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De plek van duurzaamheid in het onderwijs 
Duurzame ontwikkeling moet een centrale plaats 
krijgen in het onderwijs. Vindt ook de overheid. 
Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
steunt het onderwijs hierbij. Wil het een beetje 
opschieten? 

Structureel tekort aan milieutechnologen
Direct in contact treden met jonge, potentiële stu-
denten. Daarmee moeten milieuopleidingen meer 
technisch georiënteerde studenten trekken. Want 
de verminderde aandacht voor natuur en milieu zijn 
maar schijn. Er is een structureel tekort aan milieu-
technologen.

HBO’s als kenniscentra in duurzaamheid
Modules milieu, lectoren in duurzaamheid en 
‘groene’ expertisecentra met een venster naar 
het bedrijfsleven. Kennis voor studenten en regio. 
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Onlangs een optreden met m’n bandje in Wijk aan 

Zee. Gelijk maar een weekendje met hotel van ge-

maakt, want wanneer kom je daar? Wonderlijke plek. 

Beklim je een duintje, dan verrijst achter de genoten 

natuur ineens een industrieel decor. Of je ziet de bad-

plaats plots als dwergendorp aan de voet van staal-

gigant Tata liggen. Eigenlijk wel mooi om zo heen en 

weer geslingerd te worden in je beleving. Normaal 

zoeken mijn ogen vooral natuur en menselijke maat. 

Schept een mens zo, selectief en tegen beter weten 

in, een voor hem of haar meer rooskleurige wereld?

Deed me direct denken aan de hersengymnastiek 

waartoe ABN AMRO me onlangs uitnodigde met haar 

brancherapport over de pluimveesector. Ze had laten 

uitrekenen hoe het zat met de mileu-impact van de 

biologische en - daar tegenover - de bio-industrieel 

voortgebrachte kippen en eieren. Maar uit eerder, 

soortgelijk onderzoek kende ik de uitslag al. Specifi ek 

voor pluimveeproducten geldt dat je met ‘scharrel en 

eco’ het gevoel van een betere wereld koopt, terwijl je 

met die keuze wel het milieu zwaarder belast. Op weg 

naar het bord heeft de biologische kip in vergelijking 

met de gangbare een bijna 60% grotere CO
2
-voetaf-

druk achtergelaten. Gaat er bij mij trouwens ook wel 

in: kwestie van enorme effi ciëntie in het gangare boe-

ren, en het korte leven en de beperkte lichaamsbewe-

ging (weinig verspilde calorieën!) van de gewone kip. 

Met zo’n rapport kun je veel kanten op. De bank laat 

compassie met de sector doorklinken: ‘het dilemma 

dat de branche nu voor zich ziet, is dat biologische 

houderijen met meer milieu-impact produceren, maar 

wel beantwoorden aan de vraag van de consument. 

De productie van minder diervriendelijke varianten is 

daarentegen minder milieubelastend, effi ciënter en 

daarmee economisch interessant’. Duurzaamheid is 

daarmee voor de bank ‘een genuanceerd begrip’. Het 

is ‘belangrijk om niet te snel aannames te doen’. 

Zelf lig ik niet zo wakker van dit dilemma. Als consu-

ment kan ik het welzijn van de kip zwaar laten wegen 

door een volgend keer gewoon geen kip (of ander 

vlees) in het mandje te leggen. Ook kan ik me - zie 

diverse footprint-tools op internet - best een globaal 

beeld vormen van de som van alle keuzes die ik maak. 

Ik hoef mezelf dan niet bij elke keuze snoeihard en 

kaal op alleen milieu af te rekenen. Die avond in Wijk 

aan Zee lig ik overigens wel even wakker. Het haakje 

van de open gezette balkondeur (de wind staat de 

goede kant op) weet met een ‘twoohk, twoohk’ 

treffend het geluid van een kip te imiteren. Op de ach-

tergrond het onophoudelijke gegrom van Tata. Een 

totaalplaatje in geluiden. ‘Maandag toch ook eens op-

zoeken wat ik het milieu aandoe met een kilo staal in 

mijn winkelwagentje’, denk ik nog, terwijl mijn 

lichaam overschakelt op de zuinige waakvlamstand. 

Toktok & Tata 

Wim Verhoog 
Hoofdredacteur
milieumagazine@kluwer.nl

Organisch afval in een stort-
plaats  is twee tot vijf keer 
sneller afbreekbaar wanneer 
na de exploitatiefase gedo-
seerd lucht en water wordt in-
gebracht. Door deze verduur-
zamingsmaatregelen ontstaat 
in het begin een tijdelijke, ge-
ringe verhoging van de me-
thaanemissie uit zo’n stort-
plaats, maar op de lange 
termijn neemt de uitstoot van 
methaan sterk af. Dat blijkt uit 
modelonderzoek dat Ecofys in 
opdracht van Agentschap NL 
heeft uitgevoerd bij vier stort-
plaatsen. 
“Er is een vergelijking gemaakt 
met het huidige beleid en de re-
gelgeving die uitgaan van een 
volledige afdichting van stort-
plaatsen”, legt onderzoeker 

Luchien Luning van Ecofys uit. 
“Na de exploitatiefase worden 
stortplaatsen in het huidige sce-
nario voorzien van een boven-
laag die zowel water- als lucht-
dicht is. Het nadeel hiervan is 
dat het eeuwige nazorg vereist. 
Bij het verduurzamen wordt uit-
gegaan van een waterdoorlaten-
de bovenafdichting, aangevuld 
met extra recirculatie van water 
en beluchting van het afval. 
Voordeel is dat hierdoor organi-
sche afbraakprocessen versnel-
len.” 
De extra emissie als gevolg van 
het verduurzamen zijn berekend 
voor alle daarvoor in aanmerking 
komende stortplaatsen. Dit to-
taal (de uitkomsten kunnen per 
stortplaats verschillen) is verge-
leken met de jaarlijkse emissie 

van methaan uit stortplaatsen in 
2009. In een realistisch scenario 
over 25 jaar bedraagt de extra 
emissie 31 kton CO

2-equivalen-
ten per jaar, ofwel een toename 
van circa 0,7%. Zelfs in het 
hoge scenario is de extra emis-
sie (59 kton CO2-equivalenten/
jr.) nog erg laag. De emissie is 
overigens nog tegen te gaan 
met aanvullende maatregelen, 
zoals het aanbrengen van een 
oxiderende laag aan de boven-
zijde van de stortplaats, aldus 
het rapport.
Om tot een succesvol duurzaam 
beheer van stortplaatsen te ko-
men heeft Ecofys in het rapport 
aanbevelingen gedaan. Zo dient 
voorafgaand aan de verduurza-
ming onderzoek plaats te vinden 
naar het afval op de desbetref-

fende stortplaats. Ook zal het 
proces goed gemonitord moe-
ten worden. Specifi eke aan-
dachtspunten daarbij zijn de af-
braak van methaan in de afdek-
laag en de mate waarin de 
methaanproductie in de stort-
plaats na afl oop van duurzaam 
stortbeheer alsnog weer op 
gang komt. Rapport:
http://www.agentschapnl.nl/
content/stortgasemissies-
duurzaam-stortbeheer

Verduurzamen van stortplaatsen 

albeheerAfva
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In het kader van een wedstrijd om gelui-
den voor de (te) stille elekrische auto te 
bedenken liet Siemens in een represen-
tatief onderzoek consumenten bevra-
gen over hun bereidheid om een elektri-
sche auto te kopen.

Bijna tweederde van de Nederlanders gaf 
aan positief tegenover zo’n aanschaf te 
staan. Vrijwel alle ondervraagden ver-
wachtten echter niet die overstap binnen 
vijf jaar te zullen maken. Ruim 70% van de 

bevolking vindt elektrische auto’s nu nog 
duur, althans duurder dan een gewone 
auto. Desondanks is 60% ervan overtuigd 
dat elektrische auto’s over tien jaar ge-
meengoed zullen zijn. 

Veel ervaring met elektrisch rijden is er nog 
niet, maar dat blijkt niet nodig om bekend 
te zijn met de voordelen. Bijna 80% ty-
peert het voertuig als ‘beter voor het 
milieu’ en ruim de helft van de bevraagden 
kenmerkt de e-auto als ‘stil’. Dit laatste as-

pect geldt overigens niet als louter voor-
deel. Het ontbreken van geluid bij lagere 
snelheid is volgens ruim driekwart van de 
Nederlanders vooral voor fi etsers en voet-
gangers gevaarlijk. Bijna tweederde vindt 
dan ook dat de verkeersveiligheid aan-
toonbaar zou verbeteren als elektrische 
auto’s onder de 50 km/h geluid zouden 
maken. De helft kiest dan voor het traditio-
nele motorgeluid, een vijfde voor een 
brommend geluid en slechts een paar pro-
cent denkt aan ‘een muziekje’.

Om elektrisch rijden te stimuleren, mag 
ook de overheid nog wel een duit in het 
zakje doen, vond  95% van de Nederlan-
ders. Ze menen dat fi scale maatregelen 
helpen, en velen van hen denken ook aan 
een kortting op de energierekening. 
Deze grote groep zal met instemming ken-
nis hebben genomen van het recente be-
sluit van de regeringspartijen om af te zien 
van het voornemen om het fi scaal voor-
deel voor e-auto’s te schrappen.

