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Een mens is een gewoontedier. Gek is dat niet. Waarom zou je  
ook dingen veranderen als ze goed bevallen?

Toch is het niet zo moeilijk om voor verandering goede redenen te 
bedenken. Of andere wensen. Of, omdat een crisis ons dwingt de 
zaken anders aan te pakken. De coronapandemie is er een voor-
beeld van. De omstandigheden dwingen tot nieuwe gewoontes en 
oplossingen.

Met de energietransitie is het niet heel veel anders. Olie en gas 
hebben ons allemaal in de afgelopen decennia welzijn en welvaart 
gebracht. Maar het moet anders. De uitstoot van CO2 moet omlaag 
om de opwarming van de aarde te beperken.

Deze editie van Shell Venster heeft daarom als thema: 'gebaande 
paden, nieuwe wegen'. Het gaat dus over aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden, voortbouwend op wat was en passend bij wat 
moet gaan komen.

Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal over de onlangs 
aangekondigde investering op de Shell-raffinaderij in Pernis. Daar 
komt een grote installatie voor de productie van biobrandstoffen, 
waardoor bijvoorbeeld de scheep- en luchtvaart kunnen verduur-
zamen. Daarmee bouwt Pernis voort op wat was en is, én wat 
moet gaan komen. Dat is goed voor de transportsector, goed voor 
Rotterdam, goed voor Nederland en goed voor Shell zelf.

Een ander voorbeeld is terug te vinden in het artikel over het 
Chemical Building Blocks Consortium, waarin Nederlandse univer-
siteiten en gevestigde chemiebedrijven samenwerken om slimmere 
en schonere chemische oplossingen te ontwikkelen. Doel is het 
behouden van de voordelen van kunststoffen en het vermijden van 
de klimaatnadelen van de bestaande producten.

In de transitietijden waarin we leven, heb je zowel gebaande  
paden als nieuwe wegen nodig. Shell hoopt u in beide gevallen  
van de juiste producten te kunnen blijven voorzien. Dan zijn we 
samen goed op weg.

Marjan van Loon  
President-directeur Shell Nederland
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VAN PARIJS NAAR PERNIS
SHELL BOUWT GROTE INSTALLATIE 
VOOR BIOBRANDSTOFFEN

Het vervoer moet schoner. Mede daarom gaat  
Shell op de raffinaderij in Pernis een grote installatie 
bouwen voor de productie van biobrandstoffen.  
De Rotterdamse installatie maakt over een paar jaar 
genoeg om te voldoen aan de Europese vraag van 
Shell naar biobrandstoffen.
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Het is een eersteling en meteen een reuzen- 
stap. En dat alles in recordtempo. Anders 
gezegd, er gebeurt buiten het zicht van de 
rest van Nederland iets bijzonders in het 
Rotterdamse havengebied.

Op het terrein van de Shell-raffinaderij 
Pernis komt een grote installatie voor de 
productie van biobrandstoffen. Noem het 
gerust een bioraffinaderij alhoewel de 
verantwoordelijke technici en bestuurders 
het hebben over de ‘HEFA-installatie’, een 
acroniem van Hydroprocessed Esters and 
Fatty Acids.

Miljardeninvestering
De nieuwe installatie gaat in eerste instantie 
biodiesel maken voor personenauto’s en 
met name vrachtwagens - voor heel Europa. 
Later zal naar verwachting ook biokerosine 
voor vliegtuigen uit de installatie lopen. 
Sectoren die niet de overstap naar elek-

Een kwade geur rond biodiesel
Het is een zogeheten ‘broodje aap’. Biobrandstof, bijvoor-
beeld gemaakt van gebruikt frituurvet, zou bij gebruik naar 
kroketten ruiken. En de inwoners van Rijnmond zouden, 
als de productie in Pernis eenmaal is opgestart, massaal 
denken dat ze boven een snackbar zijn gaan wonen.

Het is allemaal niet waar. Althans, de zorgen bestaan, 
maar het verhaal is onzin. Omwonenden van Pernis, en 
fietsers die bij het stoplicht naast een vrachtwagen staan, 
zullen niets ongewoons ruiken. Behalve natuurlijk als de 
snackbar om de hoek of de frituur in de keuken aan het 
werk zijn gezet.

trisch kunnen maken, worden door de 
nieuwe brandstoffen een stuk schoner.  
En dat zal ook de wereld schoner maken.

Shell heeft begin september het licht voor 
de miljardeninvestering op groen gezet. 
Toen werkten al 400 mensen aan het 
project en er was al begonnen met ruimte 
maken voor de nieuwe installatie. Die 
deelt straks gebroederlijk het terrein met 
het bekende complex dat nog traditioneel 
aardolie gebruikt als grondstof. De nieuwe 
installatie maakt gebruik van reststoffen 
zoals gebruikte kookolie, slachtafvalvetten 
en plantaardige vetten. En in de toekomst 
zal het percentage afvalstromen steeds 
groter worden, zo is de bedoeling. Palmolie 
en voedingsgewassen zullen niet als 
grondstof in de nieuwe installatie belanden.

Bijmengverplichting
Het idee achter de nieuwe bioraffinaderij 
is het streven om, per saldo, minder CO2 
uit te stoten bij het gebruik van energie. 
Biobrandstoffen helpen daarbij. Het 
geheim zit in de gebruikte grondstof.  
De grondstoffen voor biobrandstof 
bestaan immers uit producten die, als we 
ze opnieuw maken, CO2 uit de atmosfeer 
halen. Dat compenseert de uitstoot van 
CO2 bij gebruik in bijvoorbeeld een vracht-
wagen. De CO2-kringloop is daarmee 
rond, anders dan bij aardolie, waar per 
saldo CO2 de atmosfeer in gaat.
 
In de tanks van personenauto’s gaat in 
Europa al jaren een mix van traditionele 
benzine en biobenzine. De laatste verho- 
ging van het percentage biobrandstof was 
bij de overstap van euro 95 naar E10. De 
bijmengverplichting bij diesel verloopt in 
een vergelijkbaar tempo. De binnenvaart 
die op diesel vaart, krijgt met dezelfde 
verplichting te maken en op termijn zal 
ook de luchtvaart aan het bijmengen met 
biobrandstoffen moeten geloven, zo is de 
verwachting. De vraag naar biobrand-
stoffen zal dus groeien. 

”De keuze voor de bouw van de nieuwe 
bio-installatie is in recordtempo genomen”, 
zegt Jeroen van Hooijdonk Technologie 
Manager Pernis. De eerste verkenningen 
stammen uit augustus 2019 en zijn deel van 
de transformatie van Shell Pernis naar het 
Shell Energy en Chemicals Park Rotterdam.

“De keuze voor  
de bouw van de 
nieuwe bio-installatie 
is in recordtempo 
gemaakt”
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Doel was om, binnen de Shell-strategie,  
tot de juiste milieumaatregelen te komen  
om te kunnen voldoen aan het Nederlandse 
Klimaatakkoord. En, later in de tijd, aan de 
klimaatdoelen van Parijs.

De uitkomst van de zoektocht is dat Shell 
vier kerngebieden heeft bepaald waarop 
zijn Rotterdamse energiepark zich richt: 
duurzame brandstoffen; afvangen, 
gebruiken en opslaan van CO2; waterstof; 
duurzame en circulaire chemicaliën. 

Het bedrijf heeft inmiddels drie projecten 
aangewezen als eerste concrete stappen 
om de beoogde klimaatdoelen te halen. 
De nieuwe bioraffinaderij in Rotterdam 
is er een van. De andere twee projecten 
zijn de bouw van een waterstoffabriek op 
de Maasvlakte (Holland Hydrogen 1) en 
Porthos, het samenwerkingsverband dat 
bij verschillende industriële partijen in de 
Rotterdamse haven CO2 die anders de 
lucht in zou gaan, ophaalt, transporteert 
en opslaat in een leeg gasveld op de 
Noordzee.

Drie projecten
”De te bouwen bioraffinaderij in Pernis 
bestaat feitelijk uit drie verschillende 
eenheden”, zo geeft Shell-Project  
Manager Rob Snoeren aan. “Het eerste 
deel is vergelijkbaar met installaties die de 
voedingsmiddelenindustrie gebruikt”, legt 
hij uit. “Voor een bedrijf zoals Shell is dat 
nieuw, maar dat deel van de installatie kan 
je bijna gewoon van het schap kopen.”  
Dit deel van de installatie haalt onrecht-
matigheden zoals gum en metalen uit de 
organische grondstoffen. “Vergelijk het 
maar met een producent van olijfolie. Die 
zuivert ook, omdat hij zijn product niet 
troebel wil verkopen.”

Het tweede deel van de installatie is de 
krachtpatser van het drietal. Die ‘knipt’ de 
complexe moleculen van de grondstoffen 
op om vervolgens de transformatie in gang 
te zetten van langwerpige naar vertakte 
moleculen. Voor Snoeren is dit deel het hart 
van de installatie. Dit klinkt ingewikkeld 
maar het is voor technologen van Pernis 
bekend terrein. “Dit deel van de installatie 

  De bouwlocatie van de biobrandstoffen-
fabriek langs de A4 bij Pernis
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is niet nieuw voor ons. Deze vertoont 
grote gelijkenissen met bijvoorbeeld een 
ontzwavelingsinstallatie, zoals die ook 
op het andere, traditionele deel van het 
raffinageterrein staat.” 

Het derde deel van de installatie maakt de 
gewenste brandstof met behulp van een 
katalysator en waterstof. Deze waterstof 
is afkomstig uit de afvalstoffen die eerder 
in het proces zijn ontstaan. De CO2 die bij 
het maken van de waterstof vrijkomt, vangt 
Shell af en zal het bedrijf op termijn via het 
samenwerkingsverband Porthos opslaan in 
een leeg gasveld op de Noordzee.

”Het unieke van deze installatie”, zo legt 
Snoeren uit, “is dat zij zoveel verschillende 
soorten aan grondmateriaal kan verwerken. 
Dat geeft ons flexibiliteit om te kiezen wat 
op de markt komt.” Het is wel voor het eerst 
dat Shell op zo grote schaal actief wordt op 
de markt van bio-restafvalstromen.

Ook is Snoeren trots op de snelheid 
waarmee Shell handelt. “Tussen de eerste 

verkenningen en de eerste brandstof zit 
straks een periode van vijf jaar. Dat is voor 
zo’n groot project echt heel kort.”

Verdere investeringen
De nieuwe installatie zal naar verwachting 
820 kiloton per jaar kunnen produceren. 
Dat is vooralsnog genoeg om te voorzien in 
de biobehoefte van Shell in Europa. Deson-
danks zijn er meerdere locaties binnen 
Shell die studeren naar de haalbaarheid 
van vergelijkbare installaties. Besluiten over 
verdere investeringen zijn mede afhankelijk 
van nieuwe en hogere wettelijke eisen over 
bijmenging van biobrandstoffen. Vast staat 
wel dat er vergelijkbare installaties komen, 
zo staat voor Snoeren als een paal boven 
water, met behulp van de in Rotterdam 
opgedane kennis en ervaring.

“Het tweede deel  
van de installatie  
is de krachtpatser  
van het drietal”

“De installatie voorziet 
in de biobehoefte van 
Shell in Europa”

Al biobrandstof in eerste dieselmotor
De eerste werkende dieselmotor stamt uit 1894. Uitvinder 
Rudolf Diesel liet zijn eerste motor lopen op een biobrandstof: 
pindaolie. De eerste motor loopt één minuut op die brandstof. 
In het daaropvolgende jaar vraagt hij octrooi aan op zijn 
uitvinding. Bij het verder ontwikkelen van zijn motor kijkt de in 
Parijs geboren Duitser ook naar de meest geschikte brandstof. 
Hij probeert van alles, waaronder poederkool, dierlijk vet 
en pindaolie. Maar al gauw blijkt dat zijn motor het beste 
loopt op petroleum, dat later plaats maakt voor een speciaal 
ontwikkeld raffinageproduct: dieselolie. Diesel sloot een 
terugkeer naar biobrandstof nooit uit. “Mijn motor kan ook 
lopen op plantaardige olie”, stelde hij. “Het gebruik ervan 
is nu misschien onbelangrijk, maar zal dat wel worden als 
petroleum en aardolie opraken.”
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50.000 NIEUWE LAADPALEN 
OP STRAAT IN GROOT-BRITTANNIË
Shell wil tegen het eind van 2025 in Groot-Brittannië 50.000 
laadpalen op straat installeren. Dit om inwoners te stimuleren 
over te stappen op een elektrische auto. Daarnaast hebben 
veel Britse automobilisten geen eigen parkeerplaats en is 
de behoefte aan openbare laadplekken groot. Ubitricity, 
onderdeel van Shell, heeft al 3.600 laadpunten geïnstalleerd in 
bestaande lantaarnpalen en kleine paaltjes. Shell ondersteunt 
de Britse lokale overheden om dit aantal de komende jaren 
omhoog te stuwen.

SHELL ENERGY LEVERT
STROOM THUIS
Nederland heeft er binnenkort een nieuwe energieleverancier 
bij: Shell Energy. Shell Energy Retail B.V. heeft van de Autoriteit 
Consument & Markt een vergunning gekregen om energie te 
gaan leveren bij mensen thuis. De stroom komt van Nederlandse 
wind- en zonne-energie, en de klant kan kiezen voor CO2-ge-
compenseerd gas. Naar verwachting kunnen klanten tegen het 
einde van dit jaar overstappen naar Shell Energy. Dat heeft het 
bedrijf eind augustus bekendgemaakt. Op dit moment levert 
Shell Energy al energie aan huishoudens in Groot-Brittannië 
en Duitsland. General Manager bij Shell Energy Nederland 
Barbara van de Bergh: “We gaan nu ook in Nederland huis-
houdens helpen hun energieverbruik te verduurzamen, tegen 
een concurrerende prijs.”

KORT SHELL NIEUWS

AMERIKAANSE BEZITTINGEN VOOR 
9,5 MILJARD DOLLAR VERKOCHT
Shell Enterprises LLC, dochteronderneming van Royal Dutch Shell 
plc, heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn 
bezittingen in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in de 
Amerikaanse staat Texas. De bezittingen worden voor 9,5 miljard 
dollar verkocht aan branchegenoot ConocoPhillips, onder voor-
behoud van goedkeuring door de regelgevende instanties. “Na 
het onderzoeken van meerdere strategieën en portfolio-opties 
kwam deze transactie met ConocoPhillips naar voren als zeer 
aantrekkelijk”, aldus Wael Sawan, Upstream Director van Shell. 
“Deze beslissing laat onze focus op waarde boven volumes zien. 
De deal is mede mogelijk gemaakt door de uitstekende prestaties 
van het team in Permian Basin.” Shell opereerde het gebied sinds 
2012. De productie is 175.000 vaten olie-equivalent per dag.

