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in Nederland

Plannen maken
Na meer dan een jaar van beperkingen lijkt de tijd aangebroken
dat we veel vrijer vooruit kunnen kijken. Wat hebben we van de
pandemie geleerd? Hoe gaan we ons leven vormgeven? Waar
liggen de grote uitdagingen? En hoe gaan we die aanpakken?
Tijd voor plannen, dus. Alleen al dat gevoel van vrijheid, geeft zeer
veel energie. Ik merk hetzelfde bij veel mensen die ik spreek. Zij zijn,
net als ik, klaar voor de (hernieuwde) start. Dit nummer van Shell
Venster staat precies in dit teken.
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Zo weet Nobelprijswinnaar Ben Feringa precies waarin hij geld
zou willen steken de komende periode. In een vraaggesprek met
dit magazine breekt hij een lans voor investeren in onderwijs,
onderzoek en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.
Dat is volgens hem noodzakelijk om het energievraagstuk aan te
pakken en op te lossen. Naast extra geld speelt ook vertrouwen in
elkaar een essentiële rol, zo betoogt hij – net als je bewust zijn van
de maatschappelijke rol die je hebt te spelen.
Shell Nederland heeft – om die maatschappelijke rol zichtbaar
en concreet te maken – dit voorjaar vijf doelen geformuleerd en
gepubliceerd. Op deze manier willen wij duidelijk maken hoe wij
in Nederland denken bij te dragen aan schonere energie en aan
een sterkere economie. U vindt ze op onze www.Shell.nl/doelen.
Eén daarvan gaat over transparantie, bijvoorbeeld over de ambities,
activiteiten en resultaten van Shell in Nederland. In dit nummer vindt
u een selectie van die feiten en cijfers.
Verder in dit nummer ruim aandacht voor de Olympische Spelen in
Tokio en de rol die de organisatoren hebben gegeven aan waterstof
als schone energiedrager. Shell is daar op meerdere manieren bij
betrokken.
Hopelijk biedt de mix van verhalen u niet alleen informatie, maar
ook inspiratie bij het maken van uw plannen voor de toekomst. Wij
zijn er klaar voor.

Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland

3

4

Shell Venster #3 — juli 2021

DE ZOMER
VAN 2021
Roel Coutinho viroloog, auteur
van Vaxx
In zijn bespiegelingen
van begin 2020 gaf de
viroloog en voormalig
hoofd infectieziekten
van het RIVM aan dat
we er rekening mee
moesten houden dat de
coronapandemie lang
zou gaan duren en in
golven zou verlopen. En
dat het bijzonder zou
zijn als er na een jaar al
een vaccin op de markt
zou zijn.

Elske Doets directeur Doets
Reizen
Als specialist van reizen
naar Amerika schetste
Doets het perspectief
van gecontroleerd en
‘diep’ reizen. Dus niet
meer tien natuurparken
willen bezoeken in één
vakantie, maar één.
Corona zou een einde
maken aan onze ‘hypermobiliteit’, een goed
teken in het licht van
klimaatverandering.

WE MAKEN
DE BALANS OP

De blik van nu

Midden in de allereerste coronagolf, vorig jaar
maart, namen vijf geïnterviewden in Shell Venster een
voorschot op de zomer van 2021. Hoe zou het leven
eruit gaan zien? Nu die zomer voor de deur staat,
kijken ze terug op wat ze toen dachten.
TEKST MATTHIJS TIMMERS BEELD JIRI BÜLLER, CORNE SPARIDAENS
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Calliope Tsoupaki
- Componist des
Vaderlands
Zag de coronacrisis ook
als een moment van
bezinning, aangezien
we ons leven in de loop
van de jaren zo hebben
verdicht. Ze voorspelde
een zware periode voor
haar beroepsgroep –
musici en componisten
– maar sprak de hoop
uit in 2021 het gevoel
van live muziek weer te
mogen beleven.

Liesette Bruinsma
- paralympisch
zwemster
In 2020 werden de Paralympische Spelen van
Tokio uitgesteld tot 2021.
Ook de zwembaden
gingen dicht. Trainde
door in de jacuzzi van
een collega van haar
zus. In de hoop dat ze
in 2021 alsnog haar
prestatie in Tokio mag
leveren.

 e moeten nog langer
W
afkicken van onze
reisverslaving

Dat de coronapandemie lang zou gaan
duren, daarmee had viroloog en voormalig
hoofd infectieziekten van het RIVM Roel
Coutinho kort na de uitbraak wel rekening
gehouden. Hij vindt het een bijzondere
opsteker dat de eerste, goedwerkende
vaccins nu al op de markt zijn. “Het is ongelooflijk dat dit binnen een jaar is gelukt.
Ongekend. Zowel de ontwikkeling als de
goedkeuring en de productie.”

T ot dat moment gaan
wij door met muziek
schrijven, muziek
maken

Met de zomer in aantocht verwacht
Coutinho minder verspreiding van het
virus. Ook zijn steeds meer Nederlanders
gevaccineerd. “Dat is gunstig. Hoe sneller
we vaccineren, hoe beter het is. Maar een
vol voetbalstadion of grote evenementen,
zonder vaccinaties, testen of mondkapjes,
dat zie ik voorlopig echt niet gebeuren.
Het wordt deze zomer nog niet zoals
vroeger.”

Blijven zwemmen naar Tokio

Vakantie vieren niet zoals vroeger

Ondertussen traint zwemster Liesette
Bruinsma stug door voor haar ultieme
droom: de uitgestelde Paralympische Spelen
van komende zomer in Tokio. “Het worden
zakelijke spelen”, denkt ze. Dat zal volgens
haar inhouden: een strenge scheiding tussen
teams en tussen sporters en pers. En weinig
publiek, alleen Japanners zijn welkom. “Mijn
ouders kunnen dus helaas niet mee. Dat
vind ik wel jammer.”

Dat geldt ook voor vakantie vieren,
verwacht Elske Doets, directeur van Doets
Reizen. Nog altijd is het luchtruim redelijk
op slot. Haar oorspronkelijke business,
reizen organiseren naar de VS en Canada,
is daarmee al anderhalf jaar nagenoeg
stilgevallen. “Ik ben twintig jaar ondernemer, maar eigenlijk kan ik weer opnieuw
beginnen.” Wel heeft Doets haar focus
verlegd naar Scandinavië – met een beetje
voorstellingsvermogen is Noorwegen net
Canada – maar dat is slechts goed voor
een klein deel van haar omzet van voor de
corona-uitbraak.

De komende maanden gaat Bruinsma
haar trainingen intensiveren. Techniek
inslijpen, wedstrijdindeling bepalen, races
simuleren. “Ja, het moet op sommige
punten nog beter”, erkent ze. De ambities
zijn er ook naar: top-3 klasseringen voor
de 50, 100 en 400 meter vrije slag, de
100 meter schoolslag en de 200 meter
wisselslag. Doordat er vanwege corona
weinig zwemwedstrijden op de wereld zijn
geweest, heeft ze geen goed beeld van de
vorderingen van haar concurrenten: “Ik ga
er dus blind in”, grapt Bruinsma, met een
kwinkslag naar haar visuele beperking.

Situatie nóg slechter dan vorig jaar

Op verschillende plekken

Doets ziet 2021 als een tussenjaar voor
haar bedrijf. “De pandemie houdt langer
aan. We moeten nog langer afkicken van
onze reisverslaving. Op zich is dat goed.
Het zorgt voor een opschudding van de
markt: van ongecontroleerd reizen gaan
we naar gecontroleerd reizen”, verwacht
ze. Vorig jaar werd 90% minder gevlogen,
wereldwijd. Bovendien hebben reisorganisaties en vliegmaatschappijen veel geld
moeten lenen van de overheid. “Voor onze
branche is de situatie dit jaar nog slechter
dan vorig jaar. Toen was er nog ‘vet op de
botten’. Dus ik verwacht
niet, wanneer vliegen weer mogelijk wordt,
dat reisorganisaties gaan stunten met
prijzen voor vakanties.”

Zoals Bruinsma stoïcijns doorzwemt, zo
blijft Componist des Vaderlands Calliope
Tsoupaki ook maar doorgaan met nieuwe
muziek maken. “Vitaliteit haal ik uit mijn
werk”, verklaart ze. Vorig jaar gaf de
componist aan dat de coronacrisis mensen
een moment van bezinning geeft. Dat is nog
steeds zo, al vindt ze de crisis het leven ook
ingewikkeld maken, zeker als dat zich
voornamelijk thuis afspeelt. “Je bent op
verschillende plekken, terwijl je eigenlijk
alleen maar op dezelfde plek bent”, vertelt
Tsoupaki. Dat zorgt bij de componist voor
een hoog stressniveau, zeker in combinatie
met deadlines en verdrietige gezondheidsomstandigheden om haar heen. Ja, ze ziet
licht aan het einde van de tunnel, ook voor

De blik van nu

Tulpen zien, ruiken én bestellen

haar vakgenoten. Maar die tunnel eindigt
nog niet deze zomer, het najaar op z’n
vroegst. Maar wat gunt Tsoupaki haar
publiek de niet te evenaren ervaring van
livemuziek. “Tot dat moment gaan wij door,
door met muziek schrijven, muziek maken.
Het is goed dat wij doorgaan.”

Uithoudingsvermogen gevraagd

Simon Pennings tulpenbollenkweker
Moest noodgedwongen
zijn tulpen ‘ontkoppen’,
omdat zijn medewerkers
besmettingsgevaar
liepen door opdringerige
toeristen. Investeerde
meteen in een eigen
webshop, omdat de
reguliere handelsstromen
stilvielen.

Uithoudingsvermogen is vereist, creativiteit
ook. Tsoupaki prijst de nieuwe initiatieven
in haar branche. “De livestream concerten
zijn een geweldige vondst. Die zullen
blijven.” Ook Elske Doets zoekt nieuwe
niches, binnen en buiten haar sector. Diep
reizen naar Scandinavië dus. En onlangs
zette ze een nieuw, sociaal concept op
tegen vereenzaming. Elske Doets koppelt
eenzame ouderen aan jongeren die willen
helpen. “Mijn teamleden helpen ook mee”,
vertelt Doets. “Ze onderhandelen ineens
met zorginstellingen, een compleet andere
wereld, maar het geeft zeker voldoening.”

Automatische piloot uit

Scan de QR-code en lees
hoe onze geïnterviewden
er vorig jaar over
dachten.

Simon Pennings herkent het: jezelf opnieuw
uitvinden. De tulpenbollenkweker uit
Noordwijkerhout zag zijn wereldwijde
handel teruglopen, terwijl hij zijn bloeiende
tulpenvelden moest ‘ontkoppen’ doordat
toeristen te dicht bij zijn medewerkers in de
buurt kwamen. Pennings vat het als volgt
samen: “Je automatische piloot moet uit en
je inventiviteitsknop aan.” Zijn dochters
hielpen hem daarbij. Samen investeerden ze
in een nieuwe website en in een webshop.
“Een enorme klus, waar ik me flink op heb
verkeken”, lacht Pennings er nu om. “Maar
ik vind ‘m heel mooi geworden.”

Ook perfectioneerde het bedrijf zijn Tulip
Experience, een interactief museum over
tulpen. “Als we weer open kunnen, dan
staat het als een huis.” In afwachting
daarvan legde Pennings een showtuin aan,
met alle bijzondere tulpensoorten van het
bedrijf. Iedere soort heeft een QR-code.
Door te scannen, kunnen bezoekers de
tulpenbollen bestellen. “Het is eigenlijk
een real life webshop”, legt Pennings uit.
“Bezoekers kunnen de tulpen zien, voelen,
ruiken en bestellen. Uniek. Ik krijg er veel
positieve reacties op.” De lokale verkoop
van kleine, bijzondere partijen van Pennings
stijgt hierdoor, een bewuste strategische
keuze door het wegvallen van grote internationale orders

Handelen naar bevind van zaken
Wendbaar zijn dus, dat blijft het devies, ook
vanuit medisch perspectief geredeneerd.
Coutinho: “We moeten de komende tijd
blijven handelen naar bevind van zaken.
De teugels vieren als het kan, maar niet te
snel. En hopen dat je ze niet weer hoeft
aan te trekken. Want daar zit niemand op
te wachten, dan zal de weerstand in de
maatschappij nog groter zijn dan nu.”
Gelukkig zorgt het verstrijken van de tijd
ervoor dat de kennis over het virus almaar
toeneemt. Bekend is dat het zich verspreidt
door druppeltjes in de lucht. Dat aerosolen
een rol bij de verspreiding spelen. En dat
besmetting via handen minder belangrijk is.
“Maar we weten ook dat het virus sneller
muteert dan we hadden verwacht”, zegt
Coutinho. Hij kijkt verder vooruit: “Het ligt
voor de hand dat we ons periodiek moeten
laten inenten. Maar elk jaar, elke twee
jaar? En wie? Waarschijnlijk alleen ouderen
en risicogroepen. Maar af en toe grotere
campagnes om verspreiding tegen te gaan
zijn niet uitgesloten.”
Coutinho probeert zich vitaal te houden
en te leven zonder extreme sociale uitspattingen. Het bevalt hem. “Ik ben meer
gaan tennissen, ook buiten in de kou. En
wandelen, veel wandelen. Met m’n vrouw,
met vrienden. Dat is leuk, je ziet het veel
meer mensen doen dan vroeger. Dat deed
ik eerder niet. Dat je met een vriend of
vriendin twee uur gaat lopen. En dan klets
je wat. Heerlijk.”
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Gebruik van H2
voor verwarming van
woningen en kassen

H2 importTerminal

Blauwe H2
productie
(H-vision)

H2 uit
Biomassa

H2 BACKBONE

2
NATIONAA L H

N

ET

NOORDRIJN-WESTFALEN
VERBINDING CH
EM

EL
O
T

2 GW Conversiepark
Voor groene waterstof
(o.a. Shell)

H2 als
transportbrandstof

Rotterdam zet
in op waterstof
HAVEN MIKT OP SPILFUNCTIE
Hoe de bouw van de allereerste waterstoffabriek
Shell Hydrogen Holland I een impuls geeft aan de
groene waterstofeconomie in Nederland. Een
gesprek met Randolf Weterings van Havenbedrijf
Rotterdam en Lijs Groenendaal van Shell.
TEKST MATTHIJS TIMMERS BEELD DIRK JAN PINO, ERNST BODE EN JIRI BÜLLER

Gebruik van H2 door
industrie als grondstof
en voor verwarming

“Nog niemand ter wereld heeft dit op
deze schaal gedaan”, begint verantwoordelijk manager Lijs Groenendaal van Shell.
“Overal zijn ideeën in ontwikkeling en
ontstaan projecten met waterstof. Maar de
omvang en de deadline maken ons project
uniek. Hopelijk nemen we begin volgend
jaar het finale investeringsbesluit voor de
fabriek en kunnen we echt beginnen.”
In het Rotterdamse havengebied is de
waterstofontwikkeling de afgelopen twee
jaar in een stroomversnelling gekomen, weet
Randolf Weterings, manager Elektrificatie
en Waterstof bij Havenbedrijf Rotterdam:
“Waar ik voorheen nog moest vertellen
waarom waterstof zo belangrijk is voor
decarbonisatie, komen partijen nu naar me
toe om met blauwe en groene waterstof
aan de slag te gaan. Dat is een heel mooie
kanteling.”