Rol plakband 
doet al 
wonderen 
Je zou Holle Bolle Gijs in de Efteling 
(‘papier hier’) als archetype kunnen be-
schouwen: het is mogelijk om mensen 
op een plezierige manier onbewust een 
milieuprobleem te laten oplossen. Hivos 
onderzoekt nu onder de naam Seduction 
Project hoe slimme, kleine ingrepen on-
gemerkt energiebesparing kunnen uit-
lokken.
In het project laat een team studenten 
Game Design van de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht de principes die gamen 
verslavend maken los op het energiepro-
bleem. Ze kwamen met sprankelende 
ideeën, zoals het concept van een ‘light 
gun’ om lichten ‘uit te schieten’. Hoewel in 
deze fase proefpersonen slechts die illusie 
kregen voorgespiegeld - in werkelijkheid 
zette een onzichtbare onderzoeker de 
‘aangeschoten’ lamp uit - werd al wel dui-
delijk dat zo’n techniek op enthousiaste 
gebruikers kan rekenen. In een ander, echt 

praktijkexperiment toonden studenten aan 
hoe kinderlijk eenvoudig het is om mensen 
de trap te laten nemen in plaats van de lift. 
Slechts wat gekleurd tape, dat werd ge-
bruikt om op de vloer van een hal een 
looproute te suggereren, leidde vrijwel on-
gemerkt iedereen naar de trap. De daar-
naastgelegen lift, normaal favouriet bij de 

bezoekers, liet men nu volkomen links lig-
gen. Hivos wil beslissers op alle niveaus, 
van consument tot CEO, aansteken om de 
slimste ideeën over te nemen. 
Op www.seductionproject.nl staan fi lmpjes 
van de experimenten. Op deze site wor-
den ook in de toekomst resultaten ge-
deeld.

esparend gedragE-be

Mobilieteit en eneergie 

Optimisme over e-auto
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Het totale vermogen aan zonnepane-
len dat  Nederlandse consumenten 
hebben geinstalleerd kan in 2020 veer-
tig keer hoger zijn dan nu het geval is. 
En dat zonder subsidies. Bovendien 
zou de gemiddelde Nederlandse con-
sument, bij een gelijkblijvend elektrici-
teitsverbruik en bij de huidige prijzen, 
minder kwijt zijn aan zijn elektriciteits-
rekening met zonnepanelen dan zon-
der zonnepanelen. 
Het zijn de conclusies uit uitvoerige ver-

kenningen van vijftien bedrijven, lagere 

overheden en kennisinstellingen onder lei-

ding van energiekennisbedrijf KEMA. De 

Particuliere zonnestroom x 40 
vijftien (in alfabetische volgorde: Alliander, 

BOM, DSM, ECN, Energy Valley, Enexis, 

Gemeente Amsterdam, IBC Solar, KEMA, 

KNCV, Mastervolt, NXP, Solen Energy, 

Scheuten Solar en Stadsregio Arnhem Nij-

megen) hebben zich ten doel gesteld om 

het potentieel aan zonnestroom voor parti-

culieren zo veel mogelijk te benutten en 

deze verveertigvoudiging - 4,000 MW te-

gen 100 MW nu - in 2020 te realiseren. Dit 

zou betekenen dat in 2020 circa één op de 

acht huishoudens gebruik zou maken van 

zonnepanelen tegen circa één op de vijf-

honderd huishoudens nu. 

De partijen hebben een Nationaal Actie-

plan Zonnestroom opgesteld dat erop ge-

richt is om te helpen de voorwaarden te 

scheppen dat de consument daadwerke-

lijk overstapt op het gebruik van zonne-

stroom. 

“We zijn op het punt beland dat het voor 

de consument daadwerkelijk loont om 

zonnepanelen te gebruiken”, zegt Thijs 

Aarten, voorzitter Raad van Bestuur 

KEMA. De verwachting is dat de prijs van 

zonnepanelen verder zal dalen. Dit maakt 

het voordeel voor de consument alleen 

maar groter.”

Nationaal Actieplan Zonnestroom:

http://tinyurl.com/actieplanzon

nieuwbare energie Hern

In september opende de Nederlandse 

Recycle Bank (‘Ryck’) haar deuren in 

Pijnacker-Nootdorp. Inwoners van deze 

gemeente kunnen sindsdien in zes fi lialen 

afval inleveren. Daar wordt het gewogen, 

waarna digitaal een vergoeding wordt bij-

geboekt op de rekening via een persoons-

gebonden ‘Ryckaart’. Binnen één maand 

meldden zich al 4000 huishoudens aan 

Gewicht in goud 
voor een Ryckaart en is er al 100.000 kg  

afval ingeleverd. Het gaat om alle catego-

rieën afval, en alle stromen zitten boven de 

prognose. ‘Klein elektrisch’ al 400% boven 

de hoeveelheid die pas na zes maanden 

werd verwacht. De Nederlandse Recycle 

Bank, werkt in dit initiatief samen met de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp en afvalin-

zamelaar Avalex. 

alAfva
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Meer onderzoek 
schaliegas 
Met name de mening over de risico’s 
van het fracken, het openbreken van 
gashoudend gesteente door het onder 
hoge druk injecteren van water, zand en 
chemicaliën, verdeelt voor- en tegen-
standers van schaliegaswinning. 
In Milieumagazine 2011-8 zette Liesbeth 
van Tongeren (Groen Links) al “dikke 
vraagtekens” bij de objectiviteit van een 
rapport van Royal Haskoning over de 
risico’s van deze winning. Ze wees erop 
dat  het rapport was opgesteld in op-
dracht van het Britse Cuadrilla, de partij 
die in Nederland twee proefboringen wil 
verrichten. 

Inmiddels heeft minister Verhagen de 
Tweede Kamer een onafhankelijk onder-
zoek toegezegd. In afwachting van de re-
sultaten (naar verwachting komen deze 
voor de zomer van 2012) zullen volgens de 
minister geen proefboringen plaatsvinden.
In de Tweede Kamer waren ook zorgen 
geuit over het toezicht: het Staatstoe-
zicht op de Mijnen zou daarvoor over te 
weinig mankracht beschikken. Verhagen 
heeft op dit punt de toezegging gedaan 
dat de instantie met tien voltijdbanen 
wordt uitgebreid. 
Ondertussen was het tegenstanders van  
proefboringen al gelukt een eerste succes 
te boeken bij de rechter. Een gerechtelijke 
uitspraak gaf de opponenten gelijk in hun-
standpunt dat de gemeente Boxtel geen 
tijdelijke ontheffi ng van het bestemmings-
plan had mogen geven omdat zoiets al-
leen kan als het om een activiteit gaat die 
echt tijdelijk is, dat wil zeggen binnen vijf 
jaar is afgelopen. Het is moeilijk te voor te 
stellen dat het niet tot (langdurige) winning 
komt, wanneer men daadwerkelijk op 
commercieel winbare voorraden van dit 
gas zou stuiten.

Vergeet de waar-
heden van gisteren 
Seats2Meet, Utrecht. Lectoren van het HBO om me heen. Op ta-

fel waterfl esjes die beogen bij te dragen aan een betere wereld. 

Trein vlakbij, Fairtrade koffi e, thee & chocola binnen handbereik. 

Een locatie met community-vorming als standaardservice. 

Het Hoger Beroepsonderwijs. Instroom van honderdduizend studen-

ten per jaar. Docenten en lectoren doen in vakken die de komende de-

cennia zowat alle transities over zich heen krijgen, maar tóch lukt het 

ze niet om duurzaamheid op te schalen tot het niveau van gedeelde 

strategie en routines. De puzzel leunt op het initiatief van eenlingen en 

op de positionering per school. Gezamenlijke bottom-ups rond innova-

tie en milieu sterven al twintig jaar een roemloze dood. Sommigen 

doen het er half-stiekum bij. Nog altijd is het smeken voor de HBO-

Raad om een plek op de strategische agenda. Met nee als antwoord.

Als ergens zou moeten worden voorgesorteerd voor de afslag 

naar een duurzame samenleving, dan is het hier. Lector duurza-

me productontwikkeling Van de Velde van RDMCampus: ‘Ik leid 

mensen op voor leven met onzekerheid. En daarmee voor veertig 

jaar werken met plezier’. Goede kans dat de rest dus wordt opge-

leid voor de zekerheden van gisteren. Dat terwijl hier de brug ligt 

tussen theorie en praktijk, de sleutel voor technische innovatie, 

de basis voor een doorlopende leerlijn (pabo’s!); de sleutel voor 

experimenteren met economische routines (43% studeert econo-

mie), de sleutel voor maatschappelijk debat (kunst!). Zo’n positie 

verplicht. Spéél die rol dan ook naar behoren, dammit!

Zeventien van de veertig hogescholen denken echter anders. Uit 

hun position paper de volgende zin: ‘de HBO-sector als geheel 

moet ambities hebben op het terrein van duurzaamheid en daar 

ook aanspreekbaar op zijn’. Ze benoemen de driepoot bedrijfsvoe-

ring, onderwijs en onderzoek en hebben het over onderlinge sa-

menwerking. Met als ideaal kennis-genererende gemeenschappen.

Ons gesprek schiet gelukkig via de Duurzaamheidscampus Den 

Haag (ambitieus plan, HBO aarzelt), de TOP-gebieden (‘lijken de 

innovatiekracht van MKB te miskennen’), naar de grensover-

schrijdende projecten: Duurzame Upgrading Woonwijken, de Wijk 

van Morgen, community currencies voor AZC’s, zilte teelt, getijde-

centrales, Kantine van de Toekomst, stadslandbouw, oogsten van 

CO
2,
 peer-to-peer fi nanciering, e-Mobility Lab. Dít soort energie 

werkt aanstekelijk. Mensen die bijzondere dingen doen in maat-

schappelijke allianties, vastbesloten een speler te worden in on-

derwijs, duurzaamheid en innovatie. 

‘The answer lies partly in education’ schrijft de VN in Our Common 
Future in 1987. Inmiddels hoef je - onze landelijke politieke leiding 

daargelaten - niemand meer te vertellen dat er grote veranderin-

gen gaande zijn. Het komt nu in de fase van de instituties en in-

derdaad van opleiden. Flor Avelino promoveert dit jaar op de zin 

‘De illusie van machteloosheid vormt een groter obstakel voor 

verandering dan de macht der gevestigde belangen’. Dus lecto-

ren aller scholen: verenigt u. Voegt substantie & ervaring toe. Ziet 

het bakzeil der routines volgen. Doceert voor de onzekerheid van 

morgen en niet voor de zekerheden van gisteren.

Harry te Riele 
is onder meer zelfstandig 
adviseur en ontwerpt
interventies voor
systeemveranderingen 

siele energieFossi





INTERNATIONAAL NIEUWS

9DECEMBER 2011 | NR 10 | MILIEUMAGAZINE

MILIEU NEDERLAND HEKKENSLUITER IN EUROPA
Nederland presteert ronduit slecht op de Europese ladder 

met milieu-indicatoren als bodem, lucht en water.  Aldus 

onderzoek van Natuur & Milieu.

