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Voorwoord

KOPGROEP
Wijsheid komt met de jaren. Zo’n vijf jaar geleden dacht ik dat het
transitietempo van de chemie achter zou lopen bij andere sectoren.
Natuurlijk zouden er wel stappen worden gezet om energieverbruik
en uitstoot van CO₂ te beperken, maar dat alles binnen de marges
van wat toen technologisch en commercieel haalbaar leek. Noem
het een plekje achter in het peloton.
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Kunststoffen
maken zonder
plasticberg

Dit nummer van Shell Venster richt zich op die versnelde transitie
in de chemie en petrochemie. Steekwoorden daarbij zijn circulariteit en schonere brandstoffen. Logisch want we moeten naar
een nieuwe, klimaatvriendelijke balans tussen milieubelasting
en welzijn. Plastic afval moet bijvoorbeeld de wereld uit, terwijl
we alle voordelen van kunststoffen niet kwijt willen.
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De circulaire
toekomst van
Shell Chemicals
Park Moerdijk

Maar deze chemisch technoloog, die dacht er kijk op te hebben
en iedere dag bezig is met energietransitie, had het destijds
mis. De wereld, de kansen en met name de ambities zijn in rap
tempo veranderd. En zo fietst de chemie onverwacht vooraan
mee in het peloton.
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Ik ben er trots op dat Shell Chemicals Park Moerdijk tot de koplopers in de chemie behoort. Deze zomer werden de plannen en
bijhorende investeringen bekend waarmee Moerdijk over tien jaar
netto geen CO₂ meer uitstoot. Site-manager Richard Zwinkels
vertelt in dit blad welke stappen er momenteel gezet worden.
Maar Shell is zeker niet de enige. In Limburg bijvoorbeeld is
er Brightlands, een samenwerking van onderwijsinstellingen en
chemiebedrijven. Zij proberen samen de circulariteit in de chemie
van nieuwe impulsen te voorzien. Hoe? Ook dat staat in dit
nummer te lezen.
Essentiële stappen in de energietransitie halen deze hectische
dagen zelden de voorpagina’s. Dat is begrijpelijk want er gebeuren
heel veel nare dingen waar je zorgen over kunt hebben. Zorgen
waar we mee aan de slag moeten. Maar tegelijkertijd ontneemt die
focus op vandaag en morgen ons een beetje het zicht op volgende
week, volgende maand, volgend jaar en zelfs verder. Als we de
wedstrijd willen winnen zullen we de juiste balans tussen al die
dringende werkelijkheden moeten vinden.
Ik wens u de juiste balans toe. En wijsheid.

Marjan van Loon
President-directeur
Shell Nederland
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KORT
SHELL NIEUWS

De chemie
van Brightlands
SHELL RONDT OVERNAME
SPRNG ENERGY AF

NIEUWE GASPRODUCTIE
IN BRITSE NOORDZEE
BG International, een dochteronderneming van Shell U.K.,
heeft de definitieve investeringsbeslissing (FID) genomen om
het Jackdaw-gasveld in de Britse Noordzee te ontwikkelen.
Jackdaw zal bestaan uit een onbemand platform, dat wordt
aangesloten op de bestaande Shearwater-gashub van Shell.
Dat heeft het energieconcern eind juni bekendgemaakt. Het
project zal naar verwachting rond 2025 gaan produceren.
De inschatting is dat het veld goed kan zijn voor zo’n 6%
van de verwachte Britse gasproductie in de Noordzee. Dat
is genoeg energie om 1,4 miljoen woningen te verwarmen.

WETENSCHAP BEDRIJVEN OP
HET TERREIN VAN CHEMELOT

Shell heeft de aangekondigde overname van Sprng Energy
afgerond. Dat heeft de onderneming begin augustus bekendgemaakt. Sprng Energy, opgericht in 2017 door Actis, is een
platform voor hernieuwbare energie gevestigd in Pune, India.
Het bedrijf ontwikkelt en beheert faciliteiten voor onder meer
zonne- en windparken, en infrastructuur. Door de deal verdrievoudigd de hernieuwbare capaciteit van Shell. De overname
helpt Shell de doelstelling te bereiken om tegen 2050 een
winstgevend energiebedrijf met netto-nul emissies te worden.

BEN VAN BEURDEN
TREEDT TERUG ALS CEO

MOGELIJKE DOORBRAAK
DUURZAME KEROSINE
Lufthansa en Shell hebben een overeenkomst getekend om
de levering van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF; Sustainable
Aviation Fuel) samen te onderzoeken. Indien de uitkomst positief
is, kan de levering van SAF al vanaf 2024 beginnen. Dat
hebben beide bedrijven begin augustus bekendgemaakt. Een
zevenjarige overeenkomst voorziet in een totaal volume van 1,8
miljoen ton (594 miljoen gallon). SAF is de tweede generatie
biobrandstof, gemaakt van natuurlijk afval, zoals frituurvet, en
het kan tot 50% worden bijgemengd met conventionele kerosine.

Shell heeft half september aangekondigd dat Ben van Beurden
eind 2022 terugtreedt als Chief Executive Officer (CEO).
Hij zal worden opgevolgd door Wael Sawan. Zijn benoeming
gaat in op 1 januari 2023, wanneer hij ook toetreedt tot de
Board of Directors. Ben van Beurden blijft tot 30 juni 2023
werkzaam als adviseur van het bestuur, waarna hij Shell
verlaat. Wael Sawan is momenteel de Director Integrated Gas,
Renewables and Energy Solutions en was eerder de Director
Upstream. Hij is gevestigd in Den Haag en is sinds drie jaar
lid van het Executive Committee (EC) van Shell. Hij is geboren
in Beiroet, Libanon, en heeft de dubbele Libanees-Canadese
nationaliteit. Wael Sawan groeide op in Dubai en behaalde
een master in Chemical Engineering aan de McGill University
in Montreal en een MBA aan de Harvard Business School.
Hij is getrouwd met Nicole en ze hebben drie zonen.

TEKST MATTHIJS TIMMERS
BEELD ROGER DOHMEN

Op industriecomplex Chemelot in Geleen ontmoeten
onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en industrie
elkaar. De samenwerking moet leiden tot de juiste
chemie voor de circulaire oplossingen van morgen.
Brightlands Chemelot Campus is hier de spil in.
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samenwerkt met een kluwen slimme
tech-bedrijven, start-ups, R&D-afdelingen
en kennisinstellingen. Én waar de link met
de industrie direct is gemaakt. Brightlands
heeft al tien jaar zijn plek gevonden op het
800 hectare omvangrijke Chemelot Industriepark, met haar naftakrakers, plastic- en
rubberfabrieken en andere procesindustrie,
met glimmend leidingwerk en schoorstenen
die tot de hoogste van Nederland behoren
en al decennia de herkenbare skyline
vormen voor de omwonenden in dit deel
van Zuid-Limburg.

Hoogleraar plasmachemie Gerard van
Rooij had graag met een flitsende anekdote
willen starten. Dat hij het direct ontdekte,
toen hij twee jaar het voormalige DSMlaboratorium binnenstapte: het glas-in-loodtafereel in de entree dat symbolisch perfect
bij zijn werk past.

“We zijn bezig
met de oplossingen
van 2050. Niet
van over een jaar”
— Gerard van Rooij

Dat was helaas niet zo, geeft hij besmuikt
lachend toe. Van Rooij moest op de
beeltenis gewezen worden: een vrouw met
elektrodes in haar handen en daartussen
een elektrische ontlading. Maar toen hij het
lichtspel van glas eenmaal zag en de link
met zijn onderzoek kon leggen, vond de
hoogleraar wel direct dat zijn vakgebied
voorbestemd was om hier, in dit gebouw,
te landen.

Kluwen van slimme bedrijven
In het voormalige DSM-laboratorium, net
voor de oorlog gebouwd, huist de afdeling
Circular Chemical Engineering van de
Universiteit Maastricht. Van Rooij is er
hoofd van en leidt de onderzoeken naar
hoe plasmachemie kan bijdragen aan een
CO2-vrije productie van waterstof, om zo de
chemische industrie te verduurzamen. Naast
Van Rooij’s onderzoeksteam zijn collegawetenschappers er bezig de recyclingsmogelijkheden van plastic te onderzoeken.

 e glas-in-lood ramen in het
D
voormalig DSM-laboratorium
stammen uit 1942 en zijn
van de hand van kunstenares
Gisèle d'Ailly-van Waterschoot
van der Gracht (1912-2013).

De beeltenis van de elektrode-dame in
de centrale hal is natuurlijk puur een
symbolische toevalligheid. De échte reden
om zijn afdeling hier te vestigen is dat de
bètafaculteit van de Universiteit Maastricht
onderdeel is van de Brightlands Chemelot
Campus; een plek waar de universiteit

Het chemische cluster moet, net als alle
andere chemieparken, verduurzamen.
Dat vraagt om schonere productieprocessen en het succesvol doormaken
van de transitie naar circulaire chemie.
De filosofie van Brightlands Chemelot
Campus: door onderzoek, onderwijs,
bedrijfsleven en industrie op één plek te
clusteren, ontstaat de juiste chemie om de
transitie te versnellen. De doelen zijn niet
mals: samenwerkende partijen willen van
Chemelot hét epicentrum van de circulaire
chemische industrie maken en als eerste
ter wereld geheel circulair zijn. En de
Brightlands Chemelot Campus is dé place
to be voor getalenteerde onderzoekers,
ingenieurs en ondernemers die innovaties
tot stand brengen en circulaire processen en
producten opschalen.

‘We doen hier andere dingen’
Gerard van Rooij merkt in de praktijk
dat een industriële omgeving voor een
wetenschapper inderdaad een ander type
onderzoek aanwakkert. Aan de TU Eindhoven, waar hij ook een deel van de week
werkt, doet Van Rooij meer fundamenteel
onderzoek naar moleculen. In Geleen
richt hij zich meer op het ontwikkelen van
reactorconcepten. Hij en zijn team zetten
door deze engineeringscomponent met hun
onderzoek een stap richting de daadwerkelijk toepassing: “We doen hier echt
andere dingen”, benadrukt de professor
plasmachemie.
Dat komt door nieuwe perspectieven die
Gerard van Rooij krijgt, anders dan de puur
wetenschappelijke. Economische, maatschappelijke en bedrijfskundige inzichten
geven hem de noodzakelijke realitycheck,
over bijvoorbeeld economische haal-

“Wij kunnen hier
dingen proberen
die in universitaire
laboratoria niet
mogen”
— Tom Buttersworth

baarheid van een wetenschappelijke
bevinding. “Externe factoren openen mijn
ogen. En dat is goed, we moeten onszelf
in onderzoek niet voor de gek houden wat
betreft realiteitszin.” Aan de andere kant
benadrukt Van Rooij: “Je kunt vrij eenvoudig
een onderzoek op marktrelevantie of kosten
kapot redeneren. Wij blijven wel wetenschappers; met ons onderzoek zijn
we bezig met de duurzame oplossingen
van, laten we zeggen, 2050. Niet van
over een jaar.” Hij wil maar zeggen: je
moet samenwerken om elkaar tegemoet
te komen, met partijen die alle gradaties
tussen fundamenteel onderzoek en
marktrijpe circulaire oplossingen vertegenwoordigen. “Dat werkt beter als je bij
elkaar op één plek zit. Je kunt niet alleen bij
elkaar naar binnen lopen, je wordt ook van
strategisch belang voor elkaar; als het met
de ander goed gaat, gaat het ook met ons
goed. En vice versa.”

Plasma-installatie aan het werk
De inrichting van de vleugel van het
laboratorium van Gerard van Rooij en zijn

afdeling Circular Chemical Engineering is
relatief nieuw, nog geen twee jaar oud.
Dat is te zien. Een rommel is het er niet.
Laten we zeggen dat de inhuizing nog
niet volledig is afgerond en er voldoende
ruimte over is om proefopstellingen op te
bouwen. In de hoek van een kamer wachten
zakken granulaat geduldig op onderzoek
naar plastic recycling. In de ruimte ernaast
moeten losse componenten samen nog een
werkende installatie worden. De vleugel
ademt innovatie en wetenschap; het is een
plek waar het denken niet stopt, en het werk
nooit af is. De eerste plasma-installatie van
het team van Van Rooij staat verdekt opgesteld om een hoek in de achterste kamer
van de vleugel, en draait.
Assistent-professor Tom Butterworth laat
met aanstekelijk enthousiasme zien hoe die
werkt. “Een soort magnetron is het, zoals
thuis, maar dan groter”, probeert hij de
opstelling voor een leek voorstelbaar te
maken. Met een enorme voeding erachter,
een glazen reageerbuis erin, een set
computers ernaast en een rijk besnoerd
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industriële schaal, maar het zijn ook geen
kleine lab-proeven. Eigenlijk het schaalniveau daartussen. Daarmee kom je dichter
bij de realiteit en word je geconfronteerd
met nieuwe uitdagingen. Zo vormen we de
brug tussen industrie en wetenschap.”

Over de Chemelot
Circular Hub
De Chemelot Circular Hub is een alliantie
van publieke en private instellingen op
en rond het chemiecluster van Chemelot.
Brightlands Chemelot Campus is een van
de deelnemers van deze hub. Chemelot
Circular Hub heeft als doel de chemietransitie naar een circulaire samenleving
te versnellen. Limburg positioneert zich
hierin als internationale spil voor de
circulaire economie en samenleving.

sensorensysteem eronder. Dat is allerminst
zoals thuis. Maar goed, over naar het
chemische proces. De glazen buis licht
roze op, een stroom die op een tornado
lijkt wordt zichtbaar; hier zijn duidelijk
moleculen in de weer. Vanuit methaan kan
met het juiste elektrische veld en de juiste
temperatuur plasma worden gevormd. Met
heel hoge temperaturen van soms meer
dan 10.000 graden Celsius. Met behulp
van de energie die door het plasma wordt
toegevoegd kan bijvoorbeeld waterstof
worden geproduceerd, zonder dat er CO2
vrijkomt. Onderzocht wordt of dit een
energie-efficiëntere manier is dan groene
waterstof met elektrolyse maken. Bij dit
onderzoeksproject zijn naast de Universiteit
Maastricht ook andere organisaties van de
Campus betrokken, zoals OCI, Sabic en
NWO-Differ.

Meanderende paadjes

“Circulariteit mag
niet het onderwerp
aan het einde van
de vergadering zijn”
— Jo Peters

Tom Butterworth houdt van deze werkomgeving, z’n lab met de procesindustrie om
de hoek. Hij voelt zich er thuis. “Ik leer veel
van de procesingenieurs die hier op de site
werken, over hoe bepaalde fabrieksinstallaties functioneren, over belemmeringen,
en de kansen voor ons onderzoek.” Ook
een voordeel van de industriële nabijheid:
“Wij kunnen hier dingen proberen die in
de meeste universitaire laboratoria niet
mogen. Dankzij de industriële setting en de
professionele veiligheidscultuur kunnen we
grotere proefopstellingen maken en gevaarlijkere reacties op een verantwoorde wijze
uitvoeren. Onze opstellingen hebben geen

Tijdens zijn lunchpauzes wandelt Butterworth geregeld over de meanderende
paadjes van de site. Het liefst kiest hij iedere
keer een nieuwe route, de onderzoeker,
langs fabrieken, laboratoria, bedrijven
en het centrale campusgebouw. Hoewel
spontane ontmoetingen tussen verschillende
disciplines altijd op de loer liggen, is van
een continue kruisbestuiving van ideeën en
inspiratie tussen wetenschap en industrie
volgens Butterworth geen sprake. De
assistent-professor geeft toe dat er dagen
voorbijgaan dat hij vooral met ‘zijn eigen
werk’ bezig is, en met de deur dicht z’n
hoofd breekt over het plasma-onderzoek,
zonder invloeden van buitenaf.