Achtergrond

Lijs Groenendaal –
verantwoordelijk voor Shell
Hydrogen Holland I

Wat gaat Shell precies bouwen?
“We zijn vergevorderd,
maar we moeten de definitieve keuze voor
het ontwerp van de fabriek nog maken, dus
dat weten we nog niet tot in detail. Maar
het gaat er in ieder geval anders uitzien
dan een fabriek zoals je je die voorstelt,
met allerlei pijpen en bewegende delen.
Het wordt een lage hal, op een ongeveer
zes voetbalvelden groot terrein met allerlei
elektrolysematerieel. In de fabriek zouden
we dagelijks 50 tot 60 ton groene waterstof
kunnen produceren. Daar kunnen iedere
dag 2.300 waterstofvrachtauto’s op rijden.
Voor de productie hebben we groene
stroom nodig. Die kunnen we halen uit
het elektriciteitsnetwerk en is bij voorkeur
afkomstig van ons offshore windpark
Hollandse Kust (noord).”

Groenendaal

Zelfs mijn kapper
is geïnteresseerd
en enthousiast

Havenbedrijf Rotterdam faciliteert deze
ontwikkeling door te investeren in een
goede infrastructuur, onder meer door het
aanleggen van een waterstofpijplijn, vanaf
de Maasvlakte naar Pernis. En later, verder
naar Duitsland. Ook heeft het havenbedrijf
een stuk terrein aangewezen voor groene
waterstofproductie, het conversiepark op
de Tweede Maasvlakte.

 oe verklaart u de opmars van
H
waterstof?

 at gebeurt er met de groene
W
waterstof?

“De Parijse klimaatdoelen beginnen te landen. CO2-neutraliteit
krijgt echt waarde. En in dat streven is het
verduurzamen van moleculen een cruciale
stap. Dat kan via waterstof. Dat accepteren we nu. Ook de voorwaarden voor
waterstof worden gunstiger. Landen stellen
steeds hogere ambities voor CO2-reductie
en binnen Europa heeft bijna elk land een
ambitieuze waterstofstrategie. De CO2emissierechten zijn op dit moment boven
de 50 euro per ton uitstoot. Het instrumentarium begint te werken. Dat betekent dat
projecten met waterstof geen pilots meer
zijn, maar dat de businesscase zich echt
gaat vormen. Bedrijven moeten en willen
hierop inspelen.”

Groenendaal

Weterings		

“Die waterstof zouden
we kunnen leiden door een pijpleiding van
zo’n 40 kilometer die van de Tweede
Maasvlakte naar de raffinaderij in Pernis
gaat lopen. Dat is een project waarvan
Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie
momenteel de haalbaarheid onderzoeken.
Daarmee zouden we een aantal processen
in de raffinaderij deels op CO2-neutrale en
dus groene waterstof kunnen laten draaien.
Per jaar vervangt dat zo rond de 20.000
ton grijze, van aardgas gemaakte, waterstof.
Hierdoor stoot de raffinaderij minder CO2
uit. De pijpleiding krijgt aansluiting op een
nationaal waterstofnetwerk en de groene
waterstof is uiteindelijk ook te gebruiken
voor de mobiliteitssector.“
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 oe werken Shell en Havenbedrijf
H
Rotterdam samen?
“Onze samenwerking
met Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie
is erg belangrijk. Als we kunnen beginnen
met bouwen, wordt ook de infrastructuur in
het gebied aangelegd, waarvan later ook
meer waterstoffabrieken gebruik kunnen
maken. Samen ontwikkelen we kennis. Die
delen we met elkaar. Zo leren we hoe we
op grote schaal groene waterstof kunnen
produceren.”

Groenendaal

“Met de hele keten
proberen we al die stapjes te zetten.
Zorgen dat er windparken op zee zijn,
zorgen dat er waterstoffabrieken komen,
zorgen voor waterstoftankstations, een
goede infrastructuur, de juiste stimuleringsmaatregelen, het aanjagen van de vraag
naar waterstof. Alles tegelijkertijd.”
Weterings		

Randolf Weterings – manager
Elektrificatie en Waterstof bij
Havenbedrijf Rotterdam

Wat betekent de bouw van de eerste
groene waterstoffabriek van Shell in
Rotterdam?
“Dat is enorm belangrijk.
Om te laten zien dat de techniek werkt.
En dat het op grote schaal werkt. Als je de
eerste bent, weet je dat je tegen regelgeving aanloopt die niet precies past en
subsidies niet precies aansluiten. Met zo’n
eerste ontwikkeling maakt Shell de weg vrij
voor andere ontwikkelingen op het conversiepark. Er zijn er nu al vier in voorbereiding.
De fabriek die Shell gaat ontwikkelen, is
goed voor 200 MW elektrolysecapaciteit.
Dat is een enorme opschaling van de technologie. Maar gezien de ambities op het
gebied van waterstof is het eigenlijk nog
maar een begin.”
Weterings		

Wij willen de
waterstofhub
van Europa
worden

 at zijn de waterstofambities van
W
Havenbedrijf Rotterdam?
“Wij willen de waterstofhub van Europa worden, eigenlijk
dezelfde positie als die we nu voor olie
vervullen. Dus moeten we groot denken.
We willen in 2030 een totale productiecapaciteit van 2 tot 2,5 GW realiseren,
grotendeels op het conversiepark. En
kijkend naar 2050 is onze ambitie om 20
miljoen ton waterstof door onze haven te
laten gaan, richting het achterland, naar de
gebruikers in Noordwest-Europa. Daarvan
zal 10% geproduceerd zijn in Rotterdam,
maar 90% komt binnen per schip.”
Weterings

Interessant werk hebben jullie!
“Absoluut. Er is geen
mooiere omgeving om in te werken dan
de waterstofeconomie. Het gaat om zulke
grote hoeveelheden. 13% van de energie
die Europa nodig heeft, komt nu via
Rotterdam. Daarvan is 5% geproduceerd in
Rotterdam, waarmee we verantwoordelijk
zijn voor 18% van de Nederlandse CO2-uitstoot. We zijn bezig de energievoorziening
voor heel Noordwest-Europa te verduurzamen. Die eerste fabriek, dat is gewoon
twintig keer een opschaling ten opzichte
van de laatste stand der technologie! En er
zit nog zo veel aan te komen. Het is gaaf
om daarvan onderdeel te zijn.”
Weterings		

“Ja, ook ons project kan
rekenen op grote interesse. Ik krijg veel
mailtjes van mensen die in de waterstof
willen werken. Ook van toeleveranciers en
partijen uit de industrie uit de regio die een
bijdrage willen leveren aan het project. Ik
spreek ook geregeld op evenementen over
waterstof. Zelfs mijn kapper is geïnteresseerd en enthousiast. Toen ik me nog met
fossiele energie bezighield, was dat wel
anders, haha.”
Groenendaal

Nieuws

KORT SHELL NIEUWS

SIR ANDREW MACKENZIE
NIEUWE CHAIRMAN RDS

EERSTE CAFÉ
LANGS SNELWEG
Shell heeft half april het eerste Shell Café geopend, langs de A16
bij Hendrik-Ido-Ambacht. De inrichting en het assortiment van
station Sandelingen Oost zijn volledig vernieuwd. Barista’s maken
verse koffie op basis van Shell Café-koffieblends en er is een
speciaal assortiment voor elk moment van de dag. Zij werken veel
met lokale, biologische producten. Shell rolt de caféformule vanaf
het derde kwartaal van dit jaar verder uit. Het volgende Shell
Café opent in de buurt van Amsterdam. Shell verwacht dat over
vijf jaar zijn belangrijkste locaties in Nederland Shell Cafés zijn.

De Brit Sir Andrew Mackenzie is benoemd tot de nieuwe
Chairman van Royal Dutch Shell. Hij volgt in die functie de
Amerikaan Charles Holliday op. De aandeelhouders hebben op
de aandeelhoudersvergadering van 18 mei met de benoeming
ingestemd. Andrew Mackenzie trad in oktober 2020 toe tot de
Board van Shell, na een loopbaan in de energie-, petrochemische
en grondstoffensector. Van 2013 tot 2019 was hij Chief Executive
Officer van mijnbouwbedrijf BHP, daarvoor werkte hij bij Rio Tinto
en langdurig bij BP.

Beeld: Shell Historical
Heritage & Archive,
The Hague.

OUD-GROEPSDIRECTEUR
JAN CHOUFOER OVERLEDEN
VERKOOPBELANGEN
FILIPIJNEN
Shell verkoopt zijn dochteronderneming in de Filipijnen aan het
lokale energiebedrijf Malampaya Energy. Met de transactie is
een bedrag gemoeid van 380 miljoen dollar. Daar kan in de
periode 2022-2024 nog 80 miljoen dollar bij komen, afhankelijk
van productieprestaties en gasprijs. Dat hebben beide partijen
eind mei bekendgemaakt. Shell Philippines Exploration heeft
onder meer een belang van 45% in het producerende
Malampaya-gasveld. Afhankelijk van de goedkeuring van de
koper en van de autoriteiten zou de verkoop rond het einde van
2021 moeten zijn afgerond.

Oud-directeur Koninklijke Shell/Groep en oud-president-commissaris Jan Choufoer is donderdag 1 april op 94-jarige leeftijd
overleden in Badhoevedorp. Choufour werd 2 november 1926
geboren in Den Haag. Na een studie Chemische Technologie
(1944-1950) aan de Technische Universiteit Delft trad hij in
dienst van het Koninklijke/Shell Laboratorium in Amsterdam.
Na meerdere functies, onder meer in Australië, was hij in de
periode 1979-1987 directeur van de Koninklijke/Shell Groep.
Aansluitend was Choufoer negen jaar commissaris bij Koninklijke
Olie, waarvan in de periode 1991-1992 als president-commissaris. Choufoer was Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw en erevoorzitter van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
De uitvaart van Jan Choufoer heeft zaterdag 10 april plaatsgevonden in besloten kring.
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Klaar voor
de start
Alles heeft een begin: de vakantie,
de wedstrijd, de wereld na de prik.
Tien willekeurige startmomenten
op een rijtje. We tellen af...
TEKST MONIKA JAK, ROB VAN ’T WEL BEELD ADOBE STOCK, GETTY IMAGES,
ANP, C.F. JANSEN/STADSARCHIEF AMSTERDAM (010118000160)

10

Startmotor
Gebroken armen of polsen en uit de kom
geslagen duimen. Het waren begin 20ste
eeuw gebruikelijke kwetsuren voor automobilisten. Om de verbrandingsmotor
van de auto’s te starten was namelijk een
zwengel nodig die veel kracht vereiste
en onvoorspelbaar kon terugslaan. Geen
wonder dat de snelgroeiende autosector
naarstig naar een oplossing zocht. Het
eerste octrooi voor een elektrische startmotor dateert van 1896 maar de doorbraak
kwam in 1911 met het octrooi van de
Amerikaanse uitvinder Charles F. Kettering.
Cadillac was het eerste merk dat de
uitvinding als standaard toepaste.

Olympisch vuur

09

De traditie van het Olympisch vuur dat
gedurende de Spelen brandt, lijkt uit
de Griekse oudheid te stammen. Niets
is minder waar. Het eerste olympisch
vuur brandde bij de Zomerspelen van
Amsterdam in 1928. De uitvinder ervan is
Jan Wils, de architect van het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Hij voorzag het
complex van de 45 meter hoge Marathontoren, met bovenop een grote schaal. Vuur
kwam er overigens niet bij te pas: overdag
kringelde er wat rook uit de toren, alleen
’s avonds was vuur te zien. Toestemming
van het IOC was er niet, maar het maakte
dermate veel indruk dat in 1932 in Los
Angeles het vuur ook werd ontstoken.
Overigens stamt de fakkelestafette, die aan
de ontsteking voorafgaat, uit 1936, tijdens
de Olympische Spelen in nazi-Duitsland.

Aftellen

08

Start-verdrag
Na negen jaar onderhandelen tekenden
de Amerikaanse president George Bush
en zijn Russische tegenhanger Michael
Gobatsjov op 31 juli 1991 in Moskou het
Start-verdrag over het terugbrengen van
het aantal strategische kernwapens. Twee
jaar later volgt Start-2. Begin febuari van
dit jaar verlengden de VS en Rusland het
laatste overgebleven wapenakkoord tussen
de twee landen.

07
Shell

1883
Marcus Samuel besluit naast antiek
ook schelpen te gaan verkopen

1878
Oprichting Marcus Samuel & Co
van broers Marcus en Samuel

1885
Tabaksplanter Aeilko Jans Zijlker
vindt olie in Sumatra

1890
Oprichting Koninklijke

1897
Gebroeders Samuel brengen oliebelangen onder in Shell Transport &
Trading

06

Houding
Vroeger stonden sprinters altijd rechtop aan
de start. Tot de Amerikaanse diplomaat,
tevens topatleet en lid van het IOC Charles
Hitchcock Sherrill in het jaar 1887 kleine
kuiltjes in de baan groef voor de voeten. Hij
was de eerste die vanuit een ineengedoken,
geknielde houding startte. Finale van de
100 meter, Athene 1886. Elke atleet houdt
er een andere startpositie op na. Let op de
hulpstokjes die de middelste atleet gebruikt.
In het jaar 1927 werden de startblokken
uitgevonden; vanaf 1937 werden die
officieel gebruikt.

1898
Eerste grote olievondst Shell Transport
& Trading op Borneo

1903
Koninklijke vormt samen met Rothschild
Asiatic Petroleum Company

1907
Vorming Koninklijke/Shell Groep

1929
Oprichting Shell Chemical

2005
Oprichting Royal Dutch Shell: oude
moedermaatschappijen verdwijnen
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Bijgeloof bij de start

Darter Michael
van Gerwen
trekt tussen elke
gooibeurt zijn
sokken op.

Groene startblokken
Wie de natuur een goede start wil geven,
gebruikt deze startblokken, ook wel ‘stekpluggen’ genoemd. Je gebruikt ze voor het
kweken uit zaad of stekken. Het zijn blokken
van dunne steenwolvezel waardoor de
wortels makkelijk kunnen groeien. Voor een
tientje koop je 90 stuks van 4x4 cm. Wel
eerst even weken voor gebruik.

Schaatser Shani
Davis had altijd
een bepaalde
teddybeer bij
zich.

Oud-profvoetballer Andy
van der Meijde
deed voor een
wedstrijd eerst
altijd zijn
rechtersok en
-schoen aan.

De tourstart
van de 102e editie
van de Tour de
France in 2015.
Etappe 1 – 166km
van Utrecht naar
Neeltje Jans.

03

Wielerrondes
Soms, heel soms, beginnen grote wielerrondes in Nederland. Kijkend naar de Tour
de France had Amsterdam in 1954 de
primeur. Daarna volgden Scheveningen
(1973), Leiden (1978), Den Bosch (1996),
Rotterdam (2010) en Utrecht (2015). De
Ronde van Italië – de Giro–begon drie keer
in Nederland Groningen, Amsterdam en
Apeldoorn). Daarnaast begon de Vuelta,
de Ronde van Spanje, in 2009 in Assen.

Tennisster Serena
Williams laat
de bal exact vijf
keer op de grond
stuiteren voordat
ze serveert.

Wielrenner Erik
Dekker scheert
op de dag van
de wedstrijd
nooit zijn benen.
“Dan scheer je
de kracht eruit”,
aldus Dekker.

Oud-keeper
van PSV en
Oranje Hans van
Breukelen reed
altijd dezelfde
route naar het
stadion. Op de
dag dat er een
wegomlegging
was beweert hij
in de wedstrijd
twee blunders te
hebben gemaakt.

Johan Cruijff
spuugde steevast
vlak voor de
aftrap zijn
kauwgom op
de helft van de
tegenstander.
Hij vergat het
één keer, tijdens
de Europa Cup
I-finale in 1969
tegen AC Milan.
Ajax verloor
met 4-1.