Ons land staat op plaats 27-  de laagste positie - voor bodem-

kwaliteit, die in ons land gebukt gaat onder stikstof en fosfaat af-

komstig van de grote veestapel. Ook voor waterkwaliteit staat Ne-

derland onderaan de ladder, vanwege het risico - in vrijwel alle 

wateren - dat de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water 

niet gehaald worden. Ons land bekleedt plaats 25 voor luchtkwali-

teit; met België en Luxemburg behoren we tot de landen met de 

hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxiden per km2. Ook 

qua bescherming van natuur en klimaat en het opwekken van her-

nieuwbare energie plaatst Natuur en Milieu Nederland in de ach-

terhoede (achter de top twintig). Onze uitstoot van broeikasgas-

sen ligt boven het gemiddelde en blijft stijgen. Nederland weet 

‘Kyoto’ alleen te halen door aankoop van buitenlandse emissie-

rechten. Voor de publicatie, Ranking the Stars, is niet gekeken 

naar de voortgang in beleid, maar naar de feitelijk gemeten mili-

eu- en natuurkwaliteit. Bronnen daarvoor waren publicaties van 

onafhankelijke partijen zoals het CBS, het Planbureau voor de 

Leefomgeving, het Europese Milieu-agentschap (EEA) en Yale 
University. De samenstelling en duiding van de resultaten was de 

verantwoordelijkheid van Natuur & Milieu zelf.

KLIMAAT KRIJGT DE OTTER HET ROTTER? 
In het kader van het Europese ECOCHANGE-project is 

studie verricht naar de verwachte effecten van klimaat-

verandering op de Europese otter, een soort die geldt als 

barometer voor de gesteldheid van de aquatische leefomgeving. 

Uitgaande van de omstandigheden in de huidige leefgebieden zijn 

twee IPCC-scenario’s voor opwarming (2-5.4°C in 2080, of een 

bescheidener 1.4-3.8°C) doorgerekend naar voor de soort rele-

vante omgevingsfactoren. Hierbij blijkt dat de verspreiding signifi -

cant kan worden beinvloed. In centraal-Europa worden lokaal wel 

wat gebieden geschikter voor de soort; op het Iberisch schierei-

land zullen de omstandigheden echter verslechteren.

Veel van de nu beschermde gebieden zullen de soort in de toe-

komst geen onderdak meer kunnen bieden. Een van de belangrij-

ke uitkomsten van de studie is dan ook dat deze leert waar huidi-

ge en toekomstige verspreidingsgebieden elkaar overlappen. 

Deze cruciale overlevingsgebieden blijken vaak nog weinig aan-

dacht te krijgen in de huidige natuurbescherming.

Bron: Cianfrani et al, in Biological Conservation. 144: 2068-2080

BIODIVERSITEIT DNA-ONDERZOEK VISPRODUCTEN
Conform EU-eisen moeten vis en verwante producten 

worden gelabeld met soortnaam, herkomst (wildvangst of 

kweek) en gebied van herkomst. Er is echter steeds meer 

bewijs dat hierin wordt gesjoemeld, althans in het Verenigd Ko-

ninkrijk en Ierland, twee landen waarin dit onderzocht is. Hiervoor 

werd gekeken naar het DNA-materiaal van de aangeboden vis. 

Deze ‘barcode’ toonde aan dat bijna 20% van de producten ver-

keerd gelabeld was, zij het dat dit in Ierland bijna vier keer zoveel 

voorkwam als in de UK. Dat laatste hangt wellicht samen met de 

grotere druk vanuit consumenten en NGO’s in het Verenigd Ko-

ninkrijk. Troost: vaak ging het om het verkopen van ‘kabeljauw’, 

terwijl de klant feitelijjk een veel minder schaarse vis in het win-

kelwagentje legde. Kwalijker was de verkoop van duurzame, want 

‘uit het pacifi sch gebied afkomstige’ kabeljauw, terwijl het in wer-

kelijkheid de veel kwetsbaarder Atlantische kabeljauw betrof.  

In dit onderzoek bleef onduidelijk wie waar verantwoordelijk is 

voor de verwisseling. De onderzoekers doen diverse suggesties 

om de fraude aan te pakken, waaronder frequenter DNA-onder-

zoek aan deze producten. Bron: Miller et al, in Fish and Fisheries. 

DOI: 10.1111/j.1467-2979.2011.00426.x.

KLIMAAT VERKOELING VOOR STEDEN 
Er is groeiende aandacht voor het urban heat island 

(UHI)-effect. Eigenschappen van bouwmaterialen, waar-

onder geringe refl ectie, zorgen er voor dat steden de in-

gestraalde warmte lastig meer kwijt kunnen. Een issue, nu onge-

veer de helft van de wereldbevolking in steden woont. Ruimtelijike 

ordening met inplanning van groen en strategieën in de bouw 

worden belangrijker. Onderzoek in de stad New York leerde dat 

groene ruimten een verschil maken. Onderzoekers volgden daar-

voor gedurende meer dan een half jaar de temperaturen in gebie-

den met meer en minder vegetatie. De gebieden met relatief wei-

nig groen bleken gemiddeld 2 graden Celsius warmer. Ook werd 

gekeken naar de effecten van een groen dak op het niveau van 

energiegebruik van gebouwen. Temperaturen blijven meer con-

stant dan onder zwarte daken, zodat de uitstoot van CO
2
 voor 

koeling en verwarming substantieel afneemt . 

Bron: Susca et al, in Environmental Pollution. 159: 2119-2126.

STOFFEN VOORSPELBARE BRANDVERTRAGERS 
Europese onderzoekers hebben een nieuw hulpmiddel 

ontwikkeld voor het screenen van brandvertragers waar-

van testgegevens over mogelijke schadelijkheid ontbre-

ken. Hun ‘Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)- 
models’ maken dan toch snelle prioritering en pro-actieve 

regulering mogelijk. Onder REACH moeten alle chemicaliën die in 

Europa geproduceerd of geïmporteerd worden in hoeveelheden 

van meer dan een ton geregistreerd zijn met gedetailleerde infor-

matie over hun potentiële schadelijkheid. De regeling is echter 

nog relatief jong, zodat nog maar 4.500 van de naar schatting 

30.000 chemicaliën zijn geregistreerd. QSAR-modellen zijn geba-

seerd op gegevens van stoffen waarvan de effecten al wel bekend 

zijn, en verbinden die eigenschappen met de bepaalde structuren 

van die verbindingen. Vanuit deze relaties doen ze voorspellingen 

voor stoffen die daar qua structuur op lijken, maar waarvan geen 

gegevens beschikbaar zijn. Behalve voor vlamvertragers zullen 

ook modellen voor andere stofgroepen gemaakt worden.

Bron: Kovarich et al, in Journal of Hazardous Materials
190:106-112.
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DEALS ZONDER
OVERHEID 

Milieuorganisaties proberen niet langer hun gelijk te halen via de rechter. Een construc-
tieve dialoog levert meer op, leert het project ‘CO2 ambitie’. Milieubeweging en bedrijfs-
leven trekken het duurzaamheidsinitiatief naar zich toe en de overheid heeft het nakijken. 
In de ‘Green Deals’ is de overheidsrol eveneens minimaal. ‘We doen voortaan zelf’.

PIETER VAN DEN BRAND

Minister Maxime Verhagen (EL&I) en 

staatssecretaris Joop Atsma (IenM) 

maakten begin oktober de eerste 

Green Deals bekend. Milieuafspraken 

met bedrijven en maatschappelijke partners moeten 

de duurzame economie een impuls geven. 

De locatie, een rioolwaterzuivering in IJsselstein, is met 

opzet gekozen. Een van de Green Deals is gesloten met 

zo’n twintig partijen uit de water- en afvalsector. Doel is 

te starten met het terugwinnen van fosfaat uit zuive-

ringsslib en mest. De wereldwijde voorraad natuurlijk 

fosfaaterts slinkt in rap tempo. Ons land ‘zwemt’ in 

deze belangrijke grondstof voor kunstmest. In totaal 

zijn er zo’n zestig ‘groene’ akkoorden gesloten die een 

grote variëteit aan sectoren beslaan, van het bouwen 

van energieneutrale woningen tot zelfs duurzame fi lm-

producties. Met individuele bedrijven zijn afspraken 

over energiebesparing gemaakt. Chemiebedrijf 

Huntsman in de Botlek gaat zijn productieproces ver-

duurzamen door sneller en milieuvriendelijker PUR te 

gaan maken.

 

Op de plannen van het kabinet valt het nodige af te 

dingen. Waterbedrijven zijn al langer bezig met het re-

cyclen van fosfaatstromen. Ook de productie van biogas 

uit rioolslib is uit eigener beweging opgeschroefd. 

Huntsman heeft reeds een aantal jaren een proefi nstal-

latie in gebruik om zijn proces te intensiveren. Het kabi-

net kiest voor de gemakkelijke weg. Voor het merendeel 

gaat het bij de Green Deals namelijk om bestaande pro-

jecten die worden ‘geadopteerd’ om ze in de ‘groene’ be-

leidsetalage te plaatsen. De Green Deal voegt in feite 

weinig toe. De opzet van de Green Deals tekent de ar-

Bedrijven en milieubeweging doen het 
 voortaan zelf 

moede waar de huidige beleidsmakers in Den Haag 

mee worstelen: echte duurzaamheidsplannen komen 

voortaan uit de koker van bedrijfsleven en maatschap-

pelijke organisaties en niet langer uit politiek Den Haag. 

In feite heeft de overheid het nakijken. Maatschappelij-

ke organisaties ontpoppen zich als een veel belangrijker 

gesprekspartner voor bedrijven dan de overheid.

Teller
Illustratief is een bijeenkomst in november in Utrecht. In 

de statige vergaderlocatie Silverijn aan een van de grach-

ten in de binnenstad hebben zich vertegenwoordigers 

van de Natuur- en Milieufederaties en bedrijven verza-

meld om de vruchten van het landelijke project ‘CO2 

ambitie’ te presenteren. Op de teller staat 210 duizend 

ton minder CO2. Wat omgerekend gelijk staat aan de uit-

stoot van een fi le auto’s van Utrecht naar Berlijn of 8200 

rondjes om de aarde vliegen. Niet dat de reductiecijfers 

al in de boeken staan bijgeschreven, maar er zijn harde 

afspraken over gemaakt met een aantal bedrijven”, zegt 

Tjeu van Mierlo, landelijk portefeuillehouder Energie en 

Klimaat bij de Natuur- en Milieu-federaties. De uitste-

kende resultaten zijn het gevolg van de vernieuwde sa-

menwerking tussen milieubeweging en bedrijfsleven. De 

milieuclubs liepen de afgelopen twee jaar de deur plat 

bij bedrijven in hun regio om over het treff en van kans-

rijke CO2-maatregelen te praten. Een tiental grote ener-

giegebruikers ging er uiteindelijk toe over de aanbevelin-

gen in te voeren die aan het licht waren gekomen tijdens 

een CO2-scan en een CO2-reductieplan van het door de 

milieuclubs ingehuurde adviesbureau Ecofys.