Versneller van de transitie
Even verderop, in het restaurant van het
centrale gebouw van de Brightlands
Chemelot Campus schudt Jo Peters
handen van bekenden. Hij was jarenlang
(2005 - 2011) de baas van het Shell-lab
in Amsterdam, nu de Energy Transition
Campus. Sinds kort is Peters boegbeeld van
de zogenoemde Chemelot Circular Hub.
Hij maakt de beweging van het opzetten
van een paraplu. Want zo ziet hij deze
hub, als paraplu waaronder alle circulaire
activiteiten en instellingen op het industriepark Chemelot vallen, dus ook die van
de Brightlands Chemelot Campus. Provincie
Limburg en de gemeente Sittard-Geleen zijn
eveneens deelnemer van de hub.
De Chemelot Circular Hub is bedoeld om
Chemelot ook buiten de grenzen van de
Limburgse site meer slagkracht te geven, en
circulaire chemie in de volgende versnelling
te brengen. Omdat Peters zich bijna zijn
hele loopbaan heeft ingezet om de olie- en
gasindustrie “niet als slachtoffer, maar als
deelnemer” onderdeel te laten zijn van de
energietransitie, heeft hij deze verbindende
ambassadeursrol op zich genomen.
Het is ook een beetje thuiskomen voor
Peters, geboren in Roermond, om de hoek
haast. “Ik kan hier in het restaurant gewoon

met oneliners als: Our chimneys will eat
waste for breakfast. De ramen van het
gebouw zijn met ‘Next Ten’ bestickerd,
waarmee ambitieus het volgende
decennium van het succesconcept van
Brightlands wordt ingeluid. “Wij moeten
ervoor zorgen dat premier Rutte dit ook
weet, dat ze ons in de Malietoren – bij
VNO-NCW – kennen en dat we door
samen te werken meer bereiken, beleid
kunnen beïnvloeden en hinderende weten regelgeving uit de weg kunnen ruimen.”

“Wij zijn de oorzaak
van de problemen
met plastic, niet het
materiaal zelf”
— Ruben Demets

dialect praten”, lacht hij. Dan serieus. Dit
gegeven legt wat hem betreft precies de
vinger op de zere plek voor de campus:
de afstand tot Den Haag, de randstad,
tot Brussel en de beleidsbepalers is groot.
Te groot, vooral ook psychologisch. Het
woord Calimero neemt Peters liever niet in
de mond, maar de borst mag in Limburg
best wat meer vooruit. Hij mag het zeggen,
als Limburger. “Ik ben enorm onder de
indruk van wat hier gebeurt. Het is hier
net Shell Moerdijk. Plus Shell Amsterdam
en Rijswijk. Plus allemaal slimme tech- en
kennisbedrijven. Op één plek. Dat is uniek,
een ongelooflijk mooie site is het.” En dan
te bedenken dat zijn oom hier nog in de
mijnen werkte, hakkend naar kolen. Wat
een transities heeft dit gebied de afgelopen
decennia doorgemaakt. Aan Jo Peters de
taak om ook in Den Haag uit te leggen
dat de aanstaande circulaire chemietransitie cruciaal is. En dat Geleen hier het
middelpunt van is. “Met de chemietransitie
staan we nu waar de energietransitie tien
jaar geleden stond. Circulariteit in chemie
mag niet langer het onderwerp aan einde
van de vergadering zijn. Het moet meer
tractie krijgen.”

Afval als ontbijt
Aan de uitstraling op de Brightlands
Chemelot Campus zelf ligt het niet. De
hoofdentree van het campusgebouw is
een futuristische belevenis, waar innovatieve
plastic oplossingen als trofeeën in prijzenkasten staan opgesteld. Op beeldschermen
draaien snelle promotiefilms die afsluiten

Een voorbeeld: wat Peters betreft is er
nog veel te verbeteren aan de einde
afval-criteria voor kunststoffen, om
gebruikte soorten plastic de status van
nieuwe grondstoffen te geven, zodat
chemische en mechanische recycling
ervan ruim baan krijgt.

Relevant en urgent
Ja, plastic, verzucht postdoctoraal onderzoeker Ruben Demets, weer terug in het
laboratorium van de afdeling Circular
Chemical Engineering in het voormalige
DSM-laboratorium. Hij haalt zijn hand
door een zak granulaat. Maatschappelijk
wordt er veel tegen geageerd, merkt hij.
“Feitelijk is het een materiaal met een hoop
goede eigenschappen. Het is alleen de
manier waarop wij er als maatschappij
mee omgaan. Wij zijn de oorzaak van de
problemen met plastic, niet het materiaal
zelf”, verdedigt hij ‘zijn’ kunststof.
Demets doet onderzoek naar de kwaliteit
van plastic als het is samengesteld uit
verschillende ‘recyclaten’. Als je verschillende stromen mechanisch recycleert, hoe
kwalitatief hoogwaardig wordt dit nieuwe
kunststof dan? Bij iedere verhouding, bij elke
samenstelling verschilt dit. Op een bureau
tegen de wand van de onderzoeksruimte
ondergaan verschillende staven plastic een
trekproef. Het is wachten tot ze breken.
Net als Gerard van Rooij en Tom Butterworth heeft ook Demets het voordeel dat
hij in zijn onderzoeken groot kan denken;
hij hoeft niet alles op microschaal te
ontdekken. In een loods aan de overzijde
van zijn lab heeft Demets de beschikking
over een complete pilotschaal sorteer- en
waslijn van CHILL (Chemelot Innovation
and Learning Labs), eveneens een
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	Portret van Giotto
di Bondone, Italiaanse
schilder en architect,
gegraveerd op een
koperplaat door
Nicolas de Larmessin
uit het boek Académie
des Sciences et
des Arts van Isaac
Bullart, uitgegeven in
Amsterdam in 1682.

Over Brightlands
Chemelot Campus
Brightlands Chemelot Campus is een van
de vier innovatiecampussen in Limburg
waar onderzoekers, studenten en ondernemers samen werken aan de chemie
van de toekomst, zoals hoogwaardige
materialen, duurzame chemische productieprocessen en biomedische innovaties.
Op de Brightlands Chemelot Campus
werken bij de meer 100 bedrijven en
kennisinstellingen zo’n 3.000 kenniswerkers en 1.000 studenten. Brightlands
Chemelot Campus is gevestigd op het
Chemelot Industriepark in Geleen.
Gezamenlijk vormen ze een van de
grootste onderzoeks- en industriële
chemielocaties in Europa.

“Het is hier net Shell Moerdijk. Plus Shell Amsterdam
en Rijswijk. Plus allemaal slimme tech- en kennisbedrijven. Op één plek. Dat is uniek.”
samenwerkingspartner op de Brightlands
Chemelot Campus. Ook een plastic
extruder, een machine om kunststof mechanisch te recyclen, wordt opgebouwd.
Hiermee kan hij experimenten doen met
verschillende soorten gebruikte hard plastic,
zoals de afschreven Maxi Cosi’s, kapotte
sleetjes en wasmanden die in big bags
zijn aangeleverd.
Demets zet een groene helm en veiligheidsbril op en loopt de installaties langs.
Boven het geluid van de machines en de
galmende radio doceert hij: “Hier wordt het
plastic afval ontdaan van andere materialen. Dan wordt het gescheiden in fracties,
vervolgens gewassen en gedroogd en dient
een zuivere stroom als voer voor de plastic
extruder. Die kan het weer terugbrengen
naar plastic voor nieuwe producten.” Dan
is de cirkel rond.

Uiteraard. Demets knikt. Vanzelfsprekend
wil hij met zijn onderzoeken meehelpen aan
het oplossen van het plastic afvalprobleem.
En een bijdrage leveren aan de transitie van
de chemische industrie. “Het is zo’n relevant
en urgent thema om hier onderzoek naar te
doen”, vindt de onderzoeker. Hij, professor
Van Rooij, onderzoeker Butterworth,
ambassadeur Peters en waarschijnlijk vele
andere campusbewoners delen allen het
maatschappelijk en ecologisch engagement
als drijfveer voor hun werk. In 2050 eten de
fabrieken hier op de achtergrond hopelijk
allemaal plastic afval als ontbijt.

“Het is een plek waar
het denken niet stopt,
en het werk nooit af is”

IN DE
BEPERKING
TOONT
ZICH DE
MEESTER

TEKST MONIKA JAK
BEELD GETTY IMAGES

“Dit is meer dan genoeg”, antwoordt schilder
Giotto de verbaasde bode, terwijl hij de tekening
overhandigt voor paus Benedictus XI. In de zoektocht naar een kandidaat voor het verfraaien van
de Sint-Pieter, stuurt Zijne Heiligheid een hoveling
het land in om proeven van bekwaamheid op te
halen bij kunstenaars. Eenmaal in Florence klopt
de bode aan bij de renaissancekunstenaar Giotto
di Bondone (1267-1337) en licht zijn missie toe.
Giotto neemt een vel papier, doopt een penseel
in rode verf en zet in één behendige beweging
een perfecte cirkel op papier. “Daar hebt u uw
tekening”, zegt Giotto grijzend. “Stuur deze maar
met de andere mee en u zult zien of het begrepen
wordt of niet.”
De gezant verlaat de werkplaats met het gevoel
volstrekt in de maling te zijn genomen. Terug in
Rome vertelt hij hoe Giotto de cirkel maakte: in
één strook, zonder kompas. De paus ziet direct
hoeveel beter Giotto is dan de andere schilders

Benedictus gunt hem behalve een opdracht,
zeshonderd gouddukaten en zoveel andere
gunsten dat heel Italië erover spreekt, zo tekent
kunsthistoricus Giorgio Vasari op in zijn boek
over de levens van Italiaanse kunstenaars.
Iets tot in de finesse in de vingers hebben kan
lonen, maar geeft vooral voldoening. De Zweedse
psycholoog K. Anders Ericsson kwam begin deze
eeuw tot de conclusie dat iedereen een expert
kan worden in iets, mits je er 10.000 uur training
in stopt: grofweg 20 uur per week en dat 10 jaar
lang. Dat ijzeren discipline gevoel voor humor
niet uitsluit, bewijst dezelfde Giotto. Volgens
Vasari is hij de lelijkste man van Florence en dat
geldt evenzeer voor zijn kinderen. Als Dante,
waarmee Giotto bevriend is, hem vraagt hoe
het toch mogelijk is dat een man die zulke
mooie afbeeldingen schildert zulke lelijke
kinderen heeft, antwoordt Giotto: “Het was
donker toen ik ze maakte.”
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Actueel

	Shell wil haar processen gaan
verhitten met behulp van
waterstof. Bij de verbranding
daarvan komt geen CO2 vrij.

	De locatie Moerdijk waar
Shell basischemicaliën
produceert. Het bedrijf
gaat hier ook producten
maken die bijdragen aan de
energietransitie. Hierdoor zal
het aantal fabrieken op de
locatie verdubbelen.

METAMORFOSE
VAN MOERDIJK
NAAR NETTO NUL CO2 EN CIRCULAIR

TEKST ERIK TE ROLLER
BEELD ERNST BODE, GETTY IMAGES

De CO2-uitstoot in tien jaar naar netto nul, een circulair systeem voor plastic
en nieuwe producten die helpen bij de energietransitie. Aan ambities ontbreekt
het zeker niet in Moerdijk. Aan de wil om ze te realiseren evenmin. Site-manager
Richard Zwinkels en Business Opportunity Manager Paul de Hoog doen de
plannen uit de doeken.
Sinds begin jaren 70 produceert Shell in
Moerdijk enkele miljoenen tonnen basischemicaliën per jaar. Andere bedrijven
maken daar allerlei producten van, zoals
verpakkingen, kleding, matrassen, lichtgewicht materialen voor auto’s en vliegtuigen,
zonnepanelen en windmolens. Veel van die
producten helpen om energie te besparen.
Dat neemt niet weg, dat de basischemicaliën in Moerdijk voortaan gemaakt
moeten gaan worden op een manier
die voor het milieu minder belastend is.

Daarvoor ondergaat Shell Chemicals Park
Moerdijk de komende tien jaar een ingrijpende metamorfose, waardoor het bedrijf
over tien jaar netto geen CO2 meer uitstoot.
“We gaan drie dingen doen”, zegt Richard
Zwinkels, site-manager van Shell Chemicals
Park Moerdijk. “Ten eerste gaan we de
CO2-uitstoot in tien jaar naar netto nul
trekken. Daarnaast gaan we het mogelijk
maken om met chemische recycling van
oud plastic nieuw plastic te maken. Op die

plaats van met restgassen op een temperatuur van 900 graden Celsius te houden.
De restgassen kunnen we dan omzetten
in synthesegas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, waarvan je weer
allerlei chemische producten kunt maken.
Daar komt geen CO2 meer bij vrij”, legt
Zwinkels uit.

manier helpen we een circulair systeem
voor plastic van de grond, net zoals dit al
bestaat voor glas en papier. En ten derde
gaan we nieuwe producten maken die
bijdragen aan de energietransitie in de
maatschappij.”

Van schone brandstof naar nul CO2
Het petrochemiecomplex van Shell aan
het Hollandsch Diep bij Moerdijk stoot
nu nog 2,5 miljoen ton CO2 per jaar uit,
dat is ongeveer 1,5% van de Nederlandse

CO2-uitstoot. Over tien jaar moet dit netto
0% zijn. De grootste klapper op de reductie
verwacht Shell Moerdijk in 2028 te kunnen
maken als de investering in een waterstoffabriek in Moerdijk doorgaat. Dan worden
de restgassen die vrijkomen bij het kraken
van nafta tot basischemicaliën niet meer
voor verhitting van het proces gebruikt,
maar omgezet in waterstof en CO2. De
waterstof dient dan als schone brandstof
voor de verhitting van het proces, terwijl de
koolstofdioxide na afvang per pijpleiding
wordt opgeslagen in lege gasvelden in de
Noordzee-bodem.
Zwinkels ziet dit als een mogelijke tussenoplossing. “Op een gegeven moment zal
er bij onze bedrijfsvoering geen CO2 meer
vrijkomen. Samen met branchegenoot Dow
kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om de kraker met elektriciteit in

Een andere stap om de CO2-uitstoot
omlaag te brengen komt voort uit de modernisering van de krakerfornuizen, waarmee
Shell Moerdijk in 2020 is begonnen. De
16 oudste krakerfornuizen maken plaats
voor 8 fornuizen met in totaal evenveel
capaciteit. Die zijn efficiënter, waardoor
de CO2-uitstoot van het chemiecomplex
met ongeveer 10% daalt.
Ook is Shell Moerdijk bezig zijn productieprocessen stap voor stap te elektrificeren.
Zo is in 2019 een stoomturbine van bijna
50 jaar oud, die een compressor aandrijft,
vervangen door een elektromotor. Het
verstoken van gas om stoom te maken voor
de turbine is niet meer nodig. Dat scheelt
weer CO2-uitstoot. En de motor is nog een
stuk efficiënter ook.
De elektromotor kan draaien op stroom
van bijvoorbeeld het zonnepark van Shell
Moerdijk. Die verbruikt dan een deel van
het vermogen van het zonnepark, dat op

zonnige dagen piekt tot bijna 30 megawatt.
Meer groene stroom moet via de kabel van
het net komen. Zwinkels is met netbeheerder
Tennet in gesprek over een uitbreiding van
de innamecapaciteit van stroom via een
ondergrondse kabel. Die moet in 2025
beschikbaar zijn voor de verdere elektrificatie van de processen en geplande
nieuwe fabrieken.

Chemische recycling plastic
Daarnaast investeert Shell Moerdijk in de
chemische recycling van plastic en slaat
daarmee drie vliegen in één klap: het
draagt ertoe bij dat er minder plastic uit
de vuilnisbak in de verbrandingsoven komt,
dat er minder fossiele grondstoffen nodig
zijn om nieuw plastic te maken en het helpt
de CO2-uitstoot in Nederland en elders
te verminderen. Immers bijna twee derde
van het kunststofafval in Nederland eindigt
nu nog in vuilverbrandingsinstallaties. Dat
levert weliswaar energie op, maar ook
CO2-uitstoot.
In Nederland belandt volgens cijfers van
Plastics Europe, de Europese koepel van
kunststoffabrikanten, rond een miljoen ton
kunststoffen per jaar in de afvalbak. Hiervan
wordt 45% mechanisch gerecycled, dat wil
zeggen versnipperd, gewassen, gesorteerd
en weer ingezet voor een beperkt aantal
toepassingen. De rest gaat richting verbran-
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Actueel

	Site-manager Richard Zwinkels:
“Op een gegeven moment zal
er bij onze bedrijfsvoering geen
CO2 meer vrijkomen".

