 2019 verwerkt Shell dergelijke
pyrolysevloeistof afkomstig van Nexus Fuels
LLC uit Atlanta in de Verenigde Staten in zijn
fabriek in Norco, Louisiana tot basischemicaliën voor alledaagse producten.
Verder is het Saoedische concern Sabic net
begonnen met de bouw van een installatie
voor pyrolyse, in Geleen. Een bestaande
kraker zal daar straks pyrolyse-olie samen
met nafta omzetten in bouwstenen voor
kunststof, zoals etheen, propeen en
butadieen. Dit maakt het mogelijk om
van ingezamelde plastics, geheel nieuwe
plastics te maken, dus ook plastics voor
voedselverpakkingen.
Tummers wijst erop, dat Unilever geen
directe invloed heeft op het inzamelen,
sorteren en verwerken van plastic verpakkingen. “Wij zitten niet in de afvalverwerkende wereld, maar hebben die wel nodig
om verpakkingen weer om te zetten in

Standbeeld van Herman
Gorter in Bergen, NoordHolland

grondstoffen voor nieuwe verpakkingen.
Daarom moeten we met elkaar in gesprek
gaan over harmonisatie van inzamelsystemen, kwaliteitscriteria en innovatieve
sorteer- en recycletechnologieën. Alleen
zo kunnen we de keten sluiten”, aldus
Tummers.
Hij is in dit verband ook lid van de
klankbordgroep van het Platform Plastics
Recycling, dat partijen samenbrengt die
nieuwe technologieën ontwikkelen voor
kunststofverpakkingen en de recycling
daarvan. “Als je eenmaal een technologie
hebt ontwikkeld, dan moet je die ook
meteen kunnen opschalen. Dat gebeurt nog
te weinig wegens gebrek aan financiering
en zekerheid over voldoende grondstof.
Dat moet anders”, meent Tummers.

Economische kansen
DSCG-voorzitter Balkenende schetst de
noodzaak voor een circulaire economie
voor plastics en grondstoffen. “We
groeien toe naar een wereldbevolking
van 10 miljard mensen in 2050. Als we zo
doorgaan lopen we met onze huidige
wijze van produceren en consumeren
hopeloos vast. Daarom is er een objectieve
noodzaak om grondstoffen en materialen
in een kringloop te brengen.”
Een paar jaar geleden sprak hij Ellen
MacArthur van de gelijknamige Britse
stichting die mensen wil inspireren om
door middel van een circulaire economie
een positieve toekomst te bouwen. “Ik
ben het helemaal met haar eens, dat het
opbouwen van een circulaire economie niet
alleen onvermijdelijk is, maar ook enorme
kansen biedt. Dat vind ik het mooie ervan,
je vermindert de milieu-impact en schept
tegelijk nieuwe economische kansen. Dus
waar wachten we op”, stelt Balkenende.
De DSGC-leden willen de komende tijd
met andere bedrijven in gesprek gaan,
bijeenkomsten organiseren, young professionals bij elkaar brengen en andere
activiteiten ontplooien. “We moeten elkaar
scherp houden, vertellen waarmee we
bezig zijn en waaraan we extra aandacht
moeten besteden. We hebben elkaar nodig
om plasticsrecycling goed van de grond te
krijgen en tot een succes te maken”, besluit
Balkenende.

EEN TIJD
VAN

DICHTERS

TEKST MONIKA JAK
BEELD ANP

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zonder twijfel de meest geciteerde
dichtregel, met dank aan Herman Gorter. Het is de eerste regel van zijn epos Mei,
dat in 1889 het licht ziet. De student klassieke talen, zijn doctoraal net op zak, is
dan nog maar 24. Hij werkt er 2 jaar aan, vooral omdat moeder zei ‘jongen,
debuteer niet te vroeg’.
Een voorpublicatie verschijnt in De Nieuwe
Gids, het tijdschrift van de Tachtigers,
een groep die een vernieuwing wil in de
literatuur en in de dichtkunst. Ze maken
korte metten met de ‘rijmelarij van de
burgerlijke en gezapige predikantenpoëzie’
die tot dan toe is zwang is. Voorman Willem
Kloos verwoordt hun streven aldus: “Kunst
is de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie.” Het gaat in de
poëzie niet om de boodschap, maar louter
om de schoonheid: l’art pour l’art. Bij
deze nieuwe woordkunst hoort een allerindividueelste taal. Mei is er het boegbeeld
van. Boordevol symboliek, sprookjesachtig
en lyrisch woordgebruik, heftige emoties,
beeldspraken en breed uitgesponnen
vergelijkingen.
Het gedicht verhaalt over het meisje Mei,
dochter van Zon en Maan. Vlak na haar
komst op aarde ziet ze haar zus April
begraven worden. Aan het einde treft haar