Wie aan dampende chemische fabrieken denkt heeft 

het mis. Ook de afvalbedrijven Attero en HVC, koffi  e-
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brander Douwe Egberts in Utrecht, de zuivelbedrijven 

Arla Foods en Lyempf en het Limburgse waterschaps-

bedrijf bevinden zich in het pluriforme gezelschap. De 

milieumaatregelen variëren van voor de hand liggende 

ingrepen in het energiegebruik tot het vernieuwen van 

procesinstallaties, “en soms nog meer”, zegt Van 

Mierlo. Zo wil HVC zijn huisvuilwagenpark voor een 

groot deel op biogas laten rijden. De perceptie van be-

drijven dat ze noodgedwongen iets aan duurzaamheid 

moeten doen, is volgens Van Mierlo aan het verdam-

pen. “Het besef dringt door dat dit de enige manier is 

om te overleven, en het levert klinkende businesscases 

op”, zegt de zakelijk ingestelde milieubehartiger. “Een 

lagere energierekening levert geld op.” De inbreng van 

de deskundige kennis van adviesbureau Ecofys maar 

ook van de Utrechtse milieu-hoogleraar Ernst Worrell 

zorgde voor een ‘katalyserende mix’, aldus Van Mierlo. 

“Bedrijven zien bovendien dat hun milieu-imago er 

baat bij heeft. De samenwerking met ons kunnen ze op 

hun visitekaartje zetten.”

Bakermat
De bakermat van de nieuwe strategie ligt in Zeeland, 

waar Van Mierlo de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) 

leidt. “In 2003 bleek dat in Zeeland per inwoner meer 

CO2 de lucht ingaat dan in de VS. We zijn toen met acht 

grote uitstoters om de tafel gegaan om deze bedrijven 

met onze ideeën uit te dagen tot een plan van aanpak”, 

vertelt Van Mierlo. Twee bedrijven, kunstmestfabrikant 

Yara en fosforproducent Th ermphos, gingen aan de 

slag met de voorstellen van de Zeeuwse milieuorgani-

satie. Bij Yara leverde dat versneld een aanzienlijke 

emissiereductie van lachgas op, een 280 maal heftiger 

broeikasgas dan CO2. Samen bespaarden de twee be-

drijven elf procent van de Zeeuwse broeikasgasreduc-

tie. Bij chemieconcern Dow in Terneuzen had Van 

Mierlo minder succes, geeft hij toe, “maar de gesprek-

ken gaan gewoon door.”

Na het Zeeuwse succes namen andere milieufederaties 

in het land het stokje over. Met aanvankelijk minder 

succes in die delen van het land waar ondernemers 

nog het stereotiepe beeld van milieubehartigers heb-

ben als die hard milieufanaten. “Je moet investeren in 

vertrouwen. Dat vergt een heel andere benadering”, 

legt Van Mierlo uit. “Voor beide partijen was het enorm 

wennen. Bedrijven houden ook vaak de boot af door te 

zeggen: ‘we doen al zoveel aan CO2-reductie’. Wat dit 

project vooral leert, is dat bedrijven er de tijd voor 

moeten krijgen. Het moment komt vaak niet uit. Uit-

eindelijk zien ze in een later stadium in dat maatrege-

len kunnen renderen en doen ze toch mee.”

Inzicht
Volgens Van Mierlo hebben de milieubelangenclubs 

van oudsher veel inzicht in de milieuvervuilende pro-

cessen van bedrijven. In het verleden zijn stevige dos-

siers aangelegd, vaak om als bewijslast in rechtszaken te 

kunnen dienen. Deze ‘zwartboeken’ leveren nu de ken-

nis om bedrijven met een vruchtbare dialoog tot milieu-

inspanningen te verleiden. “We hebben veel expertise 

in huis om bedrijven te inspireren en ideeën aan te rei-

ken waar ze zelf niet eens op komen. Wij worden niet 

gehinderd door kokerdenken en tunnelvisies en komen 

met verrassende invalshoeken. Dat werkt verfrissend.” 

Manager Health, Safety, Environment & Quality Wim 

van den Berge van Zeeland Refi nery ervoer het initiatief 

van de milieubeweging als positief. “Wij weten als geen 

ander hoe je werk moet maken van energie-effi  ciency. 

Op dat vlak horen we al bij de besten van de wereld. 

Toch vonden we de adviezen van de milieubeweging 

vernieuwend. Ze waren goed voorbereid. Het zijn be-

slist geen geitewollensokken. Weten ze het niet, dan 

huren ze kennis in. Zo kwamen ze met een concrete 

lijst van aandachtspunten. Het onderwerp van de rest-

warmte hebben we door onze ingenieurs serieus op 

laten pakken.” Met succes: door de uitgevoerde exerci-

ties weet de raffi  naderij, eigendom van het Franse 

Total en het Russische staatsbedrijf Lukoil, dat met een 

upgrade van de installatie die stoom produceert, een 

volledige stoomketel overbodig wordt. Met de investe-

ring is een bedrag van tientallen miljoenen euro’s ge-

moeid, maar de directie heeft er wel oren naar. “De 

terugverdientijd van vijf à zes jaar is acceptabel voor dit 

soort milieu-investeringen.” 

Olievlekwerking
ZMF-directeur Van Mierlo wil de nieuwe werkwijze 

het liefst uitrollen naar andere bedrijven. Om in fos-

siele termen te blijven hoopt hij op een olievlekwer-

king. “Er moet nog heel veel gebeuren, met name in 

het midden- en kleinbedrijf.” Hij rekent daarbij op de 

medewerking van VNO-NCW. De kans daarop is 

groot. Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW 

geeft persoonlijk in Utrecht acte de présence en is lo-

vend over de resultaten. “Natuurlijk juichen we de sa-

menwerking tussen bedrijfsleven en milieubeweging 

toe. Minder CO2-uitstoot en economische kansen 

Voor het merendeel gaat het bij de 
Green Deals om bestaande projecten 
die worden ‘geadopteerd’ om ze in de 
‘groene’ beleidsetalage te plaatsen 

De deelnemers aan ‘CO2 ambitie’ op een rij 
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kunnen goed samengaan. Daarin hebben we een ge-

zamenlijk belang. Deze nieuwe aanpak van de milieu-

federaties waarin bedrijven met externe kennis zoe-

ken naar kansrijke maatregelen en economisch 

interessante opties ook uitvoeren, draagt hieraan bij.” 

Een ontwikkeling die dus zeker doorgang moet vin-

den, vindt Wientjes. “De enige remming die ik kan be-

denken, is het gebrek aan geld tijdens economische 

crises. Maar in de bestuurskamers van de Nederland-

se bedrijven is een omslag gaande. Er is geen weg te-

rug.” De Green Deals ziet hij niet als een vijgeblad. 

“Nederland heeft als enige in Europa grote ervaring 

met convenanten. Meestal pakken die goed uit. Een 

bedrijf dat zijn afspraken niet nakomt, lijdt imago-

schade. Het gaat om een maatschappelijke verplich-

ting. Daarnaast is het ook commercieel interessant. 

Een duurzaam opererend bedrijf heeft een betere 

concurrentiepositie.”

Het succesvol opereren van milieubeweging en be-

drijfsleven roept de vraag op of de overheid er nog 

wel aan te pas moet komen op duurzaamheidsvlak. 

“Misschien niet, maar hoe meer draagvlak, hoe be-

ter”, zegt Van Mierlo. “Op de regie van de overheid 

zitten we niet meer te wachten. We doen het voort-

aan zelf.” Wientjes vindt in elk geval dat de overheid 

duurzaamheid niet met wetgeving moet regisseren. 

“De overheid heeft een faciliterende rol, hooguit om 

regels weg te nemen die innovatie belemmeren. 

Maar als het om het bedenken en uitvoeren van op-

lossingen gaat, komt het aan op de creativiteit en 

het ondernemerschap in de samenleving.”
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De stoomproductie-installatie van Zeeland Refi nery
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Eigenlijk is het allang geen keuze meer: willen we onze wel-
vaart op peil kunnen houden, dan zal de economie van de 
toekomst een Groene Economie moeten zijn. Die Groene 
Economie zal wezenlijk andere kenmerken hebben dan 
onze huidige. En dus zullen er ook andere succesfactoren 
gelden voor ondernemen en zakendoen. Waar kennis nu 
nog wordt beschermd in een - vaak ijdele - poging een 
concurrentiële voorsprong te behouden, zullen in de Groe-
ne Economie het delen van kennis, open source samen-
werking en brede businessmodellen (ketendenken) centraal 
staan. We groeien langzaam toe naar een volledig nieuwe 
set economische - en duurzame - parameters, en wie ‘oud’ 
blijft denken heeft geen toekomst.  

Ondernemingen die onder dit nieuwe economische ge-
sternte succes willen boeken zullen medewerkers nodig 
hebben die begrijpen dat de wereld veranderd is en die 
over nieuwe inzichten en (combinaties van) competen-
ties beschikken. Veel ondernemingen binnen De Groene 
Zaak ervaren dit aan den lijve. Zij innoveren, zetten nieu-
we businessmodellen in de markt en hebben grote be-
hoefte aan medewerkers en managers die de regels van 
het spel succesvol kunnen herschrijven. Die - veelal jon-
ge - mensen worden op dit moment opgeleid, van peu-
terspeelzaal tot MBA, van MBO tot universiteit. Dáár 
moet de kiem gelegd worden voor wat ik maar even ge-
makshalve ‘duurzaam denken’ noem.

De hamvraag is in hoeverre ons onderwijs nu al voor-
sorteert op dit nieuwe denken en de competities die no-
dig zijn in de Groene Economie. Mijn voorzichtige in-
schatting is dat duurzaamheid in het onderwijs nog 
vooral iets is dat vorm krijgt in de operationele bedrijfs-
voering (bijvoorbeeld door de verduurzaming van huis-
vesting) of als vrijblijvend keuzevak in het gewone curri-
culum. Dat is prima, maar bij lange na niet voldoende om 
het onderwijs te maken tot wat het moet worden: een 
broedplaats van jonge mensen die niet langer worden 
opgeleid volgens de wetmatigheden van de ‘oude eco-
nomie’ maar juist worden geprikkeld en gestimuleerd om 
onze economie opnieuw – en nu duurzaam – vorm te ge-
ven. Kort door de bocht: de Groene Economie zal gefun-

Groene Economie 
vraagt duurzaam 
 onderwijs

Marga Hoek
directeur De Groene 
Zaak

deerd zijn op duurzaam onderwijs en net als in het be-
drijfsleven moet duurzaamheid de norm zijn, niet een 
keuze(vak). Eén blik op de economieboeken die mijn 
dochter op school gebruikt leert mij dat daarvan nu geen 
sprake is. 