KLANTEN WILLEN
‘ZERO FOSSIL’

	Zestien oude fornuizen van de
kraakinstallatie worden vervangen
door acht nieuwe. Deze ringkraan
kwam speciaal voor het Skyline
project in maar liefst honderd
containers naar Moerdijk. Het is
een van de grootste kranen ter
wereld en had een opbouwtijd
van vier weken.

dingsinstallaties. Met behulp van chemische
recycling is het mogelijk een groot deel van
die rest alsnog te recyclen via pyrolyse.
Daarbij wordt het plastic afval verhit tot
circa 450 graden Celsius. Bij afwezigheid
van zuurstof ontstaat dan pyrolyse-olie, dat
na zuivering geschikt is als voeding voor
de kraakinstallatie. Dat levert net als bij het
kraken van nafta chemische bouwstenen
als ethyleen, propyleen en butadieen op,
waarvan weer nieuwe kunststoffen en
andere chemische producten gemaakt
kunnen worden.
“Chemische recycling vormt een mooie
aanvulling op mechanische recycling, omdat
je teruggaat naar de bouwstenen voor
plastic. Daarvan kun je weer nieuw schoon
plastic maken dat niet te onderscheiden
is van plastic gemaakt van fossiele nafta.
Daardoor is het ook geschikt om bijvoorbeeld voedsel mee te verpakken. Mechanisch gerecycled plastic mag je daarvoor
niet gebruiken, omdat het niet hygiënisch en
zuiver genoeg is”, verklaart Paul de Hoog,
Business Opportunity Manager bij Shell
Chemicals Park Moerdijk.
In Europa zijn er slechts een handvol
pyrolysebedrijven, waaronder Renasci in
Oostende, die op commerciële schaal van
afvalplastic pyrolyse-olie maken, gebaseerd
op de technologie van BlueAlp, waarmee

“Met chemische
recycling zou het
wel eens heel snel
kunnen gaan”
Shell een partnerschap is aangegaan.
“In die olie zit ook alles wat er in en op
het plastic zat, zoals organisch materiaal,
metalen om kleur te geven of dunne filmpjes
aluminium. Daarom is er een extra zuiveringsstap nodig om pyrolyse-olie te krijgen
die we op grote schaal als krakervoeding
kunnen inzetten. Hierbij worden niet wenselijke componenten waaronder organische
chloriden of aromaten door extractie uit de
olie verwijderd”, licht De Hoog toe.
In juli kondigde Shell aan hiervoor een
upgrader te bouwen, die vanaf 2024
circa 50.000 ton pyrolyse-olie per jaar
kan zuiveren, goed voor ongeveer 1%
van de krakervoeding in Moerdijk. Dat
lijkt niet veel, maar komt overeen met de
hoeveelheid ingezameld plastic afval van
de provincie Noord-Brabant.
De Hoog: “Dat is een belangrijke stap,
want daardoor zijn ondernemers die afvalplastic willen gaan pyrolyseren verzekerd

Voor chemische recycling zijn niet alleen aanbieders van
afvalplastic en pyrolyse-olie nodig, maar ook afnemers van
gerecycled plastic. Daarom voert Shell gesprekken met directe
klanten, waaronder bekende en grote kunststofproducenten,
verpakkingsfabrikanten en hun afnemers in de voedingsindustrie.

van een grote klant en zal de pyrolyse-markt
op gang komen. Als we plastic niet meer
eenmalig, maar meermalig gebruiken, krijgt
afvalplastic ook waarde en eindigt het niet
meer zo snel in een verbrandingsinstallatie.”
Zwinkels: “Glas gooi je in de glasbak en
papier in de papierbak. Ik geloof er heilig
in, dat we straks in de maatschappij op
dezelfde manier naar plastic kijken en dat
ook op grote schaal recyclen. We zitten
nog in de beginfase, maar het zou met
chemische recycling wel eens heel snel
kunnen gaan. Daarom zijn we aan het
onderzoeken of we in 2025 een grotere
upgrader kunnen bouwen, waarmee
10% van onze krakervoeding in 2026 uit
afvalplastic kan komen, gelijk aan de stroom
ingezameld afvalplastic in Nederland.”
Niet alle plastic keert terug in de vorm
van plastic. De klanten van Shell Moerdijk
zetten een deel van de basischemicaliën
ook in andere stoffen en materialen om,
zoals shampoo en schuim voor matrassen.
“Ook heb je te maken met verliezen in de
keten, zodat 100% omzetting van oud
plastic in nieuw plastic niet haalbaar is.
Als je 70% van het plastic kunt recyclen
is dat al best goed”, aldus De Hoog.
Shell gebruikt sinds vorig jaar ook bionafta
als voeding voor de kraker. Meer bionafta

zal straks uit de nieuwe HEFA-fabriek van
Shell in Pernis komen. “Er is geen silver
bullet. We krijgen een palet aan duurzame
grondstoffen voor de kraker, die er samen
voor zorgen dat we een serieuze verduurzamingsslag kunnen maken”, aldus De Hoog.

Neuwe fabrieken
Het derde onderdeel van de metamorfose
van Shell Moerdijk is een forse investering in
nieuwe fabrieken. Daarin gaat het bedrijf
een deel van zijn basischemicaliën zelf
verwerken tot producten die bijdragen aan
de energietransitie. “Door de komst van elektrische auto’s en zuiniger verbrandingsmotoren daalt de vraag naar benzine en diesel,
terwijl de vraag naar chemische producten
juist stijgt. Denk aan isolatiemateriaal voor
woningen, lichte componenten voor auto’s
en kunststoffen voor windturbines. Daardoor
zal het aantal fabrieken hier verdubbelen”,
licht Zwinkels toe.

Circulaire economie
voor plastic in Europa
Plastics Europe is de pan-Europese
vereniging van kunststofproducenten.
De bijna honderd leden produceren
meer dan 90% van alle polymeren in
heel Europa. Scan de QR-code voor
cijfers over, en beter zicht op de circulaire economie van kunststoffen.

“Je hebt alle partijen in de cirkel nodig om te zorgen dat de
circulaire economie goed functioneert”, zegt Daniëlle Franke,
Global Marketing Manager Propylene Value Chain bij Shell
Chemicals Europe. Er is nu alleen nog maar mechanisch
gerecycled plastic, waarin geen voedsel verpakt mag worden.
Ook is gerecycled polypropeen afkomstig uit auto’s niet meer
geschikt om opnieuw in auto’s toegepast te worden.
“Mooi aan chemische recycling via pyrolyse-olie is dat je
teruggaat naar de moleculaire bouwstenen van plastic, die
identiek zijn aan de bouwstenen van plastic op basis van fossiele
nafta. Chemische recycling levert daarom hetzelfde plastic op,
die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Opnieuw testen en
herformuleren is dus niet nodig”, verklaart Franke.
Grote concerns als Unilever en l’Oréal willen meehelpen het
probleem van afvalplastic de wereld uit te helpen en hebben
daarom besloten vanaf 2030 geen verpakkingen meer te
gebruiken, die gemaakt zijn van fossiele grondstoffen.
“Daar kunnen we met chemische recycling prima op aansluiten.
Maar dan moet voor die grote klanten wel duidelijk zijn, welk
plastic afkomstig is van pyrolyse-olie en welke niet, zodat zij
inzichtelijk kunnen maken dat ze CO2 besparen en hun carbon
footprint kleiner is geworden”, legt Franke uit.
Shell maakt daarvoor gebruik van het International Sustainability and Carbon Certification (ISCC Plus) systeem. Met massabalansen houdt het precies bij hoeveel pyrolyse-olie de kraker
in gaat en hoeveel circulaire ethyleen, propyleen en andere
producten dat oplevert. Idem dito bij bionafta. Op die manier
kan een deel van die producten als bio of circulair aangemerkt
worden en gecertifieerd worden verkocht.
“De fabrikanten van voedingsmiddelen en verzorgingsproducten
vinden dit nog een moeilijk concept, omdat je niet kunt zeggen of
een bepaald molecuul uit een flesje afkomstig is van pyrolyse-olie
of niet. Maar bij het afnemen van groene elektriciteit weet je ook
niet of een bepaald elektron uit een gascentrale komt of van een
windmolen. De leverancier kan niettemin garanderen dat jouw
stroom voor honderd procent groen is opgewekt”, legt Franke uit.
Zij wijst erop, dat de chemische industrie plastic biedt, die de
samenleving nodig heeft om te verduurzamen. “Maar ze moet
tegelijk helpen de problemen met plasticafvalprobleem op te
lossen. Chemische recycling kan daar een grote bijdrage aan
leveren”, aldus Franke.
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Tijdlijn

Chemie
van alledag

1895
FLUORIDE
Het schijnt dat de Duitse arts Karl Wilhelm Eugen
Erhardt (1812-1875) kaliumfloride eerst uitprobeert
op honden. De eerste tandpasta, tandpoeder en
mondwater met fluoride worden in 1895 gemaakt.

TIJDLIJN VAN CHEMISCHE
VINDINGEN VOOR
HET DAGELIJKS LEVEN

In 1960 besluit de Nederlandse overheid fluoride
aan het drinkwater toe te voegen in een poging
welig tierend tandbederf tegen te gaan. In 1968
komt bij pakweg een kwart van de Nederlanders
kunstmatig gefluorideerd water uit de kraan. Na
acties van 'antifluorcomités’, die het 'massamedicatie' vinden, en een uitspraak van de Hoge Raad,

Dat chemie zich niet beperkt tot het laboratorium
weten bèta’s en snappen alfa’s heus wel. Toch was
chemie lange tijd vrijwel onzichtbaar voor de
burger. Door nieuwe verbindingen, is het inmiddels
deel van het dagelijks leven. Een tijdlijn van
‘chemie voor thuis’. Leerzaam en leuk voor alfa’s
en een feest der herkenning voor bèta’s.

rest ons niets anders dan goed poetsen.

1899
ASPIRINE
De pijnstillende werking van wilgenbast is al
eeuwen bekend. Felix Hoffmann, scheikundige bij
Bayer, noteert in 1897 in zijn labdagboek hoe hij
het werkzame bestanddeel salicylzuur weet te
binden aan azijnzuur tot acetylsalicylzuur. Bayer
brengt het op de markt onder de merknaam
Aspirine die vandaag de dag zo goed als een
synoniem is voor een pijnstiller, ontstekingsremmer en koortsverlager. Image Bayer Archive

1714

RECHTUIT
IN EEN
RONDJE
TEKST ROB VAN ‘T WEL
BEELD NARDÒ TECHNICAL CENTER
AND PORSCHE ENGINEERING GROUP

1844

LUCIFERS
Kaliumchloraat in de kop, sporen van
fosfor op het strijkvlak en een strijkbeweging: het zijn de drie ingrediënten

De Nederlandse naam voor de provincie is
Apulië, de Italianen zeggen Puglia, maar de
meesten kennen het – kijkend naar de landkaart
- als ‘de hak van de laars’. Daar, in die hak,
bouwde het duizend kilometer noordelijker gevestigde autoconcern Fiat in 1975 een testbaan van
12,6 kilometer lang, in de vorm van een perfect
rondje. Het is de legendarische Nardò Ring.
De weg van het testcircuit is niet waterpas
maar loopt in de vorm van een nooit eindigende kombocht. Die helling begint met 4%
in de binnenbaan en loopt op tot 22,5% in de
buitenbaan. Het betekent dat de bestuurder
uiteindelijk tot 240 kilometer per uur kan rijden
zonder te hoeven bijsturen. Geen wonder dat het
circuit een hele waslijst aan snelheidsrecords op
zijn naam heeft staan.
Geen wonder ook dat in 2012 Porsche Engineering Group het complex overnam. Het

voor een lucifer. Bedenker van de

dochterbedrijf van het Duitse automerk test
prototypes van allerlei fabrikanten op tal van
rijeigenschappen. Snelheid zeker, maar ook
stabiliteit, geluid, verbruik, en nog veel meer
zaken die de rijprestaties beïnvloeden. Dat doe
je het liefste buiten het zicht van de concurrentie
of autojournalisten. De afgelegen hak van de
laars van Italië is er een uitgelezen plek voor.
In 2019 onderging de Nardò Ring een ingrijpende renovatie. De ruim 700 hectare ging
voor naar schatting €35 miljoen op de schop.
De ring maar ook de 20 andere testvlakken en
-banen van het complex werden aangepast aan
de eisen van de tijd. Dat vergemakkelijkt het
testen van elektrisch laden, elektrisch rijden,
elektronische assistentiesystemen, netwerkdiensten en autonoom rijden – zeggen ze.
Controleren is immers lastig want hermetisch
afgeschermd. De resultaten zien we over een
paar jaar in de showroom bij de autodealer.

säkerhetständstickan is de Zweedse
chemicus Gustaf Erik Pasch. Vuurtje?

1823

1860

KWIKTHERMOMETER

REGENJAS

Onder de oksel, in de mond of toch

De Schotse scheikundige Charles

LINOLEUM

in de bips. Temperaturen kan gewoon

Macintosh ontdekt in 1823 dat

thuis. De van oorsprong Poolse

nafta gedestilleerd uit koolteer

De Engelsman Frederick Walton vergeet een

natuurkundige, en glasblazer, Daniel

Indiaas rubber oplost. Die oplossing

Gabriel Fahrenheit vindt het uit. Hij

sandwicht hij tussen twee lagen

ontwikkelt ook een eigen schaal en

stof. De waterdichte jas die hieruit

is daarmee de grondlegger van de

volgt, noemt hij de Mackintosh,

thermometrie. Fahrenheit brengt een

met een extra k. Er zit wel een vies

belangrijk deel van zijn leven door

luchtje aan, dat maar heel langzaam

in Nederland. Hij ligt begraven in de

verdwijnt.

Kloosterkerk in Den Haag.

container met lijnolie af te sluiten. Door oxidatie
ontstaat er een dik vlies. Een aantal experimenten
later is linoleum geboren, een samenvoeging van het
Latijnse linum (vlas) en oleum (olie). Piet Hein Kaars
Sijpesteijn uit Krommenie sluit in 1898 voor 400
Engelse ponden een overeenkomst met Walton om
het procedé te gebruiken. Linoleum is vlak en strak,
hygiënisch en makkelijk te onderhouden. Begin jaren
30 nog voorbehouden aan kantoren en ziekenhuizen, want duur. Later verovert het de huizen.
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1926

VINYL
PVC (polyvinylchloride) is

1928

1943

PENICILLINE

SILLY PUTTY

DE PIL

Penicilline, bij toeval ontdekt in 1928 door de

In een poging rubber

De Nederlandse scheikundige Max de Winter

Schot Alexander Fleming, staat aan de basis van

te maken, ontdekt de

ontwikkelt in dienst van Organon het anticonceptie-

de bestrijding van infectieziekten. Fleming kan

Amerikaanse ingenieur

middel Lyndiol. Met hulp van de Amerikaanse bioloog

de stof nog niet isoleren. Dat lukt de Austra-

James Wright dat

Gregory Pincus, die in 1953 ontdekt dat progesteron

lische patholoog Howard Florey wel, evenals

boorzuur en siliconenolie een onbruikbaar

de eisprong bij konijnen remt. De Winter zorgt in 1962

zijn collega Ernst Chain. De Tweede Wereld-

goedje oplevert. Het stuitert, is uittrekbaar

voor de eerste wereldwijd succesvolle anticonceptie-

oorlog versnelt de ontwikkeling. Op D-Day heeft

en kneedbaar en je kunt er afbeeldingen mee

pillen. Grote gezinnen zijn nu een keuze.

elke geallieerde soldaat een dosis bij zich.

kopiëren. Via feestjes komt de vermakelijke

PROZAC

curiositeit onder de aandacht van Ruth Fall-

Fluoxetine verbetert uw stemming

1942

ontdekt in 1838 door de
Franse natuurkundige Henri
Victor Regnault, een van de 72

Het goedje gaat mee op de Apollo 8-missie
in 1968 om te voorkomen dat spullen in de
cabine ronddrijven.

ontwikkeld door de Bataafsche Petroleum Maat-

In 1926 lukt het Waldo Semon,

schappij. Het is een wasactieve stof voor schoon-

in dienst van bandenfabrikant

maakmiddelen, bijvoorbeeld het vaatwasmiddel

B.F. Goodrich Company er een

Lodaline. Door afspraken met Unilever kan Shell

bruikbaar product van te maken

Libelle van 3 februari 1950 legt de firma wel haar

anno 2022 de verzamelnaam

bedoeling uit: Shell stelt wetenschap en techniek in

voor de grammofoonplaten:

dienst van de huisvrouw. Dat u het weet.

muziek die je nog vast kunt

VIAGRA
Het is klein, blauw en het werkt. Peter
Dunn en Albert Wood, werkzaam

houden.

bij farmaceut Pfizer ontdekken rond
1990 dat het mechanisme dat de

aldus de apotheker online. Het

bloedstroom reguleert en naar het

1963

werkzame bestanddeel wordt in de

hart stuwt overal in het lichaam

LIQUID CRYSTAL DISPLAYS (LCD)

onder de naam Prozac. Vanaf de

jaren 70 ontdekt door farmaceut Eli
Lilly and Company, die het registreert

Horloge, klokradio, oven, televisie: het huis is

jaren 90 is dat het synoniem voor

vergeven met Liquid Crystal Displays, kortweg LCD’s:

antidepressiva.

aanwezig is. Een medicijn daarop
gestoeld zou helpen bij allerlei
problemen, bijvoorbeeld hoge
bloeddruk en pijn in de borstkas
(angina pectoris). Dat lukt niet, en

twee stukken glas voorzien van polarisatiefilter,

het product niet zelf naar de markt brengen. In de

door het te plasticeren. Vinyl is

1998

en vermindert angstverschijnselen,

in een plastic ei. Van Columbus inderdaad.