De Canadese
zwemmer Santo
Condorelli steekt
voor elke race de
middelvinger op
naar zijn vader,
die antwoordt
met hetzelfde
gebaar. Uiteraard
symbolisch
bedoeld richting
tegenstanders,
zoals in: “Just
**** ’em!”

Aftellen

02

Dagstart
Ons eigen Nederlandse ontbijt bestaat
doorgaans uit brood of muesli met yoghurt
of melk. Op het brood gaat meestal kaas,
jam, hagelslag, pindakaas of vleeswaren.
Voor erbij: koffie, thee of een glas melk.

24%

praten
tv kijken
sociale media

23%

Wat doen
we tijdens het
ontbijt?

5%

19%

14%

iets lezen

12%

werken
geen afleiding

Valse start
gegeven aan Dafne
Schippers bij het NK
atletiek in Utrecht in
juni 2018.

01

Valse start

Startpistool

Volgens regel 162 van het reglement van
de internationale atletiekfederatie maakt
iemand een valse start als de startblokken
een totale reactietijd van minder dan 100
ms (0,100 seconde) registreren tussen
startschot en vertrek. Omdat een atleet
die dichter bij de starter staat, het signaal
eerder hoort, staat sinds de Olympische
Spelen van 2008 achter het startblok
van iedere atleet een speaker waaruit
het startsignaal klink. Eerlijk is eerlijk. Tot
2004 kreeg je nog een waarschuwing bij
een valse start. Omdat dit ertoe leidde dat
sommige atleten een zogenoemde ‘pikstart’
probeerden om met een beetje geluk het
snelst uit de blokken te komen, ben je sinds
2010 direct gediskwalificeerd.

Niemand weet met zekerheid waar voor
het eerst een pistool is gebruikt voor de
start van een wedstrijd. Paardenraces in
het Wilde Westen, is de meest gelezen
gok. Vast staat wel dat het startpistool zijn
intrede doet op de Olympische Spelen
van 1904 in het Amerikaanse Saint Louis,
de eerste Spelen waar gouden, zilveren
en bronzen medailles zijn uitgereikt. Sinds
1948 is het alarmpistool met losse flodders
verbonden met de tijdmeting. De laatste
grote stap is gezet op de Winterspelen van
2010 in Vancouver. Het startpistool lijkt niet
meer op een pistool maar op iets dat het
midden houdt tussen kinderspeelgoed en
een kruimeldief. Het apparaat produceert
tegelijkertijd een lichtflits, start de tijdsmeting en start de geluidsopnames van een
pistoolschot. Bankovervallen of berovingen
met startpistolen zijn verleden tijd.

PANG!
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“We moeten
de handen
ineen slaan”
IN GESPREK MET NOBELPRIJSWINNAAR
EN OUD-SHELL’ER BEN FERINGA

Interview

Wetenschap en industrie kunnen niet zonder elkaar.
Voor Professor Ben L. Feringa (1951) is dat zonneklaar.
En hij kan het weten. Ondanks dat het primaat van zijn
werk fundamenteel onderzoek is, leerde hij bij Shell wat
het behelst om wetenschappelijke ontdekkingen marktrijp
te maken. “We moeten niet bang zijn voor elkaar.”
TEKST MONIKA JAK, ROB VAN ’T WEL
BEELD CORNE SPARIDAENS

Vanaf zijn woonplaats Paterswolde is het
15 kilometer naar het lab van de universiteit
van Groningen. Feringa fietst het vijf dagen
in de week. De fiets stalt hij in het fietsenrek
bij de faculteit Science and Engineering.
Een bescheiden bordje met de tekst
Bicycle Parking Space Reserved for Nobel
Laureate markeert zijn plek. Het markeert
tevens de nuchterheid van de geboren Drent
en trotse bezitter van het Elfsteden-kruisje
van de tocht in 1997.
Feringa ontving in 2016 de Nobelprijs voor
scheikunde voor zijn werk aan moleculaire
motors: nanomotors. De potentiële toepassingen van deze vinding zijn spectaculair.
Moleculaire apparaatjes zijn bijvoorbeeld
in te zetten om geneesmiddelen naar een
bepaalde plaats in het lichaam te transporteren.
Naast de vermeldingen van de vele
prestigieuze, wetenschappelijke / wetenschaps prijzen, staat op zijn cv een schier
eindeloze lijst van redactieschappen,
lidmaatschappen en bestuursfuncties. Je
vraagt je af hoe deze man nog tijd vindt om
te fietsen. Of voor dit vraaggesprek. Dat is
vooral, zo blijkt, omdat Feringa graag zijn
overtuiging over het voetlicht wil krijgen:
de noodzaak tot meer strategische samenwerking tussen wetenschap en industrie om
doorbraken te realiseren op weg naar een
duurzame toekomst.

De wereld kampt met meerdere crises
zoals de corona- en de klimaatcrisis.
Welke rol heeft de wetenschap?
“Ik ben geen viroloog, dus laat ik mij
verre houden van corona. Ik claim wel iets
van chemie af te weten. Als het gaat om
duurzaamheid en klimaat, is er werk aan
de winkel. Met name in de maakindustrie.
Die moeten we op een andere leest gaan
schoeien. De petrochemie is de afgelopen
honderdvijftig jaar waanzinnig succesvol
geweest. Maar naast de brandstoffen voor
onze auto's, vrachtwagens, schepen en
vliegtuigen, draait een flink deel om de
productie van basiscomponenten voor de
maakindustrie van ons land. De plastics,
geneesmiddelen, verven, kunststoffen, noem
maar op. Ik ben ervan overtuigd dat we
een nieuwe chemie kunnen ontwikkelen
en een deel van de klassieke chemie gaan
vervangen die nu nog is gebaseerd op
hoge temperaturen en reacties in kraakinstallaties. Het moet schoner worden. Met
minder afval en energieverbruik. Dat is mijn
toekomstscenario.
“Dat betekent dat we andere manieren
moeten vinden om bouwstenen te maken,
bijvoorbeeld via elektrochemie. En alternatieven voor de bestaande petrochemische
grondstoffen. We zullen niet alles kunnen
baseren op biomassa, daar geloof ik niet in,
maar een rol zal het zeker spelen. Verder
zijn we nu waanzinnig goed in het maken
van componenten zoals propeen, polypropyleen, ethyleenoxide en ethyleenglycol,
wat Shell ook op grote schaal doet. Alleen
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Het draait om
de hervorming van
de basis-industrie.
Daar moet de
grote verandering
komen

het hergebruik moeten we nog onder de
knie krijgen. Dat geldt ook voor recycling
van zeldzame grondstoffen en materialen
in producten en processen. Dus daar liggen
talloze mogelijkheden voor onderzoek en
ontwikkelingswerk. En dat is al gaande.
Een mooi voorbeeld is de synthetische
kerosine die Shell onlangs heeft ontwikkeld.
Shell heeft de technologie in handen om
waterstof te maken. Nu hebben ze groene
waterstof gebruikt om CO2 om te zetten in
synthetische kerosine. Dus CO2 uit de lucht
halen en daar weer brandstof van maken
voor vliegtuigen. Daarmee is het cirkeltje
rond. Shell laat zien dat het kan. Ze hebben
nu nog maar vijf ton geproduceerd, maar
het betekent een geweldig perspectief.”

Wanneer is het realiteit denkt u?
“Dat kan ik niet voorspellen. Een Boeing
gaat niet elektrisch vliegen, daar geloof
ik niks van, Maar ooit vliegen we neutraal.
Op synthetische kerosine, of mogelijk op
waterstof. Op dit moment hebben we
meerdere opties nodig. En vooral een
lange adem. Kijk naar het Shell Pearl
proces. Toen ik bij Shell werkte in de zeventiger jaren waren mijn collega's op de
afdeling naast ons bezig in de zuurkast met
een kleine opstelling om uit aardgas diesel
te maken: gas-to-liquids. Ik zie het nog
voor me. Hoe, op een gegeven moment

– drup, drup, drup – de schone diesel
eruit kwam. Zo mooi, zo zuiver. Maar hoe
lang heeft het niet geduurd voordat de
markt rijp was voor die toepassing? Hoe
lang duurde het niet voordat Shell het
technologisch zo voor elkaar had dat ze in
Qatar die fabriek konden bouwen? Zoiets
vergt jaren. Nu wordt jaarlijks een paar
miljoen ton geproduceerd, van aardgas
dat vroeger afgefakkeld werd, omdat men
daar geen idee had wat ze met al dat gas
aan moesten. Shell heeft daarvoor een
fantastisch proces ontwikkeld. Om verschil
te kunnen maken, is het motto ‘alle hens
aan dek’. Overheid, industrie en de academische groepen samen. Je moet gewoon
meer lef tonen. Wij kunnen echt wel het
verschil maken hoor.”
Een van de vehikels om de samenwerking
tussen industrie en wetenschap concreet te
maken, is het in 2016 opgerichte Advanced
Research Center Chemical Building Blocks
Consortium (ARC CBBC). Hierin werken
AkzoNobel, BASF, Nouryon en Shell
samen met de universiteiten van Eindhoven,
Groningen en Utrecht, met steun van de
Nederlandse overheid. Het doel van die
samenwerking is baanbrekende oplossingen te vinden om broeikasgasemissies
tegen te gaan en duurzame processen en
producten werkelijkheid te laten worden.
Feringa is voorzitter van het bestuur van het
consortium.
“In het Advanced Research Center
ontwikkelen we nieuwe chemische bouwstenen en routes naar energiedragers”,
vertelt hij. “Het gaat hier om fundamentele
ontdekkingen. Wij zijn er bijvoorbeeld in
geslaagd water te onttrekken aan cellulose
van houtafval en dat met behulp van lucht
en licht om te zetten in een vervanger van
acrylaat. Vervolgens hebben we hiermee
polymeren en coatings gemaakt. De eerste
testen tonen aan dat die net zo goed
zijn als de huidige coatings op je auto.
Dat betekent een revolutie. De productie
van acrylaat bedraagt jaarlijks miljoenen
tonnen. We hebben nu nog geen halve
kilogram gemaakt, maar het onderzoek
laat zien dat je met louter groen afval,
lucht en licht – niks geen nasty chemicals
of hoge temperaturen – een goed én
schoon product kan maken.”

Interview

handelen, denken en creativiteit bewaken.
Tegelijkertijd kunnen wij wel degelijk
nadenken over de fundamentele vragen en
uitdagingen die de industrie aanreikt en
potentiële oplossingen aandragen die de
wereld op termijn verder kunnen helpen. Het
gaat om wederzijds vertrouwen én elkaar
de ruimte bieden.”

Hebben overheid en andere partijen
die gaan over het verdelen van geld
de juiste voeling met wat nu nodig is?

Middenvelder bij
F.C. Shelltic
‘Op ons verlichte voetbalveld
kunt u enthousiasme, goedwillende ondeskundigheid,
kwaliteit en balvaardigheid
bewonderen, terwijl de man in
het zwart deze mengelmoes
van voetballers in goede banen
probeert te leiden.’ Een citaat
uit de Labspiegel van maart
1982, het personeelsblad van
het Koninklijke/Shell-Laboratorium Amsterdam, kortweg
KSLA, voorloper van het
huidige STCA (Shell Technology Centre Amsterdam).
De voetbalvereniging van het
lab luisterde naar de naam F.C.
Shelltic, gekozen omdat in die
tijd de Schotse club Celtic de
Europacup I wist te winnen.
‘En zo zult u dus regelmatig
één of meerdere collega's het
KSLA zien verlaten, niet met
het welbekende diplomatenkoffertje maar met een sporttas’,
aldus het verslag. Ben Feringa
was één van hen. “Ik heb er
hele goede herinneringen
aan. Zowel in Engeland als in
Amsterdam speelde ik voor
F.C. Shelltic. Een topscoorder
was ik niet. Ik was middenvelder, want kon hard lopen.
En de bal goed naar voren
brengen en een mooie pass
geven. Daar werd ik wel om
gewaardeerd.”

Hoe ziet u de rolverdeling tussen
wetenschap en industrie? Wie
heeft welke taak?
“Industrie en wetenschap moeten de handen
ineen slaan. Wat betreft de rolverdeling
zou ik zeggen 'schoenmaker blijf bij je leest'.
Onze rol is fundamenteel onderzoek doen en
grenzen verleggen. Vervolgens moeten we
ontdekkingen samen met industriële partners
ontwikkelen voor de markt. Als academische
groepen het ontwikkelingswerk gaan doen
wat bijvoorbeeld de industrie zelf veel beter
kan, dan zijn we dom bezig. Bedrijven zoals
Shell hebben de kennis en technologie
daarvoor in huis. En we weten allemaal hoe
kostbaar en tijdrovend het is. Dan moeten
andere producenten het nog overnemen.
Toen we in mijn tijd bij Shell een nieuw
product hadden ontwikkeld, zei mijn baas:
‘We hebben een probleem opgelost, maar
direct een nieuw probleem erbij. Nu moeten
we de industrie overtuigen ons product te
gaan gebruiken’. Producenten vervangen
niet zo gauw processen en producten. Je
moet met iets komen dat minstens zo goed is,
goedkoper en zeker schoner.”

Hoe kom je tot goede samenwerking?
“Je moet niet bang zijn voor elkaar. In de
zeventiger jaren, tijdens mijn promotieonderzoek, was industrie in de academische
wereld een vies woord. We moeten af
van de angst dat we gedicteerd zullen
worden door de industrie. Universiteiten en
instituten moeten uiteraard de vrijheid van

“Nee. Men denkt voortdurend dat alles
wel goed komt als we maar elektrisch gaan
rijden en onze huizen beter isoleren. Sorry
hoor, maar er moet echt meer gebeuren.
Men realiseert zich niet dat als je het serieus
anders wilt gaan doen en de doelstellingen
van de klimaatagenda wilt halen, je het
daarmee niet redt. Ga maar na: als je alle
energie voor transport en huishoudens in
Nederland bij elkaar optelt, kom je lang niet
aan het energieverbruik van de industrie.
Het draait om de hervorming van de basisindustrie. Daar moet de grote verandering
komen.”

Wat moet er gebeuren?
“Daar kan ik heel duidelijk over zijn. In het
Nationaal Groeifonds is voor de komende
vijf jaar 338 miljoen euro uitgetrokken voor
toepassingen van waterstof in de chemie,
transportsector en zware industrie. Voor dit
bedrag moet je groene waterstof produceren en de chemie verduurzamen. Je voelt
op je klompen aan dat dat veel te weinig
is. Zet daar maar 3,5 miljard op in en voor
de komende tien jaar nog eens 10 miljard.
Je hebt langetermijnprogramma’s nodig
met voldoende investeringen voor het hele
traject.
“Verder moet onderwijs hoog op de
prioriteitenlijst komen. Van basis- tot
academisch onderwijs. Wij moeten onze
jonge mensen opleiden voor de toekomst.
Ze moeten over de grenzen van de huidige
stand van de wetenschap leren kijken.
Negentig procent van mijn promovendi
gaan naar de industrie. Het is onze taak
ze zo op te leiden dat zij over tien, twintig
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1951
Geboren in BargerCompascuum

1969
Studie chemie in Groningen

1978
Research Chemist Koninklijke/
Shell Laborarorium Amsterdam

jaar de innovatie gaan leiden. Dat doen we
door ze heel spannend onderzoek te laten
doen, waarmee wij proberen te concurreren
met onze vrienden in Japan, Duitsland,
Engeland en Amerika. Niets leukers dan
kijken of we onze Amerikaanse wetenschappelijke vrienden te slim af kunnen zijn.
Wetenschap is topsport. Jij wilt het liefst
de eerste zijn. Bovendien is Nederland
afhankelijk van onze kennismaatschappij.
Momenteel vind ik de situatie zorgelijk. Als
ik ons kabinet was, zou ik een gedegen plan
maken om ons onderwijs naar een hoger
niveau te tillen.”