Ook in het onderwijs moet het roer dus om, wat De Groe-
ne Zaak betreft. We beseffen ten volle dat dit niet in één 
keer kan en dat het een proces van stappen zal zijn. Dat 
proces heeft overigens wel aan aanvang genomen: ik 
noem de oprichting van het Sustainable Finance Lab van 
Herman Wijffels en Klaas van Egmond,en de onderwijsac-
tiviteiten van mensen als Marko Hekkert en Jacqueline 
Cramer. Nyenrode Business University kent een Center for 
Sustainability, met Anke van Hal als een van de meer pro-
minente trekkers. En dan zijn er nog initiatieven als De 
Groene Generatie, Stichting Duurzame Scholen en diverse 
programma’s van individuele universiteiten. Zoals gezegd: 
de eerste stappen naar wat het einddoel moet zijn: duur-
zaamheid als een van de ‘voedende’ bronnen van ons on-
derwijs. Iedere dag, op elk niveau. 

Overigens proberen we vanuit mijn organisatie ook een 
bijdrage te leveren aan dit proces. Zo is ‘bouwen aan 
een duurzaam leiderschap’ bewust opgenomen als een 
van onze business principles en we bekijken op dit mo-
ment of het mogelijk is een nieuw netwerk op te richten 
dat moet bijdragen aan een bundeling van alle kennis 
over duurzaamheid. Veel van die kennis en initiatieven 
zijn namelijk verspreid over talloze onderwijsinstellingen 
en instituten. Ook hier weer: verbinden (milieukunde en 
economie en bedrijfskunde staan niet los van elkaar!) 
met een open oog voor brede economische innovatie. 
Als dat het motto wordt van het onderwijs van de toe-
komst dan komt het wel goed met De Groene Economie.

Eén blik op de economieboeken 
die mijn dochter op school gebruikt 
zegt genoeg
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LEREN VOOR DUUR 
ONTWIKKELING
Duurzame ontwikkeling moet een centrale plaats krijgen in het onderwijs. Vindt ook de 
overheid. Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling steunt het onderwijs hier-
bij. We zijn alweer halverwege de ‘Decade on Education for Sustainable Development’ 
waartoe de VN opriep. Wil het een beetje opschieten in het onderwijs?

HAN VAN DE WIEL

Bekende en minder bekende Nederlanders 

lazen op 11 november, tijdens de Dag van de 

Duurzaamheid, op 900 basisscholen voor uit 

Mr Finney en de andere kant van het water, 

een boek van Laurentien van Oranje en Sieb 

Posthuma. Een eiland lijkt te verdwijnen in zee, maar 

Mr Finney schiet te hulp en zoekt naar antwoorden op 

vragen over het wassende water. Deze voorleesactie is 

een voorbeeld van de manier waarop scholen bezig 

zijn duurzame ontwikkeling tussen de oren van scho-

lieren en studenten te krijgen, zegt André de Hamer. 

Hij is coördinator van Duurzame Pabo, het netwerk 

van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met 

duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Wat doet het Nederlands onderwijs er aan?

In 2005 riepen de Verenigde Naties de Decade on 
Education for Sustainable Development uit. Tien jaar 

lang moest er extra aandacht komen voor duurzame 

ontwikkeling in het onderwijs, om ervoor te zorgen dat 

jongeren in de hele wereld uit de voeten kunnen met 

dit ‘containerbegrip’. De Nederlandse regering steunt 

het initiatief met het programma Leren voor Duurza-

me Ontwikkeling. 

Hoe het er halverwege het decennium in Nederland 

voorstaat met het onderwijzen in duurzaamheid is een 

lastige vraag. Duurzame ontwikkeling is een glibberig 

onderwerp, leren voor duurzame ontwikkeling maakt 

het er niet gemakkelijker op. Th eo van Bruggen, pro-

grammamanager Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 

formuleert het in een publicatie zo: “Er mag geen kind 

meer van school komen, dat niet weet wat de eff ecten 

zijn op de leefomgeving als hij een wc doorspoelt, eet 

of in de auto stapt. Zij zijn de vernieuwers van de toe-

komst, dus ook hen willen we daarop voorbereiden”.

Het overheidsprogramma Leren voor Duurzame Ont-

wikkeling (LvDO), dat zich onder andere richt op de 

onderwijssector, wil de aandacht voor duurzaamheid 

uit de marge en de losse projecten halen en main-
stream maken. Dat wil zeggen: integreren in de hele 

lesstof. Alleen dan kan steeds een bewuste afweging 

worden gemaakt tussen de drie pijlers van duurzame 

ontwikkeling: people, planet en profi t (zie kader). Doel 

van het programma is “het ontwikkelen, ondersteunen 

en verspreiden van eff ectieve leerprocessen die duur-

zame ontwikkeling mogelijk maken en versnellen.” 

Beginnetje
De afgelopen tijd zijn onderwijsnetwerken opgezet die 

het leren voor duurzame ontwikkeling in hun specifi e-

ke onderwijsrichting stimuleren: Duurzaam Middel-

baar Beroeps Onderwijs, Duurzaam Hoger onderwijs, 

en Duurzame Pabo. Hierin zijn 30 hogescholen, alle An
ne
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ZAME 
OPLEIDINGEN

universiteiten, 19 Regionale Opleidings Centra (roc’s) 

en Agrarische Opleidingscentra(aoc’s) en 20 pabo’s 

aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 

50 procent van de studenten in het Middelbaar 

BeroepsOnderwijs (mbo), Hoger BeroepsOnderwijs

(hbo) en Wetenschappelijk Onderwijs (wo). 

Die hoge aantallen zeggen weinig over de praktijk van 

alledag. In het basisonderwijs staat het taal- en reken-

onderwijs nog steeds op nummer 1, 2, en 3. Ouders 

en media rekenen scholen keihard af op de Cito-

resultaten. Bij sommige vakken, en in aparte projec-

ten, wordt incidenteel aandacht geschonken aan 

duurzaamheid. De lobby voor ‘taal en rekenen’ is 

heel sterk. In het voortgezet onderwijs is het niet veel 

beter. Vakken als biologie en aardrijkskunde besteden 

aandacht aan sommige aspecten van duurzaamheid, 

maar bij economie of Nederlands komt het begrip 

duurzaamheid nauwelijks voor. In het vervolgonder-

wijs (mbo, hbo, wo) gaat het in het algemeen wat be-

ter, maar ook hier houdt het niet over. Volgens direct 

betrokkenen is er hooguit een beginnetje gemaakt 

met het integreren van duurzame ontwikkeling in het 

onderwijs. 

Er zijn genoeg redenen om duurzame ontwikkeling 

serieus te nemen in het onderwijs. De meest klem-

mende is het groeiende besef dat we niet kunnen 

doorgaan op de ingeslagen weg. De meest prozaïsche 

is dat steeds meer bedrijven en overheden de groene 

boodschap hebben begrepen en hun bedrijfsvoering 

verduurzamen. Misschien niet altijd naar ieders te-

vredenheid, maar de eerste ferme stappen worden 

gemaakt. Deze werkgevers hebben werknemers no-

dig die snappen wat duurzame ontwikkeling bete-

kent en die er mee uit de voeten kunnen. Het onder-

wijs moet dus competenties en vaardigheden 

aanleren die hierop aansluiten. De eerdergenoemde 

voorleesactie van Mr Finney op de Dag van de Duur-

zaamheid, georganiseerd door de Missing Chapter 

Foundation die Laurentien van Oranje in 2009 op-

richtte, is een voorbeeld van  hoe duurzaamheid kan 

worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs. De 

stichting organiseert ook dialoogsessies waarbij 

toonaangevende bedrijven in gesprek gaan met jon-

geren en kinderen (‘Raad van kinderen’, zie www.

missingchapter.org) over hun strategische duur-

zaamheidsdilemma’s. De kinderen komen tot nieuwe 

inzichten en ideeën die bijdragen aan een oplossing. 

Om tot oplossingen te komen moeten de kinderen al 

hun vaardigheden inzetten (over regulier onderwijs 

gesproken!) om - bijvoorbeeld - het eff ect op CO2-

uitstoot te bepalen.

Allergisch
Toch is het bepaald niet vanzelfsprekend dat het on-

derwijs warm loopt voor duurzaamheid. Een aantal 

ontwikkelingen is daarvoor verantwoordelijk. Om te 

beginnen is het onderwijs allergisch geworden van alle 

opdrachten die het van buiten krijgt. 

Antoine Heideveld werkt voor AgentschapNL, waar 

hij zich onder meer bezighoudt met de integratie van 

duurzame ontwikkeling in het onderwijs, van basis-

school tot universiteit. Het onderwijs, zegt Heideveld, 

heeft een broertje dood aan alle maatschappelijke pro-

blemen die over de schutting van het onderwijs wor-

den gegooid met de vraag, of opdracht, er aandacht aan 

te besteden tijdens de lessen. Inmiddels is dat een lan-

ge en bonte waslijst van onderwerpen. Veel zinniger, 

zegt Heideveld, is het om vanuit de docent te denken. 

“Op elke school zijn docenten die graag met het onder-

werp aan de slag willen. Niet kennis, bijvoorbeeld over 

duurzame ontwikkeling, blijkt het probleem te zijn, 

maar de manier waarop je er in de klas, tijdens de les-

sen, iets mee kunt. We laten zien hoe het kan werken. 

De tijd van zenden van buiten naar binnen is voorbij.” 

Hij geeft een voorbeeld uit eigen ervaring. “De juf van 

mijn zoontje beklaagde zich erover dat ze geen tijd 

meer heeft voor zingen, terwijl dat op basisscholen een 

belangrijk vak is. Groep 3 moet namelijk leren rekenen 

en schrijven. De eerste weken moest mijn zoontje in 

hoog tempo 18 letters leren. Maar er zijn toch genoeg 

liedjes over letters, zei ik. Daar had ze niet bij stil ge-

staan. Het is maar een klein voorbeeld van de manier 

waarop je rekenen kunt integreren met een ander vak.” 

Een mogelijk grotere barrière voor duurzame ontwik-

Dag van de Duurzaamheid. Laurentien van Oranje leidde de dialoog tussen basisschoolkinderen en 
verschillende besluitvormers
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keling in het onderwijs is dat het over alle disciplines 

heen gaat. Dat is niet alleen lastig in het basisonder-

wijs, met zijn hernieuwde nadruk op rekenen en taal, 

maar ook in het middelbare en voortgezet onderwijs. 