hetzelfde lot, waarmee ze plaatsmaakt voor
zus Juni. Maar niet voordat Mei uitbundig
de lente brengt, de natuur uit de winterslaap
wekt en allerlei (liefdes)avonturen beleeft.
Een gedicht vol lentekriebels, geheel in
lijn met de geestelijke staat van de dichter
zelf: in Mei bezingt hij zijn liefde voor Wies
Cnoop Koopmans, met wie hij in 1890
trouwt. Gorter heeft overigens aanhoudend
‘last’ van die kriebels. Hij houdt er twee
minnaressen op na. Eerst Ada Prins en
daarna Jenne Clinge Doorenbos. Wies wist
van beiden, Jenne wist van Ada, Ada niet
van Jenne. Ada ontdekte het bestaan van
Jenne pas bij de begrafenis van Gorter.
Dat bijna niemand de tweede regel kan
opzeggen – ‘Ik wil dat dit lied klinkt als
het gefluit’ – is begrijpelijk. Het gedicht
telt 4.381 versregels en hoewel op rijm, is
het taaie kost. In een brief aan zijn oom
schrijft de dichter: “Ik heb iets willen maken

van heel veel licht en met een mooie klank,
verder niets. Er loopt een geschiedenis door,
en er zit een beetje philosophie in, maar
dat is om zoo te zeggen bij ongeluk.” Laten
we het houden op een schitterend ongeluk.
Uit de brokstukken blijft die ene zin fier
staan. W.F. Hermans schreef: “Gorter werd
op slag beroemd toen hij zijn wel niet echt
lelijke maar veel te lange Mei gepubliceerd
had. Tot overmaat van ramp was de eerste
regel zo sterk, dat hij de hele rest van het
gedicht overbodig maakte.”

Ik heb iets willen maken
van heel veel licht en
met een mooie klank,
verder niets
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OP ZOEK
NAAR
VERSNELLING
MARJAN VAN LOON
OVER DE TRANSITIE VAN
SHELL IN NEDERLAND

doen. Tegelijkertijd willen we een financieel
gezond bedrijf blijven. Want juist in de
energietransitie kunnen wij met onze kennis
en kunde een bijdrage leveren aan een
gezond energiesysteem. Uiteraard zorgen
we voor betrouwbare en duurzame energie
voor onze klanten. Met oog voor de natuur
en met oog voor onze maatschappelijke rol.
Organisatorisch betekent dit dat we moeten
leren meer te denken vanuit het perspectief
van de klant. Van ‘ik vind ergens energie en
die stop ik in een bestaand systeem’ naar
‘wat heeft een klant nodig en hoe vinden
we daar een passende oplossing voor,
nuttig en essentieel voor de maatschappij’.
We zijn momenteel keihard aan het werk
om die wereldwijde strategie te vertalen
naar duidelijke doelstellingen voor Shell
in Nederland. Daarbij luisteren we goed
naar onze buren, onze medewerkers, onze
samenwerkingspartners. Een hele klus,
maar we beginnen natuurlijk niet op nul. De
onderdelen uit de wereldwijde strategie van
Shell zijn niet nieuw voor ons. In Nederland
zijn we al een aantal jaren bezig met de
energietransitie. We bouwen aan een
agenda waarmee we met vertrouwen de
toekomst in kunnen.”

Waarom is het nodig om eigen,
Nederlandse doelen te formuleren?

In navolging van de vernieuwde koers van Shell
wereldwijd, werkt Shell in Nederland aan zijn agenda
voor de toekomst. Een toekomst met schonere energie
en een sterke economie. President-directeur Marjan van
Loon vertelt waar Shell in Nederland naartoe gaat.

Hoe heeft u het zelf ervaren?