1982
Research Chemist Shell
Biosciences Laboraties,
Sittingbourne, VK

1984
Docent organische chemie,
Groningen

1987
Hoogleraar organische
chemie Universiteit van
Groningen

2003
Directeur Stratingh Instituut
voor Chemie

Hoe kijkt u naar de rol van Shell?
“Shell wordt stevig geassocieerd met de
klassieke petrochemie en nu vaak neergezet
als een van de boosdoeners als het gaat
om duurzaamheid en klimaat. Maar men
vergeet dat de petrochemie ons waanzinnig
veel goeds heeft gebracht. Je moet niet
denken dat je de petrochemie zomaar opzij
kan schuiven. Neemt niet weg dat Shell nu
een voortrekkersrol kan gaan vervullen in de
duurzaamheidsagenda. Er wordt aangeschopt tegen de grote industrie, maar als
je bij een bedrijf zoals Shell zit, heb je wel
de mogelijkheid om een fabriek te bouwen,
om te investeren. Dat is de kracht van een
bedrijf. En ik zou zeggen ‘help ons alsjeblieft om de overheid duidelijk te maken dat
we samen de schouders eronder moeten
zetten’. Anders redden we het niet.”

2003
Jacobus H. van 't Hoff
Distinguished hoogleraar
Moleculaire Wetenschappen

2008
Akademiehoogleraar KNAW

2011
Hans Fischer Honorary Fellow,
Institute for Advanced Studies,
TU München

2016
Nobelprijs Scheikunde

Bent u optimistisch?
“Heel optimistisch. Wij zijn in staat
geweest petrochemie te ontwikkelen tot
het niveau waarop wij levensreddende
geneesmiddelen maken, auto's en Boeings
bouwen, brandstof maken voor onze
auto’s, verf zodat je huis niet verrot en ga
zo maar door. Wat we voor elkaar hebben
gekregen, is absoluut waanzinnig. Nu
moeten we het anders en beter doen. Ik
heb er vertrouwen in dat we daartoe ook
in staat zijn. Natuurlijk lukt je dat niet van
de ene op de andere dag. Bedenk dat de
kosten van milieuproblemen gigantisch
kunnen worden als we niets doen. Ik
investeer liever in oplossingen.”

Wat heeft u geleerd in de periode dat
u bij Shell werkte?
“In mijn tijd was de situatie toch wel
heel anders. Laboratoria van bedrijven
waren gerenommeerde, fundamentele
en toegepaste onderzoeksinstituten van
wereldfaam. Neem het Philips Natlab. Dat
was een van de meest vooraanstaande
natuurkundige laboratoria ter wereld. De
displaytechnologie, vloeibare kristallen en
de chiptechnologie, waarin ASML nu zo
groot is, komt daar vandaan. Het Shell-laboratorium in de zeventiger jaren was de
‘katalyse-universiteit’ van de wereld. Laten
we wel zijn, hoeveel nieuwe processen heeft
die niet ontwikkeld? Wetenschappers van
universiteiten in binnen- en buitenland die
nu beroemd zijn, zaten indertijd daar bij de
grote bedrijven.“
“Hoewel ik mijn hele carrière vooral
fundamenteel onderzoek heb gedaan, wat
ook heeft geleid tot een mooie medaille in
Stockholm, heb ik er veel baat bij gehad de
realiteit binnen een bedrijf mee te maken.
Dat het onderzoek uiteindelijk daadwerkelijk een proces of product moet opleveren,
alle stappen van ontdekking naar fabriek
doorloopt. Een belangrijke les die ik bij Shell
heb geleerd en een boodschap die ik mijn
studenten meegeef. Het is leuk van alles uit
boeken te leren en fantastisch om spannend
onderzoek te doen, maar het gaat er om
onze partners in de industrie te overtuigen
van het belang van onze ontdekkingen.
Gelukkig beseft de industrie de noodzaak
van samenwerking met de wetenschap meer
dan ooit.”

Olympische Spelen

Shell brengt
waterstof
naar Spelen
Japan zet bij de Olympische Spelen grootscheeps
in op waterstof als energiedrager. Die keuze illustreert
de wens om een schonere toekomst te realiseren. Shell
is betrokken bij het opzetten van een commercieel
haalbare waterstofketen voor Japan.

IJskoud transport
Waterstof vervoeren in grote hoeveelheden
over grote afstanden is zo gemakkelijk nog
niet. Om het commercieel aantrekkelijk
te maken, is het noodzaak de waterstof
vloeibaar te maken. Hierdoor daalt het
volume van waterstof met een factor 800.
Dat gebeurt op een temperatuur van min
253 graden Celsius. Dat is maar 20 graden
verwijderd van het absolute minpunt of ruim
90 graden kouder dan vloeibaar gas (-162
graden Celsius). Om de ijskoude, vloeibare
waterstof zo koud te houden gaat die in
grote, dubbelwandige vacuümthermostanks.

TEKST ROB VAN ’T WEL
BEELD HYSTRA

Ruim 4.000 mensen verzamelen zich
donderdag 11 december 2019, dus voor
corona, op de Kawasaki Heavy Industries
scheepswerf in de Japanse havenstad Kobe.
Opeengepakt genieten ze van het feestelijk versierde schip op de scheepshelling
en van de marsmuziek van de fanfare.
Tewaterlatingen zijn in de scheepsbouw
altijd feestelijk, maar hier is duidelijk iets
bijzonders aan de hand. Dat klopt: de
eerste waterstoftanker ter wereld staat op
het punt van de helling te lopen. En dat bij
het Japanse bedrijf dat in 1981 als eerste
Aziatische scheepsbouwer een tanker voor
het transport van vloeibaar aardgas (LNG,
Liquefied Natural Gas) te water kon laten.

Japanse waterstofeconomie
Een ferme klap rondt de doopceremonie
af waarna het doek voor de naam van de
waterstoftanker naar beneden rolt: de Suiso
Frontier. Suiso is Japans voor waterstof.
Het schip moet het eerste worden van een
grote vloot van waterstoftankers, zo hoopt
de scheepsbouwer. De Suiso Frontier vormt

een essentiële schakel in de pogingen
in Japan een waterstofeconomie op te
bouwen. De benodigde waterstof moet
namelijk helemaal uit Australië komen, een
zeereis van 9.000 kilometer. Daar, in de
Latrobe Vallei, in de zuidelijke deelstaat
Victoria, ligt een bruinkoolmijn die aan
de basis ligt van het grootste in werking
zijnde waterstofproject van de wereld. Ter
plaatse vindt vergassing van de bruinkool
en zuivering van de gassen plaats. Die
gassen gaan naar de haven van Hastings,
nabij Melbourne, waar een installatie ze
vloeibaar maakt en klaar voor verscheping.

Vertraging door corona
Dit voorjaar is de eerste Australische
waterstof geproduceerd. De eerste vaart
van de Suiso Frontier liep echter vertraging
op omdat technici de geplande controles,
door reisbeperkingen vanwege de coronapandemie, niet op de geplande tijd konden
uitvoeren. De eerste waterstoftanker is
eigendom van het consortium HyStra
(Hydrogen Energy Supply-chain Research

Association, waarin Iwatani Corp., J-Power,
Kawasaki Heavy Industries en Shell Japan
Ltd. samenwerken.

Vloot van tientallen tankers
In de haven van het Japanse Kobe is
een installatie gebouwd om de vloeibare
waterstof te ontvangen, op te slaan en
weer gasvormig te maken. Bij die installaties
maakt Kawasaki Heavy Industries gebruik
van de kennis die het opdeed bij het
Japanse ruimteprogramma, waar raketten
ook waterstof gebruiken als energiedrager.
Als de hele logistieke keten succesvol blijkt
te draaien, wordt de in Australië geproduceerde CO₂ afgevangen en opslagen in
lege olie- en gasvelden, zo is de bedoeling.
De Japanse scheepsbouwer is in het denken
die stappen al vooruit. Kawasaki hoopt
op termijn 80 waterstoftankers te kunnen
bouwen voor de import van 9 miljoen ton
waterstof in 2050. Voor 2030 moeten de
eerste twee nieuwe, commerciële schepen
al bijdragen aan de import van 225.000
ton in 2030.
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Om officials, staf en genodigden te
vervoeren zijn 500 Toyota Mirai’s
beschikbaar. De productie van deze
waterstofauto startte in 2014. Daarnaast staan nog 3.200 elektrische
auto’s met een stekker klaar.

Bij de uitreiking van de medailles
staan de winnaars op een podium
gemaakt van hergebruikt plastic.
Via een speciale actie kon het
Japanse publiek plastic inleveren.
Dat leverde een kleine 25 ton op.

In en rond het Olympisch dorp
komen tijdelijke waterstofpompen
waar de voertuigen kunnen tanken.
In heel Tokio moeten het er minstens
35 zijn.

Toyota levert 100 waterstofbussen om atleten en bezoekers
te vervoeren. De Stora-bussen,
in productie genomen in 2018,
hebben tien waterstoftanks met
een totale inhoud van 600 liter.
De bussen hebben een extra accu
aan boord voor het geval dat de
brandstofcel zou uitvallen.

De Olympische toorts is gemaakt
van eerder gebruikt aluminium.

Olympische Spelen

Een groot deel van het atletendorp
van de Spelen, circa 6.000 appartementen, krijgt energie die is
opgewekt met waterstof.

Alle medailles zijn gemaakt van
eerder gebruikte metalen. In de
periode april 2017 tot maart
2019 zijn daarvoor ruim 6 miljoen
gebruikte mobiele telefoons ingezameld. Dat levert genoeg metalen
op voor de naar schatting 5.000 bij
de Olympische en Paralympische
Spelen uit te reiken medailles.

De vlammen van zowel de fakkel
als de Olympische vlam in het
stadion branden op waterstof.
Daaraan is een mengsel toegevoegd om de vlammen zichtbaar
te maken; waterstof zelf brandt
(bijna) onzichtbaar. Een speciaal
gebouwde waterstoffabriek in
Name-prefectuur Fukushima, maakt
de brandstof.

Een deel van de paviljoens in
het Olympisch dorp is gebouwd
met duurzaam gewonnen hout
uit 63 verschillende provincies en
gemeenten. Na de Spelen gaat
het hout van die paviljoens naar
hergebruik voor openbare
bouwwerken.

De elektriciteit die tijdens de Spelen
wordt verbruikt, komt voor 100%
uit hernieuwbare bronnen zoals
zon en wind.

Het organisatiecomité heeft
aangekondigd de niet te vermijden
CO₂-uitstoot van de Spelen te
zullen compenseren.

De bedden in de appartementen
van de atleten zijn gemaakt van
kringloopkarton.
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Gerard
van Bussel
Werd in 2008 hoogleraar windenergie
aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Hij deed
onderzoek naar de aerodynamica van
windturbines, onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken en
nieuwe conversieconcepten. Sinds
2020 is hij emeritus professor en heeft
hij een adviesbureau. Hij was en is
actief in het energieonderwijs. Onder
zijn leiding zijn meer dan 800 ingenieurs afgestudeerd in windenergie.
Ook de antieke voorgangers van de
hightech turbines kunnen hem bekoren.
Zo adviseert hij bij zaken waar de oude
molens letterlijk in het gedrang komen
en mag hij met zijn molenaarsdiploma
een oud-Hollandse molen bedienen.

DE ENERGIETRANSITIE
IN NEDERLAND

VOOR
DE WIND
Iedereen wil schone energie, maar niemand wil een
mast in de achtertuin. Allemaal op zee dan maar? Kan
dat wel? De soms verhitte discussies rond windenergie
zorgen vooral lokaal voor de nodige turbulentie. Tijd
voor een kalme evaluatie met drie experts.
TEKST MONIKA JAK

Jasper
Vis
Werkt bij TenneT, de beheerder van
het landelijke hoogspanningsnetwerk.
Hij is manager Project Scoping voor
het North Sea Wind Power Hubprogramma. Daarnaast is hij commissaris bij windpark Krammer. Tot eind
2018 was hij directeur Nederland bij
het Deense Ørsted, wereldwijd marktleider in windenergie op zee. Hij werkte
eerder bij TAQA Energy, adviesbureau
Ecofys, Stichting Natuur & Milieu, het
ministerie van VROM en de Universiteit
Utrecht. Vis heeft een blog waar hij op
persoonlijke titel berichtgeving in de
media voorziet van zijn commentaar.
“Als het om energievoorziening gaat,
houd ik van feiten.”

BEELD GETTY IMAGES

Tijmen
Keesmaat

Leven van de wind. In Nederland doen we
het al sinds de 12e eeuw. Met molens om
graan te malen, polders droog te malen en
niet te vergeten om letterlijk de wind in de
zeilen te hebben voor handel en transport
met zeilschepen. Hoewel de Kinderdijk in
coronavrije tijden drommen bezoekers trekt,
neemt de weerstand tegen windmolens op
land toe. De energietransitie is nu ook de
leefomgeving aan het veranderen.

Volgens het klimaatakkoord moet in 2030
de productie plaatsvinden van ten minste
35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit
– wind en zon – op land. Windenergie op
zee moet op termijn groeien naar 49 TWh.
Van alle stroom moet 70 procent in 2030
van duurzame bronnen komen. In 2020
moesten daarnaast de provincies elk een
aandeel gerealiseerd hebben van de totaal
6.000 MW aan windenergie op land.

Is een van de directeuren van Green
Trust, dat zon- en windenergieprojecten
realiseert. Hij is sinds 2000 actief in
windenergie. Tot 1 april dit jaar als
directeur van windpark Krammer in
Zeeland, met 5.000 leden het grootste
burgerinitiatief van Nederland.
Keesmaat werkte voor Nuon en het
Belgische Electrawinds aan windprojecten in Frankrijk en Italië. In 2009
startte hij als zelfstandig consultant en
werkte hij in de Verenigde Staten en
Zuid-Afrika. De kwartfinale van het WK
2010 van Nederland tegen Brazilië
(uitslag 2-1: Sneijder in de 54e en 68e
minuut) is mede door hem van groene
stroom voorzien.

Transitietijdingen

Vis
“Op zee liggen we op
schema voor 2030. We zijn bij TenneT
al hard bezig om alle netaansluitingen
voor te bereiden. Op land gaat windenergie langzamer dan gepland, door
alle discussies. Die 6.000 MW in 2020
hebben we niet gehaald. Toch vind ik
dat met het energie- en klimaatakkoord
belangrijke stappen zijn gezet. Ik ben
aangenaam verrast over hoe het de
afgelopen jaren gaat. Daarvoor werd
veel gepraat en gebeurde er weinig. In
het verleden heb ik, tijdens overleg met
Duitse, Deense en Engelse collega’s, mij af
en toe onder de tafel willen verstoppen als
ik over de stand van zaken in Nederland
moest vertellen. Het dichtdraaien van
de gaskraan heeft daarin zeker een rol
gespeeld. Tegelijkertijd vraag ik me af
of het snel genoeg gaat om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. Er is
trouwens geen technologie die het in zijn
eentje kan doen. Het gaat namelijk niet
alleen om elektriciteit. De vraag is, hoe
verwarmen we straks onze gebouwen?
Waar draait de industrie op? Waar rijden
we op? Die vragen moeten we snel beantwoorden.”