INVESTEREN IN PLASTIC
RECYCLING TECHBEDRIJF BLUEALP
Shell en BlueAlp gaan samenwerken voor het verder ontwik-
kelen, opschalen en implementeren van BlueAlps technologie 
om moeilijk te recyclen plastic afval om te zetten in een 
grondstof, namelijk pyrolyse-olie. Daaruit kunnen duurzame 
chemicaliën worden gemaakt. Als onderdeel van de overeen-
komst heeft Shell een aandelenbelang van 21,25% verworven 
in het plastic recycling technologiebedrijf BlueAlp. De inves-
tering draagt bij aan de ambitie van Shell om tegen 2025 een 
miljoen ton plastic afval per jaar te verwerken in zijn chemische 
fabrieken wereldwijd.
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Begint een beter 
milieu bij jezelf?
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent de energietransitie onderzocht 
vanuit burgerperspectief en publiceerde daarover een rapport. Maar begint 
een beter milieu niet al 30 jaar bij jezelf? En helpt dat? Iedereen wijst naar 
elkaar voor de oplossing, er wordt veel over gepraat. Maar uit alarmerende 
onderzoeken blijkt dat er te weinig gebeurt. Wie is aan zet?

TEKST ERIK JAN BOLSIUS
BEELD ANP, GETTY IMAGES
DATA VET’19 (SCHOLTE ET AL. 2020)
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PERSOONLIJK
Een journalist blijft altijd buiten schot. Die 
beschrijft, interviewt, beschouwt en staat 
aan de zijlijn. Maar bij het schrijven van  
een verhaal over de klimaatverandering 
past ook zelfonderzoek. Dus ik zal me  
even voorstellen: Erik Jan Bolsius, net 52 
geworden, freelance tekstschrijver, 
getrouwd, vader van twee prille pubers, 
enthousiast hardloper. We wonen in een 
fijne jaren 30-woning in Haarlem, zijn net 
terug van een (vlieg)vakantie naar Portugal, 
rijden een vrij oude Fiat Punto en ons huis 
heeft dubbel glas, maar is niet echt goed 
geïsoleerd. We stoken en koken op gas, 
scheiden afval, eten weinig vlees, nemen 
liever de fiets dan de auto en pakken ook 
regelmatig de trein.
 
Is dit persoonlijke verhaal nodig? Ja, want of 
een beter milieu nou wel of niet bij mij begint, 
het helpt niet om nog naar anderen te kijken 
en af te wachten. Een beter milieu begint 
bij ons allemaal: bij mijzelf, de overheid 
en het bedrijfsleven. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) onderzocht hoe ‘burgers’ 
aankijken tegen klimaatverandering, ‘de 
energietransitie vanuit burgerperspectief’. 
Het woord burgers staat me tegen, het is 
afstandelijk. Het gaat over mij, over u: wat 
doen we zelf? Kunnen we iets doen, willen 
we het? En vooral: doen we het dan ook?

WETENSCHAPPELIJK
Klimaatverandering door  
menselijk handelen
Het SCP publiceerde de resultaten van  
het onderzoek naar de klimaatopvattingen 
van burgers in het rapport ‘Klimaataanpak: 
toekomstbepalende keuzes voor onze 
samenleving.’ Dat kreeg als ondertitel ‘De 
energietransitie vanuit burgerperspectief.’ 
Staat hier dan ook een antwoord in op de 
vraag waarom ik niet echt in actie kom, en  
u misschien ook niet? 

Eerst de vraag hoe Nederlanders aankijken 
tegen klimaatverandering en de verwachte 
gevolgen ervan. Ruim driekwart van de 
geïnterviewden voor dit onderzoek is van 
mening dat het klimaat de afgelopen 100 
jaar is veranderd en dat dit, in ieder geval 
ten dele, komt door menselijk handelen. 
Duidelijk, we doen het zelf, vinden we in 
meerderheid.

Bezorgd
Als we bijdragen aan de klimaatver-
andering, zijn we er dan ook bezorgd 
over? Zeker, ruim driekwart geeft aan op 
zijn minst een beetje bezorgd te zijn, en 
daarvan is 27% uiterst bezorgd en 49% 
enigszins bezorgd. 

De meeste zorgen gaan over de gevolgen 
voor natuur en milieu en het leven van 
toekomstige generaties en een stuk minder 
over de gevolgen voor het eigen leven. 
‘Mogelijk gaan wetenschap en techno-
logie ons helpen de klimaatverandering 
te tackelen’, denkt bijna de helft van de 
mensen. ‘Dit optimisme over de oplosbaar- 
heid van klimaatproblemen kan actief 
ingrijpen in de weg staan’, stelt het SCP. 
Net als pessimisme overigens. Koren op de 
molen van tegenstanders van klimaatbeleid. 
Zij leggen de verantwoordelijkheid elders, 
zeggen dat er geen grote veranderingen 
nodig zijn, benadrukken de nadelen van 
klimaatbeleid en zeggen dat ‘het toch al te 
laat is’. De antwoorden van respondenten 
en vele onderzoeken wijzen anders uit. Wat 
vinden wij, burgers, volgens het SCP-rapport 
van het klimaatbeleid?

Wat vindt de Nederlander? In de 
afgelopen 100 jaar is het klimaat ...

56%

21%

9%

8%

4%

veranderd, grotendeels door de mens
veranderd, klein deel door de mens
weet niet
onvoldoende bewijs
veranderd, maar niet door de mens
niet veranderd
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“Een meerderheid verwacht dat door 
de energietransitie het verschil tussen 
arm en rijk groter wordt”

sterk voor
voor
een beetje voor
weet niet / geen mening

In hoeverre is de Nederlander voor of tegen de volgende maatregelen  
om klimaatverandering te verminderen? 

 Belasting voor bedrijven op het gebruik van fossiele brandstoffen

12% 

13% 

11% 

23% 

28% 29% 16% 

40% 17% 5% 11% 

29% 22% 7% 17% 6% 6% 4% 

25% 

27% 

12% 

19% 

8% 

7% 

16% 

16% 

8% 

5% 

8% 

5% 

11% 

9% 

3% 

12% 4% 3% 2% 

Woningen aardgasvrij

Subsidie voor elektrisch rijden

Subsidie voor bedrijven om minder fossiele brandstoffen te gebruiken

Subsidie voor verduurzamen woningen 

6% 

5% 

5% 

14% 

49% 

21% 

6% 

uiterst bezorgd
erg bezorgd
een beetje bezorgd

weet niet
niet erg bezorgd
helemaal niet bezorgd

niet voor / niet tegen
een beetje tegen
tegen
sterk tegen

Hoe bezorgd is de Nederlander over 
klimaatverandering?
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Tegengaan klimaatverandering: 
wie?
Wie is aan zet bij het tegengaan van 
klimaatverandering? Volgens de geïnter-
viewden in het rapport is het een kwestie 
van én-én. Niet alleen bedrijven, de over- 
heid óf burgers, maar alle partijen moeten 
aan de slag en hun verantwoordelijkheid 
nemen. In onderzoekerstaal 'collectieve 
verandering in individueel gedrag van 
burgers' én 'systemische veranderingen én 
regulering'. Wij, burgers, accepteren het 
niet als de verantwoordelijkheid te veel bij 
ons wordt gelegd terwijl bedrijven en de 
overheid de dans lijken te ontspringen. Het 
belang van energiebesparing en -transitie 
en anders leven wordt dus breed onder-
schreven, maar in hoeverre voelt ieder zich 
ook echt verantwoordelijk om iets te doen? 

Kunnen we wel echt iets doen? 
U en ik vinden dat vooral het (grote) 
bedrijfsleven (87%) en de overheid (81%) 
een bijdrage kunnen leveren aan het 
tegengaan van klimaatverandering. Een 
derde geeft aan dat het eigen huishouden 
dat niet of geheel niet kan en slechts 37% 
vindt in enige of sterke mate dat ze wel iets 
kunnen doen. Ongeveer evenveel mensen 
staan er neutraal in.  

Willen we iets doen tegen 
klimaatverandering? 
Grote bedrijven, die veel kunnen doen 
volgens het onderzoek, willen dat volgens 
bijna de helft van de respondenten niet 
echt. De overheid en het eigen huishouden 
komen er beter vanaf, ongeveer de helft  
ziet daar wel die bereidheid.

En doen we het ook? 
Slechts 12% van de respondenten vindt dat 
bedrijven al genoeg doen en 23% vindt 
dat van de overheid, een derde vindt dat 
burgers (in enige mate) voldoende doen. 
Daarop inzoomend: hoe kijken we naar 
onze eigen rol, als individuele burgers? 
Behoorlijk veel mensen (65%) vinden het 
zinvol om zelf iets bij te dragen aan het 
tegengaan van klimaatverandering; iets 
meer dan de helft denkt ook regelmatig  
na over wat zij kunnen doen. 

PERSOONLIJK
Waarom doe ik niet meer?
Ik ben opgegroeid met ‘licht uit’, ‘korter 
douchen’ en ‘koud?, doe maar een trui aan’. 
Met de campagne ‘Een beter milieu begint 
bij jezelf’. Dus ik ben geneigd het eerst bij 
mezelf te zoeken, al schreef journalist Jaap 
Tielbeke recent een boek – Een beter milieu 
begint niet bij jezelf – waarin hij stelt dat de 
bal bij de overheid ligt, die het verschil moet 
maken met strengere regels, belastingen en 
subsidies. Maar ook dan heb ik een eigen 
verantwoordelijkheid, al is het maar in het 
stemhokje, waarin ik kies voor een partij die 
zich hier hard voor maakt. 

Wat houdt me tegen, het lijkt alsof ik als een 
konijn zit te kijken in de koplampen van een 
snel naderende auto. Toch doe ik niet meer 
dan wat ik aan het begin van dit verhaal al 
schreef. En u?

“60% vindt de 
kostenverdeling  
tussen bedrijven en 
burgers niet eerlijk”

WETENSCHAPPELIJK WETENSCHAPPELIJK
Klimaatbeleid: hoe?
Onderzocht is ook de vraag welke klimaat-
maatregelen we zinvol vinden, zodat het 
denken over om te zetten is in concrete actie 
tegen de klimaatverandering. Het gaat 
dan om maatregelen die bepaald gedrag 
belonen, zoals subsidies voor woningver-
duurzaming, aanschaf van elektrische auto’s 
en voor minder gebruik van fossiele brand-
stoffen door bedrijven. Ook maatregelen die 
gedrag bestraffen, zoals hogere belasting 
voor bedrijven die fossiele energie gebruiken, 
vlieg- en vleestaks of verlaging van de maxi-
mumsnelheid komen aan bod. Het meest 
populair zijn subsidies, maar belasting voor 
bedrijven die fossiele energie gebruiken, 
beschouwen we ook als zinvol. 

Ook al zijn Nederlanders nog zo bezorgd 
over de klimaatverandering, en overtuigd 
van de noodzaak deze tegen te gaan, 
er gebeurt te weinig. Onder meer omdat 
veel burgers zich zorgen maken over de 
gevolgen voor de kosten van levenson-
derhoud. Een meerderheid verwacht dat 
door de energietransitie het verschil tussen 
arm en rijk groter wordt. Voor het gevoel 
van verantwoordelijkheid helpt het niet dat 
60% vindt dat de kosten niet eerlijk verdeeld 
worden tussen bedrijven en burgers.
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AKKOORD OVER GASPIJPLEIDING
NORD STREAM 2 
Duitsland en de Verenigde Staten hebben eind juli een 
overeenkomst gesloten over Nord Stream 2, de omstreden 
gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. Het compromis 
tussen de landen is dat Rusland sancties krijgt opgelegd als 
het de pijpleiding inzet als politiek drukmiddel bij conflicten 
met Europese landen, zoals Oekraïne. De Verenigde Staten 
waren de afgelopen jaren uitgesproken tegenstander van de 
gaspijpleiding. Rusland kan op sancties en ‘andere instrumenten’ 
rekenen wanneer dat land de energiezekerheid van landen inzet 
om ‘agressieve politieke doelen te bereiken’. Duitsland heeft 
toegezegd maatregelen te nemen wanneer Rusland probeert 
energie te gebruiken als wapen of wanneer het land verdere 
agressieve acties onderneemt tegen Oekraïne.

KORT NIEUWS

DUITS ONDERZOEK NAAR 
WATERSTOFFABRIEK OP ZEE
Gasunie en Shell onderzoeken samen met het Duitse RWE en  
het Noorse Equinor de haalbaarheid van een waterstoffabriek 
op zee. Het project, genaamd AquaSector, komt voor de kust 
van Duitsland en wordt de eerste grootschalige waterstoffabriek 
in de Duitse Noordzee. Dat hebben de betrokken bedrijven eind 
juli bekendgemaakt. Het samenwerkingsverband onderzoekt 
momenteel de technische en economische haalbaarheid van het 
project. De productie zou pas vanaf 2028 kunnen plaatsvinden.
AquaSector maakt deel uit van het grotere AquaVentus-project in 
Duitsland. Laatstgenoemde project richt zich op de grootschalige 
productie en transport van groene waterstof. Groene waterstof 
is via elektrolyse te winnen uit water. Bij het AquaSector-project 
gaan windmolens de energie leveren.

SUBSIDIESTOP GEBRUIKTE 
ELEKTRISCHE AUTO’S
De Nederlandse subsidiepot van € 13,5 miljoen, waaruit 
particulieren een bijdrage kunnen krijgen voor de aanschaf 
van een tweedehands elektrische auto, was eind augustus 
leeg. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
bekendgemaakt. Bij nieuwe elektrische auto's was de subsidie 
voor 2021 al na één week opgebruikt. De subsidieregelingen 
moeten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
Organisaties zoals ANWB en BOVAG pleiten voor het nu al 
ter beschikking stellen van het totale subsidiebedrag dat de 
overheid voor de komende jaren heeft gereserveerd. Volgens  
de organisaties heeft de overheid tot en met 2025 in totaal  
252 miljoen euro gereserveerd, maar is dit bedrag uitgesmeerd 
over de komende jaren.

CHINA ZET IN
OP WATERSTOF
China heeft groen licht gegeven voor de bouw van de vooralsnog 
grootste groene waterstoffabriek ter wereld. Het complex van 
zogeheten elektrolysers komt in Binnen-Mongolië te staan. 
Groene stroom van een zevental nieuw aan te leggen wind- en 
zonneparken zal de installatie voeden. De bouw van het project 
moet in oktober beginnen en de fabriek moet in 2023 opera-
tioneel zijn. In de regio is veel zware industrie gevestigd. De 
aankondiging past in het klimaatbeleid van de Chinese regering. 
In de hoofdstad Beijing moeten over vijf jaar al meer dan 10.000 
waterstofauto's en trucks op de weg rijden. Zij tanken bij 37 
nieuwe waterstoftankstations.
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Niet alles is een tweede leven gegeven. 
Toch krijgen historische gebouwen en wijken 
steeds vaker een nieuwe bestemming. Dat 
is duurzamer en zorgt voor een tastbare 
herinnering aan wat was en wat waard is 
om levend te houden. Het maakt de stad 
leefbaarder.