Teepol wordt in de jaren 30 in Nederland

aangebracht op de Eiffeltoren.

1987

gatter, die het vanaf 1949 verkoopt, verpakt

SYNTHETISCHE ZEEP

Fransen wiens naam in reliëf is

1962

de heren gaan over naar plan B: een

1947

een elektrode en vloeibare kristallen. De ontwik-

LEGO

zoekers Richard Williams en George Heilmeier die

vaten in de penis, of meer specifiek

De Deen Ole Kirk Christiansen is de schepper

in 1962 streeppatronen in een dunne laag vloeibaar

het corpus cavernosum te openen.

van het modulaire systeem van klikbare plastic

kristalmateriaal generen met elektrische spanning.

Dat lukt wel.

medicijn dat de effecten van seksuele

keling ervan verloopt gelijktijdig op verschillende

stimulatie vergroot door de bloed-

continenten. Oervaders zijn de Amerikaanse onder-

bouwsteentjes, nadat hij een demonstratie ziet
van een spuitgietmachine. De eerste maakt hij
van celluloseacetaat, dan de meest gebruikte
kunststof. Vanaf 1963 wordt het stabielere
acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) toegepast.
Dankzij corona is 2021, met een winst van € 1,8
miljard, een topjaar voor ’s werelds grootste
speelgoedproducent. Rond 2030 wil Lego alle
kernproducten maken van duurzame materialen.

1992

1945
1909
1929
BAKELIET
Lichtschakelaars, lampfittingen, telefoons, deurknoppen, bureaulampen,
radio- en tv-kasten, asbakken en
zelfs sieraden. Bakeliet is de eerste
volledig synthetische kunststof en
daarmee de voorloper van plastic.
Het materiaal laat zich probleemloos
tot van alles en nog wat vormen en is
door de slechte elektrisch geleidbaarheid bijzonder geschikt voor de
elektrotechnische industrie. De naam
komt van de uitvinder Leo Baekeland:
een Amerikaanse scheikundige van
Belgische komaf, die experimenteerde met een mengsel van fenol
en formaldehyde.

1954
TUPPERWARE

TEFAL

NICOTINEPLEISTERS

“Het beste wat vrouwen is overkomen sinds het kiesrecht”, aldus de fabrikant over deze

Teflon, gepolymeriseerd tetrafluo-

De Amerikanen Murray Jarvik en Jed Rose spelen aan de Universiteit

geurvrije en doorschijnende bakjes in vrolijke kleurtjes die als matroesjka’s in elkaar

rethyleen (PTFE), wordt ontwikkeld

van Californië voor proefkonijn, omdat ze voor echte geen toestemming

passen. Tupperware biedt kunststof-opbergproducten voor het luchtdicht bewaren van

door het Amerikaanse chemiebe-

krijgen voor experimenten naar opname van nicotine via de huid. Ze

voedsel. Met een uitgekiende piramide-beloningsconstructie demonstreert een consulente

drijf Du Pont, als bijproduct in de

merken dus aan den lijve dat het werkt. In 1992 zijn de pleisters op

via Tupperware-party’s het product thuis. De bedenker is Earl S. Tupper, Amerikaan en

zoektocht naar koelmiddelen. De

chemisch ingenieur.

eerste toepassing is in de industrie,
voor onder meer pakkingen, kleppen

SPUITBUS
Graffiti-artiest Banksy, het kapsel
van onze voormalige vorstin en

1973

1937

appelgebak met slagroom: ze

NYLON

zijn allen schatplichtig aan de

Op de Wereldtentoonstelling in New York in 1940

Noorse scheikundig ingenieur en

komt ze omhoog in een levensgrote reageerbuis: The

uitvinder Erik Rotheim die tekent

Test Tube Lady. Alles aan haar is ‘chemie’: de hoed

voor de eerste spuitbus. In 1974

van cellulose, de jurk van rayongaren én de primeur

ontdekken wetenschappers dat

van Du Pont: kousen van nylon. “Zo sterk als staal en

het drijfgas van chloorfluorkool-

zo dun als spinrag.” Na de Tweede Wereldoorlog

waterstoffen (cfk’s) de ozonlaag

komt dit wondermateriaal op de Nederlandse markt

beschadigen. Vandaag de dag

en vindt snel zijn weg naar tennisracket, gitaarsnaar,

worden alternatieven gebruikt.

klittenband en wat al niet.

en lagers. Ook de voedingsmiddelenindustrie gebruikt het als
anti-aanbaklaag voor bakvormen
en -platen. Over de stap naar de
consument aarzelt het bedrijf: is het
wel veilig genoeg? De Fransman
Marc Grégoire aarzelt geen seconde
en krijgt in 1954 het patent voor het
toepassen van teflon op aluminium.
Vanaf 1955 leurt zijn vrouw Colette
met de pannen op straat. Als Franse
chefs ze ontdekken, is het succes
compleet. Tefal wordt een begrip in
de keuken én in de politiek.

recept verkrijgbaar, vier jaar later mag elke spijtoptand-roker ze vrij

PETFLES

aanschaffen. Jed Rose staat ook aan de basis van de e-sigaret van

In 1973 patenteert Nathaniel

Philip Morris, die dat ziet als een innovatie van de pleister.

Wyeth, werkzaam bij het Amerikaanse chemieconcern Du Pont, de
eerste petfles. Lichtgewicht, recyclebaar, veilig, goedkoper dan glas
en het laat geen kooldioxide door
zodat de 'prik' behouden blijft. Pet
is een afkorting van het basismateriaal polyethyleentereftalaat.
Inmiddels is het lopen met een
petflesje niet meer cool. In gerecyclede vorm als basis voor duurzame
fashion dan weer wel, omdat het
een goede vervanger blijkt voor
zijde, katoen, wol en linnen.

1979

FLEECE
Van PET (zie 1973) maak je ook fleece. Je smelt het, trekt
er fiberdraden van, die verhit je waardoor ze krimpen
en de textuur van fleece ontstaat. Het wordt in 1979
gemaakt door het bedrijf Malden Mills (nu Polartec)
dat een innovatieve vervanger voor wol zoekt. Lekker
warm is het, maar milieubelastend ook, want door fleece
te wassen komt er micro-plastic in het milieu. Inmiddels
wordt er fleece gemaakt van gerecyclede PET-flessen,
waarmee de ene cirkel rond is. Nu die andere nog.
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Interview

KORT
NIEUWS

IMPULS VOOR
WATERSTOFAUTO

GROTERE MOGELIJKHEDEN
RESTWARMTE HAVEN ROTTERDAM

De Duitse autoproducent BMW en de Japanse branchegenoot
Toyota werken samen aan de ontwikkeling van een waterstofauto. BMW gaat de waterstofauto vanaf 2025 in massaproductie nemen en verkopen, aldus BMW-bestuurslid Pieter
Nota eind augustus tegen het Japanse mediaconcern Nikkei.
Volgens Nota zijn waterstofauto's 'vooral relevant' voor grotere
auto’s zoals SUV's.

De Rotterdamse haven biedt genoeg restwarmte met een
lage temperatuur om onder meer de glastuinbouw in het
Westland te verduurzamen en huishoudelijk aardgasverbruik in de regio te verminderen. Dat blijkt uit een eind juli
verschenen onderzoek van advies- en ingenieursbureau
Royal HaskoningDHV. Het onderzoek, uitgevoerd in
opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Invest-NL, Evides
Industriewater en Shell Nederland, heeft nog wel een
aanvullende haalbaarheidsstudie nodig voor een
eventueel besluit van een warmtenet naar het Westland
kan worden genomen.

@JillesAppelscha
ENERGIE-ANALIST
ZONDER DOGMA’S

GASWINNING GRONINGEN
NAAR MINIMUMNIVEAU
Vanaf 1 oktober 2022 is de gaswinning in het Groningenveld
op de waakvlam gezet. Dat betekent dat er een minimale
hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard kubieke meter
gas voor komend gasjaar vanaf oktober. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) eind september bekendgemaakt. Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het
kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in
het najaar van 2023, uiterlijk 2024. In de eerste helft van
het gasjaar blijven alle huidige 11 productielocaties open.
Voor 1 april 2023 besluit staatssecretaris Vijlbrief of vanaf
april 2023 6 van de 11 productielocaties gesloten kunnen
worden. De waakvlam is de minimale hoeveelheid gas die
wordt gewonnen om de bestaande locaties en infrastructuur
draaiende te houden. Als het minder zou worden, dan kan
de put waaruit het gas stroomt niet openblijven.

STIMULANS VOOR
SCHONERE SCHEPEN
Rotterdam en Singapore, twee belangrijke havens voor
het innemen van scheepsbrandstoffen, willen de overgang
naar een emissieloze scheepvaart versnellen. In 2027 moet
een zogenoemde 'groene corridor' voor schonere schepen
tussen beide bunkerhavens ontstaan. Hierover hebben de
havenbedrijven van beide steden begin augustus op de
World Cities Summit afspraken gemaakt. De scheepvaartroute tussen Singapore en Rotterdam is een van de drukste
lijnen ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam schat dat 50%
van de containerlading die in Maasstad aankomt of vertrekt
via Singapore zijn weg vindt.

Na de Russische inval in Oekraïne is energieanalist Jilles van den Beukel
(bijna) een bekende Nederlander geworden. De analyses van de oudShell’er zijn in binnen- en buitenlandse media te vinden, al roepen zijn
conclusies ook weerstand op. “Op een verstandige wijze afscheid nemen
van het oude energiesysteem is geen tegenstribbelen bij de transitie.”
TEKST ROB VAN ’T WEL
BEELD REYER BOXEM
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Met Jilles naar Nice
Geheel onverwacht voor zijn collega’s
besluit Jilles van den Beukel in 2014
zijn baan bij de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) op te zeggen.
Concrete plannen voor vervolgstappen
heeft hij niet, anders dan dat hij een
lange afstand wil gaan wandelen. In
februari 2015 begint hij, 56 jaar oud
en 97 kilo zwaar aan een tocht die
hem uiteindelijk in 113 loopdagen naar
Nice voert – waar hij 15 kilo lichter
en fit arriveert. Tijdens de reis houdt
hij een blog bij van zijn vorderingen.
“Het gevoel van vrijheid als je door de
velden of bergen loopt. Het gevoel van
avontuur dat je ’s ochtends niet weet wat
je deze dag allemaal zult tegenkomen.
Het vertrouwen dat je lichaam zo sterk
is geworden dat het dit aankan.” Naast
een blijvende herinnering, ontdekt hij op
die manier ook een liefde voor schrijven.
Zijn reisverslag is terug te vinden op:
Jilles naar Nice op de GR5.

“Mijn droom was
een groot olie- of
gasveld te vinden.
En niet vanachter
een bureau”

Interview

Nog voor de motor van de auto is afgezet,
zwaait de voordeur al open. Jilles van den
Beukel doet een paar stappen naar buiten,
toont zijn verlegen ogende glimlach en
steekt de rechterhand recht vooruit op zoek
naar een bezegeling van de geboden gastvrijheid. “Kom binnen. Goede reis gehad?”
Energieanalist Jilles van den Beukel (64)
is sinds de Russische inval in Oekraïne een
veel gevraagde gast in de media geworden.
Hoewel niet iedereen het altijd met zijn
analyses en conclusies eens is, betwijfelt
niemand zijn kennis en daarmee aan zijn
autoriteit.
De analist zelf zoekt in de tussentijd een
goede plaats om zijn gast te ontvangen.
De tafel in de kamer is een mogelijkheid,
maar beter is wellicht de keukentafel –
waar de keus op valt. Voor die tijd wil hij
echter graag zijn werkplek tonen aan de
achterzijde van het huis. Het is een lage
uitbouw met sedum vetplantjes. Opvallender dan het groene dak is de ruime
raampartij waardoor Van den Beukel
over het weiland van zijn buurman kijkt, zo
de Friese natuur in. “Daar loop ik zo richting
Fochteloërveen en verder richting Veenhuizen”, klinkt het dromerig. “Prachtig.”

Keukentafel
Terug aan keukentafel gaat het gesprek al
snel over energietransitie, energieafhankelijkheid en -betaalbaarheid, olie en gas
in de komende tien, twintig jaar, de rol
van gevestigde energiemaatschappijen,
beleggers, NGO’s, Parijs, Oekraïne,
Moskou. Het is een dwarsdoorsnede van
onderwerpen waar Van den Beukel de afgelopen jaren naam mee heeft gemaakt als
analist. Maar wie is Jilles van den Beukel?
“Geboren in Schiedam en in eerste instantie
opgegroeid in Vlaardingen”, somt hij op.
Zijn ouders zijn typisch kinderen van de
oorlog met de veelal onuitgesproken sporen
van een jeugd met zorgen en angst, die
karakteristiek is voor die generatie. Zijn
vader is een zeeman die voor zijn gezin
emplooi aan wal vindt bij de Shell-raffinaderij in Pernis – maar diep in z’n hart altijd
zeeman blijft. Al vroeg in zijn jeugd verhuist
het gezin naar een afgelegen huis bij het
dorpje Oudenhoorn op Voorne-Putten.
“Daar was ik veel te vinden in de Gorzen
bij het Haringvliet. Prachtig vond ik dat.”

Zijn schooltijd gaat rimpelloos voorbij en
de keuze voor een vervolgstudie valt Van
den Beukel zwaar. “Dat ik de kans had
om verder te leren was een vanzelfsprekendheid bij ons thuis. Maar ik wist echt
niet wat ik dan moest kiezen”. Een tussenjaar op de Vrije Hogeschool in Zeist –
“niet dat ik iets met antroposofie had
of heb” – moet uitkomst brengen.

Grote vragen des levens
Tevergeefs. Van den Beukel schrijft zich
vervolgens in voor twee studies aan de
Universiteit Utrecht: natuurkunde en
filosofie. “Iets praktisch en iets voor de grote
vragen des levens”, zegt hij. Maar filosofie
valt al na enkele maanden af. Van den
Beukel wijt dat aan de linksige tijdgeest die
de studie in zijn greep heeft. “Het is niet dat
ik nou zo rechts ben”, klinkt het nog altijd
met enige verontwaardiging, “bovendien
ben ik potverdikkie niet dogmatisch. Ik wil
de zaken rationeel op z’n merites kunnen
beoordelen. Alleen in vrijheid kan je tot
waardevolle antwoorden te komen.”
Exit filosofie dus en alle ballen op natuurkunde met als bijvak geofysica. Dat laatste
vak verovert zijn hart. “Wij gingen vroeger
thuis met het gezin altijd naar Oostenrijk op
vakantie. Prachtige natuur en hele interessante aardstructuren die aan de oppervlakte
komen. Daar wilde ik meer van weten.”
De fascinatie gaat zelfs zover dat Van den
Beukel in dat vakgebied promoveert. Met
ziel en zaligheid gooit hij zich op zijn proefschrift – een numerieke modellering van
gebergtevorming - tot een hoogleraar hem
voor zijn promotie zegt dat het tijd is om
over een verdere loopbaan na te denken.
Wetenschap of bedrijfsleven? En, zou het
niet verstandig zijn voor de zekerheid ook
bij bijvoorbeeld Shell te solliciteren?