“We gaan best goed.
Dat zie je niet alleen aan de cijfers, maar
ook aan de toenemende weerstand in
de samenleving. Vreemd genoeg is dat
eigenlijk een positief signaal. De vraag
is niet meer óf het gaat gebeuren, maar
met welke snelheid. Het is echter een
gigantische opgave, waar we nog maar
net aan zijn begonnen. We moeten ons
realiseren dat we in een relatief klein land
wonen met veel mensen en nog meer
doelen en bestemmingen. Wind als bron
van hernieuwbare energie is belangrijk en
zal dat blijven. Ik vind wind ook relevant
omdat het zichtbaar is. Dat heeft iets
moois. Tot nu toe konden wij onze hele
energievoorziening netjes achter de
plinten wegwerken. Elektriciteitscentrales
aan de randen van de stad, olieraffinaderijen in de haven, gasleidingen onder
de grond. Hooguit zag je hier een daar
een rijtje hoogspanningsmasten. Een
windmolen kun je slecht verstoppen.
Elektriciteit komt niet uit het stopcontact.
Windmolens markeren wat er feitelijk
gebeurt. Het zijn visuele symbolen van
de energietransitie.”
Keesmaat

#1 Hoe staat
Nederland er
nu voor?

“Op zee zijn we op stoom.
We zitten op ongeveer 2,5 GW, daar
komt binnenkort 2GW bij. Vooral doordat
de vergunningsprocedure ontzettend is
gestroomlijnd. Het doel is 11,5 GW in 2030.
Volgens branchevereniging NWEA kunnen
we met een factor twee versnellen, maar de
vraag is of dat haalbaar is. De logistiek moet
dan op orde zijn, toeleveranciers en havens
moeten het aankunnen en de kostprijs van
elektriciteit op de markt moet niet zakken.
Die ligt nu in de orde van grootte van 5 cent
voor wind van zee. In elk geval is windenergie
voor Nederland cruciaal. De gemiddelde
consumptie ligt op dit moment in dezelfde
orde van grootte als die 11,5 GW die we in
2030 willen halen. Tegen die tijd komen we
waarschijnlijk alweer tekort, omdat steeds
meer huizen van het gas gaan en er steeds
meer elektrisch wordt gereden.”

Van Bussel
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#2 Wat zijn de
belangrijkste
problemen in
windenergie?

“Problematisch is dat veel
netbeheerders wind en zon blijven benaderen als een probleem in plaats van een
oplossing. Terwijl zonne- en windparken
slimme energiesystemen zijn. Als de vraag
naar stroom plotseling afneemt, kun je met
een windpark binnen 5 of 10 seconden de
productie afregelen. Je hebt dus ultrasnelle
regelcapaciteit. Probleem is dat de
operator van zo'n windpark dat liever niet
heeft, want dat kost hem geld. Daar kun je
financiële compensatie voor geven, maar
dat gebeurt nog te weinig. Daarnaast zou
een netbeheerder toegang moeten krijgen
tot de vermogenselektronica van een
windpark om daarmee de kwaliteit van het
net te optimaliseren. Maar dat mogen ze
niet. Dat ligt lastig vanwege verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. De diverse
energiesystemen zullen geïntegreerd
gaan worden. Nu nog mag een elektriciteitsbedrijf zich niet met gas of warmte
bemoeien. De nieuwe Energiewet, die op
dit moment in behandeling is, zal dat beter
regelen. Als techneut word ik vreselijk
onrustig van alle wettelijke procedures
en regelingen. Die houden de technische
ontwikkelingen en de bouw van turbines
ontzettend op.”
Van Bussel

Vis
“Omdat de discussies
over wind op land toenemen, zeggen
sommige mensen, zet al die windmolens
toch op zee. Ruimte zat. Nederland heeft
weliswaar een groot stuk Noordzee,

#3 Het blijft lastig
dat we de wind zelf
niet kunnen regelen.
Wat betekent dat in
de praktijk?

“De helft van de tijd is het
donker en het waait niet altijd. We moeten
methoden vinden voor opslag van stroom.
Productie van waterstof uit duurzame
stroom of omgekeerd kan goed van pas
komen. Een goede optie, maar nu nog te
duur. De Gasunie is wel al flink aan het
lobbyen voor een nationale waterstofinfrastructuur. Vanuit hun positie logisch. Het is
immers een gasclub en of het nu aardgas of
waterstofgas is, dat maakt hen niet zo veel
uit. Het is overigens zeer waarschijnlijk dat
de productie van de benodigde waterstof
niet volledig zal plaatsvinden met zon
en wind. De optie is dan om waterstof
te maken van aardgas en de CO2 op te
slaan in lege gasvelden. Als daarmee het
waterstofnet eerder te realiseren is, is dat
Van Bussel

maar ook daar is de ruimte schaarser dan
mensen denken. Ons deel van de Noordzee
is intensief in gebruik. Natuur, visserij,
scheepvaart, olie en gas, zandwinning,
defensie en ik vergeet er vast nog een paar.
Daar plekken vinden, is een puzzel. Ook
voor inpassing in het netwerk. Voor het
eerste windpark op zee was het bij wijze
van spreken een kwestie van de kabel naar
land trekken en aansluiten. Maar op een
gegeven moment zit er een bovengrens
aan de hoeveelheid elektriciteit die je kunt
aansluiten op een locatie dicht bij de kust.
Het is nodig de infrastructuur voor elektriciteit snel en fors uit te breiden.”
“Ik waardeer de inzet en
gedachte achter de RES’en (Regionale
Energiestrategieën/red). Met alle goede
intenties van dien is een proces opgetuigd
waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken
worden. De participatiegedachte is mooi,
maar je kan simpelweg niet alles met z’n
allen beslissen. Zolang je met elkaar praat
over plannen en je ideeën hebt, gaat het
nog wel. Dan is het een papieren werkelijkheid. Uiteindelijk is het onvermijdelijk
dat bij iemand in de buurt een windpark
komt. Zolang het nog open ligt, gaat een
bewoner niet in de meewerkstand. Die
denkt ‘als ik – al dan niet georganiseerd
in een actiegroep – heel hard blijf roepen
dat ik het niet wil, komt het er misschien
wel niet’. Dat levert vertragingen, uitstel
en afstel op.”
Keesmaat

acceptabel op weg naar een fossielvrij
2050. Hoewel een lapmiddel, geeft het ons
de gelegenheid te leren hoe je waterstof
optimaal kunt benutten. Bijvoorbeeld voor
industrie en transport. Het is een goed
voorbeeld van de toekomstige koppeling
van de warmte- en elektriciteitsvoorziening
en de transportinfrastructuur.”
“Het is te simpel om te
zeggen, we willen meer CO2-reductie, laten
we meer windparken op zee bouwen. Het
is een gekke omkering, maar het kan ook
teveel worden. Het hangt mede af van de
mate waarin de industrie gaat elektrificeren
en hoe snel het gebruik van elektrische
auto’s groeit. Worst case-scenario is dat
je veel elektriciteit produceert die niet

Vis

Transitietijdingen

gebruikt wordt. Dan bouwt niemand meer
een windpark. Gebruikers van elektriciteit
moeten gaan inspelen op het aanbod. Of
eigenlijk op de prijs. Met name de industrie.
Meer elektriciteit gebruiken als het aanbod
hoog is en de prijs laag, en andersom.
En smart grids (slimme netwerken/red)
bouwen, bijvoorbeeld voor het opladen van
elektrische auto's. Dan wordt het systeem
slim en is het voor de afnemer financieel
aantrekkelijk.”
“Bij windparken zoeken we
naar het combineren van technieken op
dezelfde netaansluiting. Dus windparken
uitbreiden met zonneparken en batterijsystemen voor opslag. Op die manier benut je
de kabel optimaal. Dat is ook prettig voor
de netbeheerders want die zijn met één
netaansluiting klaar. Hoe voorspelbaarder
je bent in je aanbod, hoe constanter de
elektriciteitslevering, hoe beter het is voor
het elektriciteitsnet. In dat verband is meer
decentrale opwekking ook beter.”
Keesmaat

#4 Wat moet er
anders en beter
om windenergie
in Nederland te
optimaliseren?

“Als we nou eens beginnen
met nationale regie voor de uitrol van
duurzame energie. Dan loop je in de uitvoering tegen veel minder problemen
aan. Tot nu toe laten we te veel over aan
toevallige, lokale initiatieven uit de markt. Je
kunt het provincies en gemeentes eigenlijk
niet aandoen om hierover te besluiten.
Het is van nationaal belang. De energiebedrijven hebben onlangs een integrale
energie-infrastructuurverkenning voor 2050
gepubliceerd, waarin vier klimaatneutrale,
maatschappelijke scenario’s voor 2050 zijn
uitgewerkt. De maatschappelijke discussie
zou moeten gaan over welk scenario ons
het best past. De burger is daarbij goed
te betrekken. Leg een helder nationaal
verhaal op tafel: dit is nodig in scenario A,
dit in scenario B, inclusief de pros en cons.
Ook de energiebedrijven weten dan wat
nodig is. Gebrekkige lokale besluitvorming,
moratoria op lokale ontwikkelingen en
tekort aan aansluitcapaciteit zorgen nu voor
vier tot tien keer zoveel werk, en vertraging
in de bouw van zon en wind op land. Het
betrekken van de burgers is belangrijk
en kan op lokaal niveau, bijvoorbeeld
via coöperaties. Samen met de energiebedrijven kunnen ze zorgen voor een
Van Bussel

maatschappelijk gedragen, kosteneffectieve
energietransitie.”
“In een vorige fase coördineerde het rijk de vergunningen voor
windparken op land. Zo nodig werd van
bovenaf besloten. Dat werkte lang niet
overal. Ik denk dat het goed is om mensen
in de regio zelf een rol geven in duurzame
energieproductie. Bijvoorbeeld in de vorm
van een energiecoöperatie. Wat niet wil
zeggen dat alles kleinschalig en lokaal
kan. De werkelijkheid is complexer. Voor
energievoorziening moet de scope lokaal,
nationaal, Europees en zelfs mondiaal zijn.
Het draait bij energie en elektriciteit ook
om internationale concurrentie. Voor wind
op zee worden ook zaken internationaal
afgestemd, bijvoorbeeld in het North Sea
Wind Power Hub-programma waar ik aan
werk. Door internationale samenwerking
verloopt het inpassen van veel wind- en
zonne-energie efficiënter.”
Vis

“De burger die een windmolenpark in de buurt krijgt, ervaart
alleen de nadelen. Hij merkt er niks van
dat er minder CO2-uitstoot is of dat er
minder kolencentrales nodig zijn. Hij ziet
Keesmaat
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alleen de horizonvervuiling, heeft hinder
van schaduw, of geluid en ziet niet direct
de meerwaarde. Vooral mensen die in
buitengebieden wonen, voelen zich extra
benadeeld. Iemand die in het centrum van
Zwolle woont, zal niet zo snel een molen
zien vanuit het keukenraam. De weerstand
van mensen neemt af als ze niet alleen de
lasten maar ook de lusten ervaren. Daarom
werken coöperaties waarin omwonenden
participeren goed. Niet dat je heel rijk
wordt van wind, maar je krijgt er wel
concreet iets voor terug. Als de nadelen
lokaal zijn, moet je zorgen dat de voordelen
ook lokaal zijn. Het zou wel beter zijn als
het besluit óf er een park moet komen,
centraal plaatsvindt. Vervolgens praat je
met de burgers alleen nog over het hoe.
Hoe het op een goede en eerlijke manier
te realiseren is.”

#5 Kunnen we
nog innovaties
verwachten in
wind? Waar zit
de ontwikkeling?

“Vanaf de eerste windturbines in 1975 tot nu is de hoogte van de
mast opgelopen van 15 naar 120 meter,
de diameter van 3 naar 9 meter. Om maar
aan te geven hoe snel de technologie zich
heeft ontwikkeld. Groter, hoger en met meer
vermogen. Ik had nooit gedacht dat we anno
2021 al een 16 MW turbine zouden hebben.
Dat betekent dat we er in de toekomst
met steeds minder toe kunnen. De turbines
blijven er aan de buitenkant min of meer
hetzelfde uitzien. Maar ze krijgen steeds
meer geavanceerde techniek en innovaties.
Zoals de toepassing van Lidar, een lasersensortechnologie voor de regeling. Zo’n
systeem ‘ziet’ een windvlaag aankomen en
verstelt de rotorbladen voordat de vlaag bij
de turbine is. Het effect van de windvlaag op
de bladen is dan zeer gering. En het mooie is
dat dit systeem ook vogels kan waarnemen
en de turbine op tijd stilzet. Dat betekent een
langere levensduur, lagere kosten en minder
impact op het milieu”
Van Bussel

Vis		

“Voor de leek is het niet zo spectaculair, want het blijft een paal met drie
wieken. Maar als je kijkt hoe snel een
windpark te bouwen is, hoeveel elektriciteit
een windpark produceert en hoe snel
de kostprijs is gedaald. Dat hadden de
meest optimistische mensen niet kunnen
voorspellen. De turbines zijn groter, de
bladen langer en de hele sector heeft zich

ontwikkeld. Nederlandse bedrijven die
van oudsher actief waren in olie en gas of
baggeren, zijn nu gespecialiseerd in wind
op zee. Qua innovatie zullen drijvende
windturbines opkomen. Voor ons niet
relevant omdat de Noordzee ondiep is,
maar het opent mogelijkheden in andere
delen van de wereld. Voor de kust van
Noorwegen bijvoorbeeld en in Californië.”
“Windpark Krammer in
Zeeland staat tussen twee natuurgebieden,
waar zout en zoet water bij elkaar komen.
Een vogelhotspot. We hebben de turbines
voorzien van een cameradetectiesysteem.
Nadert er een grotere vogel, dan stoppen
de windturbines. Voor vleermuizen doen
we hetzelfde, daarvoor gebruiken we een
geluidsdetectiesysteem. Je zou denken, die
turbines staan meer stil dan dat ze draaien.
Dat valt mee. Het wordt nog minder als je
kijkt naar het productieverlies. Wanneer het
hard waait, zijn er namelijk weinig insecten
in de lucht en dus ook geen vleermuizen.
Ook vogels blijven bij zeer harde wind
veelal aan de grond. Dit soort systemen
krijgt in de toekomst verdere verfijning.
Wat een andere ontwikkeling kan zijn, is
de onzichtbare turbine. In Azië heb ik dat
al gezien. Leds op de mast geven in real
time het beeld áchter de mast weer. Dus
ook als er een vliegtuig achterlangs vliegt,
zie je dat.”
Keesmaat		

Reportage

Velen zien met spanning uit naar de eerste
resultaten van een boring die Shell deze
zomer uitvoert aan de rand van de Friese
hoofdstad Leeuwarden. Aan het einde van
de zomer moeten metingen in de verse
boorput uitwijzen of een warmtebron
op 2,7 kilometer diepte goed is voor het
duurzaam verwarmen van in eerste instantie
zo’n 6.000 tot 8.000 huizen. Zo ja, dan
zal het aardwarmteproject Warmte van
Leeuwarden vleugels krijgen met het
ontwikkelen van deze aardwarmtebron
en de aanleg van een groot warmtenet.
Begin 2023 kunnen dan de eerste huizen
en gebouwen van de stad overschakelen
van aardgas op aardwarmte, later gevolgd
door hele stadswijken.