Neem het 31 hectare tellende Strijp S in 
Eindhoven. Ooit was het een lap grond in 
een buurgemeente van het toen ook nog 
kleine Eindhoven. Voortgedreven door 
het succes van zijn gloeilampen liet Anton 
Philips er in 1916 een glasfabriek voor eigen 
gebruik bouwen. Het is het begin van de 
bouw van een industrieel park dat uitein-
delijk helemaal door de expanderende  
stad zal worden omsloten.

De beeldbepalende gebouwen van het 
gebied zijn stuk voor stuk vlaggenschepen 
van het succes van ‘de gloeilampenfabriek 
uit het zuiden van het land’. Neem het 
Klokgebouw, de fabriek voor Philite, de 
Philips-naam voor bakeliet. Of de zoge-
heten Hoge Rug, een rij van vier industrie-
gebouwen - daylight factories met grote 
ramen - waarvan er nog drie bestaan. Het 
vormde destijds de grootste radiofabriek  
ter wereld, waar in 1932 al de miljoenste 
radio van de band rolde.

Dat gebeurde vier jaar na de bouw van het 
legendarische NatLab, het Natuurkundig 
Laboratorium. Einstein liep er nog rond 
en koningin Wilhelmina zat er achter de 
microfoon om de inwoners van Nederlands- 
Indië draadloos toe te spreken. 

Op het hoogtepunt in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw verdienen dagelijks 10.000 
mensen hun brood achter de afgesloten 
fabriekspoorten van Strijp S. Als gevolg 
daarvan krijgt het gebied in de volksmond 
de benaming ‘de verboden stad’.

Met de globalisering van de industrie en 
het vertrek van het hoofdkantoor naar 
Amsterdam, valt ook het doek voor het 
historische industrieterrein. Philips verlaat 
Strijp S in 2010. Het denken over een 
nieuwe bestemming is dan al begonnen. 
Nog voordat het bedrijf weg is, bestemt  
de gemeenteraad het gebied voor een mix 
van wonen, werken en publieksfuncties. In 
vier fases zal het terrein aan een tweede 
leven beginnen.

De kredietcrisis van 2007-2011 zet tal van 
vastgoedontwikkelingen stil, maar niet 
die van Strijp S. Op het randje van 2012 
en 2013 wonen de eerste permanente 
bewoners in het Philips-erfgoed. Een jaar 
later komen de bewoners van lofts, in de 
ruimten waar het bedrijf ooit televisies in 
elkaar zette.

De eigenzinnige wijk trekt ook veel crea-
tieven en startende ondernemingen. Niet 
voor niets is het de thuishaven geworden 
van de Dutch Design Week. Maar ook de 
rest van het jaar zit de wijk vol met tech-
nische nieuwtjes die het leven aangenamer 
en helemaal van deze tijd maken. Naast 
elektronica gaat het ook om slim licht -  
het blijft natuurlijk Philips-land.

TEKST ROB VAN ’T WEL  
BEELD ANP

Strijp SStrijp S

  Strijp S in Eindhoven, ooit een industrieel 
park voor Phillips, nu een eigenzinnige 
stadswijk vol creatieven

“De kredietcrisis  
van 2007–2011 zet  
tal van vastgoed-
ontwikkelingen stil, 
maar niet die van 
Strijp S”
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VERBODEN STAD 

NAAR
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ROTTERDAM / MOERDIJK

ZEEUWS-VLAANDEREN

AMSTERDAM

EXPORT BELGIË

H2-OPSLAG
VEENDAM

DELFZIJL / EEMSHAVEN

H2-IMPORT OVER ZEE

CHEMELOT

EXPORT DUITSLAND

ELEKTROLYSE MET GROENE
ENERGIE VAN WINDPARKEN

“Transitie en verbinding van lokale  
gasleidingnetwerken tot een  
landelijk waterstofpijpleidingnet”
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GASNET
ONDERGAAT
METAMORFOSE
Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de 
industrie, zo is de verwachting. Nederland boft met 
het leidingnet voor aardgas. Die is om te bouwen voor 
het transport van waterstof.

TEKST ERIK TE ROLLER  
BEELD DIRK JAN PINO, CHEMELOT

Huizen gaan in de toekomst waarschijnlijk 
‘van het gas af’, maar de industrie niet, 
omdat die waterstof als grondstof gebruikt. 
Als de industrie de klimaatdoelen voor 
2030 en 2050 echter wil halen, dan zal 
ze moeten overschakelen van ‘grijze’ (op 
basis van aardgas) op ‘groene’, duurzaam 
geproduceerde waterstof, want dat scheelt 
een heleboel CO2-uitstoot. Nederland boft, 
want er ligt al een uitgebreid aardgasnet. 
Na wat aanpassingen zijn aardgaslei-
dingen prima geschikt om waterstof te 
transporteren door het hele land. 

In de komende jaren investeert Gasunie 
1,5 miljard euro om een gedeelte van het 
Nederlandse gasnet geschikt te maken voor 
transport van waterstof. De demissionaire 
regering heeft hiervoor eind juni het groene 

licht gegeven, na instemming met  
de conclusies van het HyWay27-rapport 
van PricewaterhouseCoopers Advisory, 
opgesteld op verzoek van het ministerie  
van Economische Zaken en Klimaat. 

“Nederland boft, want 
er ligt al een uitgebreid 
aardgasnet”

Volgens dit rapport is de inzet van CO2-vrij 
geproduceerde waterstof als brandstof 
en grondstof noodzakelijk om de klimaat-
doelen van 2030 te halen. Dat vraagt 
om een pijpleidingnet dat aanbieders en 
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afnemers van die waterstof met elkaar 
verbindt. Voor het overgrote deel is daar 
relatief goedkoop in te voorzien door 
bestaande aardgasleidingen aan te 
passen. Ook moet de overheid de regie 
nemen en financiële dekking bieden, 
zodat productie, transport en gebruik van 
vooral groene waterstof tegelijkertijd op 
gang kunnen komen. De producenten van 
waterstof moeten erop kunnen rekenen 
dat er voldoende vraag is en dat water-
stofleidingen tijdig beschikbaar zijn, terwijl 
de industriële afnemers moeten kunnen 
vertrouwen op voldoende aanbod.

De industrie produceert al grote hoeveel-
heden waterstof op basis van aardgas, 
waarbij veel CO2 vrijkomt. Die waterstof 
gebruikt ze als grondstof bij de productie 
van olieproducten en chemicaliën. “Door 
over te gaan op groene waterstof kan de 
industrie haar CO2-uitstoot, die 30% van de 
totale CO2-uitstoot in Nederland uitmaakt, 
fors verminderen. Daarom richt Gasunie 
zich met het transport van waterstof in 
eerste instantie op de industrie”, zegt 
Helmie Botter, Manager Business  
Development Hydrogen bij Gasunie. 

Stap voor stap
Het bedrijf kan volstaan met het schoon-
maken van bestaande aardgasleidingen en 
het plaatsen van andere afsluiters. Daarna 
kunnen de leidingen de waterstof veilig en 
betrouwbaar transporteren, zo is gebleken. 
“Er komt transportcapaciteit vrij, doordat 
Nederland zowel de Groninger gaswinning 
als de aardgasexport in de periode tot 
2030 afbouwt. Zodoende kunnen we  
transportleidingen stuk voor stuk vrijspelen,  
zoals tussen Groningen en Ommen waar  
vijf leidingen parallel lopen”, legt Botter uit.
Ze wijst erop dat bestaande leidingen 
aanpassen slechts een kwart kost van het 
aanleggen van nieuwe leidingen. Ongeveer 
85% van het waterstofnetwerk is op deze 
manier te ontwikkelen.

Gasunie begint met waterstoftransport 
binnen de industriële clusters van Delfzijl/
Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam, 
Zeeuws-Vlaanderen en op Chemelot in 
Zuid-Limburg. Rond 2025 moet de infra-
structuur hiervoor klaar zijn. “Tussen 2025 
en 2027 willen we deze industriële clusters 
met elkaar verbinden en aansluiten op 

de waterstofopslag die we ontwikkelen 
in Zuidwending bij Veendam. Op die 
manier kunnen we vraag en aanbod van 
de verschillende clusters goed op elkaar 
afstemmen. In dezelfde periode willen 
we ook de verbindingen met België en 
Duitsland realiseren”, aldus Botter.

Opslag in zoutkoepels
In Zuidwending slaat Gasunie al aardgas 
op in zes cavernes, oftewel ondergrondse 
zoutkoepels. De plannen en contracten 
voor vier nieuwe cavernes voor waterstof-
opslag liggen al klaar. Per stuk zullen die 
een capaciteit hebben van 1 gigawatt, 
wat wil zeggen dat ze op enig moment 
waterstof kunnen leveren die goed is voor 
een vermogen van 1 gigawatt aan energie. 
Ze dienen ook als energiebuffer om met 
waterstoffluctuaties in het aanbod van 
duurzame energie van zon en wind te 
kunnen opvangen.

“De totale opslagcapaciteit van 4 gigawatt 
komt overeen met de klimaatdoelstellingen 
voor 2030. Richting 2050 is nog veel 
meer capaciteit nodig, maar dat is geen 
probleem. Er zijn genoeg zoutlagen om 
nieuwe cavernes in te maken”, aldus  
Botter. Tegen 2027 zal van de 15.500 
kilometer aan gasleidingen in Nederland, 
duizend kilometer in gebruik zijn voor 
waterstof. “Al naar gelang de groei van 
de vraag naar waterstof passen we de 
bestaande leidingen stuk voor stuk aan”, 
licht Botter toe.

De komende jaren investeert Gasunie 
behalve in waterstoftransport en waterstof-
opslag ook breder in de energietransitie: 
van importterminals voor waterstof, tot 
groen gas, warmtetransport en CO2-opslag. 
In totaal gaat het om € 7 miljard.

Botter ziet grote kansen voor groene 
waterstof. “Nederland verkeert hiervoor in 
een uitstekende positie door de ligging aan 
zee, het huidige aardgasnet, zeehavens en 
een industriesector die ervaring heeft met 
de productie en verwerking van waterstof. 
Om groene waterstof concurrerend te 
kunnen produceren, moeten we de produc-
tietechnologie in de praktijk nog verder 
ontwikkelen. Dat vergt veel tijd. Daarom 
moeten nu al beginnen met de productie 
van groene waterstof.”

“De totale  
opslagcapaciteit  
van 4 gigawatt  
komt overeen met  
de klimaatdoel- 
stellingen voor  
2030” 
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Met de waterstofleiding in het beoogde tracé kunnen de bedrijven 
op Chemelot de groene waterstof rechtstreeks importeren via de 
haven van Rotterdam. Na het doortrekken van die leiding kunnen 
bedrijven in Duitsland daar ook gebruik van maken.

“We hopen dat de regering snel een beslissing neemt over de 
Deltacorridor. Daarnaast hopen we dat de prijs van groene 
waterstof op de wereldmarkt flink zal zakken. Als de prijs in de 
buurt van € 2 per kilo komt, begint groene waterstof voor ons 
attractief te worden”, aldus Radix.

Als de recycling van plastics de komende jaren op Chemelot op 
gang komt, zal de vraag naar waterstof nog verder toenemen. 
Hierbij worden de plastics omgezet in pyrolyse-olie, die na een 
reactie met waterstof geschikt is als voeding voor de krakers,  
die er chemische bouwstenen voor ‘verse’ plastics van maken.

Ook is er het Furec-project van energiebedrijf RWE om gemengd 
huishoudelijk afval op Chemelot te vergassen tot waterstof en 
zuivere CO2. Die laatste stof is op den duur ook als grondstof in 
te zetten.

In Nederland zijn tal van plannen voor elektrolysefabrieken die 
groene waterstof kunnen maken. Shell en Gasunie bijvoorbeeld 
maken deel uit van het NortH2-consortium, dat tegen 2040 
circa 1 miljoen ton groene waterstof per jaar wil produceren,  
dat Gasunie via zijn net kan distribueren. 

Toch gaat Radix ervan uit, dat de industrie veel groene waterstof 
zal moeten importeren. “In Nederland zal straks grote behoefte 
zijn aan groene stroom van zonne- en windparken. Het ligt voor 
de hand om de daar opgewekte stroom rechtstreeks in te zetten 
voor mobiliteit, warmtepompen en dergelijke en niet, of maar 
voor een beperkt deel, om te zetten in waterstof.”

Loek Radix, directeur van chemieterrein Chemelot in de 
gemeente Sittard-Geleen, acht de toegang tot groene waterstof 
van groot belang. “Waterstof is bijvoorbeeld de grondstof voor 
ammoniak, die weer een grondstof is voor kunstmest en andere 
producten. We maken nu nog grijze waterstof, dat wil zeggen 
waterstof op basis van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt.  
Met groene waterstof zal die uitstoot aanzienlijk minder zijn.”
Hoewel Gasunie naar verwachting vanaf 2027 ‘CO2-vrije’ 
waterstof naar Limburg kan transporteren, heeft Chemelot meer 
pijlen op zijn boog voor wat betreft waterstof en CO2-reductie. 

“Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we in 
gesprek over de aanleg van de Deltacorridor, een pijpleidingen-
tracé van Rotterdam via Chemelot naar het Duitse achterland. 
Op korte termijn hebben we vooral behoefte aan leidingen om 
LPG en propeen vanuit Rotterdam te transporteren. Dan is het 
niet meer nodig die stoffen per spoor te vervoeren, wat aansluit 
bij het overheidsbeleid om transport van gevaarlijke stoffen per 
spoor zoveel mogelijk te beperken”, legt Radix uit.

“Als we in dat tracé meteen ook pijpleidingen voor het transport 
van waterstof en CO2 aanleggen, is dat goedkoper, omdat 
één keer sleuven graven voldoet”, vervolgt Radix. Via de 
CO2-leiding is de afgevangen CO2 van productieprocessen 
op Chemelot naar Rotterdam te transporteren en vandaar 
naar een ondergrondse opslag op de Noordzee. “Daarmee 
kunnen we de CO2-uitstoot fors verminderen. Tegen de tijd dat 
groene waterstof voor ons betaalbaar is, kunnen we van blauwe 
waterstof op basis van aardgas met afvang van CO2 overgaan 
op groene waterstof”, licht Radix toe.