TEKST MATTHIJS TIMMERS
BEELD JIRI BÜLLER

Maar eerst waar het bedrijf vandaan komt.
Want een kleine duik in de recente geschiedenis toont aan dat het de afgelopen
periode bepaald niet rustig is geweest rond
Shell in Nederland. Er waren pieken én
dalen. Een doorbraak in duurzame kerosine,
economische tegenwind, de allesoverheersende coronacrisis, rechtszaken over Shell
in Nigeria, een reorganisatie, de bouw van

moesten ingrijpen. De eerste signalen
van een recessie tekenden zich af. Daarbij
wilden we onze ambities in de energietransitie verder aanscherpen. Een flink
programma, al met al. Het brengt onzekerheid met zich mee, voor ons bedrijf
en voor onze medewerkers. Voor veel
mensen was 2020 een heel heftig jaar.”

een nieuw windpark, nieuwe zonneparken,
plannen voor waterstoffabrieken…
“Het is nooit rustig, er is altijd wel iets”,
geeft Van Loon ruiterlijk toe. “Maar de
afgelopen periode was inderdaad een
rollercoaster en heeft er bij ons allemaal
flink ingehakt. Het is de combinatie van
corona en de economische ontwikkelingen
waardoor we inzagen dat we als bedrijf

“Het is een aparte tijd natuurlijk. Maar voor
een professional ook interessant. Je bent
crisismanager, je moet de mensen ondersteunen, de business ondersteunen. Dat
hoort bij je baan. En persoonlijk? Ik mag
eigenlijk niet klagen, want thuis heb ik het
best goed. Het is wel wat saaier. Ik mis echt
het contact met collega’s. Corona heeft
zijn tol geëist, merk ik om me heen. Er zijn
veel collega’s ziek geweest, drie medewerkers in Nederland zijn overleden. Ook

in onze familie hebben we het gemerkt.
Mijn moeder overleed afgelopen najaar
aan corona. Dan weet je heel persoonlijk
waarom we met z’n allen in die vreemde
situatie zitten. Dat er écht iets aan de hand
is. Dat het niet iets is wat de overheid ons
aandoet. We moeten er samen doorheen.”

Aan de andere kant is er ook
genoeg gebeurd dat hoop geeft.
“Zeker! Ik denk ook dat veel medewerkers
van Shell trots zijn. Over wat in Nederland
is bereikt het afgelopen jaar. Zelfs in die
hele moeilijke periode hebben we erg veel
projecten goedgekeurd gekregen. We
hebben voor meer dan een miljard euro
aan investeringsbeslissingen genomen.
We gaan ons derde windpark op zee
bouwen, we treffen voorbereidingen voor
een waterstoffabriek, we onderzoeken of
we bij Shell Pernis kunnen investeren in een

biobrandstoffenfabriek – natuurlijk zonder
palmolie te gebruiken – we verduurzamen
onze fabrieken en we plaatsen op grote
schaal snellaadpalen. Het afgelopen jaar
hebben we wat dat betreft echt goed
kunnen doorpakken. Eigenlijk alles in
Nederland wat je zou kunnen bestempelen
als ‘oude business’ is in transitie. En onze
nieuwe businesses zetten projecten op of
breiden ze uit. In zo’n moeilijke tijd is dat
hoopgevend.”

In februari maakte Shell
de wereldwijde strategie bekend:
Powering Progress. Wat betekent
die voor Shell in Nederland?
“Powering Progress is waar we als internationaal bedrijf voor staan. We willen
CO2-neutraal zijn, uiterlijk in 2050, in lijn
met de ontwikkelingen in de maatschappij.
Daar gaan wij onze stinkende best voor

“De energietransitie ziet er voor ieder land
anders uit. Spanje gaat weer heel anders
door de transitie dan bijvoorbeeld China,
Brazilië of Nederland. Het heeft te maken
met welke energiebronnen een land heeft,
hoe de industrie eruitziet, of het een warm
of koud klimaat heeft en hoe de mensen
leven, het welvaartsniveau. Ook landelijke
wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol. Het Klimaatakkoord van Parijs
is door landen ondertekend. Het zijn de
landen die uiteindelijk de doelen moeten
halen, en daarvoor wetgeving invoeren
en beleid uitstippelen, met maatregelen.
Voor Nederland is dat bijvoorbeeld een
CO2-prijs voor de industrie. En dat je vanaf
2030 alleen nog maar een CO2-neutrale
auto kunt kopen. In Nederland hebben
we zelfs een eigen Klimaatakkoord. Het
is zeker niet zo dat we daaraan fluitend
kunnen voldoen. Beslist niet, het is stevig.
Maar het biedt wel zekerheid. We moeten
onze strategie laten meelopen op het
tempo en de verwachtingen van de samenleving. Echt maatwerk dus.”
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Hoe ziet u die energietransitie
voor Shell in Nederland?