Leeuwarden
zoekt warmte
ondergronds
AARDWARMTE VOOR
GEBOUWDE OMGEVING
Het gebruik van gas in huizen en kantoren
moet omlaag. Gemakkelijk is dat niet, maar in
Leeuwarden werken ze daar aan. “Het is voor
het eerst dat in Nederland tegelijk een
aardwarmtebron én een warmtenet voor de
gebouwde omgeving ontwikkeld worden.”
TEKST ERIK TE ROLLER, MATTHIJS TIMMERS
BEELD GETTY IMAGES

“Het is voor het eerst dat in Nederland
tegelijk een aardwarmtebron én een
warmtenet voor de gebouwde omgeving
ontwikkeld worden”, zegt Ivar Nijenhuis,
directeur van Geocombinatie Leeuwarden
(GCL). Dit is het consortium van Shell,
Energie Beheer Nederland (EBN), Warmtebedrijf Ennatuurlijk en Bouwgroep Dijkstra
Draisma dat de aardwarmte gaat winnen.
Ennatuurlijk zal het warmtenet ontwikkelen
dat de aardwarmte gaat leveren aan
bedrijven, kantoren, zorginstellingen en
woningen in de stad.
Nijenhuis wijst erop dat diverse glastuinbedrijven in het land al gebruikmaken van
aardwarmte en dat stedelijke warmtenetten
ook al lang bestaan. Een aardwarmteproject
op deze grote schaal voor de gebouwde
omgeving is echter nieuw en zal de komende
jaren ongetwijfeld navolging krijgen. Uit
onderzoek van EBN blijkt namelijk dat
aardwarmte kan voorzien in ongeveer een
kwart van de totale warmtevraag van huizen
en gebouwen in Nederland.

Ideale oplossing
Het initiatief voor het project Warmte van
Leeuwarden komt van Bouwgroep Dijkstra
Draisma, dat al in 2013 een vergunning
aanvroeg om voor een deel van de stad
een geschikte warmtebron op te sporen.
“Steden zoals Leeuwarden, Drachten en
Sneek hebben veel bestaande, al wat
oudere woningen. Hoe ouder de woningen
zijn, hoe slechter deze vaak geïsoleerd zijn
en hoe groter de uitdaging is ze te verduur-
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zamen”, zegt Biense Dijkstra, directeur van
de bouwgroep. “Aardwarmte biedt dan
de ideale oplossing voor deze gebouwde
omgeving: je maakt de energiebron
duurzaam. Voor de nieuwere woningen is
de duurzame bron overigens ook uitermate
geschikt, omdat deze woningen in de basis
al een veel lagere energievraag hebben.”

Veel kennis van ondergrond
De bouwgroep vroeg de opsporingsvergunning aan bij het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Met de
vergunning op zak vormde het bedrijf een
eerste consortium met Ennatuurlijk en ECW
Energy. Toen Shell later de plaats van ECW
Energy innam en EBN instapte, kwam het
project in een stroomversnelling. “Shell zag
het project binnen twee weken zitten”,
weet Dijkstra nog. “Het bedrijf toonde
echt de ambitie om met de winning van
aardwarmte aan de slag te gaan.“

Op 2,7 kilometer
diepte heeft het water
een temperatuur van
90 tot 100 graden
Celsius

Water van 90 graden
Na het boren van de eerste put zal blijken
of de aangeboorde laag waterdoorlatend
gesteente voldoende warm water kan
leveren. “Op 2,7 kilometer diepte heeft
het water een temperatuur van 90 tot 100
graden Celsius”, legt Nijenhuis uit. “Met
de eerste boring meten we temperatuur
en druk en kunnen we op basis van die
gegevens berekenen hoeveel warmte de
bron kan leveren. Daarna besluiten we om
door te gaan of niet”, vervolgt hij. “Volgend
jaar boren we dan een tweede put op enige
afstand van de eerste. Via de ene put komt
warm water naar boven en via de andere
put gaat het afgekoelde water weer de
ondergrond in.”

Meteen ook warmtenet
Bij een succesvolle eerste boring start
warmtebedrijf Ennatuurlijk direct met de
aanleg van een circa 11 kilometer lang
warmtenet voor het transporteren van warm
water naar de stad en het retourneren van
afgekoeld water. “Daaraan koppelen we
de klanten van het eerste uur zoals Medisch
Centrum Leeuwarden, de gebouwen van
Achmea, ING Bank, Friesland College en
het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook ons
eigen warmtenet in de wijk De Zuidlanden”,
verklaart Sjoerd de Ruiter, senior projectmanager duurzame warmteprojecten van
Ennatuurlijk. “We onderzoeken ook een
slimme warmtelevering voor de BioLNG
fabriek op de Energiecampus. Als alles
volgens plan verloopt, kunnen we de eerste
klanten vanaf begin 2023 van duurzame
warmte voorzien.”
Parallel daaraan starten Ennatuurlijk
en GCL samen met Bouwgroep Dijkstra
Draisma op de locatie met de realisatie
van een gebouw. In de ene helft hiervan
komt onder meer een warmtewisselaar
te staan die de warmte van het water uit
de ondergrond overdraagt aan het water
van de transportleiding naar de stad. De
andere helft van het gebouw wordt de plek
voor de energie-installatie van Ennatuurlijk,
die ’s winters zal bijspringen op momenten
dat de vraag naar warmte piekt. Ook
dient die installatie als back-up voor als
de aardwarmte-installatie bijvoorbeeld in
onderhoud is.

Maatschappelijk belang
Marco Goense is Teamlead Business
Development en Asset Management
Geo-energie bij Energie Beheer Nederland.
Dit bedrijf, dat namens de Staat deelneemt
in het consortium, brengt naast aanvullende geologische kennis, ervaring van het
ondernemen in de ondergrond en kapitaal
in. “Wij verbinden publieke en private
partijen. Regionale overheden bijvoorbeeld
zien graag dat wij als publieke partij ook
het maatschappelijk belang in het oog
houden. De ondergrond is immers van ons
allemaal. Daarom moeten we aardwarmte
op een veilige en verantwoorde manier
ontwikkelen. In ieder geval mag de drinkwatervoorziening niet in gevaar komen.”
Hij wijst erop dat de winning van aard-

warmte niet vergelijkbaar is met de
exploratie en productie van olie en gas.
“Het mooie is, dat wat je er aan water
uithaalt, er ook weer inpompt, zodat de
hoeveelheid water in de bodem hierdoor
niet verandert”, aldus Goense, die groot
vertrouwen in het project heeft, omdat
Shell een ervaren operator is, Ennatuurlijk
jarenlange ervaring heeft met de aanleg
en het beheer van tientallen warmtenetten
en Bouwgroep Dijkstra Draisma goed
ingevoerd is in de regio. “Dat vertrouwen is
ook nodig, want Warmte van Leeuwarden
is een belangrijk voorbeeldproject voor
het implementeren van aardwarmte in de
gebouwde omgeving en cruciaal voor de
opschaling van dit belangrijke onderdeel
van de warmtetransitie”, aldus Goense.

Meer aardwarmteprojecten
Voor Ennatuurlijk is Warmte van Leeuwarden
het allereerste project met aardwarmte. De
Ruiter van Ennatuurlijk vertelt: “Wij zien
dit project als opstap naar soortgelijke
aardwarmteprojecten in andere steden. Het
gaat hier om zowel een nieuwe bron als een
nieuw warmtenet. Dat maakt de planning
en uitvoering tot een complexe puzzel. De
aanleg van de transportleidingen vraagt om
veel afstemming binnen de stad en daarbuiten. We moeten rekening houden met
het verkeer en met de kabels en leidingen
die al in de ondergrond liggen. Ook
moeten we met onze leidingen onder het
Van Harinxmakanaal door, waarvoor een
horizontale, gestuurde boring nodig is van
circa 800 meter.”
Na het aankoppelen van de eerste klanten
breekt de tweede fase aan, waarbij
het bestaande warmtenet van de wijk

Reportage

0m
10 °C

25 m
10-15 °C

Camminghaburen aansluiting krijgt op het
aardwarmtenet. “Daarna volgen meer
wijken. Bij genoeg vraag kunnen we op de
locatie van GCL nog twee putten boren. En
als er op den duur heel veel vraag is, dan
kunnen we ook andere bronnen inzetten”,
aldus De Ruiter.

150 m
10-15 °C

1.000 m
40-50 °C

Werkzaamheden beginnen
Gert Schurer, omgevingsmanager van
consortium GCL, houdt de komende tijd
contact met de bedrijven en omwonenden
in de directe omgeving. Hij verwacht dat
het boren weinig overlast zal geven. Schurer
vindt het belangrijk om in de communicatie
over het project transparant te zijn. “De
mensen hebben terecht vragen, want dit
is voor iedereen volkomen nieuw. Maar
het helpt als je uitlegt dat aardwarmte
benutten iets anders is dan het winnen van
olie, gas of zout. Bijvoorbeeld omdat je
alleen warmte uit de bodem haalt en niets
anders”, aldus Schurer. Er zijn plannen voor
het inrichten van een informatiecentrum.
Om het project te kunnen toelichten aan
andere gemeenten en aan schoolkinderen.
Hierover is nog geen besluit genomen.

Duurzame stap voor Leeuwarden
Bert Wassink ziet als wethouder energie en
duurzaamheid van Leeuwarden uit naar de
realisatie van het aardwarmteproject in zijn
stad. “In 2050 moet Nederland aardgasvrij
zijn. Aardwarmte zal dan één van de
alternatieve, duurzame warmtebronnen
zijn. Wat zou het mooi zijn als aardwarmte
juist in Leeuwarden de plaats zou kunnen
innemen van aardgas bij het verwarmen
van onze woningen en bedrijven. Met dit
project komt dit een flinke stap dichterbij”,
aldus Wassink.

4 km
120-130 °C
Voor een
temperatuurrange van 100
tot 200 graden
Celsius, moet je
in Nederland
tussen de 4 en 7
kilometer diep.
7 km
200 °C

Heet water
wordt naar
boven gepomt
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Feiten
en cijfers

12.000

200

> 1 miljard
euro

2,1 miljard
liter

aan in 2020 aangekondigde
investeringen in de
Nederlandse energietransitie

verkochte brandstof op 570
retailstations in 2020

± 1 miljoen
euro

3,5 miljard
euro

per dag aan
onderzoek

aan orders bij 2.700
leveranciers in 2019

broodjes per dag
verkocht op de
retailstations

ALLES OVER SHELL
IN NEDERLAND
Van de retailstations tot handel in
brandstoffen. En van de fabrieken in
Pernis en Moerdijk tot de investeringen in de energietransitie. Shell
in Nederland heeft de activiteiten,
resultaten en dilemma's verzameld in
één overzicht: Shell Feiten en Cijfers.
Te vinden op Shell.nl. En beknopt
hier in Shell Venster.
TEKST MATTHIJS TIMMERS

nieuwe 175kWsnelladers in
de loop van 2021

INNOVATIE: EEN SLIM WINDPARK
VOOR DE HOLLANDSE KUST
Drijvende
zonne-ernergie

Minder
windafvang

COVID-19
	Gratis koffie voor
zorgmedewerkers
	2,5 miljoen liter IPA
(grondstof voor handgels)
	bijdrage aan ontwikkeling
XL-teststraten
	100.000 maaltijden
voor eenzame ouderen
	gezichtsmaskers uit
Shell 3D-printers

Slimme
windturbines
Waterstof
als batterij

Feiten en cijfers
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2050

2030

2023

2022

2021

AMBITIE:
CO2-NEUTRAAL
IN 2050 OF EERDER
Steun aan:
	Klimaatakkoord van Parijs
	Nederlands klimaatakkoord

DOORBRAAK! VLIEGEN OP DUURZAME
SYNTHETISCHE KEROSINE

EIGEN CO2UITSTOOT
REDUCEREN
WIND,
WATERSTOF,
WEGTRANSPORT
De waardeketen van groene
waterstof:
	Consortium CrossWind (Shell
en Eneco) bouwt windpark
	Shell bouwt waterstoffabriek op
de Tweede Maasvlakte
	Groene waterstof gaat naar
de industrie in Pernis om de
productie van brandstoffen
gedeeltelijk te verduurzamen
	Uiteindelijk is de groene
waterstof bestemd voor het
zware vrachtvervoer. Op de
groene waterstof kunnen dagelijks 2.300 vrachtauto's rijden.

	10% CO2-reductie Moerdijk
door nieuwe fornuizen in eigen
fabrieken
	Investeren in groene waterstof,
wind- en zonneparken
	Uitstoot afvangen en opslaan
door middel van Carbon Capture
and Storage (CCS)

Transparantie
speerpunt
van Shell
in Nederland
In Nederland werkt Shell aan zijn
agenda voor de toekomst. Een van
de ambities is om een stap te zetten
in transparantie. Dat betekent zo
open en duidelijk mogelijk vertellen
waar Shell in Nederland voor
staat, wat de resultaten zijn, wat er
goed gaat, maar zeker ook wat de
dilemma’s zijn.
Een recent initiatief hierin is
Shell in Nederland Feiten en Cijfers,
een feitenoverzicht gebaseerd
op de meest actuele beschikbare
informatie.

DILEMMA
+ Meer welvaart
+	Groeiende wereldbevolking
+ Groeiende energiebehoefte
– Minder emissies

Scan de
QR-code en
bekijk het hele
overzicht.
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DE NIEUWE WILDERNIS 2.0

Natuurlijk
in de haven
Een bezoek van filmmaker Willem Berents in 2016 aan
Shell Moerdijk plant het zaadje voor de opvolger van
de veel geroemde natuurfilm De Nieuwe Wildernis.
“Wat ik zag was verabazingwekkend. Ik dacht dat ik op
een industrieterrein niet veel natuur zou aantreffen. Mijn
beeld veranderde meteen, de biodiversiteit is er enorm.”

TEKST PATRICIA VAN SCHIE
BEELD WILD PORT OF EUROPE

Dieren huisvesten zich op onverwachte
plaatsen. Een beverkoppel woont op
het baggerdepot, een klein eilandje in
het Hollands Diep waar Rijkswaterstaat
slib opslaat. Op een spoortalud in het
Rotterdamse havengebied broeden kauwen
in konijnenholen. Deze vogels bouwen hun
nesten doorgaans in bomen of spelonken
van gebouwen. Bij gebrek aan dit soort
plekken zoeken ze hun heil in deze holen.
Op het terrein van het chemiecomplex
Shell Moerdijk broedt jaarlijks de grootste

kolonie visdieven van Noord-Brabant. Deze
sternsoort is neergestreken naast de koelinstallatie. Het water in het kanaal naast deze
installatie is iets warmer en trekt veel jonge
vis aan. Een ideale plek voor de visdieven
om voedsel te zoeken.

Rust
Mens en dier passen zich over en weer aan.
“Normaal gesproken dragen we camouflagekleding als we filmen in de natuur”,
vertelt Berents. “Op sommige industrielocaties draagt de crew verplicht brandvertragende kleding, felgekleurde hesjes
en helmen. De dieren op het terrein zijn
daaraan gewend. Op zondagen vluchten

Documentaire

 ormaal gesproken
N
dragen we camouflagekleding als we filmen in
de natuur

reeën in een natuurgebied voor bezoekers,
op een industrieterrein laten de in veiligheidskleding gehulde werknemers de dieren
juist met rust. De dieren blijven hier in hun
eigen dagritme. Onze cameramensen
kunnen onopvallend het leven van vogels,
zoogdieren en amfibieën vastleggen.”

Extra’s
Berents doet veel onderzoek voordat hij
gaat filmen. “Het valt me op dat vaste
bewoners vaak kunnen rekenen op extra
voorzieningen.” Om te nestelen krijgen
oeverzwaluwen bij Shell Moerdijk jaarlijks
een vers afgestoken, steile wand in een
grote berg zand nabij een waterplas. De

ideale omstandigheid van het verse zand
in de buurt van water voorkomt dat de
zwaluwen hun nest bouwen in een verderop
gelegen kleiberg, in gebruik om tankdijken
te verhogen. Een laag gaashekje rondom
het grasveldje bij de koelinstallatie voorkomt
dat visdiefkuikens de asfaltweg op lopen.
“De eigenaar van het terrein hoeft dit niet te
doen, maar neemt toch deze extra moeite
om samen te kunnen leven en werken.”