Chemelot wil graag toegang 
tot groene waterstof
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TEKST MONIKA JAK  
BEELD GETTY IMAGES

De eerste schaakcomputer is een Turk. 
Althans, het is een schakende machine in  
de vorm van een als exotische Turk uitge-
doste pop, achter een gesloten tafel met 
daarop een schaakbord. Wolfgang von 
Kempelen, Hongaars edelman en uitvinder, 
probeert in 1770 met dit mechanische 
wonder aartshertogin Maria Theresia van 
Oostenrijk, de enige regerende vrouw van 
het Habsburgse rijk, te imponeren. Dat lukt. 
De Turk blijkt een verdienstelijk schaker. 
Hij verzet de stukken met zijn rechterhand, 
terwijl hij in de linker een Ottomaanse 
rookpijp vasthoudt. Voor degenen met 
argwaan: met beide zijkanten geopend, kijk 
je door het tandwielmechaniek dwars door 
de kast. De Turk is populair, gaat op tournee 
en verslaat de meeste uitdagers, waaronder 
Napoleon Bonaparte en Benjamin Franklin. 
Decennialang blijft de werking een mysterie. 
Tot de ontmaskering. Er blijkt achter een 
verborgen constructie toch een persoon te 
passen. Een meesterschaker, mits klein van 
stuk, kan via een ingenieus systeem de pop 
stukken laten verplaatsen. 

Zonder gegoochel is de Brit Alan Turing  
de eerste die een echt computerschaakpro-
gramma schrijft. Het kraken van de Duitse 
Enigma-code in de Tweede Wereldoorlog 
brengt hem op het idee het spel te mecha-
niseren. Bij gebrek aan hardware speelt 
Turing in 1952 voor computer en berekent 
zelf elke zet; de eerste computerschaak- 
wedstrijd verloopt zonder computer.

VAN  
DIEP DECOLLETÉ

NAAR  
DEEP BLUE 

Schaakcomputer

De oorlog is opnieuw inspiratiebron 
voor de bouw van een computer 
die wel zelf een potje kan schaken: 
MANIAC I. Ontworpen in 1956 door de 
Hongaars-Amerikaanse wiskundige John 
von Neumann voor berekeningen voor de 
waterstofbom. Met een bord van 6 bij 6 
rekent de computer twee zetten diep en 
doet daar veertien minuten over. 

Opvolger van MANIAC I, Deep Thought van 
IBM, blijkt in 1989 niet opgewassen tegen 
wereldkampioen Garri Kasparov. IBM komt 
dan met Deep Blue, die met 4-2 in 1996 
wederom het loodje legt tegen de Russische 
grootmeester. In 1997 neemt de verbe-
terde Deep Blue 2, goed voor het kunnen 
beoordelen van 512 miljoen stellingen per 
seconde, revanche. Het is wereldnieuws. 

Bij pogingen de computer schaken te 
leren, gaat het om meer dan de weelde 
van een tegenstander op afroep. Volgens 
wereldkampioen Magnus Carlsen zit de 
schoonheid van schaken in eerlijkheid. Je 
bent volledig verantwoordelijk voor je eigen 
beslissingen. In theorie is één zet de beste 
zet. De computer beheerst die theorie. Dat 
maakt het een fascinerende opponent. 

Ondertussen verleggen ontwikkelaars  
van schaakprogramma’s de focus nu juist 
van brute rekenkracht naar intelligentie. 
Hoe ver dat ook zal gaan, met een 
computer als tegenstander kan psycholo-
gische oorlogsvoering achterwege blijven. 
De vijftigjarige grootmeester Robert 
Crowley beweerde het Australisch kampi-
oenschap in 1998 te hebben verloren door 
het diepe decolleté van zijn opponent, de 
24-jarige Ngan Phan-Koshnitsky. Kuchen, 
telkens gaan verzitten, langdurig in het 
koffiekopje roeren, schaarse bovenkleding: 
een beetje computer laat het koud.

“Robert Crowley verliest 
het kampioenschap  
door het decolleté van 
zijn opponent”

  Topoverleg op het Max Euweplein  
in Amsterdam over de volgende zet
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DE WEG  
NAAR  
DE GROENE  
FABRIEK
“It’s not easy being green”, verzucht Kermit de Kikker 
aan het begin van zijn lied. De kleurkwelling slaat al 
zingend om in de ontdekking dat groen zo gek nog 
niet is: “I think it’s what I want to be”. Het benadert 
best aardig de stand van zaken in de energietransitie 
in de Nederlandse industrie.

TEKST MONIKA JAK  
BEELD ERNST BODE, GETTY IMAGES

DE ENERGIETRANSITIE  
IN DE INDUSTRIE

David
Smeulders
is hoogleraar energietechnologie 
aan de TU Eindhoven. Hij is lid van 
het landelijke topsectorbestuur TKI 
Gas, van het Nederlands Advies- en 
Evaluatieteam voor de Nederlandse 
nationale ‘topsector’ TKI Urban Energy 
en van de Wetenschappelijke Raad 
van de NERA, Netherlands Energy 
Research Alliance. Smeulders schuwt 
media-optredens niet. “Als mensen mij 
vragen, wil ik best mijn mening geven. 
Ik zie het als een van de taken van de 
wetenschap. Niet alleen maar theore-
tisch werk doen, maar ook proberen 
het uit te leggen.”

Hans  
Grünfeld 
is sinds 2000 directeur van de 
Vereniging voor Energie, Milieu 
en Water (VEMW) en als zodanig 
nationaal belangenbehartiger van de 
zakelijke energie- en watergebruikers. 
Grünfeld was betrokken bij de 
onderhandelingen voor het Nationaal 
Klimaatakkoord 2019 en het Energie-
akkoord van 2013. In 2020 adviseerde 
hij de minister van Economische Zaken 
en Klimaat over de infrastructurele 
implicaties van het Klimaatakkoord 
als lid van Taskforce Infrastructuur 
Klimaatakkoord Industrie (TIKI).

Floris  
Eigenhuis 
is de klimaatkandidaat van Volt, 
nummer 7 op de kieslijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 2021. 
Via de ambassade in Bulgarije en 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), werd hij 
programmasecretaris Omgevingswet 
bij gemeente De Ronde Venen en 
programmaondersteuner voor de  
Regionale Energiestrategie (RES) 
Amersfoort. Momenteel is hij  
projectmanager energietransitie bij 
de gemeente Baarn. Ondertussen 
probeert hij in Amersfoort een afdeling 
van Volt van de grond te krijgen.

“Heb je een eigen pand, gasgestookte 
ovens of een bestelbus? Dan krijg je te 
maken met aardgasvrij ondernemen, 
energiebesparing en zero-emissiezones 
in de binnensteden”, aldus beschrijft de 
Kamer van Koophandel de consequenties 
van het Klimaatakkoord voor bakkers. Nu 
krijgt de bakker dit vast wel voor de bakker, 
maar hoe zit het met de energie-intensieve 
industrie? 

De overgang van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen is allerminst 
een eenvoudige opgave voor de sector. 
Nederland wil in 2050 klimaatneutraal 
zijn. Tussendoel voor 2030 is een CO2- 

reductie van 49% ten opzichte van 1990. 
De Europese Unie heeft dat aangescherpt 
tot 55% reductie. Voor de Nederlandse 
industrie staat een reductie van 14,3 
megaton CO2 in de boeken. In 1990 was 
de uitstoot van de industrie 87 ton, in 2019 
56,7, goed voor 31% van de totale emissie. 
De opgave van de industrie is niet alleen 
absoluut groot, maar ook in vergelijking  
met de andere sectoren. 

“Green can be important like a mountain”, 
zingt Kermit. Maar die berg moet wel eerst 
worden verzet. De kikker lijkt te wachten op 
een kussende prinses. Drie experts blikken  
in vijf vragen vooruit op de afloop.
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#1  Hoe staat 
de Nederlandse 
industrie er  
nu voor?

Smeulders “We zijn net gestart en de 
wedstrijd is nog lang. Begin 2019 zei Hans 
de Boer (van 2014 tot 2020 voorzitter 
van VNO-NCW/red) in de richting van 
GroenLinks-voorman Jesse Klaver iets met 
deze strekking: 'De industrie is goed voor 
een kwart van de CO2-uitstoot, neemt 30% 
reductie voor haar rekening, krijgt maar 
één zesde van alle subsidies en investeert 
miljarden in de transitie; je moet niet zeuren'. 
Qua getallen is niet veel veranderd. Volgens 
het klimaatakkoord moet de industrie 14,3 
megaton reduceren; het grootste deel 
daarvan moet zij nog binnenhengelen. Dat 
moet wel starten nu. Veel laaghangend fruit 
is al makkelijk te oogsten. Begin eens met 
het isoleren van leidingen, afsluitingen en 
opslagtanks. Berekend is dat je daarmee 3 
megaton bespaart. Ik zou zeggen 'bedankt, 
die neem ik mee'. Reden dat het niet 
gebeurt is dat bedrijven meer geïnteresseerd 
zouden zijn in technische innovatie dan in 
simpele isolatie. Dat vindt men blijkbaar te 
gewoontjes.” 

Grünfeld “De meeste bedrijven  
hebben een transitieplan. Ze hebben ook 
gekeken naar de mogelijkheid samen te 
werken met de bedrijven in hun omgeving 
in de zogenoemde clusterplannen. Maar 
‘The proof of the pudding is in the eating’, 
zoals de Engelsen zeggen. De basis van 
onze industrie ligt in de jaren vijftig en 
zestig. Relatief oud dus. De installaties zijn 
wel geoptimaliseerd maar de basis-lay-out  
is inmiddels enkele decennia oud. Boven- 
dien hebben wij relatief veel industrie, 
die ook nog eens zwaar leunt op fossiele 
brandstof. Wij hebben een veel zwaardere 
opgave dan landen waar relatief minder of 
een jongere industrie is. In de uitvoering is 
nog een aantal forse barrières te slechten.”

Eigenhuis  “Uit recente cijfers van de 
NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, 
blijkt dat 92% van bijna 300 bedrijven in 
Nederland die onder het ETS (Emission 
Trading System/red) het Europees emissie-
handelssysteem vallen, onder de Europese 

  Windenergie bij de Eemshaven, 
Groningen
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Smeulders “De voorwaarden zijn niet 
helder. De industrie wil best. Die is op zich 
niet tegen een extra CO2-heffing bovenop 
de Europese regels. Maar dan moet 
duidelijk zijn óf die er gaat komen, wanneer, 
wat de heffing precies behelst enzovoort. 
Zolang de politiek daar maar over blijft 
delibereren, zou ik als industrie die stap ook 
niet zetten. Straks blijk je op het verkeerde 
paard te hebben gewed. Biomassa is daar 
een voorbeeld van. Bedrijven die geïnves-
teerd hebben in biomassaketels lopen het 
risico op het mislopen van de SDE++-sub-
sidie (Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie, waarmee bedrijven een 
vergoeding ontvangen per ton CO2-re-
ductie/red). Of zelfs dat ze belasting 
moeten betalen voor energieopwekking 
met biomassa. Ander heikel punt is CCS 
(Carbon Capture and Storage/red), het 
afvangen en opslaan van CO2. Als je naar 
de prijs kijkt, is het een van de goedkoopste 
opties. Van die 14,3 megaton reductie is  
9 megaton ingeboekt voor CCS. Dat vraagt 
dus om serieuze aanpak. Probleem is, waar 
slaan we het op? Op land gaat niet. Dat 
is in Barendrecht geprobeerd en mislukt. 
Er loopt nu een belangrijk project, Porthos 
voor opslag onder de Noordzee. Het is nog 
geen uitgemaakte zaak dat het gaat lukken. 
Verder speelt de ontwikkeling van techniek 
een rol. Elektrificeren boven de 600 graden, 
een belangrijk deel van de industriële warm-
tevraag, kan eenvoudigweg nog niet. Er is 
veel meer samenwerking nodig om vraag en 
aanbod af te stemmen. Warmtepompen zijn 

ook nog ongeschikt voor de hoge tempe-
ratuur warmtevraag 
in de industrie. Waterstof begint gelukkig 
van wal te komen door het Nationaal 
Groeifonds. Kernenergie moet ook op  
de agenda. Daar wordt nu veel te veel 
omheen gelopen. Wat verder gaat helpen, 
is als de industrie zich richt op circulariteit. 
Dan heb je automatisch een groot deel 
van de energietransitie te pakken. Laten 
we bijvoorbeeld niet alleen kijken hóe we 
dingen maken, maar ook wát we maken.  
De industrie produceert plastics, asfalt, 
staal, cement: aan het einde van de 
levensduur belanden die in de verbran-
dingsoven of op een afvalhoop. Dan komt 
de CO2 weer vrij.  Met beleid gericht op 
circulariteit, los je een groot deel van die 
problematiek op.”

Grünfeld “Voor de technologische 
omslag die noodzakelijk is voor de transitie 
moeten bedrijven gigantische investeringen 
doen. Dat doen ze alleen als daar een 
positieve businesscase aan ten grondslag 
ligt. Decarbonisatie, CO2 opslaan, groene 
waterstof; daarvoor geldt dat nu nog 
niet. Dat keren, vereist meer dan het 
verder uitbreiden van de SDE++-subsidie. 
Bovendien is die regeling zo ontwikkeld 
dat ze de goedkoopste opties als eerste 
stimuleert. Kostbare investeringen vallen 
per definitie buiten de prijzen. Andere 
belemmering is dat voor alle veranderingen 
infrastructuur nodig is. Waar netbeheerders 
en wij, als vertegenwoordigers van de 

benchmark presteren. Die stoten dus meer 
CO2 uit dan de 10% meest CO2-efficiënt 
presterende installaties in een bedrijfstak. 
Alleen de papierindustrie doet het beter, 
maar die stoten dan weer relatief weinig 
CO2 uit. Als het om de meerjarenafspraak 
over energie-efficiëntie gaat, inclusief 
bedrijven die niet onder het ETS vallen, 
zijn ook de doelstellingen niet gehaald. 
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid 
duurzame energie. De groei is het afge-
lopen jaar weliswaar enorm geweest,  
maar het is wat laat. De afspraak voor 
2020 was 14%; we hebben 11% van het 
finale energieverbruik gehaald. We lopen 
dus op alle fronten achter.”

#2  Wat zijn de 
belemmeringen  
in voortgang?

 Raffinaderij met olieopslagtanks
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industrie, behoefte aan hebben is dat de 
overheid verantwoordelijkheid neemt voor 
de ruimtelijke inpassing. En resultaatcom-
mitment geeft. Bij windmolenparken zie je 
dat er geen solide juridische basis onder de 
besluitvorming ligt. Dan hoeft maar iemand 
zijn vinger op te steken en de rechter haalt 
zo’n besluit onderuit. Terwijl we ervan op 
aan moeten kunnen, uiteraard met inacht-
neming van de belangen van alle betrokken 
partijen. Naarmate meer elektriciteit uit zon 
en wind komt, krijgen we meer momenten 
dat groene stroom weinig tot niets waard 
is. En zelfs geld kost. De industrie kan 
hierin een cruciale rol vervullen door extra 
elektriciteit te gebruiken. Het is eigenlijk 
een dienst die de industrie levert aan de 
samenleving, waar op dit moment een hoge 
boete op rust, door hogere netwerkkosten. 
Je kunt redeneren dat de industrie daarvoor 
een beloning zou moeten verdienen.”