De tijd van ‘vertrouw
maar op de witte jas
van de dokter’ is wel
voorbij

“Heel lang hebben we gedacht – ook
ik toen ik vijf jaar geleden begon als
president-directeur – ‘de energietransitie
betekent nieuwe dingen doen en stoppen
met oude dingen doen’. Nu zien we dat
je de bestaande business moet gebruiken
om te kantelen, dat je daar zelfs een
voorsprong mee hebt als je dat goed doet.
We hebben een groot voordeel dat we een
raffinaderij hebben in Pernis, bijvoorbeeld.
Die gebruiken we in de overgang van een
grijze naar een groene waterstofeconomie.
Zo werken we aan een waterstoffabriek
om te investeren in zwaar transport op
waterstof. Die fabriek draait op de energie
van ons windpark. En terwijl we ons samen
met klanten voorbereiden op deze nieuwe
energiedrager, vergroenen wij met waterstof
de fabrieken van Shell Pernis. Restwarmte
leveren we aan woningen. We maken nog
meer biobrandstoffen. En straks nog meer
synthetische producten. De bestaande
fabrieken gebruiken we als springplank voor
de energietransitie.”

Dat lijkt een ingewikkelde boodschap om uit te leggen aan het grote
publiek.
“De energietransitie is ook niet makkelijk.
Dat moet je niet simpel willen platslaan.
Veel mensen denken ook dat je bezig bent
met het verdedigen van je oude verdienmodel, van je oude producten ‘ja, je zegt dit
alleen maar omdat je gewoon nog aardolie
wilt verkopen’. Maar als je dan aangeeft
dat we natuurlijk het oude verdienmodel
zullen moeten afbouwen en – zonder
arrogant te klinken – grote kansen zien voor
ons bedrijf in de energietransitie, dan nuanceert dat wel. We hebben veel kennis, zeer
veel goede mensen, we zitten midden in het
energiesysteem van Nederland, we hebben
een enorm netwerk. Ik zie geen enkele
reden waarom we niet succesvol zouden
kunnen zijn. Ik merk de laatste jaren dat
we steeds duidelijker kunnen maken waar
we voor staan in Nederland. De meeste
mensen zien wel dat we in Nederland zijn
begonnen aan de energietransitie. Dat we
goede dingen doen. Het echte bewijs lever
je toch door in de praktijk aan te tonen wat
je doet. Daar hebben we veel in geïnvesteerd. Maar de samenleving – en wij ook
trouwens – wil nog meer.”

Zoals?
“Het vergroenen van alles wat wielen heeft,
bijvoorbeeld. Daarin hebben wij een
logische rol te spelen. We zijn marktleider
in tankstations in Nederland. Op al die
stations moeten we ervoor zorgen dat we
nog meer CO2-arme brandstoffen gaan
leveren, dat we klanten die nog geen elektrische auto hebben, helpen hun CO2-uitstoot te compenseren. En dat we nog meer
laadpunten aanleggen.”

Maar ook de uitstoot van de
eigen fabrieken zal omlaag moeten.
“Inderdaad, volgens het Klimaatakkoord
zullen we de energievoorziening van onze
fabrieken moeten verduurzamen. Een
voorbeeld hiervan is de vernieuwing die we
doorvoeren bij Shell Moerdijk. Door nieuwe
fornuizen reduceren we daar 10% van onze
uitstoot. Daarnaast willen we leider zijn in
de ontwikkeling van duurzame, circulaire
chemie. Er is een technologie ontwikkeld
voor chemische krakers, waarmee we als
Shell moeilijk te recyclen plastics kunnen
verwerken tot nieuwe grondstoffen. Daar
kun je weer van alles van maken. In Amerika
zijn we ermee begonnen. Maar ook voor
onze kraker in Moerdijk hebben we als
doel een deel van de grondstoffen te laten
bestaan uit ingezamelde plastics.”