Uitdagend
De filmset in een haven is anders dan in een
traditioneel natuurgebied. “Abseilen vanaf
een stapel containers naar een valkennest
op 14 meter hoog was een uitdaging

voor mijn cameramensen. Op 20 meter
hoogte de cameraposities en filmbeelden
beoordelen, had ik ook nog nooit gedaan.
We hebben een tijdelijk kantoor, helemaal
in stijl, in een container. Bij avond- en
nachtopnames overnachten we hier soms in
kleine camperbusjes. In de winter is dat best
afzien.”

Bioscoop
In het voorjaar van 2021 maakt de filmploeg de laatste opnames van het broedseizoen. De film is een co-productie van
Veldkijker Films en EMS Films, de producent
van De Nieuwe Wildernis. Berents zegt
over de titel van de film: “Wild Port of
Rotterdam - De Nieuwe Wildernis 2.0 gaat
over de rijke natuur in de haven en industrie.
De meeste mensen gaan ervan uit dat daar
niets zit en wij gaan ze laten zien dat ze
zich daarin enorm vergissen.” De film komt
waarschijnlijk uit in november van dit jaar.
Zonder nieuwe tegenvallers is de film dan in
volle glorie te zien in de bioscoop.
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KORT NIEUWS

CCS-PROJECT
PORTHOS

ELEKTRISCHE AUTO'S
WINNEN VERDER TERREIN

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven – Air Liquide, Air
Products, ExxonMobil en Shell – krijgen een miljardensubsidie
om CO2 af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. Dat
hebben de partijen medio mei bekendgemaakt. De aanleg van
de infrastructuur voor het Porthos-project is in handen van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN).
Het gaat om leidingen die de afgevangen CO2 transporteren van
de bedrijven naar een leeg gasveld 20 km uit de kust. Hiervoor is
geld vanuit Brussel beschikbaar. Het is het eerste grootschalige
CCS-project in Nederland.

Het marktaandeel nieuw verkochte elektrische of hybride auto's
in de Europese Unie is in het eerste kwartaal van 2021 fors
gegroeid. Stimulansen vanuit de overheid versterkten de vraag
naar elektrische voertuigen. Dat heeft de Europese belangenvereniging van autofabrikanten ACEA eind april bekendgemaakt.
Vooral hybride auto's waren populair, met een aandeel van
18,4%. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste
kwartaal in 2020. Ook de plug-in hybride deed het goed, met
een aandeel van 8,2%. Ondanks de afnemende populariteit
van diesel- en benzineauto's beheerst dit type auto's nog steeds
de markt. Samen waren zij goed voor 65,4% van de verkochte
voertuigen in de eerste drie maanden van dit jaar.

GROOTVERBRUIKERS ENERGIE
STOTEN MINDER CO2 UIT

PWC: MILJARDEN
NODIG VOOR STROOMNET

De CO2-uitstoot van grote energie-intensieve bedrijven in
Nederland is vorig jaar gedaald met 11,5%. Het is de grootste
daling sinds 2013. De emissie van kolencentrales is vorig jaar
zelfs gehalveerd. Dat blijkt uit begin mei gepubliceerde cijfers
van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Uit de cijfers
blijkt dat de uitstoot van CO2 door de energiesector voor het
derde jaar op rij sterker daalt dan die van de industrie. In de
energiesector is een grote verschuiving te zien van steenkool
naar biomassa. De toezichthouder meet de uitstoot van alle
Nederlandse bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Dat zijn 419 grote bedrijven, samen goed voor
ongeveer de helft van alle Nederlandse CO2-uitstoot.

De vier grote Nederlandse netbeheerders zullen de komende 30
jaar 102 miljard euro investeren om de energietransitie mogelijk
te maken. Dat bedrag is vrijwel geheel voor de uitbreiding en
verzwaring van ons elektriciteitsnetwerk. Dat stelt accountanten adviesbureau PwC in een medio april verschenen onderzoeksrapport. Bij de berekeningen heeft PwC gekeken naar de
netbeheerders Liander, Stedin, Enexis Netbeheer en TenneT. De
grootste kostenposten zijn de aansluiting van windmolenparken
op zee, het aanleggen van extra hoogspanningskabels, transformatorstations en het leggen van stroomleidingen in de grond. De
stroomvraag zal in 2050 zeker twee keer zo hoog liggen als nu,
onder meer doordat industrie en logistiek elektrificeren.

Olympische Spelen

OME LOU
IN TOKIO
De Spelen in Tokio van 1964 waren de eerste in Azië. Negen Shell-atleten
namen deel. Plus twee officials, waaronder bokscoach Louis “Ome Lou“
van Sinderen, werkzaam op de raffinaderij in Pernis. “In ons villaatje wonen
we samen met Anton Geesink en deze man vermaakt de hele troep!”
TEKST ROB VAN ’T WEL
BEELD SHELL HISTORICAL HERITAGE & ARCHIVE, ANP

Achttien uur duurde de vliegreis van Amsterdam Schiphol
naar Tokio. De Nederlandse Olympische delegatie maakt de
wereldreis met het toepasselijk gedoopte KLM-toestel Pierre
de Coubertin. Na een laatste tussenstop in Alaska duiken de
sporters de drukkende hitte van de Japanse zomer in. “Van
slapen is onderweg niets gekomen, daar wij geen nacht
gezien hebben.”
Aan het woord is de Vlaardinger Louis van Sinderen (19202012). In personeelsblad Onder de Vlam - Pernis courant

voor het personeel van Shell Nederland Raffinaderij N.V. en
Shell Chemie N.V - verhaalt Van Sinderen zijn collega’s van
zijn Olympische avonturen in het Verre Oosten.

Oorlogswonden
De Spelen van 1964 markeren de terugkeer van Japan op het
wereldtoneel. Eigenlijk hadden de Olympische Spelen al in
1940 in Tokio zullen plaatsvinden. Door de tweede ChineesJapanse oorlog in 1937 werden die echter verplaatst naar het
Finse Helsinki, om uiteindelijk helemaal niet door te gaan.
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Dieter Ebner

In 1964 zijn de oorlogswonden voldoende geheeld om
alsnog naar Japan af te reizen voor het mondiale vierjaarlijkse sportfestijn. De Japanse regering legt de nadruk op de
toekomst en het technologisch kunnen van het land en toont
een aantal vernieuwingen waaronder elektronische meetinstrumenten bij het zwemmen en de fotofinish bij de sprintonderdelen. Maar ook het verleden wordt niet geheel vergeten.
Zo steekt hardloper Yoshinori Sakai het Olympisch vuur aan.
Hij is geboren op 6 augustus 1945 in Hiroshima, op de dag
dat de eerste atoombom deze stad heeft getroffen.

Er zaten 100.000 mensen in
het stadion, het was iets om
nooit te vergeten
Klasbak
Shell-medewerker Van Sinderen is zwaar onder de indruk
van de tot in de puntjes georganiseerde openingsceremonie,
zo blijkt uit het verslag in het bedrijfsblad. “Er zaten 100.000
mensen in het stadion en nogmaals, het was iets om nooit te
vergeten!”
Maar Van Sinderen komt niet voor de belevenis. Hij is in
de zomer van 1964 trainer-coach-leider van het Nederlands
Olympisch boksteam. De Shell-werknemer heeft zelf dan
al een lange, roemruchte geschiedenis in the noble art of
self-defence. Als vijftienjarige bokste hij zijn eerste partij,
op een vervalst bokspaspoort om de verplichte minimumleeftijdsgrens van 16 jaar te vermijden. Louis ‘spillebeen’ van
Sinderen blijkt als snel een klasbak en treedt toe tot wat de
gouden generatie van Rotterdamse boksers is gaan heten,
waarvan Bep ‘The Dutch Windmill’ van Klaveren de internationaal meest succesvolle is. De Crooswijker werd in 1928
in Amsterdam al Olympisch kampioen in de klasse vederge-

Rudy Monk

John Pelling

wicht. “Ik gaf hem een klap, hij hep nooit meer gebokst.”
De eveneens uitgesproken Van Sinderen, 87 amateur- en
49 professionele wedstrijden, haalde eveneens de nodige
titels, maar de Tweede Wereldoorlog zat zijn loopbaan in
de weg. In de oorlogsjaren bokst hij onder de schuilnaam
Luc Lucas, om aan de verplichte arbeidsdienst te ontkomen.
Tegelijkertijd combineert hij boksen – onder meer in Berlijn
waar hij propagandaminister Joseph Goebbels de hand
schudt, “gelukkig waren er geen camera’s in de buurt” –
met activiteiten voor het Nederlands verzet. In 1948 gaat
hij ‘vol continu’ bij Shell in Pernis aan de slag. Het betekent
een jaar later het einde van zijn bokscarrière. “Dat was
niet te combineren.”
Maar een oude liefde roest niet. ‘Ome Lou’ wordt bokstrainer
en gaat in 1964 als trainer-coach-leider van de Nederlandse
boksequipe naar de Spelen in Tokio. Bekendste naam uit
die ploeg is de piepjonge Rudi Lubbers, die in Tokio in de
tweede ronde wordt uitgeschakeld door de latere Olympisch
kampioen Pinto. De Italiaan wint op punten (3 tegen 2).

Gieren
Al met al vallen de resultaten van de boksploeg van Shell’s
tractiewerkplaatsmedewerker in Japan wat tegen. Hij wijt het
zelf aan wat ongelukkige lotingen en de lastige klimatologische omstandigheden in Japan. “Om daar aan te wennen
moet je zes dagen rekenen.” En, “ons boksen staat technisch
heel hoog doch er wordt over het algemeen nog wat te
‘netjes’ gebokst.”
Die lastige omstandigheden hebben geen vat op boegbeeld
en buurman, judoka Anton Geesink. De Nederlandse vlaggendrager haalt, in het thuisland van de sport, de eerste te
vergeven Olympische titel judo in de ‘open klasse’ binnen.
“In ons villaatje wonen we samen met Anton Geesink en
deze man vermaakt de hele troep!” Laat de bokstrainer in
het Shell-blad Onder de Vlam (oplage 8.000) optekenen.
“Wim Kan is er niets bij! Wij gieren om zijn grappen.“

Olympische Spelen

SHELL-TOPPERS
IN TOKIO 1964

Claude Clavet

Dante Rossi

Heilige
De betrokkenheid van de judoka gaat verder dan vermaak,
zo blijkt uit het verslag van de Vlaardingse bokstrainer.
Bovenbuurman Geesink is door Van Sinderen ingeschakeld
als ‘porder’. Iedere ochtend komt hij om half zeven de
Nederlandse boksers uit bed halen voor de verplichte
trainingsarbeid. Die begint ’s ochtends om half acht met drie
kwartier training op de ‘sintelbaan’. In de middag gaan de
boksers naar de trainingszaal voor de tweede trainingssessie,
waaronder gevechten met lokale Japanse boksers, zo vertelt
Van Sinderen. Om tien uur ’s avonds gaat onverbiddelijk het
licht in paviljoen 532 uit.
Het is uit het verslag in het personeelsblad onduidelijk of
Van Sinderen ook contacten heeft gelegd met negen Shellatleten uit andere landen die aan de Olympische Spelen
deelnemen. Wel is duidelijk dat hij al op de heenreis spreekt
met hockeybondofficial Henk van der Heide, oud-directeur
van Pernis en nadien, in 1965, benoemd tot Erelid van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Hier in Japan word je
als bokser of worstelaar
vereerd als een heilige
Ook is duidelijk dat Van Sinderen zich druk maakt over de
beperkte belangstelling van de Nederlandse televisie voor
de noble art of self defence. “Vrijdagmiddag 9 oktober zou
de heer Herman Kuiphof opnamen komen maken voor de
Nederlandse televisie”, zo schrijft hij. “Hij kwam wel, maar
zonder toestellen en hij vertelde ons dat de NTR het boksen
als ongewenst beschouwt en er mochten dus geen opnamen
gemaakt worden. Dat is wel pure waanzin. Hier in Japan
word je als bokser of worstelaar vereerd als een heilige.”

John Pelling

Claude Clavet

Engelse researchwerker van Shell,
hanteert, linkshandig,
het degen. Kwam ook
al uit op de Olympische
Spelen van 1960
in Rome en won toen
een zilveren medaille.

Reserve van het
Canadese worstelteam.
Nationaal kampioen
in het zwaargewicht.
De 32-jarige werkte op
de afdeling onderhoud
van de raffinaderij
Montreal East.

Walter Köstner

Dante Rossi

West-Duitse
‘verkoopman’.
Nam ook al deel
aan de Spelen in
Rome en bereikte
daar de kwartfinale.
Duits kampioen op
onderdeel Sabel.
Werd eerder tiende
op wereldkampioenschappen in Polen.

Brian Phelps
Twintigjarige Britse
kampioen kunstschoonspringen.
Werkte sinds 1960
als kantoorbediende
bij Shell-Mex en BP.
Won bij de Spelen in
Rome bronzen medaille.
Werd in 1962 op de
Commenwealth Spelen
in Australië kampioen
en Europees kampioen
in Leipzig.

Rudy Monk
Maakte deel uit van
de eerste delegatie
van de Nederlandse
Antillen waarvoor
de bevolking geld
inzamelde, wat Shell
verdubbelde. Gewichtheffer, sinds 1958
nationaal kampioen in
het lichtgewicht. Was
sinds 1952 pijpfitter op
de Shell-raffinaderij.
Getrouwd en twee
kinderen.

Maakte deel uit van
de Italiaanse waterpoloploeg. De
55-voudige international werkte als
econoom bij Shell
Italiana. Rossi
studeerde aan de
universiteit van
Genua.

Dieter Ebner
Oostenrijkse roeier in
de vier-met-stuurman.
Ebner werkte op
het kantoor van het
tankpark van Shell
Oostenrijk.

Sikiri Alimi
Weltergewicht
bokser en Nigeriaans
kampioen. Werkte
als vatenvuller op de
asfaltinstallatie van
Shell Company of
Nigeria in Apapa.

Fortunato Rijns
Gewichtheffer in het
middengewicht die
zich sinds 1960
nationaal kampioen
mag noemen. Was
sinds 1957 operator
bij de Shell-raffinaderij.
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Zeilster en Olympisch
titelverdediger Marit Bouwmeester
met de Nederlandse Waterstofvlam

OP ZOEK
NAAR
DE VLAM
De Spelen in Tokio zijn verknoopt met waterstof.
Maar wat te doen met vlam en fakkel als waterstof
vrijwel onzichtbaar brandt? De experts van DNV
bouwden een fakkel waarvan de vlam toch, op
meerdere plaatsen in Nederland, te zien zal zijn.
TEKST ROB VAN ’T WEL BEELD DNV

Het was een zoektocht, maar uiteindelijk is
de puzzel gelegd. Vorig jaar februari kwam
het verzoek binnen om een op waterstof
brandende fakkel te bouwen voor Missie H2,
partner van TeamNL. Johan Knijp, Country
Manager voor de olie- en gassector van
DNV in Nederland, had naar eigen zeggen
minder dan een minuut nodig om tot een
antwoord te komen: “Ja, we doen het”.
Zijn beweegredenen volgden het gelijk van
de ingenieur. Wij zijn experts op het gebied
van gassenverbranding, zo wist hij. En met
testen, certificeren en adviseren op het
gebied van veiligheid verdient het Noorse
bedrijf al sinds 1864 zijn geld. Met een kleine
600 werknemers in Nederland, waaronder
de onderzoekers van het voormalige KEMA
en Gasunie Research, zou deze uitdaging
succesvol te volbrengen moeten zijn. En Knijp
kreeg gelijk, maar wist van tevoren niet dat
de weg ernaartoe de karakteristieken zou
hebben van een marathon.