Eigenhuis “Nederland is een dicht-
bevolkt land en we gebruiken ons land 
intensief. Dat levert fysiek beperkingen op, 
bijvoorbeeld voor de plaatsing van windtur-
bines. Maar het schort vooral aan duidelijke 
keuzes. Het vorige kabinet, Rutte III, zou 
het groenste kabinet ooit worden, maar zo 
groen is het niet gebleken. De keuzes zijn 
gematigd omwille van populariteit. Vrijblij-
vendheid, het overlaten aan de markt, werkt 
ook niet. Blijkbaar is toch een stok achter 
de deur nodig. De nationale CO2-heffing 
bijvoorbeeld, die is voor de eerste jaren 
verruimd vanwege de coronacrisis. Nu blijkt 
dat de schade voor de economie meevalt, 
zou ik zeggen ‘invoeren’. Dat geldt ook 
voor de kilometerheffing, de belasting op 
vliegtickets, kerosine en stookolie. Dat zijn 
in mijn ogen inkoppertjes die bij geleide-
lijke invoering geen mega-impact hebben 
op onze concurrentiepositie. Zeker niet 
met Europese afspraken hierover. Met de 
opbrengsten kunnen we op zoek gaan 
naar de beste plekken voor echt duurzame 
energiebronnen, het elektriciteitsnetwerk 
upgraden naar een smart grid-stelsel, 
bedrijven van goedkope leningen voorzien 
voor de omslag naar CO2-vrije manieren 
van produceren en de verduurzaming 
versnellen met innovaties, zoals getijden-
energie. Kernenergie hoort ook in het lijstje. 
Dat balletje wordt voortdurend opgegooid, 
maar daar blijft het bij. Terwijl kernenergie 
als toevoeging, bijvoorbeeld om daarmee 
paarse waterstof te produceren, Nederland 
én Europa een enorme verduurzamings-
boost kan geven. Door het economische 
systeem waarin wij zitten moet elke euro 
meer euro’s opleveren. Het natuurlijke 
kapitaal, biodiversiteit, een gezonde 
leefomgeving, die komen niet voor in de 
sommetjes. Net zomin in de prijzen van 
producten. Die weerspiegelen op geen 
enkele manier de ecologische impact.  
Dat moet ook veranderen.”

“Het schort vooral  
aan duidelijke keuzes, 
en de keuzes zijn 
gematigd omwille  
van populariteit”

#3  Wat betekent 
de rol van Europa 
in de Nederlandse 
industrietransitie?

Smeulders “Voor Nederland is Europa 
belangrijk, al was het maar omdat we aan 
de regels moeten voldoen. Ik vind wel dat 
we zelf een taak hebben. We moeten het 
hier zelf voor elkaar willen krijgen en dat 
naar Europa uitstralen. De houding van de 
industrie is nu te afwachtend. Ik hoor die 

te weinig. Ze zou een sterk, gezamenlijk 
standpunt naar voren moeten brengen.  
Een van de nieuwe regels in het EU-systeem 
bijvoorbeeld betreft de handelsbarrières om 
CO2-export te voorkomen. Ik denk dat dat 
niet gunstig is voor Nederland. Maar wat  
is de visie van de industrie daarop?  

  Zonne-energie voor de  
Shell-fabriek Moerdijk

25Transitietijdingen



Eigenhuis “Europa is vooral een vehikel 
om meer en beter samen te werken. Dat gaat 
nog niet goed genoeg. In Duitsland krijgen 
bewoners een vergoeding voor het wonen 
in de nabijheid van een windmolen. Iemand 
die in Oost-Nederland woont en op dezelfde 
afstand van een Duitse windturbine woont 
als zijn of haar Duitse buur, krijgt niks. Dat 
is scheef. Er moeten uniforme, grensover-
schrijdende regels komen. De energiemarkt 
moet ook over de landsgrenzen heen gaan. 
Als je op Europese schaal de Nederlandse 
import van Deense hernieuwbare energie 
meerekent, dan halen we onze nationale 
doelstelling wel. Raar, maar logisch. Landen 
zijn geen gesloten systemen. Europees is 
veel meer integratie nodig. Dat is natuurlijk 
lastig, met zoveel landen en verschillende 
belangen. Toch, dat weet ik uit ervaring, 
of het nu een gemeente, provincie, land 
of Europa is: de essentie van de discussie 
is altijd dezelfde. Het draait om het eigen 
belang, over gehoord willen worden en over 
kosten-baten. If you want go fast go alone, 
if you want go far go together. Die uitspraak 
hanteert onze voorzitter met regelmaat. 
Daar sluit ik mij bij aan.”

Ik zou zeggen ‘maak een eigen plan 
waarbij je zelf aangeeft wat je acceptabel 
vindt en onder welke voorwaarden’. Europa 
maakt het allemaal ook zo ingewikkeld. 
Ik ben meer voor simpele maatregelen. 
Ik begrijp wel dat het zo werkt, met alle 
lobbycircuits, maar wat meer tegengas 
zou helpen. Op het gebied van de energie-
transitie vind ik Europa overigens niet altijd 
realistisch. Om nou je doelstellingen te gaan 
verhogen terwijl de vorige al moeizaam 
haalbaar bleken. Ik vraag me dan af, is dat 
nou voor de eigen politieke bühne of zit 
daar realiteitsgehalte in? Als je té stoer gaat 
doen, kun je ook je troepen verliezen. Kijk 
eerst eens of je de huidige doelstellingen 
kunt halen. Dat is motiverender.”

Grünfeld “De output van onze industrie 
gaat voor het grootste deel over de lands-
grenzen heen. Het grootste deel daarvan 
eindigt ergens in Europa. Voor ons is van 
belang dat Europa zorgt voor een gelijk 
speelveld. Als wij maatregelen nemen die 
lonen bij een CO2-prijs van zeg € 50 per 
ton, terwijl de rest van Europa een CO2-prijs 
van € 20 hanteert, gaat dat niet werken. 
Europa moet er ook voor zorgen dat 
goedkope importen vanuit het buitenland 
de investeringen in duurzaamheid niet 
wegvagen op de markt. Ik heb bijvoorbeeld 
mijn twijfels over de uitvoerbaarheid van 
CBAM, het Carbon Border Adjustment 
Mechanism. De Europese Commissie wil 
daarmee koolstoflekkage tegengaan. 
Het idee is uitstekend, alleen de uitvoer-
baarheid is voor mij een vraagteken. Het 
is namelijk hels complex en er ontbreekt 
een belangrijk element. Als Nederlandse 
of Europese bedrijven gaan exporteren 
buiten de EU dan ondervinden ze een 
fors concurrentienadeel ten opzichte van 
bijvoorbeeld Aziatische of Amerikaanse 
bedrijven. Compensatie daarvoor ontbreekt 
in de plannen. Los van goede regelgeving, 
is er wat mij betreft nog een andere rol voor 
Europa weggelegd. Waar ik op hoop is dat 
Europa grote projecten gaat ontwikkelen 
en financieren van het kaliber van putting 
a man on the moon. Voor bijvoorbeeld de 
grote technologische doorbraken, zoals 
CO2-vrije waterstof. Op Europese schaal 
kunnen we gebruikmaken van elkaars 
kracht, kennis, logistiek enzovoort. Als ieder 
lidstaat dat apart gaat doen, weet je dat 
we het niet of niet op tijd gaan redden.”

“Als je té stoer gaat 
doen, kun je ook je 
troepen verliezen”

“Op Europese 
schaal kunnen we 
gebruikmaken van 
elkaars kracht, 
kennis en logistiek”
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#4  Zijn er kansen 
voor Nederland 
door de transitie?

als je relatief dicht bij elkaar zit, zoals hier. 
Compactheid, nabijheid, korte lijntjes, 
samenwerking: daar zitten de kansen.”

Grünfeld “Wij hebben echt een kans. 
Alleen al door onze ligging en logistieke 
infrastructuur. Denk aan onze gaswinnings-
structuur die we geschikt kunnen maken 
voor waterstof. Onze infrastructuur voor  
de kust, met pijpleidingen die inzetbaar  
zijn voor CO2 of waterstof en lege 
gasvelden voor opslag van CO2. Alleen al 
de waterstofambities van Duitsland zijn een 
formidabele kans voor Nederland. Wij zijn  
toch de levensader van de Duitse economie 
als het gaat om energie en grondstoffen.  
Wat Nederland ook kenmerkt is het  
gemak waarmee wij samenwerken. 
Bedrijven binnen clusters, tussen clusters, 
internationaal, met kennisinstellingen, 
overheden, zelfs met ngo’s. Ik kan je 
zeggen dat het buitenland daar echt met 
enige verbazing en vooral jaloezie naar 
kijkt. Verder hebben wij ervaring in slimme 
manieren van stimuleren en financieren.  
Wij zijn de uitvinders van de SDE++-re-
geling, die nu opgeld doet in heel Europa. 
Hoe we wind op zee regelen, zonder in een 
situatie van een eindeloos subsidie-infuus 
te komen, is een goed voorbeeld. Het zijn 
allemaal elementen die perspectief bieden. 
Als we dat op een slimme manier benutten, 
zie ik niet waarom Nederland niet alleen 
slaagt in de transitieopgave, maar deze  
ook weet om te zetten in een situatie die 
ons toekomstig verdienmodel veiligstelt.”

Eigenhuis “Nederland heeft enorme 
innovatiekracht, mensen met heel veel 
kennis, een gezond ondernemersklimaat 
en een goed functionerende rechtsstaat. 
Bovendien hebben wij geweldige bedrijven 
die wereldwijd een immense impact 
hebben. Wij moeten dat als Nederland 
gaan kanaliseren, samen optrekken en 
gewoon de dingen anders gaan doen. 
Randvoorwaarde is wel dat we echt, ook 
politiek, duidelijke keuzes maken en dat 
we impopulaire maatregelen niet schuwen. 
Daarvoor is moed en politiek leiderschap 
nodig. Bovendien is er ook geen weg meer 
terug. Ik ben overigens optimistisch. Ik weet 
zeker, als wij ergens voor kiezen, kunnen 
we het. Maar de duurzaamheidstransitie 
kan alleen met een integraal transitieplan 
succesvol en eerlijk verlopen.”

Smeulders “Wij hebben een intensieve 
industrie, produceren veel op een klein 
gebied. Daardoor hebben we alle facetten 
onder de knie. We zullen eerst moeten 
laten zien dat het bij ons werkt, maar als 
we dat eenmaal gedemonstreerd hebben, 
geeft het ons de mogelijkheid die kennis te 
exporteren. Nederland heeft ongelofelijk 
veel kennis. Bijvoorbeeld van boren in diepe 
wateren en in de ondergrond. Tot nu toe 
gebruikt voor olie en gas, maar dat is ook in 
te zetten voor geothermie. Sleutelwoord is 
samenwerking. In de industrie heerst hier en 
daar het not invented here-syndroom. Door 
over de sectoren heen te kijken, te gaan 
samenwerken met de academische wereld 
en trouwens ook met hbo’s en mbo’s kan de 
energietransitie versnellen. Kenmerkend voor 
Nederland is het fijnmazige distributienet. 
Onze gasinfrastructuur kun je koppelen aan 
waterstof. Maar ook ons netwerk in weg, 
water en spoor kunnen helpen. Waarom 
bijvoorbeeld warmte altijd vervoeren via 
een pijp? Misschien is het beter die warmte 
op te slaan in thermochemische materialen 
en het dan, als een soort warmtebatterij 
van A naar B te brengen. Dan kan alleen 

  Windenergie bij de Eemshaven, 
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DE CHEMIE VAN  
HET DAGELIJKS LEVEN
De omslag naar circulaire chemie zal geen 
huishouden overslaan. Een kijkje binnenshuis.

ALTIJD FRIS
Met zolen van rubber, vervaardigd uit 
butadieen. Meer en meer zolen van 
(lichtgewicht) sneakers  bestaan uit 
polyurethaan met basisgrondstoffen 
etheen, propeen en benzeen. 

DORSTLESSEND
Bruiswater in de bekende petfles. De 
chemische bouwstenen van dit soort 
flessen zijn paraxyleen en etheen. 
Gelukkig zijn deze flessen relatief 
eenvoudig te hergebruiken.

ONMISBAAR 
De behuizing van deze stofzuiger is  
van ABS, een veel gebruikt, hard 
plastic. De grondstoffen voor ABS zijn 
propeen, butadieen, etheen en 
benzeen.

PLOF! 
Dat komt door de voering van de bank. 
Onder meer polyurethaan uit tolueen, 
etheen en propeen zijn de grond-
stoffen voor het schuim. 

STEEDS ZUINIGER
Die elektrische auto’s. Dat komt onder 
meer doordat ze steeds lichter worden, 
omdat lichtgewicht kunststoffen metaal 
vervangen. Vaak is dat polypropeen.  
Dat kent zijn basis in propeen.

NIET MEER EENMALIG
En dus minder plastic in het milieu. Deze 
herbruikbare zakjes zijn van nylon. De 
basisstoffen voor nylon zijn benzeen en 
butadieen of propeen.
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IN DE MODE
In bijna in ieder kledingstuk zit het: 
polyester. Het maakt een shirtje slijtvast 
en stevig. Etheen en paraxyleen zijn 
de basischemicaliën voor polyester.



Chemie omringt ons dagelijks 
leven. De chemische industrie 
levert basischemicaliën etheen, 
propeen, butadieen, benzeen, 
tolueen en paraxyleen.  
De grondstoffen voor allerlei 
materialen en producten. Zonder 
die producten zou het leven er heel 
anders uitzien. De chemiesector 
begint aan een duurzame omslag. 
De overgang van fossiele bronnen 
naar duurzame en bio-grond-
stoffen. Naar schone productie- 
processen. En naar circulaire 
chemie door gebruikte kunststoffen 
opnieuw in te zetten als grondstof. 
Dat is een omvangrijke transitie,  
die reikt tot ieders huishouden.

Lees meer over de chemietransitie 
op Shell.nl/venster

STRAK IN DE LAK 
Een likje verf doet wonderen. Het geeft 
kleur en beschermt. Van etheen en 
zuurstof krijg je etheenoxide (EO). Dat 
is om te zetten in een oplosmiddel voor 
waterbasis muurverf. 

ENERGIE BESPAREN?  
Dan is isoleren een goede maatregel. 
Dat maakt het huis veel energiezuiniger. 
Isolatiemateriaal bestaat vaak uit opge-
blazen polystyreen, witte piepschuim 
bolletjes. De basis hiervan zijn benzeen 
en etheen.