Onbekende plekken
Dat is precies wat Van den Beukel doet – en
hij wordt aangenomen. “Dan heb je de kans
op onbekende plekken in het buitenland
te komen”, herinnert hij zijn motivatie om
toe te happen. Het wordt echter Rijswijk,
waar hij als geofysicus in het laboratorium
belandt. Interessant, zeker, maar na een
paar jaar komt hij erachter dat hij niet
achter een bureau wil blijven steken. “Het
klinkt misschien een beetje raar”, zegt hij

voorzichtig, “maar mijn droom was uiteindelijk een groot olie- of gasveld te vinden.
En dan niet vanachter een bureau, maar
ergens in het veld, in de echte wereld.”
Die velden liggen voor hem in Texas, Gabon
en uiteindelijk de Noordzee; het Friese
Appelscha wordt het nieuwe thuishonk. Wat
de drie plaatsen voor hem gemeen hebben,
is de ontspanning die de omliggende natuur
biedt en de – prettige – spanning van
het boren naar dat nieuwe grote olie- en
gasveld. Het is zijn lust en zijn leven, maar
na twintig jaar begint het bij de geofysicus
te kriebelen.
“Door de jaren in het buitenland had ik de
mogelijkheid om op mijn 55e te stoppen”,
vertelt hij. “Dat heb ik toen gedaan, ook
omdat ik inmiddels team lead was, en daar
werd niemand echt gelukkig van en ikzelf
misschien nog wel het minst.”

Verrassing
Het besluit om de baan op te zeggen komt
voor zijn collega’s als een verrassing. “Als
ik ergens mee bezig ben, ga ik er helemaal
in op. Dat heb ik mijn hele leven gedaan.
Misschien zagen ze het daardoor niet
aankomen.”
Van den Beukel weet dan nog niet welke
wending zijn leven zal nemen. Het begint
met een wandeltocht, met rugzak en
tentje, van Pieterburen naar Nice (zie
kader). Het is, zo denkt hij, een opmaat
voor een volgende wandeltocht naar
Istanbul, maar in de tussentijd ontdekt hij
een passie voor schrijven en een markt
voor verhalen over de olie- en gasindustrie. Met een eerste opdracht voor
het meeschrijven aan een studie van The
Hague Center for Strategic Studies (HCSS),
is zijn naam als energieanalist definitief
gevestigd. Zijn terugkerende optredens in
de podcast Studio Energie van Remco de
Boer brengen hem onder de aandacht
van een breder publiek.

Controverse
Zijn publieke optredens brengen hem
zowel roem en controverse. Dat is in beide
gevallen wennen, zo erkent hij ruiterlijk.
“Voor iemand die in wezen een technisch
specialist is, nu dan een energie-expert,
blijft het een interessante gewaarwording.”

Jilles van den Beukel
@JillesAppelscha

Wie Nord Stream 1 en 2 kan
saboteren kan ook de Noorse
pijpleidingen naar de UK,
Duitsland en Polen saboteren.
10:23 PM • 27 sep. 2022
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Jilles van den Beukel
@JillesAppelscha

Geen verrassing dat Groningen
op de waakvlam gaat.
Dat @StasMijnbouw in de
bijbehorende weblog blijft
volharden in het “Groningen
maakt niet uit voor de
gasprijs”, tsja.
Politiek correct maar feitelijk
onjuist.
3:51 PM • 26 sep. 2022
5
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Jilles van den Beukel
@JillesAppelscha

Strenge of zachte winter straks
(in Europa, in Azië)? Meer of
minder recessie? Blijft er wat
gas door Turkstream en
Oekraïne naar Europa komen
of helemaal niets? Etc.
Maar volle opslagen gaan
helpen de winter door te
komen en dat geeft een
neerwaartse druk op de prijs.
09:04 PM • 04 okt. 2022
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“Ik wil de zaken
rationeel op z’n merites
kunnen beoordelen”
“Zeker in Nederland gaat er veel aandacht
naar het nieuwe, hoogstnoodzakelijke
energiesysteem”, zegt Van den Beukel.
“Maar daardoor versloft de aandacht voor
het oude systeem, dat overigens nog wel in
85% van de Nederlandse energiebehoefte
voorziet. Op een verstandige wijze afscheid
nemen van het oude energiesysteem is geen
tegenstribbelen bij de transitie. Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn essentieel
voor het behouden van draagvlak van de
noodzakelijke veranderingen.”

De levenswandel van
Jilles van den Beukel
Getrouwd met Willy Koebrugge,
drie kinderen.
1958		Geboren op 11 september
te Schiedam. Later naar
de middelbare school,
Gertrudis Lyceum in
Roosendaal
1977 - 1985	Studie Natuurkunde,
Geofysica, Utrecht
1985 - 1989 promotieonderzoek
Universiteit Utrecht
1989 - 2015 	In dienst bij Shell (Rijswijk,
Den Haag, VS, Gabon,
NAM, Denemarken)
2015 - nu 	Onafhankelijk
energieanalist,
tevens verbonden
aan The Hague Centre
for Strategic Studies
(HCSS)

Ronald van den Berg
@bonovdberg

Ex-shell, dat zegt genoeg.
22 sep.

Jilles van den Beukel
@JillesAppelscha

Argumenten?
23 sep.

Dat niet iedereen het met hem eens is, deert
hem niet. “Het belangrijkste is dat ik voor
de spiegel tegen mijzelf kan zeggen dat
ik er in alle rust en vrijheid goed over heb
nagedacht. En dat ik die analyse helder
onder woorden heb weten te brengen,
natuurlijk. Iets heel compact en begrijpelijk
uitleggen is een leuke uitdaging. Je kan dat
alleen goed doen als je het zelf ook echt
goed begrijpt. Het dwingt je terug te gaan
naar de basics.”
Hij kan en wil niet anders. Daarom blijft hij –
voorzien van tal van nuanceringen – pleiten
voor het winnen van olie en gas, dat laatste
ook (beperkt) in Groningen nu Rusland als
leverancier buiten beeld is geraakt.

Uitkijken
De oorlog in Oekraïne en de hoge
energieprijzen hebben van hem een
veel gevraagde gast gemaakt op radio,
tv, in kranten en sociale media, waar
@JillesAppelscha op Twitter zelf ook zeer
actief is. “Je moet uitkijken dat je niet te
veel zegt, te snel reageert en overal een
mening over hebt”, zegt Van den Beukel.
“Sinds een jaar betekenen hoge energieprijzen ook veel vragen uit de media. Het
is een keus om de telefoon op te nemen.
Tot nu toe doe ik dat meestal wel. Maar
het beperkt wel de ruimte voor verhalen,
studie en interviews die echt de diepte
ingaan en dat is jammer.”
Gaat die behoefte aan diepgang misschien
leiden tot een boek? “De gedachte is
wel opgekomen”, erkent Van den Beukel.
“Maar ik constateer twee problemen. De
eerste is dat ik anderen zie worstelen met
het afmaken van een boek. De andere is
dat van alle onderwerpen Groningen het
dichtste bij me staat. En juist daar heb ik
een probleem mee. Omdat mijn zienswijze
ongetwijfeld emoties in het Noorden gaat
losmaken en omdat ik NAM-collega’s
destijds met de problematiek heb zien
worstelen. Ik weet niet of ik dat allemaal
wil losmaken.”
Er volgt een korte stilte. “Het is niet voor
het eerst dat ik niet precies weet wat ik wil
gaan doen”, klinkt het. “Het mag verbazen,
maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik zie
wel. Dan kom je op onbekende plekken.”

KORT NIEUWS
OEKRAÏNE / RUSLAND

HOUTKACHEL TERUG
IN DE GRATIE
De houtkachel is terug in de gratie van de Nederlandse
consument. Na een eerdere afname van de belangstelling
nemen de verkoopcijfers snel weer toe. Dat blijkt uit in augustus
gepubliceerde cijfers van de Nederlandse haarden- en kachelbranche. “Mensen zijn bang dat zij komende winter misschien
zonder gas komen te zitten, zoeken een alternatief en kopen
een pellet- of houtkachel”, zegt voorzitter Rein Gelten van de
belangenorganisatie. De verkoop bij de leden van zijn organisatie steeg in het eerste kwartaal met 30%, terwijl er tot voor
kort sprake was van een dalende trend.

NORD STREAM 1 EN 2
GETROFFEN DOOR EXPLOSIES
De gasleidingen Nord Stream 1 en 2 werden op 26 september
getroffen door twee explosies - elk met de kracht van een flinke
vliegtuigbom - relatief dichtbij het Deense eiland Bornholm.
Deense en Zweedse kustwachten meldden vervolgens vier
lekkages/gaten in de pijpleidingen voor Russisch aardgas naar
Duitsland. Gasbubbels in cirkels van 100 meter breed werden
door een Deense F-16 gefotografeerd. Scandinavische en
Duitse experts noemen de explosies opzet en sabotage. Ook
zeggen ze dat zeewater de Nord Stream-pijpen van binnen
dusdanig kan eroderen dat NordStream geheel onbruikbaar
wordt. Kort voor de dubbele sabotage van Nord Stream werd
project Baltic Pipe geopend, de pijplijn die via Denemarken en
de Oostzee Noors gas naar Polen transporteert.

NIEUWE LNG-TERMINAL
EEMSHAVEN VOLLEDIG BEZET
Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal heeft ook de resterende
capaciteit in de LNG-terminal in de Eemshaven verkocht.
Engie neemt de laatste 1 miljard kuub af. Dat heeft de Gasunie
begin augustus bekendgemaakt. Al eerder werden contracten
afgesloten met het Tsjechische Čez en Shell Western LNG. De
totale 8 bcm (billion cubic metres) die beschikbaar is in de
Eemshaven is hiermee ‘uitverkocht’. De drijvende terminal zal in
de komende vijf jaar in de Eemshaven vloeibaar aardgas
omzetten in gasvormig aardgas waarna het in het landelijke
aardgasnetwerk kan worden ingevoerd.

DUITSLAND BEPLEIT
BOUW GASPIJPLIJN
De Duitse bondskanselier Olaf Scholz pleit voor de bouw van
een gaspijpleiding tussen Portugal en Centraal-Europa. De
leiding moet via Spanje en Frankrijk lopen, zo maakte hij bekend
tijdens een persconferentie in Berlijn, medio augustus. De bondskanselier zegt dat de eerder geplande pijpleiding wordt gemist
nu door de oorlog in Oekraïne de gasleveranties uit Rusland
onzeker zijn geworden. In 2013 werd al gestart met de aanleg
van een verbinding tussen de Iberische landen en Frankrijk,
maar milieugroeperingen wisten dit met protest te stoppen. Voor
het bouwproject zou nog 226 kilometer aan nieuwe leidingen
moeten worden getrokken, en eenmaal in gang zal dat naar
schatting minstens twee jaar duren.
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Achtergrond

DERDE JEUGD
VOOR DE
NOORDZEE

AFHANKELIJKHEID
RUSLAND
ZWENGELT
NIEUWE
INVESTERINGEN
AAN

Lang leek de Noordzee een plek waar
steeds minder aardgas gewonnen zou
gaan worden. Met het terugschroeven van
de Russische gastoevoer naar Europa en
de scherp hogere energieprijzen is het beeld
gekeerd. De Noordzee is voor de derde keer
terug in beeld als bron van olie en gas.
TEKST ROB VAN ’T WEL BEELD DANKI

Wie op internet de zoekwoorden
‘Noordzee’ en ‘offshore’ intikt, krijgt als
eerste zoekresultaten een keur van hits
over windparken en de vaarroutes daar
omheen. Als ware het een illustratie van de
wereldwijde energietransitie op het beeldscherm voor je neus. Het zegt iets over het
toegenomen belang van de windenergie
als duurzame energiebron. En het zegt tegelijkertijd iets over de afgenomen aandacht
voor de olie- en gaswinning op zee.

JACKDAW
EKOFISK

Het kan verkeren. Lang leek de winning van
olie en gas op de Noordzee een voorbeeld van een bedrijfstak die tot uitsterven
gedoemd was. De ‘grote jongens’ uit de
energiesector bouwden op de Noordzee
hun activiteiten af en lieten de kruimels
achter voor de kleinere spelers die nog
brood zagen in het opruimen en winnen
van de laatste restjes.
Dat beeld is als gevolg van de oorlog in
Oekraïne in rap tempo aan het kantelen. De
hoge energieprijzen openen mogelijkheden
voor nieuwe, winstgevende activiteiten.
Daarnaast zijn overheden op zoek naar een
vermindering van de afhankelijkheid van
onbetrouwbare leveranciers.

N05-A

SLOCHTEREN

Rode draad

Opnieuw zet een
wereldgebeurtenis
de Noordzee terug
op de kaart

LEGENDA
Gas
Olie
Wind (NL)

Totaal
gasverbruik:
~40 millard m3

Potentiëel 2~4 millard m3
meer Noordzeegas
door versnelling

Het is de rode draad voor de ontwikkeling
van de Noordzee als winningsgebied
van olie en gas. De eerste golf van investeringen gaat terug tot het najaar van
1956 als de Suezcrisis uitbreekt. Hoewel
er een reeks aan redenen is waarom de
spanningen destijds groeien, vormt de

nationalisering van het Suezkanaal door de
Egyptische president Gamal Abdel Nasser
de directe aanleiding voor een gewapend
conflict. Als gevolg hiervan komt de olieexport van het Midden-Oosten richting
Europa in het nauw.
Die afhankelijkheid is de aanzet voor
het zoeken naar alternatieven en zo komt
de Noordzee in beeld. Maar van wie is
die potentiële rijkdom? Alle olie-activiteiten
beginnen daarom aan de tafels van diplomaten. Twee jaar na de Suezcrisis wordt
in het Zwitserse Genève het zogenoemde
Verdrag inzake het continentale plateau
gesloten. De overeenkomst legt de grenzen
vast voor de verdeling van de Noordzee
en daarmee de rechten voor exploratie
en productie van de fossiele bodemschatten.
Mede door de olie- en gasvondsten op het
omliggende vasteland, met als parel in de
kroon de vondst van het Groningenveld in
1959, ontstaat er in de loop van de jaren
60 op zee een felle jacht op olie en gas.
Met matig resultaat overigens, wat leidt
tot een afname van het enthousiasme. Dat
verandert in december 1969 als in het
Noorse deel van de Noordzee het Ekofiskgasveld wordt aangeboord. In diezelfde
maand wordt ook een behoorlijk olieveld
in de Schotse wateren gevonden.

Bonanza
Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen
blijken de belangrijkste winnaars van de
offshore bonanza. Daar vinden dan ook
de grote investeringen plaats, al verandert
dat door een volgende onzekere periode
van olieleveranties: de energiecrises van
1973 en 1979. Die zijn het gevolg van
opnieuw opgelopen spanningen in het
Midden-Oosten en het dichtdraaien van de
oliekraan door belangrijke Arabische producenten. Als reactie daarop gaan regeringen
van Noordzeelanden de investeringen op
de Noordzee stimuleren.
Dat leidt in Nederland al in 1974 tot het
opzetten van het zogeheten kleineveldenbeleid. Het belangrijkste element daarvan
is dat er voor geproduceerd Noordzeegas
altijd een koper is. Die zekerheid leidt
tot een nieuwe investeringsgolf, omdat
Noordzeeproducenten daarmee niet meer
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Vierluik

MEER GAS
DAN GEDACHT
Totaal
gasverbruik:
~40 millard m3

Potentiëel 2~4 millard m3
meer Noordzeegas
door versnelling

Noordzeegas:
8,9 millard m3
in 2021

De potentieel winbare gasreserves onder
het Nederlandse deel van de Noordzee
zijn groter dan gedacht. Dat bleek dit
voorjaar uit onderzoek door TNO in
opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor een deel
komt dat omdat bestaande producenten,
mede door de veranderde omstandigheden, hebben aangegeven langer dan
gedacht gas te blijven winnen uit velden
waar ze al actief zijn. Bovendien is het
aantal boringen naar nieuwe velden

in vergelijking met de afgelopen jaren
behoorlijk toegenomen.
Hierdoor kan de ingezette daling van de
productie op de Noordzee worden gestabiliseerd of beperkt, zo is de verwachting.
De lagere levensduur van bestaande
gasvelden helpt op een termijn van een of
twee jaar. Voor de middellange en lange
termijn moeten de nieuwe proefboringen
ook commercieel winbare gasreserves
gaan opleveren.

hoeven te concurreren met bijvoorbeeld het
Gronings gas, waarvan de productiekosten
aanzienlijk lager liggen.
Die gloriejaren ebben over de gehele
Noordzee langzaam maar zeker weg, ook
omdat de eerste grote velden op het einde
van hun productietijd lopen. De gemakkelijke velden zijn gevonden, over hun top,
fossiel ligt onder druk en windparken vragen
ruimte en investeringen. Bovendien komt
er in de loop van deze eeuw steeds meer
concurrerend gas uit Rusland. De Noordzee
lijkt steeds meer een uitstervende energieprovincie te worden. Grote spelers verkopen
hun belangen steeds vaker aan kleinere
partijen die vooral gefinancierd worden met
kapitaal van durfinvesteerders.