Replica
Het begon al met de vormgeving. Het was
in eerste instantie de bedoeling een replica

te maken van de fakkel in Tokio. De Japanse
fakkel heeft aan de vlamzijde de vorm van
kersenbloesem. Maar al snel bleek die vorm
wettelijk beschermd te zijn. De oplossing
was simpel. “We hebben gekozen voor
de vorm van een tulp. Dat past goed bij
TeamNL.”
Kijkend naar het technisch ontwerp van
eerdere fakkels in Atlanta, Sydney en
Londen, doemde het volgende probleem
op. De steel van de eerder gebruikte fakkels
bevatte een tankreservoir met een vloeibaar
mengsel van, huiselijk gezegd, campinggas.
Maar opdrachtgever Missie H2 wilde
dat de nieuwe fakkel, net als in Japan, op
waterstof zou branden.

Sokkel
Die wens had gevolgen. Waterstof is een
gasvormige brandstof. Om enige brandduur
te creëren dient de waterstof onder druk te
worden opgeslagen. In de steel zou daarom
een dikke, en dus relatief zware, gastank
moeten komen, met daarin waterstof
onder druk. Daarnaast zou je dan nog
aanvullende apparatuur nodig hebben

om die druk te reduceren. Dan zou de
fakkel veel te zwaar worden. Een lichtere
opslagtank met waterstof ging niet werken.
Dan brandde de vlam veel te kort om
ermee te kunnen lopen. En dus verviel die
optie. Uiteindelijk viel de keus op de bouw
van een sokkel met daarin een installatie
met een tank met 10 liter inhoud. Met een
snelkoppeling is de fakkel op de sokkel te
plaatsen. De in de sokkel verstopte tank
van 10 liter zorgt dat de 10 centimeter
hoge vlam zo’n 16 uur onafgebroken kan
branden.

We hebben gekozen
voor de vorm van een
tulp, dat past goed bij
TeamNL
Fotonen
Die keuze betekende niet het einde van de
technische puzzeltocht. Waterstof brandt
immers nagenoeg onzichtbaar. Hoe krijg je
dan toch een zichtbare vlam?
“Je vraagt Hans Kazan toch ook niet hoe
hij dat doet?”, zegt Knijp lachend. Collega
Remco Zeijlmaker, verantwoordelijk voor het
fakkelproject, wil best een tip van de sluier
oplichten. “Op het branderbed hebben we
een soort gaasje gemonteerd”, zegt hij. “In
dit gaasje is natrium aanwezig. Daardoor
ontstaan in combinatie met de brandende
waterstof zogeheten fotonen die de vlam
geel maken.”

Achtergrond

Dit netwerk is
het nieuwe goud
voor de vroegere
werknemer
	Directeur van Shell Alumni,
Dagmar Mekking

SHELL ALUMNI
VOOR HET LEVEN NA SHELL

Voor ex-werknemers van Shell is er Shell Alumni.
Het jonge netwerk heeft nu al bijna 1.000 leden
wereldwijd. Volgens directeur Dagmar Mekking en
medewerker Nel Swift bewijst deze groei de behoefte
aan verbondenheid na een werkzaam leven bij Shell.
TEKST MATTHIJS TIMMERS

Dagmar Mekking (50) had het idee al
toen zij nog als hr-manager bij Shell in
dienst was. Zestien jaar werkte ze er in
totaal, in diverse rollen, op allerlei plekken.
Met de competenties van verschillende
medewerkers de juiste teams bouwen,
dat was haar specialiteit. Vanuit haar
hr-achtergrond stelt ze: “Ik heb het altijd
belangrijk gevonden na te denken over wat
er gebeurt na een dienstverband. Als een
bedrijf zijn mensen na hun carrière ook nog
bindt, worden dat de beste ambassadeurs.
Realiseer je dat! Maak er je voordeel van.”

Snelle groei voor Shell Alumni
Nadat Mekking in 2017 uit dienst trad en
verder ging als directeur van haar eigen
stichting Care 4 Brittle Bones, maakte zij
ook echt werk van haar idee om oud
Shell-medewerkers te verenigen. Met succes.

In mei 2020 startte Shell Alumni als officieel,
internationaal netwerk van oud-werknemers,
met toestemming van Shell. Het aantal
deelnemers groeide snel. Gepensioneerde
topmensen zoals Jeroen van der Veer en
Peter Voser sloten zich aan, maar ook
mensen die zich klaar maken voor een
volgende stap in hun carrière. En medewerkers van wie gedwongen afscheid is
genomen. Van Nederland tot Singapore,
van techneuten tot managers.

Rood en geel van binnen
“Wij brengen mensen van allerlei leeftijden
en achtergronden samen in een warm en
actief netwerk”, legt Mekking uit. De
deelnemers vinden elkaar op gebieden
waar een gemeenschappelijke behoefte
of interesse is. “Maar”, stelt ze, “het enige
waar we ons niet direct op richten is Shell.

Natuurlijk, wij zijn allemaal nog redelijk
rood en geel van binnen en we willen graag
op de hoogte blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Maar onze nadruk ligt op
het netwerken, het delen van kennis en het
creëren van kansen voor de toekomst.”

Focus op ontwikkeling
In een LinkedIn-achtige omgeving, speciaal
gemaakt voor het netwerk van oud-Shell-medewerkers, kunnen leden elkaar vinden
en om advies vragen. Mekking noemt
een aantal voorbeelden. “Stel dat je een
carrière-move wilt maken richting finance.
Of dat je een onderneming wilt opzetten
in Engeland. Dan komen zo een aantal
superervaren professionals bovendrijven
die je verder kunnen helpen. Je opent
deuren voor elkaar.” Zelf maakte ze ook
dankbaar gebruik van de expertise en
ervaring binnen Shell Alumni: “Voor mijn
stichting was ik op zoek naar iemand die
veel wist van websites en html-codes. Binnen
vier uur had ik iemand gevonden die me
verder kon helpen.”

Veel online bijeenkomsten
Verder is het mogelijk kennis en vaardigheden op te doen én te delen. Veel leden
organiseren online bijeenkomsten. Mekking
stelt verheugd vast: “Er staan elke week
meerdere sessies in de agenda van het
netwerk. We waren eigenlijk helemaal niet
van plan om zo veel te organiseren, maar
het netwerk is bijzonder actief. En het is
erg makkelijk om iets te organiseren. Zeker
nu alles online is vanwege de coronacrisis.
Wat dat betreft heeft de crisis de groei en
het mondiale karakter van Shell Alumni wel
bevorderd.”
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Over Shell Alumni
Het Shell Alumni-netwerk is onafhankelijk
en toegankelijk voor alle ex-Shell-medewerkers of medewerkers die kunnen
bevestigen dat een toekomstige vertrekdatum is overeengekomen. Registreren kan
op www.shellalumni.org. Daar staan
ook de voorwaarden en is meer informatie
te vinden over lidmaatschappen. Mailen
kan naar info@shellalumni.org.

Medewerker Nel Swift

Webinars en mindfulness-cursussen
Nel Swift (68) begeleidt de online netwerkbijeenkomsten van Shell Alumni. Ze koos in
2017 voor haar pensioen nadat ze 25 jaar
had gewerkt in allerlei projectorganisaties
bij Shell en NAM. Ze ziet van alles langskomen. “Bijvoorbeeld bijeenkomsten over
de nieuwste tools die je werk gemakkelijker
kunnen maken. Als iemand daar wat vanaf
weet, organiseert hij of zij daarover een
webinar en helpt andere leden verder. Maar
een sessie kan ook gaan over energietransitie of over mindfulness.”

Typische Shell-mentaliteit
Swift herkent hierin de typische Shell-mentaliteit. Ze herinnert zich nog de vergaderingen op kantoor: “Je zit met mensen in een
ruimte die je soms totaal niet kent, maar je
bent daar voor een doel. Daar ga je samen
voor: aan de slag! Omdat je weet dat je uit
hetzelfde hout gesneden bent. Dat voelt erg
vertrouwd.”

Eerst door rouwproces
Zeker bij leden van Shell Alumni die het
bedrijf gedwongen hebben moeten verlaten
door een reorganisatie, is het energieniveau
nog niet meteen hoog en positief. Swift ziet
oud-medewerkers soms door een dal gaan.
“Je komt eerst in een soort niemandsland
terecht, een rouwproces. Dan zeg je in
eerste instantie ‘ik ga eens lekker de
kozijnen schilderen’. Of ‘kunnen we eindelijk
naar de laars van Italië’. Maar dan komt
de realiteit: wat wordt de volgende stap?”
Netwerkvereniging Shell Alumni biedt
ruimte om ook deze persoonlijke ervaringen
met elkaar te delen en te ondersteunen
waar nodig.

Vaardigheden bij Shell
Dat oud-Shell’ers genoeg perspectief
hebben op een succesvol vervolg van
hun loopbaan merkt Swift aan het vrijwilligerswerk dat zij doet voor werkloze
50-plussers uit haar woonplaats Dordrecht,
voornamelijk uit het mkb. Ze helpt deze
groep weer een stap te maken in hun
carrière. “Ik zie mensen die compleet vastgebakken zitten in het mkb. Ze denken geen
kant op te kunnen. Dan besef je pas wat
voor skills je hebt opgebouwd bij een groot
bedrijf zoals Shell. En hoe waardevol dat is.
Bij Shell ga je gedurende je loopbaan door
een strak ontwikkelingstraject. Om beter
te worden in je vak, maar ook om andere
vaardigheden te ontwikkelen. Bij Shell leer
je open te denken, kansen te zien. Je kunt
binnen Shell ook zo veel kanten op. Dat je
al die bagage meeneemt, wordt nog wel
eens vergeten. Maar het is echt zo!”

Carrière vervolgen
Mekking vindt het mooi om te zien welke
paden de leden van Shell Alumni kiezen.
En hoe die elkaar kruisen. Medewerkers
die formeel gepensioneerd zijn, maar nog
zo veel kennis en energie hebben, helpen
hun voormalige collega’s onbezoldigd met
advies, investeren in start-ups of zetten liefdadigheidsstichtingen op. Sommige alumni

Sessies gaan ook over
energietransitie en
mindfulness
richten zich op een carrière als zelfstandig
ondernemer of starten door in een ander
bedrijf. Anderen willen door met een thema
uit hun jongere jaren. De directeur van Shell
Alumni vertelt hierover: “Iemand in ons
netwerk is ooit begonnen met een project
op het gebied van waterstof en werkte
daarna jarenlang in de oliesector. En nu
hij uit dienst is, gaat hij zich weer helemaal
richten op waterstof in de luchtvaart. Veel
alumni blijven verbonden aan de energiesector en werken aan spannende projecten
rond de energietransitie.”

Netwerken zijn het nieuwe goud
”De cohesie in de groep is sterk”,
concludeert Dagmar Mekking. “Iedereen
ondersteunt elkaar bij het ontwikkelen van
nieuwe kansen.” Zij verwacht dat Shell
Alumni hierdoor de komende jaren nog
een stuk verder zal groeien. Met nog
meer leden, nog meer bijeenkomsten
en nog meer impact. Swift besluit: “Dit
netwerk is het nieuwe goud voor de
vroegere werknemer.”

Shell Venster #2 — april
Column
2021

ZOOMEN IN PLAATS
VAN ZOENEN
DOOR PAUL SCHNABEL

Het normale vernieuwt zich steeds.
Zodra iets normaal is geworden,
zien we het nieuwe er niet meer van
en denken we zelfs dat het altijd zo
is geweest.
We hebben altijd al niets liever gedaan dan op terrasjes zitten,
natuurlijk moet er geknuffeld worden en uiteraard staan we te
trappelen om weer naar de sportschool te kunnen. Wie niet
naar zijn huisje in Frankrijk of naar het strand in Spanje mag,
voelt dat als een schending van een fundamenteel grondrecht.
En inderdaad, hij zou zich zelfs gesterkt kunnen weten door
een boreale wind die in 2020 een einde zag komen aan onze
naoorlogse vrijheid. De pandemie als bezettingsmacht.
Wat nu normaal is en dus weer snel moet terugkeren, was dat
vroeger zeker niet. Vaak bestond er niet eens een verlangen
naar, omdat we het nog niet kenden. Als de coronapandemie
vijftig jaar geleden had plaatsgevonden, hadden we echt wel
andere zorgen gehad dan nu. Ik kom uit Brabant, daar waren
al terrasjes, maar in Utrecht, waar ik ging studeren, waren
de werven van de Oudegracht nog kaal en leeg. Geknuffeld
werden hoogstens jonge kinderen en zelfs dat met mate. Drie
kussen ter begroeting was weinig minder dan een aanranding.
Nog altijd voel ik me ongemakkelijk als een vriend aanstalten
maakt voor een hug. Ik ben toch geen voetballer en die deden
dat trouwens vroeger ook niet. In ieder geval niet in Nederland.
Dat tweede huis in het buitenland? Alleen de Oranjes hadden
toen, en dat ook nog maar sinds kort, een zomerhuis in Porto
Ercole. Inmiddels is dat alweer gesloopt.
Het is moeilijk te ontwennen van de zelfverwennerij waaraan
we zo gewend zijn geraakt, maar het wordt wel gemakkelijker
naarmate we het langer zonder moeten doen. Dat geldt niet
voor alles. Net zoals parken meer gebruikt worden om te zitten,
eten en spelen dan netjes op de paden te wandelen, is het terras
endemisch geworden. Vroeger stond het Plein in Den Haag vol
met auto’s en verder was er niks. De auto’s zijn weg, maar de
terrassen breiden zich ieder jaar verder uit. Slecht weer vandaag,
maar dankzij de energievretende buitenverwarming was het

gezellig druk op de terrassen. Het is anders bij de sportscholen,
die veel van hun vaste klanten hebben verloren. Het zal ook nog
wel even duren voor die weer bereid zijn een heel jaar te betalen
voor een lidmaatschap waar ze te vaak maar weinig gebruik
van maken. Ook musea hebben tijdens de openstellingsproeven
al gemerkt dat het publiek niet wil wennen aan bezoek op
afspraak en na een test. Ik kon op die manier in april wel naar
de Keukenhof. Echt prachtig, nooit eerder geweest en nu heerlijk
rustig met 3.000 in plaats van 30.000 bezoekers per dag.

Het is moeilijk te ontwennen
van de zelfverwennerij waaraan
we zo gewend zijn geraakt
Die anderhalve meter en dat mondkapje blijven ook nog wel
even. Deze week in een opgewekt gezelschap van Pfizer-prikken
(‘ja hoor, al twee keer en nergens last van gehad’) werden ter
begroeting de handen oosters gevouwen. Ik maak meestal een
buiging, want dat gedoe met de ellebogen vind ik aanstootgevend. Hoe het ook zij, niemand raakte elkaar aan. ‘Heerlijk’,
zei een vriendin, ‘ik hoop dat die drie kussen van willekeurige
mannen ook niet meer terugkomen’. Ik ben benieuwd, maar ik
geef haar tot september.
Wat zeker blijft en al helemaal normaal is geworden, is het videobellen. Het kon ook voor de pandemie al, maar het werd toch
altijd een beetje overdreven en aanstellerig gevonden. Het heeft
zijn nadelen, maar spaart veel tijd en kosten. Dat is echt winst en
‘zoomen’ mag zich met recht het nieuwe normaal noemen.
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