HELDER ZICHT
Van benzeen en propeen kun je 
polycarbonaat maken. Dat is doorzichtig, 
slagvast plastic. Voor brillen bijvoorbeeld.

GEMAK DIENT DE MENS
Makkelijk schoon te houden. En ideaal 
voor vloerverwarming in een aardgasvrije 
woning, deze strakke pvc-vloer. Etheen 
is het basismateriaal voor pvc, ofwel 
polyvinylchloride. 

LEKKER LANG VERS
Onmisbaar in ieder huishouden, de 
welbekende huishoudfolie. Het basis- 
materiaal voor deze folie is etheen.

SCHONE HANDEN
Met etheen en zuurstof maak je etheen-
oxide, een basisbestanddeel van allerlei 
soorten shampoos en handzepen.

TEKST MATTHIJS TIMMERS   
BEELD HANS OOSTRUM
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Geef een olifant een jungle en de dikhuid 
legt een pad aan. Niet voor niets worden 
ze getypeerd als de ingenieurs en tuiniers 
van de jungle. Gemoedelijk doorstappend 
pletten ze de grond, vellen bomen, 
verspreiden zaden en maken zo ook de 
weg vrij voor een legioen andere dieren. 
Het pad dat ze maken, is altijd de kortste 
weg naar de eet- of drinkplaats. Kwestie 
van efficiënt met energie omgaan. 

Van nature is de mens niet anders. De 
kortste weg is de weg van de minste 
weerstand en dus de meest energiezuinige. 
Olifantenpaadjes, of mooier in het Engels 
desire lines, tonen van bovenaf als geogra-
fische graffiti. Kleine onverharde paadjes, 
afgesneden stroken en dwarsverbindingen 
- vaak door het gras. Ze lijken een resultaat 
van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar 
het is instinct. Als het natuurkundig principe 
van omlaag stromend water. 

De meeste landschapsarchitecten en 
planologen gaan eronder gebukt. Wat zo 
mooi leek op de tekentafel, het patroon van 
keurig aangelegde wandel- en fietspaden, 
valt in het echte leven zonder mededogen 
ten prooi aan afsnijden of domweg 
negeren. 

Hoge concentraties zie je bij treinsta-
tions, ziekenhuizen, kantoren en scholen. 
Daar is een verklaring voor. Zodra de 
bestemming in zicht is, berekent de 
menselijke routeplanner wat de kortste 
weg naar het einddoel is. Dan mag er 
nog zo’n mooi bestraat parcours liggen, 
als mensen doorhebben dat dit ze van 
de gewenste richting afduwt, komen ze in 
verzet. Vijftien wandelaars of fietsers zijn 
genoeg voor een eerste spoor. Dat heeft 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
op de nummers zestien en zeventien, en 

vervolgens is er geen houden meer aan. 
Behalve aan onnodige extra meters, 
hebben mensen ook een hekel aan haakse 
arrangementen. Het heet niet voor niets 
‘de hoek omlopen’: inefficiënt. En een 
flauw bochtje loopt gewoon lekkerder.
 
Omdat het een bak geld heeft gekost, 
de bruine strepen door het gras niet fraai 
ogen en hier en daar de verkeersveiligheid 
in het gedrang is, komen de bestuurlijke 
organen in actie. Met verwoede pogingen 
om het ongewenste gedrag te corrigeren. 
Met een hek, prikkeldraad, verbodsborden, 
een heg, greppel, dijk of ‘hinderpalen’, die 
hun naam eer aan proberen te doen. Het 
mag niet baten. De hindernissen worden 
in een mum van tijd vakkundig geslecht. 
Een enkele keer capituleren de autoriteiten 
en laten ze het ingesleten pad alsnog 
bestraten.

Op een aantal Amerikaanse universiteiten 
is dit juist de strategie. Nieuwe campus-
terreinen laten ze inzaaien met gras. 
Vervolgens mogen de studenten letterlijk de 
paden banen. De zo ontstane ‘wensroutes’ 
krijgen daarna een plaveisel. Sneeuw heeft 
een soortgelijk effect. Mensen zien de 
opgelegde routes niet en kiezen van nature 
hun eigen pad. Zoals dat eeuwenlang 
is gegaan. Een mens wil zijn eigen weg 
volgen. Geef hem eens ongelijk.

TEKST MONIKA JAK
BEELD JAN DIRK VAN DER BURG / DE BEELDUNIE

  Ze lijken een resultaat van burgerlijke 
ongehoorzaamheid, maar het is 
instinct. Als het natuurkundig principe 
van omlaag stromend water

Olifantenpaadjes

“De kortste weg 
is de weg van de 
minste weerstand 
en dus de meest 
energiezuinige”
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VAN OPGEDRONGEN 
ROUTES

NAAR
EIGEN KOERS
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SAMEN 
   BETAALBAAR
        VERSNELLEN   De winnaars van de New Energy 

Challenge van 2019

32 Shell Venster #4 — oktober 2021



EcoG is nu twee jaar verder. Het bedrijf 
ontwikkelt een besturingssysteem voor 
laadpalen dat opladers voor elektrische 
auto’s gebruiksvriendelijker maakt. Hiermee 
hoopt EcoG elektrisch rijden nog meer te 
stimuleren. Oprichter Manuel Kripp: “We 
bevinden ons nu op een zeer interessant 
punt, we willen ons bedrijf wereldwijd 
uitbreiden. Het doel is om tegen het einde 
van dit jaar in omvang te verdubbelen en  
de omzet te verdrievoudigen. Onze samen-
werking met Shell gaf ons het startpunt  
dat we nodig hadden om dit te bereiken.”

“Na het winnen van 
New Energy Challenge 
werd Shell zowel  
investeerder als klant” 

New Energy Challenge (NEC) is een 
jaarlijkse competitie voor jonge, innova-
tieve bedrijven uit Europa en Israël en 
vindt dit jaar voor de zesde keer plaats. 
Ondernemers met passie voor techniek 
én energietransitie brengen vernieuwende 
energiegerelateerde producten of diensten 
op de markt. De organisatie is in handen 
van Get in the Ring, Rockstart, Shell en 
Yes!Delft. 

Uitdaging
Niet alleen samenwerking kan de jonge 
bedrijven verder helpen. Shell kan ook klant 
worden. De Nederlandse start-up Asperitas 
won in 2018 de New Energy Challenge. Dit 
bedrijf ontwikkelt een nieuw soort vloeistof-
koelingsoplossing voor datacentra. Drie 
jaar later is Asperitas uitgegroeid tot een 
scale-up. Asperitas Business Development 

“Maak van je deelname een succes! Ongeacht waar je terechtkomt in de eindstrijd.” 
Zo luidt het advies van New Energy Challenge 2019-winnaar EcoG. Winnen was  
de kers op de taart voor dit nog jonge, Duitse bedrijf. Samen werken aan energie-
transitie is het uiteindelijke doel.

TEKST PATRICIA VAN SCHIE
BEELD ASPERITAS, ECOG

Manager Maikel Bouricius: “Na het  
winnen van New Energy Challenge werd 
Shell zowel investeerder als klant. Deze 
relatie is nog steeds sterk, en dat begon  
met het winnen van de uitdaging.”

Investeren of klant worden. Ingmar Ploemen 
is General Manager Product Development 
voor Shell’s zakelijke klanten en wil nog een 
stap verder gaan. “Samen met onze klanten 
willen we op zoek naar nieuwe producten 
en diensten die hen helpen te vergroenen. 

Investeringen in startende 
bedrijven zijn niet nieuw. En 
dit durfkapitaal, of Venture 
Capital (VC), is groeiende. 
Sinds 2010 nam de wereld-
wijde VC-financiering toe 
met maar liefst 550%, tot 
ruim 260 miljard euro per 
jaar. Ook in Nederland 
is die trend zichtbaar. In 
de eerste helft van 2021 
haalden Nederlandse 
start-ups 3,1 miljard euro op. 
Dit is evenveel als in 2019 en 
2020 samen. Een bijzondere 
categorie hierin is durfka-
pitaal van grote bedrijven. 
In de energie- en mobiliteits-
sector komt ongeveer 25% 
van de investeringen vanuit 
dit zogenoemde Corporate 
Venture Capital (CVC). Shell 
Ventures is zo’n CVC en is 
actief betrokken bij New 
Energy Challenge. 

Money, money, money
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Veel duurzame energie-oplossingen zijn 
duurder dan traditionele vormen van 
fossiele energie. De klant wil soms wel een 
meerprijs betalen, maar daar zit een grens 
aan. We moeten op zoek naar nieuwe 
trends en ontwikkelingen. Samen met jonge 
innovatieve bedrijven en onze klanten willen 
we betaalbaardere nieuwe groene energie- 
of mobiliteitsoplossingen ontwikkelen.” 

Vergroenen
Het thema van New Energy Challenge 
2021 speelt hierop in. De competitie staat 
dit jaar specifiek open voor start-ups en 
scale-ups die met hun product of dienst op 
een betaalbare manier CO2-uitstoot kunnen 
verminderen. Deelname biedt de onder-
nemers training en coaching om het bedrijf 
verder te ontwikkelen. Ploemen: “Deze 
New Energy Challenge biedt Shell een 
kans om in contact te komen met bedrijven 
waarmee wij onze klanten kunnen helpen 
vergroenen.”

11 start-ups en 11 scale-ups waren geselec-
teerd voor de virtuele voorrondes. In deze 
fase praatten de 22 bedrijven met Shell-ex-
perts over hun technologie en een mogelijke 
samenwerking. De finale biedt plaats aan 
tien bedrijven. Yes!Delft en Rockstart bege-
leiden de bedrijven met coachingsessies 
en gesprekken met technische experts en 
investeerders. En bereiden de ondernemers 
voor op de finale met pitch-trainingen.  
De Finals Day is 28 oktober 2021. 

Omarmen
Yes!Delft Managing Director Evert Jaap 
Lugt ziet meerwaarde wanneer grote 
bedrijven zoals Shell samen met de klant 
innovaties stimuleren. “Shell weet wat de 
klant wil. Een start-up ontwikkelt vaak vanuit 

de technologie. Grote bedrijven hebben 
veel meer kennis over de specifieke wensen 
van klanten en van de sector. Financiering 
is vaak niet de belemmering. Een wedstrijd 
zoals New Energy Challenge biedt Shell 
de kans een jong bedrijf te omarmen en 
hun propositie vorm te geven. Samen met 
de eindklant, het wereldwijde netwerk van 
Shell en de gezamenlijke kennis is er echt 
impact te maken.”  

De kennis en kunde van een start-up- of 
scale-up-team is wezenlijk anders dan 
dat van teams bij grote bedrijven. Elkaar 
vinden in die verschillen is een belangrijk 
onderdeel van het succes van de samen-
werking. “Dit is de reden waarom we 
de deelnemende teams tijdens dit soort 
wedstrijden vanaf de start één op één met 
de juiste mensen laten communiceren en 
met wie ze de samenwerking verkennen”, 
zegt Don Ritzen, Interim Managing Partner 
Energy Fund bij Rockstart. Rockstart 
begeleidt scale-ups tijdens New Energy 
Challenge. “Het is van belang dat de klant 
een open mentaliteit heeft en beseft dat 
het product misschien niet 100% klaar 
is, maar die verder kan kijken naar de 
positieve zakelijke impact dat het product 
kan realiseren als het klaar is. Dat is van 
cruciaal belang.”

Ten slotte heeft Graham Hodgson, 
Managing Director van NanoSUN en 
deelnemer in 2019 nog een advies voor de 
deelnemers. “Denk echt na over waarom je 
wilt deelnemen aan New Energy Challenge. 
Het winnen van het geld is zeker leuk, maar 
dat helpt niet direct bij het ontwikkelen van 
je bedrijf. Wat je nodig hebt zijn nieuwe 
contacten en inzichten van andere partijen. 
Dat is wat de Challenge biedt.” 

“Deze challenge  
biedt Shell een kans 
om in contact te 
komen met bedrijven 
die willen vergroenen”

  Shell Ventures investeerde in Asperitas. 
De innovatieve technologie van het 
bedrijf zorgt ervoor dat datacentra 
efficiënter, stiller en schoner opereren

  Manuel Kripp, EcoG: “Bepaal vooraf 
wat je uit je deelname wilt halen. Zo 
wordt het sowieso een succes”

De Finale
Benieuwd geworden  
naar de finalisten en  
hun technologieën?  
Kijk dan op de website  
newenergychallenge.com  
en meld je aan voor de 
online Finals Day op  
28 oktober 2021.
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Deze tien bedrijven staan in de finale  
van New Energy Challenge 2021

Neuville Grid Data (Groot-Brittannië)
Clarke Simmons, Matt Hanley, Chris Gentile, Jessica Francois  
& Maitreyee Dey
 Neuville Grid Data ontwikkelt een technologie voor een digitale 
infrastructuur, waardoor de elektriciteitssector haar prestaties kan 
verbeteren. Het bedrijf voorziet netbeheerders van gegevens om 
problemen met de stabiliteit van het net te verhelpen.

Everimpact (Groot-Brittannië)
Mathieu Carlier, Alain Retière & Jan Mattsson
 Everimpact helpt steden en industrieën hun uitstoot van broei-
kasgassen te meten, te verminderen en te monetariseren. Het bedrijf 
gebruikt Internet of Things-software die data, grondsensoren en 
AI-gegevens combineert en zo de CO2-voetafdruk van steden vaststelt. 
Steden kunnen hun energie-emissiereducties certificeren en klanten van 
koolstofcompensatie vinden via het platform van Everimpact.

FlexiDAO (Spanje/Nederland)
Alvaro Guzman, Simone Accornero, Grzegorz Bytniewsky  
& Joan Collell
 FlexiDAO biedt softwareoplossingen en advies om bedrijven te 
helpen hun koolstofvrije energiedoelstellingen te bereiken. Het bedrijf 
verzamelt certificaat- en meetgegevens van datahubs, certificaten, 
registers en netbeheerders om te controleren waar energie vandaan 
komt. FlexiDAO vergroot ook de geloofwaardigheid van energie- 
rapportages.

Teraloop (Finland)
Ted Ridgeway Watt
 Teraloop is een ontwikkelaar van technologie voor de opslag van 
elektrische energie. Deze technologie is schaalbaar en legt de nadruk 
op het snel opladen van EV's en gedistribueerde energiesystemen. 
Het systeem werkt in synergie met hernieuwbare energieopwekking. 
Dat zorgt voor een natuurlijke balans in vraag en aanbod. 