Vraagt de samenleving ook
niet om meer transparantie van grote
bedrijven zoals Shell?
“Zeker. De tijd van ‘vertrouw maar op de
witte jas van de dokter’ is wel voorbij.
Mensen willen weten wat binnen ons bedrijf
gebeurt, willen meepraten. En dat is goed,
want het is belangrijk dat mensen je bedrijf
begrijpen. In het verleden hebben we
weinig over onszelf verteld. Dat was nog in
een tijd dat een groot internationaal bedrijf
maatschappelijk veel respect genoot. Dat
internationaal reizen iets begeerlijks was
en internationale handel iets om trots op
te zijn. Er was toen publiek vertrouwen in
een succesvol groot internationaal bedrijf.
De roep om transparantie was minder.
Nu is een multinational zoals Shell een
bedrijf dat de meeste mensen niet zo goed
kennen. Het is een complexe organisatie
om uit te leggen. Maar dat moet ons als
Shell er niet van weerhouden het te doen.
We merkten de afgelopen jaren dat we
ons eigen verhaal niet klaar hadden als

Juridische disclaimers
moeten nooit je
ambitie, je commitment
en je enthousiasme
overvleugelen

kritische partijen ons aanvielen. We waren
niet voorbereid om het grote publiek mee
te nemen in wie we zijn en waar we voor
staan. En dan heb ik het niet over ons
marketingverhaal – want dat doen we best
goed – maar juist ook over de dingen die
we moeilijk vinden. Over waarvoor we in
de rechtbank staan, wat onze uitdagingen
zijn. Ik zie transparantie echt als belangrijk
agendapunt. Bij vragen zoals ‘hoe zit dat?’
moeten we zeggen ‘kom maar binnen
kijken’. We moeten zo transparant mogelijk
zijn. Over de financiën, over alle relevante
kerncijfers. Op dit terrein hebben we al
stappen gezet, bijvoorbeeld over onze
belastingpositie.”

Duidelijke doelen maken het
bedrijf ook kwetsbaar. Immers: wat
het belooft, moet het ook doen.
“Uiteraard. Maar dat hoort natuurlijk
bij een businessplan. Dat je die doelen
najaagt. En dat je niet bang bent om ze te
delen. Je moet als onderneming laten zien
waarnaar je op weg bent. En ja, dat gaat
gepaard met risico’s. Daarom zeggen we
nadrukkelijk ‘we kunnen het niet alleen,
we moeten het samen doen’. In step with
society, zoals dat zo netjes heet.”

Daar gaan we al. Zitten
zulke juridische zinnetjes straks niet
in de weg?
“Op zich is dat jammer. Maar als je die
zinnetjes er niet bij zet, zijn er partijen die
je daarop willen aanklagen. Die disclaimers
moeten nooit je ambitie, je commitment en
je enthousiasme overvleugelen. Bovenaan
staat waar je voor staat en waar je van
bent. En ja, we kunnen het niet alleen,
die context moeten we ook geven. Een
voorbeeld: we hebben nu ongeveer 200
snellaadpunten in Nederland. Daar maken
we op dit moment verlies mee. Mensen
moeten dus meer elektrische auto’s kopen.
En meer mensen moeten bij ons komen
laden. Dat we er niet aan verdienen, vinden
we voor nu niet erg. Omdat we geloven dat
het in de toekomst wél een businesscase
heeft. Alleen acties van onze kant zijn niet
voldoende om de transitie te laten slagen.
Daarom proberen we onze klanten continu
te verleiden ‘kijk, we hebben ook dit voor
jullie, zet maar een volgende stap’. Maar
consumenten moeten die vervolgens wel
zetten. Dat vraagt een actieve rol van ons
richting onze klanten. Maar ook richting
de overheid. We moeten de overheid
stimuleren om te komen met aantrekkelijke
regelingen voor die consument.”