Groen licht
Opnieuw zet een ‘wereldgebeurtenis’
de Noordzee terug op de kaart en geeft
de zee daarmee haar derde jeugd. Op
donderdag 24 februari van dit jaar valt
Rusland Oekraïne binnen. De afhankelijkheid van energieleverancier Rusland komt
genadeloos aan het licht. Embargo’s en

	Acteur Jean-Paul
Belmondo en actrice
Catherine Deneuve
op de set van de
Franse romantische
thriller La Sirene du
Mississippi uit 1969
(Mississippi Mermaid)
onder regie van
François Truffaut.

twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Zowel de Duitse als Nederlandse overheid versnellen de procedures
en eind 2024 wordt de eerste productie
verwacht.

politiek gesteggel doen de rest: de prijs
van energie gaat van record naar record.
Het maakt dat de regeringen van de
Noordzeelanden opnieuw naar de
Noordzee kijken om de afhankelijkheid
van andere exporteurs te verminderen.
In april maakt het Nederlandse kabinet
bekend de gasproductie voor de kust te
willen vergemakkelijken. Een week later
klinkt hetzelfde geluid uit Denemarken,
net na Groot-Brittannië.
De markt omarmt die koerswijzigingen.
Samen met de hoge gasprijzen die investeringen zekerder en rendabeler maken, zijn
inmiddels de nodige investeringsbeslissingen
genomen. Zo laat Shell eind mei weten het
grote Jackdaw-veld, 250 kilometer uit de
kust van Aberdeen, te gaan ontwikkelen.
Eenmaal in productie is het gasveld goed
voor 6,5% van de Britse gasbehoefte.
Minder groot, maar minstens zo illustratief
is het groene licht dat begin juni kwam voor
de ontwikkeling van een gasveld op het
randje van het Nederlands en Duits Plat,

Versnellingsbrief
Uit de zogeheten ‘versnellingsbrief’ die
staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief
half juli naar de Tweede Kamer stuurt, blijkt
dat hij in eerste instantie vooral inzet op een
versoepeling van het vergunningenproces
voor nieuwe boringen. Op die manier
kan de Noordzee naar zijn zeggen “een
essentiële rol spelen in het beperken van
onze importafhankelijkheid”. “De energietransitie”, zo schrijft hij, “is namelijk niet van
de ene dag op de andere dag geregeld.”
De versoepeling van de procedures moet tot
extra gaswinning op zee leiden. Gas dat,
omdat het transport veel minder energie
vraagt en de winning moderner is, per saldo
een lagere belasting van CO₂-uitstoot heeft.
En gas dat de Nederlandse schatkist ook
extra inkomsten oplevert.
Afgelopen jaar kwam er in Nederland 8,9
miljard kuub aardgas van de Noordzee.
Door de versnelling kan er volgens de
bewindsman jaarlijks 2 tot 4 miljard kuub
aan worden toegevoegd. Dat is naar zijn
inschatting voor op een termijn van vijf
jaar. Eerder zal de productiegroei beperkt
blijven tot naar schatting 1 miljard kubieke
meter aardgas extra. Overigens is het
jaarlijks gasverbruik in Nederland zo’n
40 miljard kuub.
Vijlbrief kondigt in zijn versnellingsbrief
aan ook te kijken naar financiële prikkels
voor investeringen en een andere rol van
staatsbedrijf Energie Beheer Nederland
(EBN). In de tussentijd nemen de activiteiten
weer toe. In de eerste zes maanden van dit
jaar zijn er op het Nederlands deel van de
Noordzee al zes proefboringen geweest.

“De energietransitie
is niet van de ene
op de andere dag
geregeld”

EEN BAND
VOOR
HET LEVEN

TEKST ROB VAN ‘T WEL
BEELD ANP

Je kunt er op wachten. In menige romantische
komedie verloopt de weg naar het huwelijksaltaar
met hindernissen. De onmisbare getuige heeft
zich verslapen, heeft last van het feestje de avond
ervoor of kampt met mechanische pech aan auto
of motor. En vergeet dan in alle consternatie de
trouwringen mee te nemen naar de huwelijksplechtigheid. Omdat hij liever zelf met de bruid had
willen trouwen, natuurlijk.
De rol die trouwringen spelen is eeuwenoud.
De geschiedenis gaat terug tot de Romeinen
waar overigens alleen de vrouw buitenshuis
de ring draagt om de huwelijkse staat te etaleren.
Eenmaal thuis gaat de ring terug in een kist en
komt een exemplaar van minder kostbaar metaal
om haar vinger; het soort ringen dat vrouwen
van mindere welstand continu dragen. De dure
trouwring is voor de welgestelde vrouw namelijk
ook onderdeel van een verzekering voor mindere
tijden als manlief sterft of toch een andere
echtgenote verkiest.

De ringvinger is de natuurlijke plek om de ring
te dragen, met dank aan de oude Egyptenaren
die als eersten een ring als sieraad en statussymbool bedachten. Zij meenden dat er een
directe verbinding tussen de vierde vinger en
het hart liep.
De huidige trouwring wint in brede lagen van de
bevolking pas echt terrein in de 19e en 20e eeuw.
De verzuilde samenleving zorgt dan voor een
zichtbare verdeling. Katholieken dragen de ring
aan de linkerhand, protestanten aan de rechter.
Vrouwen in eerste instantie, mannen hobbelen
achter die trend aan. Die zouden rond de Tweede
Wereldoorlog ringen gaan dragen om een
tastbare herinnering aan het thuisfront te hebben.
Door materiaalschaarste zijn dat trouwens ringen
met minder goud. Dat verandert met de stijgende
welvaart na de oorlog.
Of de ringen op tijd bij het feest zijn, hangt
natuurlijk nog steeds af van de getuige.
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Maarten
Steinbuch
Mede dankzij Maarten Steinbuch is
Nederland een hotspot voor ontwikkelingen rondom elektrisch rijden,
de regeling van precisiesystemen en
microchirurgie, aldus de jurymotivatie
bij de toekenning van het Simon Stevin
Meesterschap in 2016. Die jury prijst
hem ook voor de manier waarop hij
bruggen slaat tussen wetenschap en

DE ENERGIETRANSITIE
EN DE AUTO

bedrijfsleven. Steinbuch, universiteitshoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onderzoekt een

DE GROTE
BEURT
De autobranche, waar decennialang olie, benzine
en diesel door de aderen vloeiden, werkt aan nieuw
DNA. De auto moet in de nabije toekomst stil, slim,
schoon en circulair zijn. Laat die toekomst zich
afdwingen?

CIRCULAIR
BOEREN
TEKST MONIKA JAK
BEELD HOLLANDLUCHTFOTO

Vlakbij de Duitse grens ligt een beha. De ‘beha
van Jannink’ welteverstaan: twee enorme
cirkels in het landschap met een doorsnee van
respectievelijk 340 en 380 meter, grenzend aan
het Twentse buurtschap Mander (spreek uit:
Maander). Die bijnaam komt van vliegers, voor
wie het een visueel baken is.
Schepper is Gerhard Jannink, telg uit een
textielgeslacht. Jannink, geboren in 1900 in
Enschede, studeert als hij 23 is af als scheikundig
ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft.
Hij treedt in dienst bij het bedrijf van zijn vader,
N.V. G. Jannink & Zn, een katoenspinnerij. Op
zijn 36e volgt hij hem op als president-directeur.
Het land krijgt hij cadeau van zijn moeder,
Christine Jannink-Van Heek, ook afkomstig uit
een textielfamilie.
Behalve in textiel is Gerhard geïnteresseerd in
landbouwontwikkelingen. Kunstmest is nieuw,
mechanisatie nog nauwelijks toegepast.

In Amerika ziet hij een noviteit: ronde akkers. Dat
zou het bewerken van het land behoorlijk vereenvoudigen. Je ploegt, zaait en oogst door soepel
vanuit het midden spiraalvormige rondjes te draaien
en hoeft niet te keren bij de hoeken. Pure tijdwinst.
Jannink ontwikkelt er speciale tractors voor die hij
laat maken in de fabriek in Enschede. Zoals de
kamwieltractor, met vaste, doorlopende assen.
wMet een ketting verbonden aan een paal in het
midden, draait de machine perfect rondjes, telkens
een klein beetje opschuivend. Hij verbouwt er
afwisselend rogge, haver en tarwe op, later maïs.
In 1991 dragen de erven de cirkels over aan
het Landschap Overijssel. Het loont niet meer.
Navolging krijgt het landbouwexperiment niet,
vooral omdat de ‘hoeken’ van de cirkel ongebruikt bleven: inefficiënt. De Mandercirkels zijn
omgevormd tot wat nu het grootste landschapskunstproject van Nederland is. Een nalatenschap
van een chemicus die op zijn manier circulariteit
vormgaf.

breed scala aan onderwerpen rond
autotechniek. Steinbuch rijdt in een
Tesla M3 en MY.

Stijn
de Groen
is associate director in de Global
Strategy Group van KPMG en Lead
for Mobility 2030 in Nederland.
In deze rol geeft hij advies over
strategie, besturingsmodellen en
begeleidt organisaties bij het doorvoeren van verandering op het gebied van (auto)mobiliteit. De Groen
rijdt in een BMW iX3.

TEKST MONIKA JAK
BEELD GETTY IMAGES, TU/E EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Pluisje, Beukennootje, Zoeffie of Gouden
mokkeltje: een op de zes Nederlanders
geeft de auto een bijnaam. Een liefkozend
aaitje of klopje valt een kwart van de auto’s
ten deel. Tegen meer dan een kwart van
de auto’s wordt gepraat. Als dat geen
liefde is…
De gehechtheid aan de eigen auto is
groot. Eenmaal achter het stuur zijn we in
control, en prettig anoniem. Ondertussen
mogen in Europa vanaf 2035 geen nieuwe
personenauto’s meer verkocht worden met
een benzine- of dieselmotor en moeten ze

uitstootvrij zijn. Tegen die tijd moet langs
Europese wegen elke 60 kilometer een
laadstation te vinden zijn. En in 2050 wil
Nederland klimaatneutraal zijn met een
volledig circulaire economie.
Het beste zou zijn: vaarwel zeggen
tegen de oude, luidruchtige liefde en die
in te ruilen voor een schoon en stil exemplaar. Afscheid nemen doet pijn, maar
als het goed is, kom je er beter uit. Geldt
dat ook voor de auto? Drie experts met
elk een rol in de transitie van de auto,
geven antwoorden.

Albie
van Buel
Sinds 2021 is Albie van Buel algemeen
directeur van de RAI Automotive
Industry NL en ondersteunt daarmee
bedrijven in de Nederlandse automobielindustrie. Van Buel werkte jaren
in de auto-industrie, bij Volvo en Ford
Motor Company in Nederland en
Zweden. Vervolgens begeleidt hij
bij Philips een andere transitie, die
van gloeilamp naar ledlicht. In zijn
voorlaatste rol was hij lid van het
managementteam van Vestas, fabrikant
van windturbines, in Denemarken.
Van Buel rijdt in een Volvo XC90 T8.
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Waar zijn autoproducenten
nu mee bezig?

“Er zijn twee ontwikkelingen.
De eerste is de auto veiliger en slimmer
maken, zodat die auto op den duur
semi-autonoom of autonoom kan rijden.
Het wordt een iPad op wielen, een rijdende
computer. De andere ontwikkeling is
schoon. Dat gaat over de aandrijftechniek.
Alle fabrikanten zijn bezig zijn met batterij-elektrisch rijden. Verder zien steeds meer
jongeren, ook studenten die ik spreek, dat
het klimaat onze wereld kapot maakt. Die
willen geen auto met een benzinemotor.
Fabrikanten begrijpen dat er een nieuwe
consumentenvraag komt, dus daar werken
ze naartoe.”
Steinbuch

“Fabrikanten hebben
benzine en olie ingeruild voor batterijen en
elektromotoren en er is veel tijd en energie
ingestoken om die auto net zo betrouwbaar
te maken. De komende jaren wordt daar
verder aan gesleuteld. Een volgende stap
is het verder automatiseren en digitaliseren.
Nog niet veel fabrikanten hebben dat
goed voor elkaar. Wat ook een rol speelt
zijn de veranderende klantvoorkeuren.
De consument wil alles digitaal. Dat het
seamless gaat, net zo makkelijk als de
appjes op je telefoon. Tesla en Polestar
zagen dat vrij snel. Lexus introduceert als
een van de eerste automerken drive-by-wire.
Daarbij is de overbrenging tussen stuur en
wielen niet meer mechanisch maar digitaal.
Dat is een belangrijke stap. Eentje die
volledig autonoom rijden dichterbij brengt.

De Groen

Over 50 jaar,
rijden we dan
nog in auto's?

	Volgens het CBS reed van
alle personenauto’s 79,5%
op 1 januari 2022 op benzine.
Diesel komt op de tweede
plaats met een aandeel van
11,1%. Het aantal elektrische en
hybride auto’s neemt snel toe.
Begin 2022 telde Nederland
725.600 elektrische en hybride
auto’s, een toename van
37,8% ten opzichte van januari
2021. Daarmee is inmiddels
1 op de 12 personenauto’s in
Nederland een elektrische of
hybride auto.

“Jazeker, want het is de
efficiëntste manier van bewegen in 2D. De
facto is 2D-verkeer een goede standaard,
en dat betekent dat je contact moet hebben
met de weg. De beste manier daarvoor
is met ronde dingen, wielen. En dus een
auto. Bovendien vinden we het prettig, ons
eigen privéhuisje op wielen. Daar heeft
corona aan bijgedragen. Voor particulieren
verwacht ik wel dat deelgebruik toeneemt.
Vooral in de stad is dat een oplossing. En
we gaan meer fietsen. Ook in Zuid-Europa,
want een heuveltje op is niet erg meer met
een elektrische fiets.”

Steinbuch

“De toekomst voorspellen
is lastig. Een auto ontwikkelen duurt vijf
tot zeven jaar. Er zijn decennialang auto’s
op de markt gekomen die nauwelijks
vernieuwing brachten, terwijl de laatste drie
generaties auto’s enorm zijn veranderd.
Als je die lijn doortrekt, weet ik niet waar je
uitkomt in 2050. Als er geen fundamentele
wijzigingen in ons mobiliteitssysteem komen,
dan denk ik niet dat de auto verdwijnt.
Maar stel dat we op Europees niveau

De Groen

investeren in een hoge snelheid transportsysteem, bijvoorbeeld een hyperloop,
dan zal dat wel een verschuiving geven
in het gebruik van auto’s en vliegtuigen.
Tegelijkertijd hebben wij in Europa een
gefragmenteerd mobiliteitssysteem met veel
regelgeving. Nieuwe initiatieven hebben het
niet zo makkelijk. Vernieuwing duurt lang.”
“De voorspelling is dat
na 2035 alleen al in Europa, laat staan
wereldwijd, nog vele miljoenen auto's
met een verbrandingsmotor rijden. China
gaat snel richting elektrificatie. Amerika
ligt achter, maar komt ook. De rest van
de wereld zal er langer over doen. Dus
de traditionele industrie blijft voorlopig
bestaan. Verder speelt gedragsverandering
een rol. Wil de generatie na ons nog een
auto bezitten? Door het toenemend gebrek
aan ruimte moeten we wel kijken naar
nieuwe manieren van transport, vooral
op wat wij de last mile in binnensteden
noemen. Innovatieve transportsystemen
en -diensten voor personen en goederen
zullen een grote vlucht nemen.” •

“Door de ontwikkeling naar
elektrische auto’s, krijgt de traditionele
industrie meer concurrentie. Een goede

Van Buel:

verbrandingsmotor vereist specialisme en
jarenlange ervaring. Elk groot merk heeft
die techniek tot in de finesse vervolmaakt.
Een auto bouwen met een elektromotor
is makkelijker. Toetreden tot de markt
daarmee ook. Alleen al in China ontstaan
nu honderden nieuwe automerken, waarvan
we er vermoedelijk toch zo’n 25 in Europa
zullen gaan zien.
Een ontwikkeling, die daarmee verband
houdt, is het krimpen van het middenveld:
importeurs, dealers en leasebedrijven. Dat
komt omdat een elektrische auto minder
onderhoud nodig heeft en dat je daarvoor
niet per se naar je eigen garage hoeft.
Daarnaast willen fabrikanten bij voorkeur
direct verbinding hebben met de klant,
omdat de auto door de digitalisatie vol zit
met data. Als de fabrikant die data kan
afschermen, schermen ze daarmee ook het
onderhoud en de service af. Tegelijkertijd
ontwikkelt mobiliteit zich tot een dienst,
waar andere partijen op in zullen gaan
spelen. Denk aan bedrijven als Microsoft en
Amazon. Daar zul je straks mobiliteitsabonnementen mee kunnen afsluiten, waar je al
je gewenste mobiliteit mee kunt regelen. Dus
een auto voor je werk, voor het weekend,
een fiets, je vliegreis en het openbaar
vervoer. Autofabrikanten maken zich
zorgen of ze straks toeleverancier moeten
worden van zo’n Microsoft of Amazon.
Dat machtsspel is nu al gaande, waarbij
de vraag is: van wie zijn de data? Dat is
ook van belang voor iets als rekeningrijden.
Dat werkt het eenvoudigst als simpelweg
afgelezen kan worden waar jouw auto rijdt.
Al die vraagstukken liggen nu op tafel.” •

Van Buel:

Hoe staat het met
de circulaire auto?