Zeigo (Groot-Brittannië)
Juan Pablo Cerda, Paul Massara & Laurent Segalen
 Zeigo is een klimaat-tech platform dat bedrijven die willen 
verduurzamen in contact brengt met producenten van hernieuwbare 
energie. Zeigo gebruikt gegevens en slimme technologie om de 
aankoop van schone energie makkelijker te maken. Ook helpt Zeigo 
bedrijven om de beste koolstofvrije oplossing te vinden voor hun 
energiebehoeften. 

Porous Liquid Technologies (Groot-Brittannië)
Tony Bastock
 Porous Liquid Technologies Ltd is een spin-off van Queen's 
University Belfast en de University of Liverpool met een ondersteu-
nende groep van ervaren zakelijke en technische medewerkers.  
Het bedrijf maakt gebruik van nieuwe Porous Liquid-technologie om 
CO2 te verminderen en te verwijderen uit naverbranding en biogas. 
Dit verkleint de koolstofvoetafdruk op een kostenefficiënte manier.

Coval Energy (Nederland)
Frank Schreurs
 Coval Ventures ontwikkelt oplossingen voor CO2-reductie en 
-benutting. CO2 gebruiken als grondstof in plaats van als afval-
product. Sinds de oprichting in 2015 heeft Coval twee technologie-
platformen ontwikkeld: Colyser en HyAPC. Het doel is deze twee 
platformen te commercialiseren tot een technologielicentiebedrijf.

Geyser Batteries (Finland)
Stefan Strohmayer
 Geyser Batteries biedt high-power energieopslag-oplossingen 
voor zwaar gebruik, gebaseerd op een nieuw, gepatenteerd 
elektrolyt gemaakt op waterbasis. Het hart van Geyser Batteries' 
innovatie ligt in de ECR (ElectroChemical Recuperator) technologie, 
een combinatie van een batterij en een supercondensator in één 
enkel elektrochemisch systeem.

 
Supercritical Solutions (Groot-Brittannië)
Luke Tan, Mike Russ, Gaiel Gobaille-Shaw & Matt Bird
 Supercritical ontwikkelt 's werelds eerste ultra-efficiënte hogedruk 
electrolyzer om waterstof en zuurstof te produceren vanuit water, 
zónder uitstoot. Door gebruik te maken van warmte en druk. Hiermee 
kan Supercritical groene waterstof leveren tegen de laagste prijs.

RIFT (Nederland)
Mark Verhagen
 RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) is opgericht om de  
energie-industrie te veranderen naar schone en circulaire energie. 
RIFT implementeert ijzerbrandstoftechnologie, die ijzerpoeder 
gebruikt als een medium voor energieopslag. Het bedrijf werkt aan 
de ontwikkeling van zijn eerste commerciële systeem in 2023.

SCALE-UPS START-UPS

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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TEKST ROB VAN ’T WEL 
BEELD ANP

De bakker, de melkboer en de groenteboer. 
Decennialang kwamen ze trouw aan huis 
om hun waar te verkopen. Met de opkomst 
van de auto, de koelkast en de supermarkt 
verdwenen eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig de thuisbezorgers in rap tempo uit 
het Nederlandse straatbeeld. Wat rest is de 
nostalgie van het praatje aan de deur.

Er was echter één thuisbezorger die het 
kerende tij probeerde te trotseren: de 
SRV-wagen. Opgericht in 1966 en met 
oorspronkelijk vooral melk en zuivel in de 
schappen wisten de wagens van Samen 
Rationeel Verkopen (SRV) langer stand 
te houden dan de concurrentie. Door het 
assortiment te vergroten tot dat van een 
gemiddelde campingwinkel, wist de krui-
denier op wielen langer dan de rest klanten 
te trekken: “Leve de man van de SRV van  
je hiep, hiep hiep, hoereee!”.

Maar uiteindelijk moesten ook de 
blauwwitte winkelwagens de strijd 
opgeven. Midden jaren zeventig reden 
door de Nederlandse wijken ruim 4.500 
SRV-bussen. In 1995 werd de verkoopketen 
opgeheven al rijden onder verschillende 
namen nog altijd enkele tientallen winkel-
wagens langs afgelegen plaatsen en 
bejaardentehuizen.

Heeft de supermarkt het thuiswinkelen 
daarmee van de weg gedrukt? Nee. 
Tegelijkertijd met de neergang van de 
SRV-wagen kwamen de eerste digitale 
systemen via de telefoon op de markt. De 
bekendste ervan is Viditel. Waarschijnlijk 
de eerste die daar brood in zag, was 
levensmiddelengroothandel Unigro die 
James Telesuper lanceerde. In 1989 telde 
de online thuisbezorger zo’n 300 vaste 
klanten. Albert Heijn nam het bedrijf  
over en veranderde de naam in Albert.nl. 

Het zijn tenen in het badwater. De echte 
doorbraak komt pas wanneer internet de 
rol van videotext-achtige diensten over-
neemt. En dan nog duurt het tot zeg zo’n 
tien jaar geleden dat online shoppen een 
grote vlucht neemt. In de slipstream van 
de bekende supermarktnamen gaan ook 
geheel nieuwe aanbieders - Picnic bijvoor-
beeld - de strijd om de thuiskopers aan. 

De covid-19-pandemie zorgt voor verdere 
groei van boodschappen aan huis, zo blijkt 
uit cijfers van GfK, Gesellschaft für Konsum-
forschung, een van oorsprong Duits markt-
onderzoeksinstituut. In mei 2020 is voor het 
eerst de barrière van vijf procent markt-
aandeel doorbroken. Dat was bijna een 
kwart hoger dan in dezelfde maand van 
het voorgaande jaar. Meer dan 260.000 
Nederlandse huishoudens hebben tijdens 
corona voor het eerst de boodschappen 
thuis laten komen. Zestig procent van de 
kopers is volgens de marktonderzoekers, 
mede door de toegenomen drukte, tegen 
problemen opgelopen door bijvoorbeeld 
niet beschikbare bezorgmomenten.

De marktanalisten verschillen van mening 
of de groei van het thuisbezorgen zal 
standhouden als covid-19 de wereld uit is, 
zeker nu flitsbezorgers zoals Getir, Flink 
en Gorillas aan de weg timmeren. De 
optimisten voorzien voor 2023 een groei 
tot tussen de 7 en 10% marktaandeel. De 
bakker, melkboer of groenteman aan huis 
is verdwenen, maar de boodschappen 
worden weer thuisbezorgd zoals vroeger.

SRV-wagen

  Daar komt de man met de SRV-wagen 
over de brug, met eieren, melk en fruit

“Leve de man van  
de SRV van je hiep,  
hiep hiep, hoereee!”
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Het begon allemaal met een biertje, zo’n 
zeven jaar geleden, in een restaurant in 
het Brabantse Valkenswaard. Het was een 
uur of tien in de avond en professor Bert 
Weckhuysen tafelde met zijn collega-pro-
fessor Ben Feringa, net als hijzelf schei-
kundige, nog wat na van een vergadering 
met diner. “Toen ontstond het idee”, weet 
Weckhuysen nog. ‘Als we dit morgen nog 
steeds een goed plan vinden, dan moeten 
we het gewoon gaan doen’, spraken zij 
af. Met het biertje nog in de hand, dat 
het voorbehoud van een ‘nachtje slapen’ 
logisch en verstandig maakte. Het plan 
bleef ook na een korte bedenkperiode 
overeind.

Feringa en Weckhuysen constateerden 
dat Nederland, weliswaar klein, over 
een bruisende chemiesector beschikt, 
met veel toonaangevende bedrijven. Ze 
constateerden ook dat de transitie naar 
een meer duurzame chemie zich nog 
moest voltrekken. ‘Als we nu eens het 
allerbeste wat we in Nederland op dit 
gebied hebben, zouden samenbrengen 
onder één virtueel dak’, filosofeerden ze. 
Met een intensieve samenwerking tussen 
bedrijfsleven en wetenschap is het mogelijk 
te werken aan het verduurzamen van 
grondstoffen voor de chemische industrie, 
aan schonere productieprocessen én aan 

TEKST MATTHIJS TIMMERS  
BEELD OLIVIER MIDDENDORP, ARC CBBC

TIJD VOOR 
NIEUWE CHEMIE 

Bert Weckhuysen
(1968, Aarschot, België) is 
Universiteits hoogleraar Katalyse, 
Energie en Duurzaamheid aan  
de Universiteit van Utrecht.  
Weckhuysen is tevens  
wetenschappelijk directeur van  
het consortium ARC CBBC.  

het vergroenen, verbeteren en circulair 
maken van producten en materialen.

Consortium van lange adem
De twee hoogleraren wilden niet alleen 
de knapste koppen verbinden, ze wilden 
eveneens een consortium van lange adem 
smeden. Weckhuysen: “Het klinkt preten-
tieus, maar wij waren niet geïnteresseerd 
in een kortetermijninjectie van een paar 
honderdduizend euro.” Voor vernieuwing 
in, of in feite het heruitvinden van de 
chemische industrie, tevens de slogan van 
het consortium, is een lange adem nodig. 
En dus ook een commitment voor de lange 

De chemiesector moet verduurzamen. De bollebozen  
van universiteiten en bedrijfsleven die voor de oplos-
singen van morgen kunnen zorgen, hebben zich 
verenigd in het consortium ARC CBBC. Een gesprek 
met wetenschappelijk directeur professor Bert 
Weckhuysen.
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termijn. Dat kregen ze. Shell was één van 
de eerste bedrijven die Weckhuysen en 
Feringa bezochten. Vervolgens hebben 
ook AkzoNobel, Nouryon en BASF zich 
voor een lange periode aan ARC CBBC 
verbonden. Datzelfde gold voor de 
universiteiten van Utrecht, Groningen en 
Eindhoven. Ook het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat, de Topsector 
Chemie en NWO (Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek/
red) sloten zich aan. 

Als de hoogleraar en wetenschappelijk 
directeur van ARC CBBC terugkijkt op 

het ontstaan van het consortium en het 
gevraagde commitment van de partners, 
dan hadden hij en Feringa wellicht nog 
gedurfder kunnen zijn in hun ambities, nog 
brutaler bijna. Maar, ARC CBBC is uitein-
delijk een consortium geworden waarin 
meer dan honderd miljoen euro omgaat, 
en dat internationaal aanzien heeft. “Dat  
is best uniek.”

Hijgende ceo’s buiten houden
Toen ARC CBBC in 2016 het levenslicht 
zag, zo’n twee jaar na het biertje in 
Brabant, stond het verduurzamen van  
de chemiesector wel op de agenda, maar 

“Als we dit morgen  
nog steeds een 
goed plan vinden, 
dan moeten we het 
gewoon gaan doen”

  In het lab in Utrecht werken PhD-studenten 
samen met het bedrijfsleven aan de 
chemische oplossingen van morgen
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zeker nog niet zo prominent als dat nu het 
geval is. “De noodzaak is nu veel gemakke-
lijker uit te leggen”, ervaart Weckhuysen. 
Met de maatschappelijke aandacht groeit 
ook het ongeduld in de samenleving. Het 
maakt de vraag relevant of de tijd die nodig 
is voor onderzoek nog wel beschikbaar is. 
“We willen allemaal gisteren, natuurlijk. We 
weten niet precies wat de tijdslijn is. Maar 
als je nu iets wilt veranderen, zul je over 
de kennis moeten beschikken. Dus dat we 
moeten investeren in onderzoek, is evident.”

“Doorbraken vragen tijd en ook vertrouwen”, 
licht Weckhuysen toe. “Als je écht wilt 
werken aan de uitdagingen van morgen, 
dan moet je niet worden opgejaagd door 
een hijgende ceo van een organisatie, of een 
ongeduldige decaan of rector.” 

Oplossingen komen weer op tafel
Weckhuysen geeft een voorbeeld van 
een van de gebieden waarop inmiddels 
onderzoek plaatsvindt: het vergroenen en 
verbeteren van coatings. “We kijken daarbij 
niet alleen naar hoe we de grondstoffen van 
die coatings kunnen verduurzamen, maar 
ook of we functies kunnen toevoegen aan 
de materialen. Stel nu dat een verf zichzelf 
kan reinigen. Zichzelf kan repareren. Of 
van kleur kan veranderen, al naar gelang 
je gemoed. Een zichzelf reparerende verf is 
ook duurzaam, die gaat veel langer mee. 
Concreet werken we in Utrecht bijvoorbeeld 
aan coatings die geurtjes in je huis kunnen 
opruimen.”

Naast deze out of the box-oplossingen 
richten de onderzoekers zich op andere 
onderwerpen rond duurzame energiepro-
ductie. Bijvoorbeeld het opschalen van effi-
ciënte waterstofproductie voor chemische 
productieprocessen. De zakkende prijzen 
voor elektriciteit maken het vergroenen van 
waterstof nu wél rendabel. “Opties die een 

Chitine, het bestanddeel van het skelet 
van dode krabjes, kreeftjes en andere 
schaaldieren. Nu dwarrelt het in de 
oceaan, maar het is goed te gebruiken 
als duurzame grondstof voor de chemie. 
Er is ook genoeg van.

De Oostenrijkse PhD-student Kordula 
Schnabl (26) maakt deel uit van het 
onderzoeksprogramma Coatings van 
ARC CBBC en onderzoekt of ze van 
deze duurzame bron coatings kan 
maken. Dat doet ze samen met Akzo 
Nobel. Ook Nouryon en BASF zijn 
betrokken, net als de universiteiten van 
Eindhoven, Groningen, Amsterdam, 
Wageningen en Twente. “Op zoek 
gaan naar nieuwe oplossingen, hoe 
je nieuwe dingen mogelijk maakt, dat 
wilde ik al van jongs of aan. Daarom 
ging ik chemie studeren.”

Dit project wekte de interesse 
van Schnabl, omdat de grondstof 
bio-based en kansrijk is. “Je vervuilt  
het milieu niet door het te gebruiken  
en in te zetten als bron voor de 
chemische industrie”, vertelt zij over  
de voor haar belangrijkste voorwaarde 
voor haar deelname aan het project. 
“Ik hou er ook van om multidisciplinair 

SCHAALDIERENVERF 
MAKEN

te werken. En aan onderwerpen die  
de potentie hebben voor toepassing  
in de praktijk.”

Het liefst morgen natuurlijk. Schnabl 
daarover: “Dat is het punt. Mensen 
willen meteen een oplossing als ze 
inzien dat iets een probleem is. Ze 
realiseren zich vaak niet dat het echt 
diep wetenschappelijk onderzoek vergt 
om die oplossingen te vinden. Je kunt 
niet binnen een jaar van nul naar dé 
oplossing. Het gaat stap voor stap.” 
Ze plaatst een kanttekening: geld en 
urgentie. “Als je iets snel wilt, dan moet 
je ook meer geld in onderzoek steken.” 