Heeft u er zin in?
“Ik wel! Ja, ik denk dat we in Nederland
de zaadjes hebben geplant. De wereldwijde strategie van Shell adresseert wat
wij hier in Nederland de afgelopen jaren
hebben geleerd. Aan ons de taak snelheid
te houden en op zoek te gaan naar het
volgende elastiekje voor versnelling. We
moeten door, door, door... De energietransitie heet niet voor niets transitie. Het is een
heel lange weg, er is nog heel veel te doen,
en heel veel te leren.”
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DE LOKROEP
VAN DE LENTE
TEKST ROB VAN 'T WEL BEELD ANP

De stormachtige wind waait het
wolkendek open. Soms schijnt de zon
er even tussendoor als voorbode van
de zomer. Tijd om het strandhuisje
op zijn plaats te krijgen. Het is de
eerste van een rijtje, waar straks
zonaanbidders en rustzoekers zullen
neerstrijken voor vakantie en vrijheid.
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KORT NIEUWS
UITSTOOT KRIJGSMACHTEN EU
GELIJK AAN 14 MILJOEN AUTO’S

DUBBELFUNCTIE VOOR
LANDBOUWGROND
Normaal gesproken beschermen stellages met folie fruitgewassen tegen schade door regen, wind of hagel. Twee
Brabantse telers bedachten een dubbelfunctie voor hun landbouwgrond door de foliestellages te vervangen door zonnepanelen. Zo kunnen ze aardbeien en frambozen verbouwen
en tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Inmiddels heeft
zonne-energiespecialist GroenLeven bij vijf telers proefopstellingen geplaatst om te meten hoe verschillende gewassen
groeien onder de meer doorschijnende zonnepanelen.
Wageningen Universiteit en Research (WUR) onderzoekt
ondertussen de impact van de panelen op de gewassen. Uit
de eerste resultaten blijkt dat het fruit onder de zonnepanelen
van dezelfde kwaliteit is. Sommige fruitsoorten produceren iets
minder vruchten, sommige leveren hetzelfde op en sommige
meer. Daarnaast zijn de zonnepanelen duurzamer, omdat
de folieoverkappingen vooral uit plastic bestaan.

De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door de legers van de
EU-landen is vergelijkbaar met die van veertien miljoen auto’s.
Ondanks een geschatte uitstoot van bijna 25 Mt (megaton,
miljoen ton) CO2 maakt deze vervuiling geen deel uit van
het Europese vergroeningsbeleid. Dat stelt een eind februari
verschenen studie gemaakt in opdracht van The Left, een coalitie
van linkse partijen in het Europees Parlement. De onderzoekers
hebben voor het eerst ‘een conservatieve schatting’ van de
uitstoot gemaakt op basis van gegevens van NAVO, EU en het
Zweedse onderzoeksinstituut Sipri. Het Nederlandse leger is
volgens de studie verantwoordelijk voor een jaarlijkse uitstoot
van 1,25 Mt CO2, circa 0,7 procent van de totale Nederlandse
uitstoot. Het is een optelsom van het brandstofverbruik van
straaljagers, en van het energieverbruik van militaire bases en
kantoren. Verder neemt de studie ook de uitstoot mee door
leveranciers zoals Damen Shipyards, Saab en Fokker.

HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR
WATERSTOFFABRIEK ROTTERDAM

RECORDJAAR EUROPESE
WINDENERGIE OP ZEE

Energiebedrijf Uniper en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken
de mogelijkheden voor grootschalige productie van groene
waterstof op de Maasvlakte. De ambitie is om in 2025 op het
terrein van Uniper een waterstoffabriek te realiseren met een
capaciteit van 100 MW (megawatt) en die capaciteit uiteindelijk
uit te breiden tot 500 MW. Dat hebben beide partijen begin
februari bekendgemaakt. De haalbaarheidsstudie ronden ze
deze zomer af. Groene waterstof ontstaat door het splitsen van
water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare
energie. Dit proces heet elektrolyse. De Maasvlakte is een
uitstekende locatie voor de productie van groene waterstof.
Shell kondigde eerder al aan een waterstoffabriek te willen
bouwen op de Maasvlakte.

Ondanks de coronacrisis is vorig jaar in Europa een recordbedrag van 26,3 miljard euro gestoken in de bouw van windparken op zee. Hierdoor zal de capaciteit aan offshore wind
de komende jaren met 7,1 GW (gigawatt) toenemen. Dat blijkt
uit begin februari gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie
WindEurope. De windcapaciteit op de Europese wateren
bedroeg 25 GW. Brussel mikt op 300 GW in 2050. De helft
van de capaciteitsgroei in 2020 kwam voor rekening van Nederlandse windparken op zee.