“De auto is nu al te demonteren, uitgezonderd de onderdelen die
geïntegreerd zijn, zoals plastic met metaal.
De vraag is of er een business case voor
is. Uit elkaar halen, kost geld. Wij moeten
als consumenten bereid zijn daarvoor te
betalen. Tot nu toe gooien we het liever op
een hoop of verbranden we het, in plaats
van de auto circulair te maken. Circulariteit
van batterijen is al goed uitgewerkt. Een
aantal andere dingen nog niet. De banden
bijvoorbeeld. Die zitten slim in elkaar, maar
zijn vervuilers. Ik voorspel dat na de transitie
Steinbuch

naar de elektromotor, we een boost krijgen
in onderzoek naar recyclebare banden.”
“In Nederland is in elk
geval de recycling van afgedankte auto’s
best goed geregeld. In 2021 werd 87,2%
van het gewicht van afgedankte auto’s
gerecycled. Voor het recyclen van accu’s
is het een stuk minder goed geregeld.
Verschillende componenten zoals anodes,
elektrolyten en bindmiddelen zijn nog
niet of pas recent onderdeel van het
recyclingproces. De wettelijke recyclingeis

De Groen
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Transitietijdingen

is minimaal 50% van het gewicht van de
lithium-ion batterijen. Dat percentage moet
dus nog flink omhoog voor een volledig
circulaire auto. Wanneer dat realiteit is,
vind ik lastig te zeggen.”
“Bij alle grote automerken
staat circulariteit op de agenda, zowel
in de supply chain als bij het ontwerp. Er
worden echt wel meters gemaakt. Ik denk

Van Buel

dat we binnen vijf tot tien jaar de complete
circulaire auto's op de weg kunnen zien.
Als brancheorganisatie ondersteunen wij
ook het project van het studententeam
Ecomotive van TU Eindhoven. Dat presenteerde eind juli een prototype, de ZEM of
Zero Emission Mobility, van een volledig
circulaire auto die ook meer CO₂ opvangt
dan uitstoot. Meer onderzoek volgt, maar
we zijn goed op weg.” •

Aan welke
knoppen zou
u draaien om
te versnellen?

die je circulair zou kunnen noemen, maar
dat zit nog in de ontwikkelfase.”
“Elektrische aandrijving
neemt het over van fossiele brandstoffen.
Voor personen- en bestelwagens is dat
batterij-elektrisch. Voor zwaar transport en
lange afstanden kan waterstof op termijn
een rol spelen. In de tussentijd wordt ook
naar duurzame alternatieve brandstoffen
gekeken. Plug-in hybride voertuigen zijn
voor sommige automobilisten een tussenoplossing, maar technisch complexer omdat
zo’n auto twee aandrijfsystemen heeft.
Daardoor is het onderhoud duurder, dan
bij een volledig elektrische auto. De hybride
auto heeft bovendien een relatief kleine
batterij en is daarom voor een deel toch
nog afhankelijk van fossiele brandstoffen.”
De Groen

“Zeker in Europa wordt nu
volop ingezet op elektrisch rijden. Het is
prima als rond 2040, 2050 alles elektrisch
is. Dat onderschrijven we ook vanuit de
branche. Maar we moeten wel blijven
investeren in andere opties. Aan batterij-elektrisch rijden zitten nog best wat haken
en ogen. Dat begint al bij het opladen. Dat
zou je met groene energie moeten doen,
anders halen we de CO2-doelstellingen
niet. Maar zover zijn we nog niet. Ander
punt zijn grondstoffen die nodig zijn voor
de batterij. Die hebben wij niet hier. Willen
we daarvan afhankelijk zijn? Blijven ze
betaalbaar en beschikbaar? Dus kijk ook
naar waterstof en synthetische brandstoffen.
Die zullen nodig zijn voor het zware verkeer
op lange afstanden. Kijk ook naar auto's op
zonne-energie. Met bijvoorbeeld Lightyear
hebben we hier in Nederland wereldwijd
een voorsprong. De boodschap is: houd
de investeringen breed.” •
Van Buel

Wat wordt de
rol van nieuwe
brandstoffen?

	Het studententeam van de
TU Eindhoven presenteert het
prototype van een duurzame
elektrische personenauto. Via
een speciaal filter vangt de
auto tijdens het rijden meer
koolstofdioxide (CO₂) op
dan dat deze uitstoot.

“Alle auto’s zijn straks elektrisch. Dat wordt ook de toekomst
voor vrachtverkeer, de binnenvaart en
een deel van de luchtvaart. Waterstof
moet je toepassen in sectoren die geen
alternatief hebben, zoals de procesindustrie, langeafstandsluchtvaart en
zeevervoer. Zolang de hele wereld nog
niet volstaat met zonnepanelen en windturbines, moet je elke kilowattuur die je daaruit
haalt zo efficiënt mogelijk benutten. Als je
die gebruikt om waterstof te maken, heb je
een lager rendement. Waterstof gebruiken
voor auto’s en vrachtwagens is zonde.
Alleen voor zeecontainertransport en
als je meer dan 500 kilometer vliegt
met grote toestellen, is er geen andere
oplossing dan via groene waterstof geproduceerde kunstmatige kerosine. Verder
heb je nog de auto’s op zonne-energie

Steinbuch

Welke lessen zijn
er te trekken uit de
transitie in de autobranche?

“Een van de meest vertragende factoren is de kostprijs van een
elektrische auto. Die batterijprijs zakt
weliswaar, maar ik zou wensen dat het
sneller gaat. Ik zou particulieren met
subsidies helpen. En auto's op benzine en
diesel veel duurder maken. In Noorwegen
doen ze dat al en je ziet dat die vijf jaar
vooroplopen. Op technologisch gebied
hoop ik dat de ontwikkeling van de
vastestofbatterij sneller gaat. Daarin zit een
onbrandbaar vast elektrolyt. Een vastestofbatterij heeft een hogere energiedichtheid,
dus je actieradius wordt groter. De kostprijs
is lager en je laadt sneller. Het zou helpen
als we daar een paar miljard extra in
zouden stoppen. Verder moeten we veel
meer zonnepanelen bijzetten en heel veel
batterijen gaan toepassen om smart grids
te kunnen maken. Dus energiesystemen
lokaal, in woonwijken, die zorgen dat op
het juiste moment het energie-aanbod
aan de vraag kan voldoen. Dat wacht op
wettelijke regelgeving, betere software en
juridische grondslag.”

De Groen

“Ik zie een nieuw segment
ontstaan: elektrisch vliegen. Dat wordt een
hele interessante. Je kunt kleinere vliegtuigen batterij-elektrisch aandrijven, met een
klein aantal passagiers over afstanden tot
500 kilometer. Wij zijn bezig om de lessen
uit de automobielsector te gebruiken voor
deze sector. Bijvoorbeeld dat je andere
bedrijven en opleidingen nodig hebt. En
dat je behalve elektrotechnici, ook softwareexperts in huis hebt, die allemaal met elkaar
moeten kunnen praten. Verder vind ik het
belangrijk dat dingen die gezegd worden,
kloppen. Ik erger mij bijvoorbeeld aan
de reclame van Lexus: ‘Onze auto laadt
zichzelf op’. Wat Lexus bedoelt is dat je
rem-energie terugwint met een kleine generator met een batterij. Mensen zet je zo op
het verkeerde been. Ik vind dat verlakkerij.”

de fiscale bijtelling of de subsidieregelingen.
Die beïnvloeden of mensen wel of niet een
auto te kopen. Dat is op zich niet erg, maar
wel als deze regelingen te vaak veranderen
en je daar als bedrijf nauwelijks op kunt
anticiperen. Het zou goed zijn als Europese
en nationale beleidsmakers de lange termijn
wat beter uitstippelen. Als je op deze schaal
R&D doet, dan wil je wel zekerheid.”

Steinbuch

Steinbuch

“De transitie in de autobranche vraagt om grote investeringen.
Bij fabrikanten en in de infrastructuur. De
omvang van de investeringen vereisen een
langetermijnplanning, terwijl overheidsbeleid voor een relatief korte periode
vaststaat. Dat is lastig. Neem in Nederland
De Groen

“Nederland is koploper in
aantal elektrische voortuigen en laadpalen,
maar de energievoorziening daarachter is
niet op orde. Het is belangrijk dat Europa
integraal een oplossing vindt voor de
energievoorziening en daar hard op inzet.
Hoe kunnen we de duurzame energie, die we
op steeds grotere schaal opwekken, opslaan
en op het juiste moment op de gewenste plek
krijgen? Investeer in opslag, ook lokaal, om
daar de overbelasting van het elektriciteitsnet
mee op te lossen.”

“De overheid kan helpen met
het wegnemen van barrières. Voor slimme
nieuwe technologieën duurt het te lang
voordat die én volwaardig zijn én op de
markt komen. Dan moet uiteraard het benodigde energienetwerk sneller van de grond
komen. Derde punt is de industrie zelf. Die is
gigantisch traditioneel, én eigengereid. Grote
partijen maken al honderd jaar op dezelfde
manier auto’s en weten het allemaal beter.
Ze hebben zich lang verzet, maar er komt nu
beweging. Ze beginnen het te begrijpen.”  •
Van Buel

“Mobiliteit wordt in de
toekomst een integrale dienst. Dat vereist
samenwerking. In de automobielindustrie
doen we dat, met de luchtvaart, maritieme
sector en ook spoorwegen. Kennis wordt
gedeeld en dat geeft kansen. Vroeger kon je
vanuit de automobielindustrie weinig kanten
op, maar nu kun je in andere sectoren aan
de slag, en andersom. Los van het effect
op de arbeidsmarkt, moet je vooral niet
denken dat je het allemaal zelf wel weet en
vergeten om je heen te kijken. Er zijn veel
kleinere bedrijven met betere oplossingen.
Die moet je erbij halen. Als je binnen je
eigen muren blijft opereren, kom je er op een
zeker moment achter dat je links en rechts
ingehaald bent door concurrenten.” •

Van Buel
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Terugblik

ANNO 1950

KONINKLIJKE
OLIE
TEKST ROB VAN ‘T WEL
BEELD SHELL HISTORICAL COLLECTION, THE HAGUE

Natuurlijk scheen op vrijdag 2 juni 1950 het traditionele
oranjezonnetje. Koningin Juliana en prins Bernard zijn dan bezig aan
een tweedaags werkbezoek aan de provincie Drenthe. Het koninklijk
paar doet ook het olieveld in Schoonebeek aan. Ze bezoeken
in het veld boorplateau s 119 en vanuit de auto het magazijn en
de werkplaats. Dat gebeurt vanuit de open Cadillac die voor de
feestelijke gebeurtenis zo is opgepoetst dat zelfs de fotograaf
zich ongemerkt vastlegt op de gevoelige plaat. De vorstin is
op dat moment twee jaar staatshoofd en de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) is amper een jaartje ouder.
Dit najaar viert NAM het 75-jarig jubileum.

Een verslag van het complete
tweedaags bezoek aan Drenthe is
vastgelegd in een Polygoonjournaal.
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Actueel

Ronald Korstanje, clusterdirecteur Plastics Recycling
van het Circular Plastics Initiative.

Versnelde
ontwikkeling
van recycling
van plastic
	Recycling van plastic leidt
ook tot innovatieve producten,
zoals straatplaten die regen
doorlaten en daarmee een
positief effect hebben op
de bodem.

	Nederland heeft als doelstelling om in 2030 minstens
de helft van het ingezamelde
plastic afval te recyclen.

Vraag: hoe kan je kunststoffen
maken zonder de plasticberg
nog groter te laten worden?
Antwoord: door de kringloop
te sluiten en de chemie circulair
te maken. Het coördineren van
het onderzoek daarnaar is dagelijks werk voor Ronald Korstanje,
clusterdirecteur Plastics Recycling
van het Circular Plastics Initiative.
Hij geeft ook antwoord op
andere vragen.
TEKST ERIK TE ROLLER
BEELD ROGER DOHMEN, ANP, GETTY IMAGES
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In Nederland streven overheid, bedrijven
en kennisinstellingen ernaar om in 2030
de helft van alle ingezameld plastic afval
te hergebruiken of te recyclen, in plaats
van een derde van dat afval nu. Dit moet
lukken. Met chemische recycling kan
veel meer plastic afval verwerkt worden
tot grondstoffen voor nieuw plastic. Wel
moeten de technieken hiervoor nog verder
worden verbeterd, zodat de recycling straks
efficiënt en probleemloos kan verlopen. Het
Circular Plastics Initiative (CPI) neemt een
deel van het onderzoek naar de verbetering
van deze technieken voor zijn rekening.
“We proberen meer inzicht te krijgen in wat
allemaal wel en niet mogelijk is en hoe je
bijvoorbeeld chemische recycling het beste
kunt uitvoeren”, zegt Ronald Korstanje.

Wie voeren het CPI-onderzoek
naar recycling uit?
“Zo’n 15 à 20 onderzoekers van circa
15 kennisinstellingen, waaronder TNO,
Wageningen Food & Biobased Research
en de universiteiten van Twente, Groningen
en Utrecht. Die hebben onder meer kennis
van het sturen en versnellen van chemische
reacties met behulp van katalysatoren

Actueel

en ook van pyrolyse. Hierbij verhit je een
afvalplasticmengsel met veel polyetheen
en polypropeen tot rond de 450 graden
Celsius. Dit levert pyrolyse-olie op, dat je na
zuivering als voeding voor naftakrakers kunt
gebruiken. Die zetten de olie net als nafta
om in bouwstenen voor nieuw plastic.”

Verschillende chemiebedrijven
investeren al in chemische recycling via pyrolyse. Waarom is dit
onderzoek dan nog nodig?
“Shell, Sabic, Dow, Exxon en andere
bedrijven hebben zich fors gecommitteerd
aan de recycling van plastic. Ze zetten
zwaar in op het verbeteren van recyclingtechnologieën om ze straks op commerciële
schaal te kunnen toepassen. Maar nog
niet alle hobbels zijn genomen. Zo moet
er straks voldoende afvalplastic van een
bepaalde kwaliteit beschikbaar zijn, terwijl
nu nog niet duidelijk is wat de kwaliteit van
veel afvalplastic is en welke voeding dit
precies voor de naftakrakers oplevert. De
kwaliteit kan variëren, zodat het de vraag
is welke kwaliteit minimaal nodig is als je er
een hoogwaardig plastic eindproduct van
wilt kunnen maken.