Op dit moment lukt het al om dunne 
films te produceren uit chitine. Het 
heeft nog niet de dikte van de 
beoogde verf, noch de gewenste 
kleur, of het plakkend vermogen, 
maar de vorderingen stemmen haar 
hoopvol. Wanneer het project klaar 
is? “Tja”, stelt Schnabl als weder-
vraag, “wanneer is een ontwikkeling 
afgerond? Er valt altijd wat te verbe-
teren. Er zijn zo veel bronnen, zo veel 
chemische processen, zo veel verschil-
lende coatings mogelijk: je bent dus 
nooit klaar!”

“In onderzoek moet je 
niet opgejaagd worden 
door een CEO die in je 
nek hijgt”
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aantal jaar geleden uitgesloten waren, 
komen nu weer op tafel. Dat zorgt voor 
nieuwe mogelijkheden.” 

Chemietransitie nog aan begin
De transitie van de energiesector is 
inmiddels gestart. “De chemiesector volgt  
in het kielzog, met horten en stoten”, ziet  
de hoogleraar: “We staan nog aan het 
begin. De grote maatschappelijke uitda-
gingen betekenen dat chemische professi-
onals op een heel nieuwe manier moeten 
gaan denken en werken.”

“Het is niet zo dat we simpelweg in plaats 
van ruwe olie duurzame grondstoffen of 
gerecycled plastic in een fabriek stoppen en 
dat het dan werkt. We moeten het verstan-
diger doen. Wij gaan nadenken over hoe 
we materialen in de toekomst willen gaan 
gebruiken. Ook de chemische processen 
moeten beter, efficiënter, schoner. Minder 
complex, met minder warmte en dus minder 
energie. We willen de raffinaderij van de 
toekomst bouwen. Maar hoe die er precies 
uit gaat zien, weet eigenlijk niemand.”

Kapitaal voor versnelling
De chemietransitie vraagt ook wat van 
overheid en maatschappij. “Zo moet er 
voldoende durfkapitaal beschikbaar komen 
om de transitie mogelijk te maken”, vindt 
Weckhuysen. “De overheid moet durven 
investeren in concurrerende technologieën, 
om uiteindelijk versnelling te realiseren.  
No matter what, je haalt er wat uit.” 
De parallel met de ontwikkeling van het 
coronavaccin is snel gelegd. “Door het 
durfkapitaal dat sommige landen hebben 
ingezet, zijn uiteindelijk meer goed 
werkende vaccins ontwikkeld dan aanvan-
kelijk gedacht. En dat op basis van weten-
schap die jaren ervoor al was ontwikkeld.”

De chemische industrie gaat over  
naar nieuwe en duurzame grond-
stoffen, maar in de tussentijd is het 
noodzaak ook transitie-oplossingen 
te vinden. Bijvoorbeeld het gebruik 
van gassen binnen de chemie. In de 
huidige productieprocessen komen veel 
gassen vrij, onder meer methaan. Nu 
vervliegt dat. Maar methaan is een 
molecuul waaruit heel wat chemische 
bouwstenen te produceren zijn. Van 
methaan kun je bijvoorbeeld tegelij-
kertijd benzeen en waterstof maken.

In één van de multilaterale onderzoeks-
programma’s van ARC CBBC werkt 
de Duitse PhD-student Sebastian 
Haben (28) van de Universiteit 
Utrecht samen met de TU Eindhoven, 
Shell en BASF. Zij zoeken manieren 
om eerdergenoemd chemische 
proces - voor het maken van benzeen 
en waterstof uit methaan - stabiel te 
maken. Én marktrijp. “Deze oplos-
singen dragen bij aan het terugdringen 
van de uitstoot van broeikasgassen. 
En zorgen voor meer efficiency in de 
chemiesector.”

Ook het chemische uitgangspunt 
is volgens Haben interessant. De 
conventionele manier om chemische 
bouwstenen te produceren, is door 
ruwe olie op te splitsen in verschillende 
chemicaliën. “Via deze manier, het 
gebruiken van methaan, bouw je als 
het ware de bouwstenen op. Het is 
beeldhouwen uit een groot stuk steen 
versus bouwen met lego. Veel minder 
afval, en dus minder milieubelastend.”
Over de status van het project zegt 
Haben: “Het is niet zo dat we de 
specifieke chemische reactie nog 
moeten leren begrijpen. We zijn 
verder dan dat, maar we zijn er nog 
niet. We moeten nog veel vragen 
beantwoorden.” Dit zijn fundamentele 
vragen, maar ook bedrijfsmatige 
vragen. ”Dat is het mooie van het 
samenwerken met het bedrijfsleven. 
Vertegenwoordigers van Shell en BASF 
bekijken het project vanuit een ander 

IETS NUTTIGS DOEN 
MET METHAAN

“We willen de 
raffinaderij van de 
toekomst bouwen,  
hoe die er precies 
uitziet weet niemand”

perspectief. Ze stellen dus ook andere 
vragen. In de onderzoekswereld kan 
ik een elegante oplossing hebben 
gevonden voor een bepaald probleem, 
maar dan komt de harde realiteit. Het 
kan te duur zijn, moeilijk toepasbaar 
of moeilijk op te schalen, of er is nog 
geen marktvraag. Soms krijg ik meer 
kritische vragen dan ik zou willen, maar 
die vragen zijn wel cruciaal. Daar leer 
ik van.” 

Andersom profiteert het bedrijfsleven 
van de specifieke kennis die de PhD-stu-
denten hebben ontwikkeld. Niet voor 
niets werken universiteiten en bedrijven 
zo vaak samen in de chemiesector. 
“Daarbij blijven de specialisten uit het 
bedrijfsleven nog steeds die onder-
zoeker zoals ze vroeger waren, toen 
ze studeerden”, merkt Haben. “Dat 
maakt het fijn samenwerken, je begrijpt 
elkaar.”

“Ik ben positief verrast door de tijd en 
de energie die deze specialisten in dit 
project steken. Ze hebben er nog een 
baan naast hé. En hebben klanten die 
ze morgen moeten bedienen. Het geeft 
voor mij aan dat de bedrijven het zeer 
serieus nemen. Dat het onderzoek niet 
een of andere pr-stunt is, maar echt iets 
gaat toevoegen aan de samenleving 
van de toekomst.”
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Wetgeving voor verandering
Tegelijkertijd is wetgeving nodig om de  
transitie op gang te brengen en te 
versnellen. En om nieuwe technieken te 
implementeren. Een heffing op CO2 is hier 
volgens Weckhuysen een mooi voorbeeld 
van. Als Nederlandse bedrijven een heffing 
moeten betalen op CO2-uitstoot, en er 
tegelijkertijd via importen goedkoop plastic 
vanuit China binnenkomt waarop geen 
CO2-heffing zit, dan is het moeilijk compe-
titief te blijven. Maar ook op het gebied van 
vergunningen. Kun je op een boorplatform 
een waterstoffabriek zetten? Mag je door 
oudere gasleidingen waterstof transpor-
teren? “Als wetgeving dit toelaat, worden 
veranderingen mogelijk. De weg naar een 
groenere chemie is dus per definitie discipli-
ne-overstijgend. Enkel chemici en ingenieurs 
zullen het niet kunnen oplossen.”

De juiste condities maken het eveneens 
mogelijk dat nieuwe samenwerkingsver-
banden ontstaan, zoals ARC CBBC, waarin 
verschillende wetenschappelijke disciplines 
aan elkaar zijn verbonden, in samenwerking 

ARC CBBC
Het Advanced Research Center 
Chemical Building Blocks 
Consortium (ARC CBBC) is een 
consortium van de Universi-
teiten van Groningen, Utrecht 
en Eindhoven en de bedrijven 
AkzoNobel, BASF, Nouryon 
en Shell in samenwerking met 
het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, de Topsector 
Chemie en NWO. Samen werken 
zij aan de duurzame transitie van 
de chemiesector. Dat gebeurt 
met wetenschappelijk onderzoek 
naar nieuwe materialen en 
coatings en duurzame produc-
tieketens en grondstoffen. Het 
consortium bestaat sinds 2016 en 
heeft de ambitie om Nederland 
dé proeftuin te laten zijn voor 
een duurzame chemiesector. 
ARC CBBC werkt aan bilaterale 
en multilaterale projecten. In 
het eerste geval werkt één 
universiteit samen met één bedrijf 
aan één onderzoeksproject. 
Bij multilaterale projecten zijn 
meerdere bedrijven en universi-
teiten betrokken. Dit zijn de meer 
fundamentele onderzoeken.

met het bedrijfsleven. Een win-winsituatie, 
aldus de wetenschappelijk directeur van 
ARC CBBC. “Wetenschap leert wat de 
relevante problemen en uitdagingen in het 
bedrijfsleven zijn. En het bedrijfsleven kan 
moeilijke en meer fundamentele vragen,  
die te ver staan van directe implementatie, 
niet alleen onderzoeken.”

Onwetend over verf
Bert Weckhuysen ondervindt het in de 
praktijk. “Ik wist niet veel van coatings en 
verven, maar door samen te werken met 
AkzoNobel inmiddels al wat meer. Hoe 
die producten in elkaar zitten, wat de 
uitdagingen zijn, hoe je nieuwe materialen 
maakt. Dat vond ik spannend om te leren. 
Ik, op mijn beurt, kon mijn kennis inbrengen. 
Met onze analytische technieken kunnen  
we heel dunne films maken en karakteri-
seren. Deze aanpak helpt bij het ontwik-
kelen van coatings die een extra functie 
krijgen als je er kunstlicht op schijnt. Dat 
is de toegevoegde waarde van samen-
werken.”

Professionals van morgen
Een andere grote, misschien wel de 
grootste, toegevoegde waarde van ARC 
CBBC is de nieuwe generatie chemische 
professionals die het consortium voort-
brengt. Talentvolle PhD-studenten van de 
betrokken universiteiten werken aan de 
noodzakelijk oplossingen van morgen. 
Weckhuysen ziet de toekomst van ARC 
CBBC daarom rooskleurig. “We zijn optimis-
tisch, want het onderwerp is superrelevant. 
En het wordt alleen maar relevanter. Wij 
moeten in staat zijn ook andere partijen te 
binden. Zo kunnen we ook in de toekomst 
een impuls blijven geven aan de verduur-
zaming van de chemiesector in Nederland. 
En daarbuiten.”  

“De ambitie is  
om Nederland  
dé proeftuin te  
laten zijn voor  
de duurzame 
chemiesector”

  PhD-student Sebastian Habe onderzoekt 
hoe hij het chemische proces voor het 
maken van benzeen en waterstof uit 
methaan stabiel en marktrijp kan maken
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“De ambitie is  
om Nederland  
dé proeftuin te  
laten zijn voor  
de duurzame 
chemiesector”

talkshows. In de landen om ons heen doen ze het niet beter 
of slechter dan wij, maar op televisie wordt er wel opvallend 
minder over gepraat en zeker minder kletspraat over verkocht.  

Zijn er dan geen dringende zaken die echt aanpak vereisen 
door een nieuwe regering? Uiteraard, en iedereen weet ook 
welke dat zijn. Het tekort aan huizen, het teveel aan stikstof en 
CO2, de verkleining van de landbouw, de verandering van het 
klimaat, de verbetering van het onderwijs, de betaalbaarheid 
van de zorg, de regeling van migratie en de versterking van 
defensie. De lijst is lang, lastig en duur. Er moeten plannen voor 
komen, misschien zelfs nieuwe ministeries voor worden ingericht. 
Daarvoor heb je steun nodig in de Tweede Kamer en dat lukt 
alleen met een stevig, nieuw regeerakkoord en een missionair 
kabinet. Omdat het met de economie zo goed gaat, is het niet 
nodig (herstel)plannen te maken. Er komt financieel juist ruimte 
voor de plannen op al die andere gebieden. De plotselinge en 
snelle verspreiding van het coronavirus in 2020 brak door alle 
bestaande plannen en verwachtingen heen en maakte directe 
actie nodig. Eerst in totale paniek, met veel wilde gebaren en 
een minister die meteen onderuit ging, later ondanks de nodige 
uitglijers toch beter in regie. Goede economische vooruitzichten 
en mooie vaccinatiecijfers, prachtig allemaal, maar het zou toch 
nog mooier zijn als een nieuw volwaardig kabinet de regerings-
verklaring aan het parlement kan voorleggen.

DOOR PAUL SCHNABEL

BETER ZONDER
REGERING?

De economie groeit als kool en tegen alle voorspellingen in  
is er vrijwel geen werkloosheid. Ook het aantal faillissementen  
blijft historisch laag. Alsjeblieft niet regeren dus, laat de 
onzichtbare hand van de economie maar ongestoord zijn  
zegenrijke werk doen.

Dat is toch wat te snel gezegd. Wie beter kijkt, ziet dat in België 
de federale regering nog maar een beperkt aantal taken heeft. 
Tijdens de eindeloze formatie van 2011 deden de regeringen 
van Vlaanderen en Wallonië gewoon hun werk. In 2021 heeft 
het niet-federale Nederland eigenlijk vooral te maken met een 
regering die doet of ze geen regering is. ‘Demissionair’ heet dat 
met een chic woord. Formeel houdt dit in dat het kabinet alleen 
nog doet wat noodzakelijk is. In de praktijk wordt dat onder 
Rutte III heel ruim uitgelegd. Er wordt behoorlijk doorgeregeerd. 
Inmiddels zelfs met nieuwe bewindspersonen, die nooit  
‘missionair’ zijn geweest.

Natuurlijk komt er een nieuwe regering, maar juist de eco- 
nomische voorspoed haalt bij de formatie de druk van de ketel. 
Het zou echt anders zijn als we nu met de verwachte 900.000 
werklozen zouden zitten, bedrijven en masse de deuren gingen 
sluiten en de staatsschuld boven de 500 miljard zou uitkomen. 
Dat is allemaal niet zo, er is zelfs alweer ruimte voor extra 
uitgaven in 2022. Wat de druk op de partijen in Den Haag ook 
vermindert, is het succes van de vaccinatiecampagne. Hoewel 
er veel mis is gegaan en er nog steeds van alles een beetje 
misgaat, is de covidpandemie in Nederland toch behoorlijk 
onder controle gekomen. Aan het eind van dit jaar zal mogelijk 
zo’n 85% van de bevolking volledig gevaccineerd zijn. Alle kans 
dat dit volgend jaar en de jaren daarna steeds weer herhaald 
zal moeten worden. Hopelijk gaat dat dan straks wel zonder 
boze demonstraties en oeverloze discussies iedere avond in de 

België vestigde tien jaar geleden een nieuw wereldrecord. Anderhalf jaar 
zonder regering en, zo viel toen te beluisteren, het gaat beter met het land  
dan ooit. In Nederland gaan we nu – half september – naar een half jaar 
zonder regering en verdomd, ook hier gaat het beter dan ooit. 

“Zelfs demissionair 
wordt er behoorlijk  
doorgeregeerd”
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