Meer nieuws op shell.nl/venster

Zonder stroom
DOOR PAUL SCHNABEL
Om elf uur viel de elektriciteit uit. De
hele straat ineens in het pikkedonker.
Vol vertrouwen verwacht je nog dat
het licht meteen weer aanfloept,
maar dat gebeurt niet. En dan begin
je je zorgen te maken.
Hoe snel zal de diepvries gaan ontdooien? Kan ik de wasmachine openen zonder een natte vloer te krijgen? Doet de
verwarmingsketel het nog nu de thermostaat niet meer werkt?
De garagedeur gaat niet meer open en het alarmsysteem blijft
stom. De telefoon is nog maar een beetje opgeladen en de accu
van de laptop is ook niet oneindig. Heel vervelend allemaal en
je kunt niks doen, dus ga je je vervelen. Het televisiescherm blijft
zwart en lezen bij kaarslicht lukt niet goed. Geen wonder dat
mensen vroeger maar naar bed gingen als het donker werd.
Zo lang is het nog niet geleden, maar we waren vroeger bij ons
thuis toch minder stroomafhankelijk. Mijn moeder kookte op
gas, er was een stofzuiger, een wasmachine en een televisie.
Minder gemak en veel minder comfort, maar iets deed het altijd
wel, de koffie werd met de hand gemalen, je betaalde met
echt geld en je schreef met pen en inkt. Nu loopt bijna alles op
stroom. Van de auto tot de zonwering, van Amazon tot Zalando.
Ongelooflijk wat er allemaal kan en geweldig dat het kan, maar
het maakt ons tot in de vezels van ons bestaan wel heel erg
afhankelijk van de constante levering en beschikbaarheid van
elektriciteit.
Het is een fascinerende paradox. Elektriciteit heeft onze
handelingsmogelijkheden en ook onze vrijheid tot in het
ondenkbare vergroot. Tegelijkertijd maakt het ons bij de minste
onderbreking ook meteen volstrekt hulpeloos. We zijn dan
ineens koning Midas wiens vingers alles tot goud maakten en
die dus van honger en dorst dreigde om te komen. In Nederland
komt stroomuitval gelukkig niet veel voor en we hebben er ook
relatief weinig last van als het gebeurt. Veel laagbouw zonder
lift, de ramen kunnen open en het klimaat is nog gematigd. Dat
is anders in steden zoals Dubai of Doha, die zonder elektriciteit
al binnen een dag volstrekt onleefbaar worden. De vaders en
grootvaders van de sjeiks waren wat dat betreft in hun tenten
beter af, net zoals nu miljoenen inwoners van Dhaka of Delhi.

Hun leven is zwaar en zweterig, maar dat was het altijd al.
Natuurlijk willen zij ook niets liever dan het comfort en gemak
dat de moderne technologie biedt, maar zij krijgen daardoor
ook steeds meer last van het dagelijks of bijna dagelijks uitvallen
van de elektriciteit. Dat gebeurt daar vaker dan bij ons of in
Texas, waar deze winter duidelijk te zien was wat een ramp dat
kan zijn.
In Nederland zijn geen kolenkachels meer, ons gas komt al
voor een groot deel uit Rusland en een op de vijf nieuwe auto’s
rijdt op een batterij. Omstreeks 2050 willen we alles elektrisch
hebben, al zijn er behalve wind, zon en kernenergie dan ook
nog olie en gas, misschien zelfs nog steeds steenkolen nodig om
dat op te wekken. Alles elektrisch heeft grote voordelen, schoon,
stil en snel, maar het maakt ons nog afhankelijker dan we nu al
zijn. Misschien valt dat straks juist dankzij batterijen en accu’s
toch ook weer mee. De stroom loopt dan nog een tijdje door.
'Nou ja, ik zal dat niet meer meemaken', zei ik geruststellend
tegen mezelf, toen om twaalf uur de storing verholpen was. Ik
hoefde alleen de elektrische klokken weer bij de tijd te brengen.

GEEN WONDER DAT
MENSEN VROEGER MAAR
NAAR BED GINGEN ALS
HET DONKER WERD
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