Het onderwijs is er eenvoudigweg niet op ingericht. 

Heideveld en De Hamer pleiten voor betekenisvol of 

ervaringsgericht leren. Daarvan is sprake als het leren 

voor de lerende betekenis heeft: hij of zij is zich ervan 

bewust waarmee hij op dat moment bezig is en waar-

toe het kan leiden. De Hamer: “Daarmee scoor je ook 

heel goed op taal en rekenen, zo blijkt uit wetenschap-

pelijk onderzoek. Maar er is een sterke lobby voor taal 

en rekenen..” Een natuurles in de buitenlucht wordt 

vaak als apart project opgezet. Dan hebben de verza-

melde of waargenomen objecten nauwelijks betekenis 

buiten het kader van die les. Maar je kunt er ook mee 

rekenen, taallessen aan verbinden. Dat is de geïnte-

greerde benadering waar Heideveld en De Hamer en-

thousiast van worden. 

Aansturing
Maar de grootste hindernis bij het leren voor duurza-

me ontwikkeling is dat onderwijsinstellingen in hoge 

mate autonoom zijn, zelf zorgen voor hun profi lering 

en voor een groot deel ook de inhoud van hun lessen 

bepalen. De beruchte stroom circulaires met regels en 

voorschriften uit ‘Zoetermeer’, waar het ministerie van 

Onderwijs is gevestigd, is al enige tijd opgedroogd. Er 

bestaan geen voorschriften voor scholen om LvDO op 

te nemen in het aanbod en de politiek is al enige tijd 

heel terughoudend met het toevoegen van leerinhou-

den of het stimuleren van maatschappelijke thema’s in 

het onderwijs. Dat is de grote frustratie van Rob de 

Vrind. Hij is duurzaamheidscoördinator van het ROC 

Koning Willem I College in Den Bosch. En voor offi  ci-

eel één dag in de week (“in de praktijk zijn dat er wel 

meer”) coördineert hij samen met Arie Dorsman het 

netwerk Duurzame MBO (DMBO). 

De Vrind: “De overheid doet te weinig. Het ministerie 

bemoeit zich in principe niet met de inhoud van het 

onderwijs. Taal en rekenen vormen daarop een uitzon-

dering. Zei iemand van het ministerie maar eens dat 

duurzame ontwikkeling belangrijk is voor de ROC’s. 

Maar de scholen willen autonomie en bepalen zelf hoe 

ze het onderwijs inrichten. Zo droevig is het.” De Vrind 

geeft een hele opsomming van alle indrukwekkende 

resultaten die in het mbo (“met 625 duizend leerlingen 

de ruggengraat van het onderwijs”) zijn bereikt, maar 

“het is niet geïnstitutionaliseerd”.

Het gaat De Vrind er niet om dat het ministerie van 

Onderwijs zich weer actief met de lesstof gaat bemoei-

en. Wel dat centrale aansturing zijn werk zou verge-

makkelijken. Nu moet hij duwen en trekken om het 

onderwerp duurzame ontwikkeling onder de aandacht 

te krijgen van de besturen van de ROC’s. En dat lukt 

maar heel moeizaam. “Daardoor doet zich de vreemde 

situatie voor dat steeds meer bedrijven ‘groene’ com-

petenties vragen maar dat onze leerlingen er niet op 

tijd klaar voor zijn.” 

“Leren voor Duurzame Ontwikkeling gaat in ieder ge-

val door tot en met 2012”, zegt Heideveld van Agent-

schapNL. “Daarna is de overheid niet meer de enige 

fi nancier, anderen moeten meebetalen.” Met name 

de onderwijsinstellingen zelf moeten gaan bijdragen, 

bijvoorbeeld in de vorm van contributie. 

Komend jaar zal blijken of het zaadje van duurzame 

ontwikkeling in het hart van het onderwijs tot ontkie-

ming is gekomen. 

Wat is duurzame 
ontwikkeling?
Een kwart eeuw geleden werd duurzame ontwikkeling 
geïntroduceerd door de VN-Commissie Brundtland. 
Die verstond er een ontwikkeling onder die voorziet 
in de behoeften van nu zonder het vermogen van toe-
komstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen. Iets later deed de 
Triple Bottom Line van John Elkington opgeld. Hij be-
doelde daar het inmiddels bekende people, planet, 
profi t mee. Bij elke beslissing moeten de gevolgen 
voor deze ‘3 p’s’ bewust zijn overwogen, wil er sprake 
zijn van duurzame ontwikkeling. Volgens hardliners is 
dit een te rekkelijke opvatting. Zij vinden dat de p van 
planet in alle gevallen doorslaggevend moet zijn, 
 omdat het de basis is van het leven op aarde.

 

An
ne

t d
e 

Jo
ng



17DECEMBER 2011 | NR 10 | MILIEUMAGAZINE

OPLEIDINGEN

Er zijn voortdurend ontwikkelingen rondom energie, milieu en veiligheid. Voor bedrijven 
en overheden is het zaak de kennis continu bij te spijkeren. De milieuprofessional die 
 verzaakt, loopt snel achter de feiten aan. Het bedrijf waarvoor hij of zij werkt kan 
 daardoor zomaar opdrachten mislopen. 

ADDO VAN DER EIJK

Up-to-date blijven vraagt van milieuprofes-

sionals dat ze op gezette tijden in de 

schoolbanken plaatsnemen. Nieuwe 

regels, wetten en eisen volgen elkaar in 

snel tempo op. Bijblijven is dan ook belangrijk, stelt 

Wim Post, projectmanager van Lloyd’s Register. Als 

voorbeeld noemt hij de kersverse CO2-prestatieladder, 

die ProRail en Rijkswaterstaat sinds afgelopen voorjaar 

bij hun aanbestedingen gebruiken. Met het instrument 

krijgen bedrijven die zich inspannen voor CO2-reduc-

tie een gunningsvoordeel. Hoe hoger op de ladder, hoe 

hoger het voordeel, dat kan oplopen tot tien procent 

van de aanbestedingssom. Post: “Juist in deze tijd van 

economische crisis, waarin opdrachten dun gezaaid 

zijn, moeten bedrijven dergelijke kennis paraat heb-

ben. Adequate kennis en CO2-prestaties bepalen hun 

concurrentiepositie.” Zijn bedrijf springt op deze be-

hoefte in, en verzorgt sinds kort de cursus CO2-presta-

tieladder. Is één aannemer of ingenieursbureau over 

de dam, dan volgt de rest snel, is de ervaring van Post. 

“Ze moeten wel, anders dreigen ze opdrachten mis te 

lopen.” Behalve bedrijven schuiven ook overheden 

aan. “Ook gemeenten en andere overheidsdiensten, 

die de ladder willen introduceren, moeten zich het be-

oordelingsproces eigen maken.”

Kennisvraag
De circa zestig opleidingen, trainingen en cursussen in 

het aanbod zijn nagenoeg allemaal gerelateerd aan 

certifi catienormen. De trainingen behandelen thema’s 

als kwaliteits- milieu-, arbo-, en voedselveiligheid-

management. Ook andere certifi cerende instellingen, 

zoals DNV en Kiwa bieden hierover trainingen aan. 

“Elk certifi cerende instelling in Nederland heeft een 

eigen klantenkring. Het aanbod vertoont veel overlap, 

en de concurrentie is fors. Het is een kleine markt van 

cursisten, waarin we ons begeven”, vertelt Richard 

Milieuprofessionals in de schoolbanken 

Halkes, manager Training Services bij Lloyd’s Register. 

Cursisten melden zich volgens hem meestal als zich 

een concrete kennisvraag aandient. “Als ze een milieu-

managementsysteem willen invoeren, of als maat-

schappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op de 

agenda staat.” Meest in trek zijn de trainingen rond 

actuele ontwikkelingen, zoals de prestatieladders. Met 

de ‘MVO-prestatieladder’ laten bedrijven zien hoe ze 

invulling geven aan maatschappelijk verantwoord on-

dernemen. Belangrijk, stelt Halkes, gezien het duur-

zaam inkopen-beleid van bedrijven en overheden. 

Blended learning
Het cursusaanbod bepaalt Halkes op grond van vragen 

van klanten en signalen uit de organisatie. “Onze afde-

ling business development houdt de markt nauwlettend 

in de gaten. Als certifi cerende instellingen zijn we in-

houdelijk nauw betrokken bij ontwikkelingen rond 

certifi catienormen. De MVO-prestatieladder hebben 

we bijvoorbeeld samen met DNV en Kiwa geïnitieerd. 

Onze nieuwste loot is energiemanagement. De cursus 

biedt inzicht in de ISO 50001, een onlangs verschenen 

internationale norm voor energiemanagement.” 

Ook de trainers en auditoren van de opleider moeten 

continu bijleren. “Houden we de ontwikkelingen niet 

bij, dan lopen we na een jaar hopeloos achter. Net zo-

als dat ook voor een gemiddelde milieufunctionaris 

binnen de overheid of een bedrijf geldt”, vertelt Post. 

Halkes verwacht in de toekomst minder klassikale trai-

ningen, en meer digitale online diensten op afstand, 

zoals e-learning en ‘webinars’- een seminar, waarbij de 

deelnemers inbellen of via internet aanschuiven. 

Halkes ziet heil in het zogeheten ‘blended learning’. 

“Dat is een combinatie van online leren en contacton-

derwijs. Veel klanten hebben toch behoefte aan per-

soonlijke instructie en feedback, zeker als het gaat om 

het aanleren van vaardigheden.”

NOOIT 
UITGELEERD
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MILIEUOPLEIDING
ZOEKT STUDENTEN
Direct in contact treden met jonge, potentiële studenten. Daarmee moeten milieuoplei-
dingen meer technisch georiënteerde studenten trekken. Want dat er minder aandacht 
zou zijn voor natuur en milieu is maar schijn. Er is een structureel tekort aan milieutech-
nologen, zegt arbeidsbemiddelaar Jaap Feil. 