MILJOENENINVESTERING
IN CIRCULAIRE
PLASTICSOORTEN

In de praktijk blijkt dat je veel moet doen
om pyrolyse-olie met een hoge graad van
zuiverheid te krijgen. Daar draait het om.
De chemische industrie is verknocht aan
zuiverheid, want als iets niet zuiver is, kan
dat het productieproces instabiel maken.
Dan verloopt het proces minder efficiënt
en vallen de kosten hoger uit.”
“Ook komen in plastic af en toe zogenoemde stoorstoffen voor, zoals chloor- en
broomverbindingen. Die kunnen het verloop
van de reacties bij de chemische recycling
sterk beïnvloeden en onvoorspelbaar
maken. Die stoffen wil je er dus niet in
hebben. Daarom is het zaak om afvalplastic slim te sorteren, te pyrolyseren en
te zuiveren, zodat je geschikte basisgrondstoffen voor nieuw plastic hebt.”

Zijn er naast pyrolyse nog
andere verwerkingstechnieken?
“Ja, bijvoorbeeld vergassing. Hierbij zet je
afvalplastic om in synthesegas, een mengsel
van koolmonoxide en waterstof, waarvan
je weer verschillende chemicaliën kunt
maken. Vergassing vergt alleen nogal wat
energie. Daarnaast kun je bepaalde plastics

De ontwikkeling van een circulaire
economie voor plastic krijgt een flinke
impuls. In juli besloot de regering
uit het Nationaal Groeifonds € 124
miljoen beschikbaar te stellen voor
projecten die in 2023 en 2024 starten.
Het gaat om demonstratieprojecten op
het gebied van design for recycling,
sorteren & karakteriseren en de eigenlijke recycling. Als dit goed gaat, vult
de regering het bedrag aan tot € 220
miljoen verdeeld over acht jaar. Door
de bijdragen van bedrijven en andere
organisaties verdubbelt dit bedrag.
Deze investering in innovatie moet
ertoe leiden dat in 2030 minstens de
helft van het plastic afval in Nederland
wordt gerecycled en dat 100% circulariteit in 2050 wordt bereikt.
Bij het uitvoeren van dit programma,
Circulaire Plastics NL, zijn meer dan
150 kennisinstellingen, bedrijven
en maatschappelijke organisaties
betrokken. Het programma is een

initiatief van platform MaterialenNL,
een samenwerkingsverband van
de topsectoren Hightech Systemen
& Materialen, Energie en Chemie.
Aan het tot stand komen van dit
programma heeft het Nationaal
Platform Plastic Recycling (NPPR)
belangrijk bijgedragen, een platform
van onder meer publiek-private
onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, individuele bedrijven en
brancheorganisaties. Onder de vlag
van dit platform lopen vijf onderzoekprogramma’s. Het Circular Plastics
Initiative neemt met zijn onderzoek
twee daarvan voor zijn rekening.
Het Circular Plastics Initiative is een
samenwerkingsverband van het Dutch
Polymer Institute (DPI) in Eindhoven,
dat al jaren publiek-privaat onderzoek
naar plasticsoorten organiseert en
het Institute for Sustainable Proces
Technology (ISPT), dat publiek-privaat
onderzoek coördineert gericht op het
verduurzamen van de procesindustrie.

met behulp van oplosmiddelen recyclen en
is er natuurlijk de mechanische recycling
van plastic, waarbij je de structuur van de
plasticsoort zoveel mogelijk intact laat.”

Welke technologieën lenen zich
waar het beste voor?
“Pyrolyse en vergassing lenen zich het beste
voor het verwerken van polyolefinen, zoals
de soorten polyetheen en polypropeen.
Daarnaast zijn er de zogenoemde polycondensaten, zoals PET, nylon en polyether,
die je met behulp van oplosmiddelen en
matige verhitting kunt omzetten in chemicaliën. Daarvan kun je weer nieuw plastic
en andere producten maken. Mechanische
recycling wordt toegepast voor zowel
polyolefines als polycondensaten”

Op welke manier zijn bedrijven
bij het onderzoek betrokken?
“Bij het programma van het Circular Plastics
Initiative zijn ongeveer 60 bedrijven bij
verschillende projecten betrokken, waarvan
experts regelmatig met de onderzoekers
bijeenkomen om te kijken wat het onderzoek
al opgeleverd heeft en hoe het voortgezet
moet worden. Ze zijn ook betrokken bij onder

meer het analyseren van processtromen
uit proefinstallaties en het aanleveren van
producten om onderzoek mee te doen.”

	Wat is de stand van het
onderzoek?
“Het eerste project gaf ons meer inzicht
in de relatie tussen de voeding die een
pyrolyse- of vergassingsinstallatie ingaat
en het productmengsel dat eruit komt. We
weten nu beter wat mogelijk is en wat niet.
Bij een vervolgproject kijken we of we een
betere output uit het pyrolyse-proces kunnen
krijgen door gebruik te maken van katalysatoren of door bepaalde producten van
tevoren af te vangen.”

Verloopt het onderzoek wel snel
genoeg gezien het doel voor circulaire plastics uiterlijk 2030?
“Dat valt moeilijk te zeggen. Wij bepalen
ook niet alleen het tempo, omdat we nieuwe
technologie ontwikkelen tot op pilotschaal,
dat wil zeggen tot en met proefinstallaties.
Daarna nemen bedrijven het stokje over en
investeren ze in het verder ontwikkelen van
de technologie op demonstratieschaal en
uiteindelijk pre-commerciële schaal, waarna

“De chemische
industrie is verknocht
aan zuiverheid”
ze die vervolgens nog moeten inpassen in
hun bestaande installaties. Dat doen ze
in eigen huis. Wij werken aan generieke
oplossingen, waar verschillende bedrijven
op kunnen voortborduren.”

Hoeveel haast is erbij?
“Verschillende partijen zien graag dat de
recycling vaart krijgt, vooral de fabrikanten
van voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Die willen in 2025 of kort daarna
alleen nog plasticverpakkingen gebruiken
die voor 100% herbruikbaar of recyclebaar
zijn en voor minstens een kwart gebaseerd
zijn op gerecycled plastic. De auto-industrie,
die veel plastic toepast, heeft soortgelijke
ambities. Experts in de industrie kijken
momenteel naar allerlei mogelijkheden,
zoals design for recycling. Dat gaat over
hoe je producten zo kunt ontwerpen, dat ze
goed te recyclen zijn. Daarnaast is er veel
interesse voor pyrolyse en vergassing.”

CONSUMPTIE, INZAMELING
EN RECYCLING VAN PLASTIC

In 2020 werd in Nederland 2.000 kiloton
plastic geconsumeerd
— 1.000 kiloton bleef in gebruik
— 1.000 kiloton kwam bij het afval

1 kiloton = 1.000 ton of 1 miljoen kilogram
Bron: Plastics Europe, cijfers Nederland 2020

Van het afval ging:
—	3 kiloton naar de stort
(vrijwel 0%)
—	537 kiloton naar de
verbrandingsovens (55%)
—	480 kiloton (naar de
mechanische recycling 45%)
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Column

Verder na Venster
Kennis kent meerdere bronnen. Venster biedt
een blik naar buiten via een podcast, video en
databank of ‘ouderwets’ op papier in de vorm
van een boek of tijdschrift. Deze keer de wereld
van chemie, circulariteit, schone brandstoffen en
verdere verdieping bij een aantal artikelen.

Uit de ivoren toren

Het groene brein

In deze podcast van de universiteiten
van Leiden, Delft en Rotterdam
worden wetenschappers uit de
spreekwoordelijke academische
ivoren toren gehaald voor
gesprekken over duurzaamheidsthema’s. Welke keuzes zijn er in
de energietransitie? Is de circulaire
economie een oplossing? Luister
bijvoorbeeld naar Werken aan
Wolken (seizoen 4, #8) waarin
Hermen Russchenberg, onderzoeker
en wetenschappelijk directeur van
het Climate Action Programme van
de TU Delft vertelt over hoe wolken
ingezet kunnen worden in de strijd
tegen opwarming van de aarde.

Met een netwerk van bijna 150
wetenschappers ondersteunt Het
Groene Brein ondernemers die
stappen willen zetten richting een
nieuwe, duurzame economie en
beantwoordt vragen van bedrijven
en organisaties “die verder gaan
dan het indraaien van een ledlamp”.
De website presenteert visies,
programma’s en projecten. Er zijn
ook ‘Kenniskaarten’ die ingaan op
thema’s als leefomgeving, circulaire
economie, voeding & duurzaamheid
en natuurlijk kapitaal. “Als je het niet
meer kan Googlen, dan kunnen de
wetenschappers van Het Groene
Brein nog helpen”, aldus de website.

Sound of Science
De Vlaming Lieven Scheire is
behalve comedy- en televisiemaker
ook een wetenschapsfanaat. Die
twee combineren heel aardig in de
podcast Sound of Science, waarin
hij in gesprek gaat met onderzoekers
en studenten over wetenschappelijke
ontdekkingen en de rol van technologie in de maatschappij. Beluister
bijvoorbeeld #23, waarin Scheire
met Kitty Nijmeijer, hoogleraar
membraantechnologie, praat over
een mogelijke oplossing voor het
stikstofprobleem. Spoiler: chemie.

Ellen MacArthur
Foundation
De Ellen MacArthur Foundation is
een gerenommeerd kennisorgaan op
het gebied van circulaire economie.
Deze stichting onderzoekt hoe
circulariteit kan bijdragen aan
het oplossen van uitdagingen als
klimaatverandering en verlies van
biodiversiteit. De stichting is daarnaast actief in onderwijs hierover en
brengt partijen samen. De website
belicht talloze onderwerpen en biedt
ook ondersteuning in de vorm van
cursussen, gidsen en hulpmiddelen.

Voortgangsbericht
Circulaire Economie
2022 PBL
De ambitie van de Nederlandse
overheid is een volledig circulaire
economie in 2050. Het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL)
rapporteert hier tweejaarlijks over.
De Integrale Circulaire Economie
Rapportage (ICER) verscheen voor
het eerst in 2021. In januari 2023 zal
de volgende ICER uitkomen. In dit
tussenliggende jaar geeft dit Voortgangsbericht Circulaire Economie
2022 een actualisatie over de stand
van zaken. Geen lichte kost, soms
moet je er wat voor over hebben om
goed op de hoogte te zijn.

Jillis on energy
Jilles van den Beukel is geofysicus
en werkte ruim 25 jaar voor Shell
(zie het artikel op pagina 21). Hij
publiceert regelmatig over de olieen gasindustrie, onder andere op zijn
eigen website Jillis on energy, waar
ook zijn bijdragen zijn te vinden voor
Energeia, de IEX en de podcast Blik
op olie en gas, in Studio Energie van
Remco de Boer. Het archief gaat
terug tot 2015, dus wie historische
context zoekt: Jillis helpt. Althans:
"until the travelling bug gets the
best of me again".

Chemie Magazine
De Koninklijke Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI) is de brancheorganisatie voor
de chemische industrie in Nederland
en bestaat al sinds 1918. Behalve
leden heeft de vereniging ook een
magazine over de chemische
industrie in Nederland. Online te
lezen, maar ook beschikbaar als
papieren versie.

Periodic Videos
“Uw ultieme kanaal voor alles wat
met chemie te maken heeft.” Dit
YouTube-kanaal bevat een filmpje
over elk element in het periodiek
systeem. En meer. Professor (en Sir)
Martyn Poliakoff beantwoordt in
filmpjes vragen van kijkers. In weer
andere laat hij zien wat er gebeurt
als je een cheeseburger dompelt
in zoutzuur en beredeneert of de
wereldbeker voetbal wel of niet
massief en puur goud is. Kortom,
een kanaal voor iedereen die hongert naar meer weten en begrijpen
van chemie. Alle filmpjes zijn gemaakt
“met echte werkende chemici” van
de Universiteit van Nottingham.

Circularity Gap
Report Nederland
Nederland verbruikt jaarlijks 221
miljoen ton materialen: mineralen,
fossiele brandstoffen, metalen en
biomassa. Hiervan komt 167 miljoen
ton nooit terug in de economie.
Aldus het rapport van CGRi, wat
staat voor Circularity Gap Reporting
Initiative. Het rapport laat zien hoe
dit getal omlaag kan, waardoor de
circulariteit van Nederland stijgt van
24,5 naar 70%. Het rapport wordt
online fraai grafisch gepresenteerd
en is te downloaden.

OMZIEN
NAAR
ELKAAR
DOOR
PAUL SCHNABEL

Het was al zo’n raar motto: ‘Omzien naar
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Met
die woorden gingen VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie in januari van dit jaar in het
kabinet Rutte-IV een coalitie met elkaar aan.
Na al het schurende gedoe rond het stikstofbeleid lijkt het motto politiek verworden tot
‘elkaar niet ontzien en de toekomst vooruitschuiven’. Dat klinkt helemaal niet goed.
Maar ja, anders dan Nick en Simon moeten
Mark en Wopke het met elkaar blijven
uitzingen, met Sigrid en Carola als backing
vocals. Geen van de regeringspartijen
verwacht voordeel te hebben van nieuwe
verkiezingen voor wat dan – met nog meer
moeite – het kabinet-Rutte V zal worden.
Bijna allemaal zijn ze ook bang overstemd
te worden door de rondborstige Walküre
van de BBB.
Zo dramatisch als de opera van Wagner, is
de Nederlandse politiek niet. Maar net als
bij het muzikale drama is het allemaal wel
erg ingewikkeld. Er is altijd veel noodlot bij
Wagner en nu dus ook bij Rutte. Toen zijn
kabinet aantrad, was de inflatie laag, geld
lenen kostte de overheid niets, gas was nog
voor iedereen betaalbaar en Oekraïne leek
verder weg dan Rusland. Nederland was
volgens de Miljoenennota 2022, nog van
kabinet-Rutte III, economisch ‘opvallend
goed’ uit de pandemie gekomen en het
begrotingsbeleid kon weer terug naar
‘normaal’. Wat heet, vooruitkijkend naar
de toekomst was er zelfs ruimte voor een
Klimaatfonds van 35 miljard euro en een
Transitiefonds van 25 miljard. Met dat geld
wil Rutte IV in tien jaar de overgang naar
niet-fossiele, klimaatneutrale en duurzame
energie maken. Aan een tekort aan gas
deze winter dacht in januari nog niemand.
Vanuit Finland is nu te zien hoe Rusland
heel pesterig ‘ons’ gas affakkelt. In heel
Europa gaan de gasprijzen door het
dak, op de voet gevolgd door de inflatie.
Eerst lukte het jaren niet om die tot de
economisch gewenste 2% op te hogen,
nu weet niemand hoe die onder de 10%
te krijgen. Het Centraal Planbureau gaat
in zijn Macro-economische verkenningen
nog uit van 9,9% inflatie en een daling
van de koopkracht met bijna 7%. Dat zijn
allebei dramatische en voor Nederland
ongehoorde cijfers, die zo ook wel in de
Miljoenennota 2023 terecht zullen komen.

Of dat zo is, weten we als u dit leest, maar
ik ben bang dat de echte cijfers aanzienlijk
slechter zullen zijn. De gasprijs en daarmee
de inflatie stijgen immers nog steeds.
Het CPB waarschuwt daar ook voor en
benadrukt dat dit vooral mensen met lage
inkomens hard zal raken. Zelfs de cao-lonen
in de bedrijven, uitgangspunt voor hun
berekeningen, gaan hoogstens 3 tot 3,5%
omhoog. Dat is voor veel gezinnen minder
dan nodig is om dezelfde boodschappen
als nu te kunnen doen en het huis lekker
warm te houden.
Voor het eerst in lange tijd zullen weer
meer mensen het arm hebben. In 2023
zeker 1,2 miljoen, maar het kunnen er ook
twee miljoen worden. Historisch bijzonder
is dat desondanks bijna iedereen aan het
werk zal zijn. De beroepsbevolking is met
bijna tien miljoen mensen groter dan ooit
en de werkloosheid blijft onder de 4%. De
overheid staat er financieel ook niet slecht
voor, al vraag ik me wel af of het echt wat
wordt met die investeringsfondsen. In het
coalitieakkoord zou daar in 2023 voor het
eerst geld voor moeten zijn.
Nederland als geheel wordt armer, maar
tussen de gezinnen zal vooral het verschil in
welvaart groter worden. Wie nu per maand
al weinig of niets kan overhouden, krijgt
het financieel heel zwaar. Helaas dus geen
zonnig vooruitkijken naar de toekomst, maar
misschien wel meer omzien naar elkaar.
Toch een goed motto.
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