RENÉ DIDDE

De arbeidsmarkt voor een baan in de milieu-

sector is op dit moment beroerd, consta-

teert Jaap Feil, directeur van ECO-job. In 

de database van dit bedrijf, een arbeids-

bemiddelingsbureau voor milieuprofessionals, staan 

amper 120 vacatures. Bij collega-bureaus staan de za-

ken er evenmin fl orissant voor, weet Feil, die ook voor-

zitter is van de sectie milieu-onderwijs en arbeids-

markt van VVM, de ledenorganisatie van en voor 

milieuprofessionals. Hoe anders was dat in 2007 en 

2008. “De banen lagen voor het oprapen, iedereen die 

van een milieuopleiding kwam, kon onmiddellijk bij 

tien verschillende werkgevers aan de slag. Of het nu 

om een wetenschappelijke opleiding, HBO of MBO 

ging; een met goed gevolg afgelegde studie op gebied 

van milieu stond garant voor een baan. 

Feil’s bevindingen wekken geen verbazing. Banken-

crisis en economische crisis op internationaal niveau. 

Structurele werkeloosheid? Niet in de milieubranche

Nationaal bezien voert het huidige kabinet een enorme 

bezuinigingsoperatie door, waarbij natuur, milieu en 

energie fl ink moeten wijken. “Overheden stellen veel 

milieuwerkzaamheden uit en het bedrijfsleven houdt 

investeringen in milieumaatregelen op de plank.” 

Tegelijkertijd is er voor iedereen die op dit moment 

een milieugerelateerde studie volgt geen vuiltje aan de 

lucht. De crisis is relatief voor de milieuarbeidsmarkt. 

“Iedereen heeft binnen een jaar na het afstuderen een 

baan”, zegt Feil beslist. “Structurele of langdurige wer-

keloosheid bestaat niet in de milieubranche.” En dan 

heeft hij het nog niet over de vergrijzing die nu echt be-

gint aan te tikken. Veel babyboomers gaan met (pre)

pensioen. Feitelijk is er zelfs een langjarig constant te-

kort. Er is een structureel manco aan bèta-milieumen-

sen. Technologie-opleidingen op het gebied van water 

en bodem trekken te weinig studenten. En dat geldt 

voor alle drie de opleidingsniveaus. 
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Te weinig show
Wat doen ze dan fout, de milieutechnologie-opleidin-

gen in Wageningen, Delft, Twente en de natuurweten-

schappelijke milieurichting in Utrecht? Waarom mel-

den zich zo weinig studenten bij HBO-opleidingen als 

die van Van Hall-Larenstein in Leeuwarden en Deven-

ter of bij Milieutechnologie in Den Bosch?

De technisch georiënteerde opleidingen zijn te weinig 

van de afdeling ‘show’, meent Feil. “Ze weten al jaren dat 

ze bedroevend weinig studenten trekken, maar een goed 

marketingbureau wordt er niet op gezet”, constateert hij. 

In plaats van zelf een slimme, wervende campagne op te 

zetten, liften ze maar een beetje mee op een weinig wer-

vende campagne als ‘kies exact’, die moet voorzien in 

meer bètastudenten. Want ook chemie, mijnbouw en dat 

soort technologische opleiding kampen met geringe stu-

dentenaantallen. In nogal saaie spotjes wordt krampach-

tig geprobeerd het imago van de opleiding te verbeteren.

Er moet een leukere verpakking om het beroepsperspec-

tief van de milieutechnoloog, zegt Feil. “Als je zanger wilt 

worden, zie je genoeg zangers die inspiratie bieden. 

Maar de milieuprofessional is tamelijk onzichtbaar”, 

meent hij. Jaap Feil laat een wervend en gelikt fi lmpje 

zien dat in samenwerking met het Nederlands Water 

Partnership (NWP) is gemaakt. De teneur: niet het on-

eindig beschrijven van troosteloze problemen, nee, je 

draagt bij aan oplossing van het wereld-watervraagstuk. 

De afgestudeerde staat niet op een stinkende waterzui-

veringsinstallatie maar werkt op een fabriek die afvalwa-

ter schoonmaakt, energie produceert en grondstoff en 

terugwint. En niet alleen in Nederland, maar in de hele 

wereld. Nederlandse watertechnologie rules the world. 

Topsectoren
Volgens Feil kunnen de milieu-opleidingen ook veel be-

ter benadrukken dat een milieutechnoloog in feite in 

alle topsectoren werkt. Van energie en water tot 

biobased economy, voedsel en tuinbouw. Laat zien dat 

planten niet alleen gewassen opleveren, maar tegelijker-

tijd wateroverlast in de stad kunnen tegengaan, water 

schoon kunnen maken en in de toekomst wellicht met 

hun wortelstelsel ook nog stroom gaan maken.

Daarnaast denken de opleidingen nog teveel in geijkte 

patronen als een open dag waar meestal afgestudeerden 

een potentiële nieuwe lichting toespreken met de beste 

bedoelingen. Leuk, maar nogal ouderwets en kleinscha-

lig, aldus Feil. “We weten dat er tienduizenden jongeren 

vanaf het begin van de middelbare school geïnteresseerd 

zijn in een technisch beroep, inclusief een milieubaan. 

Die groep kan gericht, bijna individueel worden bena-

derd. Personal marketing via sociale media als Hyves en 

Facebook en events worden nog veel te weinig ingezet. 

Dat zou ook al op de lagere school kunnen beginnen”, 

meent Jaap Feil. Hij denkt dat ook de studenten die al 

‘binnen’ zijn op de opleidingen beter kunnen worden 

ingezet om jong talent te trekken. Feil: “Laat ze meedoen! 

Mijn ervaring is dat ze hiertoe volop bereid zijn, maar ze 

hebben wel handvaten nodig die vanuit de opleidingen 

en vanuit het werkveld moeten worden aangeleverd.” 

Feil denkt daarbij onder meer aan campagnes waarop 

studenten kunnen aanhaken en een bonussysteem voor 

wie nieuwe studenten aanbrengt. “En misschien is het 

eens goed om in plaats van de opleidingen studenten de 

open dagen te laten organiseren”, oppert hij.

HBO-light
Een ander idee is om de student als een soort superstage 

al tijdens zijn studie een dag in de week te laten werken 

bij een milieubedrijf of instelling. Goed (en goedkoop) 

voor het bedrijf en goed voor de student, die in de nabije 

toekomst steeds meer van zijn studie zelf moet betalen, 

aldus Feil. Hier wreekt zich echter de manier waarop de 

werkgevers redeneren. “Ze vinden zo’n bijbaantje te wei-

nig opleveren in verhouding tot de tijd die het kost om 

een student goed in te werken. In het HBO is wel het 

kansrijke concept ontwikkeld van een zogeheten 

associate degree, zeg maar een HBO-light-versie van twee 

jaar. Je gaat na een basisjaar gelijk een specialisatie in en 

krijgt daarna een titel. Daarmee kun je dan een tijdje 

gaan werken. Als je daarna toch de diepte in wilt, pak je 

de studie weer op richting de bachelor. Dergelijke ‘sta-

pelbare’ modules hebben toekomst, zeker als studenten 

de opleiding zelf moeten bekostigen. Het biedt fl exibili-

teit.”

Duidelijk is dat de opleidingen snel en fl ink moeten groei-

en om aan de vraag van de toekomstige arbeidsmarkt te 

voldoen. Feil: “Dit is tevens een mooi moment om de sa-

menwerking met het werkveld steviger vorm te geven 

door het systematisch inzetten van mensen uit de praktijk, 

bijvoorbeeld door meer met gastdocenten te werken. Het 

zou mooi zijn als er een convenant tussen het werkveld en 

de opleidingen komt, zowel ten aanzien van de gezamen-

lijke werving als het op het gebied van opleiden.”

www.ecojob.nl

www.vvm.info
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BIOBASED 
GESCHOOLD?

Als de biobased economy op stoom komt, zijn nieuwe specialisten nodig. Nieuwe studies 
biobased economie, -chemie, -landbouw of andere varianten zijn op korte termijn niet te 
verwachten. “Voorlopig draait het om het toepassen van bestaande kennis in nieuwe 
context.”

JOS VAN DER SCHOT

Het gesprek met Joost Reek, hoogleraar 

chemische homogene katalyse aan de 

Universiteit van Amsterdam, is kort: “Wij 

kunnen de biobased economy niet onder-

wijzen, zolang de biobased economy nog niet bestaat. 

Natuurlijk maken we onze studenten bewust van grote 

maatschappelijke veranderingen, zoals de transforma-

tie naar herwinbare grondstoff en. Het wetenschappe-

lijk veld werkt hier met de industrie aan via het 

CATCHBIO-programma. Dit onderzoek komt dan 

automatisch in het masteronderwijs.” Fundamenteler 

is zijn vraag hoeveel aanpassing het onderwijs vergt. 

“Niet zo veel,” antwoordt hij zelf. “De basiskennis zit al 

in de opleiding. De uitgangsstoff en veranderen en dat 

is relatief gemakkelijk toe te voegen.”

Minder stellig is collega Matthieu Streefl and, aan 

Wageningen University and Research (WUR): “Je zou 

kunnen zeggen dat we voorsorteren op de biobased 
economy.” Verwerking van biomassa past bij de agrari-

sche oorsprong van ‘Wageningen’. Streefl and: “Die ver-

werking is dé grote uitdaging. Vanuit de kerngedachte 

van een afvalloze samenleving moet je de vraag gaan 

stellen: wat haal ik er als hoogste waarde uit. Bioraffi  -

nage is daarvoor een wezenlijk nieuwe technologie. 

Ook het systeem aan de voorkant verandert door de 

introductie van nieuwe grondstoff en - algen, eende-

kroos en gras - en terugwinning van bijvoorbeeld fosfa-

ten.” In de praktijk blijft het ‘voorsorteren’ in het WUR-

onderwijs nu nog beperkt tot aandacht voor nieuwe 

verwerkingstechnologieën, ketensluiting en de sociaal 

-economische veranderingen in de minor-opleidingen 

en een specialisatie in verschillende masteropleidin-

gen. “Die specialisatie zal op termijn uitgroeien tot een 

zelfstandige masterstudie.”

Deze afwachtende houding moet de industriële topge-

Kan industrie rekenen 
op benodigd human capital?

bieden zorgen baren. Th e human capital agenda is im-

mers een serieuze factor in hun gezamenlijke biobased 
businesscase. Wetenschappelijk onderwijs, HBO en 

MBO moeten mensen afl everen die de nieuwe business 

kunnen voortstuwen in de vaart der volkeren. 

Lichtpuntjes
Wie zijn oor te luisteren legt bij de beroepsopleidingen 

(HBO en MBO) ziet lichtpuntjes. Avans Hogeschool in 

Breda start in 2012 met een Centre of expertise biobased 
economy. Hogeschool Zuyd in Heerlen werkt met twee 

MBO-scholen, industriële grootgrutters als DSM en 

SABIC, en MKB-bedrijven samen in het Expertisecen-

trum Chemie op Chemelot. Studenten van HAS-Den 

Bosch werkten mee aan de marktintroductie van pro-

A
N

N
ET

 D
E 

JO
N

G
 



21DECEMBER 2011 | NR 10 | MILIEUMAGAZINE

OPLEIDINGEN

ducten op basis van biomassa, en een grote groep on-
derwijsinstellingen geeft in het Groene Kennis Cluster 
de benodigde onderwijsvernieuwing vorm.
“Avans Hogeschool in Breda: gaat een Centre of expertise 
opzetten waarin onderzoek en onderwijs integraal sa-
menwerken,” aldus Han van Osch, coördinator van het 
Kenniscentrum Biobased Economy. “We starten in 2012 
vanuit de beroepsprofi elen chemie en chemische tech-
nologie een leerpad biobased economy. Deze Majors vor-
men de opmaat voor een aparte opleiding Biobased 
economy.” Avans heeft vanaf 1 januari twee lectoren in 
dienst, een voor producten en een voor energie. Zij ver-
zorgen onderzoek en delen dat in een kenniscentrum 
met het regionale bedrijfsleven. Deze samenwerking 
krijgt ook een plaats in het onderwijs. “Docenten in onze 
opleidingen komen uit bedrijven van de Green Chemis-
try Campus in Bergen op Zoom, waar veel met biomassa 
als grondstof wordt gewerkt. In ons onderwijs behande-
len we bijvoorbeeld hoe je energie en chemische grond-
stoff en kunt halen uit plantaardige materialen.”
Minstens zo ambitieus is Zuyd Hogeschool in Heerlen. 
“We werken niet aan een afstudeerrichting biobased. 
Wij leiden biotechnologen, chemici, materiaalkundigen 
en chemisch technologen op en haken biobased als on-
derdeel aan het thema duurzaamheid”, verklaart Gino 
van Strijdonck, associate lector en coördinator Zuydlab. 
“Het zou volksverlakkerij zijn om steeds op nieuwe 
trends in te springen. Biobased is feitelijk toepassing van 
bestaande kennis in een nieuwe context.” Ook hier zorgt 
de synergie tussen onderzoek en onderwijs en de sa-
menwerking met het regionale bedrijfsleven voor door-
werking in het onderwijspakket. “Wij leiden mensen op 
voor de bedrijven en bij onze samenwerkingspartners 
zitten voorlopers, zoals DSM en SABIC. Met hen en be-
drijven uit het MKB hebben we gezamenlijk een lab op 
Chemelot.” Biopolymeren vormen een belangrijk on-
derwerp in onderzoek en onderwijs. Van Strijdonck: 
“Wij leren onze studenten hoe je polymeren uit biomas-
sa met hun specifi eke functionaliteiten en eigenschap-
pen, kunt omzetten naar producten.” 
Gert Jan van Delft durft de stelling aan dat biobased al 
langere tijd een volwaardig onderdeel vormt van het 
onderwijs en het onderzoek bij HAS-Den Bosch waar 
hij lector is. “De huidige landbouw - grootschalig en 

specialistisch - kan alleen overleven met hoge en goed-
kope productie. Dat is op termijn dodelijk voor de sec-
tor. De overlevingsstrategie die wij zien en onderwijzen 
is het creëren van meerwaarde per hectare.” Sinds 2006 
heeft die visie een plaats in het onderwijs en onder-
zoek. “We zijn toen begonnen met kruiden, vervangers 
voor sulfi et en antibiotica, en gewasbeschermingsmid-
delen. Dit past prima in het plaatje van biobased. De  
Biobased Product OntwikkelingsCoöperatie zet inmid-
dels één van die producten, sulfi etvervanger voor wijn 
door de Biobased Product OntwikkelingsCoöperatie 
één van die producten, sulfi etvervanger voor wijn, in 
de markt.” Het enthousiasme onder docenten en on-
derzoekers is groot, maar studenten zijn er, volgens 
Van Delft, nog weinig mee bezig. Ze krijgen er vanzelf 
mee te maken, bijvoorbeeld in de nieuwe studie Inter-
national Food- & Agribusiness. Van Delft: “Daarin gaat 
het onder andere over de vele stromen van biomassa: 
in voedingsmiddelen, afvaltechnologie en de nutriën-
tenkringloop. We geven de studenten inzicht mee in de 
waarde van materialen en reststromen: vergisting in 
plaats van verbranding, recyclebaar fosfaat in het afval-
water, vetten en eiwitten in algen en wieren.”

Bedrijfsleven betrokken
De versnelling van de onderwijsvernieuwing lijkt vooral 
voort te komen uit de hechte samenwerking met het (re-
gionale) bedrijfsleven – groot én MKB. Wat vroeger een 
stage was ter afsluiting van de studie is tegenwoordig een 
onderzoeksopdracht die studenten uit HBO en MBO sa-
men onder leiding van specialisten uit de bedrijven uit-
voeren. Die samenwerking op basaal praktijkniveau ver-
klaart ook dat HBO en MBO de nieuwe ontwikkeling 
sneller oppakken dan de universiteiten. De fundamente-
le kennisontwikkeling op universiteiten volgt de main-
stream, terwijl samenwerking tussen beroepsonderwijs 
en voorlopers en MKB-bedrijven in niches van de markt 
meer mogelijkheden voor vernieuwing biedt.
Uitwisseling en samenwerking tussen de partners in de 
kennis- en onderwijskolom (WO-HBO-MBO) krijgt 
veel aandacht, bijvoorbeeld in de Groene Kennis Coö-
peratie (GKC) en het Centre for Biobased Economy. 
Streefl and: “Wij proberen docenten en mensen uit het 
bedrijfsleven samen te brengen rond de vraag ‘wat 
moeten we de studenten meegeven?’ We zoeken zo 
naar kritische massa van vakinhoudelijke kennis.” 
En de studenten? Vaak onbewust van de fundamentele 
verandering die in hun studieveld op til is, zijn ze en-
thousiast. Daarbij lijkt het eerder de maatschappelijke 
drive te zijn die studenten tot duurzaamheid drijft dan 
het beroeps- en carrièreperspectief van de biobased 
economy. De topsectoren zal het om het even zijn. Als 
er over zo’n vijf jaar maar gekwalifi ceerde mensen de 
arbeidsmarkt op komen. 
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OP DOORTOCHT 

Van losse prachtinitiatieven, naar structurele inbedding en professionalisering. Steeds 
meer signalen springen op groen voor ‘duurzaamheid’ in alle geledingen van het hoger 
en middelbaar beroepsonderwijs. Van deze overheid valt echter weinig te verwachten. 
Docenten, besturen en de arbeidsmarkt moeten het zelf doen.

MICHEL ROBLES

Achgut…meelachwekkend is ze wel, dat ge-

tergde kantoorjuff ertje uit de scheurkalen-

der van Peter van Straaten. “Duurzaam, 

duurzaam, duurzaam, alles moet tegen-

woordig duurzaam zijn. Ik kan dat woord niet meer 

horen!” Ik krijg het cartoontje aangereikt door voor-

lichter Peter Vissers van ROC Nijmegen, als opwarmer-

tje voor ons gesprek.

People, planet, prosperity. Niet iedereen bij HBO- en 

MBO-instellingen zit op die mantra te wachten. 

Duurzaamheid laten ‘landen’ het totale beleid, het 

vergt engelengeduld. En gepassioneerde voortrek-

kers, die handig aanhaken bij autonome trends in het 

Umfeld van de school. Neem het MBO. “In 2009 te-

kende de MBO-Raad een Convenant Duurzaam In-

kopen met het ministerie van VROM”, vertellen Peter 

Vissers en manager inkoop Jan Janssen in Nijmegen. 

”Zo’n focus van je koepelorganisatie, dat stimuleert.  

Vervolgens heb je www.PIANOo.nl ,de overheidsweb-

Beroepsonderwijs en integrale duurzaamheid

site met richtlijnen en handvatten, die wij als school 

standaard kunnen hanteren bij inkoop en aanbeste-

dingen. Onze centrale thema’s daarbij: maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen - speciaal in het 

MKB -  en total cost of ownership, tot en met de afval/

hergebruikfase.  Bij aanschaf van producten en dien-

sten kijken we op hoofdlijnen naar levenscyclus-

analyses. Bijvoorbeeld: is die leverancier gecertifi -

ceerd? We gaan onder meer voor 100 procent groene 

energie en kiezen bij voorkeur leveranciers en 

dienstverleners – inclusief onze accountant – uit ei-

gen regio.“ Toegegeven, dat laatste gebeurt in de eer-

ste plaats omdat het ROC nu eenmaal bestáát voor 

de plaatselijke economie. Dat het ook kilometers 

scheelt, is mooi meegenomen. Ook andere duur-

zaamheidmaatregelen dienen verschillende doelen 

tegelijk. Vissers: “Al met al kan het structureler”. 

Curriculum 
Binnen het onderwijscurriculum komt duurzaam-

heid aan bod in het verplichte studie-onderdeel 

Burgerschap, zegt Vissers. “En we nemen nog tal 

van beslissingen, waarbij je achteraf meer naar 

sustainability-eff ecten had kunnen kijken.“ Bij an-

dere  MBO-instellingen is het niet anders, zeggen 

kenners. Duurzaamheid staat op de agenda, maar 

heeft nog een weg te gaan. Kennisplatform www.

duurzaammbo.nl staat boordevol handige links en 

tools, maar met drie initiatiefnemers is alles up to 
date houden onbegonnen werk. Op scholen zelf ko-

men initiatieven meestal vanuit het middenkader: 

individuele docenten of facilitaire managers - veel-

al in reactie op signalen vanuit het omringende be-

drijfsleven. Bestuurders en directies meekrijgen is 

het allerbelangrijkste, verzucht Vissers, maar ook 

lastiger: “ROC’s zitten in zwaar weer, met bezuini-

gingen en krimp. Gekwalifi ceerde studenten afl eve-
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ren: dáárop worden wij uiteindelijk beoordeeld. 

Duurzaamheid is al gauw ‘iets erbij’. Bestuurders 

mobiliseren lukt het beste via iets waarmee de 

school zich kan profi leren.” Dat laatste wordt be-

vestigd door programmamanager MVO Hans van 

Mourik van ROC West-Brabant: “Het MVO-aspect 

spreekt de schooltop bijvoorbeeld meer aan dan 

zoiets als duurzame ontwikkeling.”

Knip
En het HBO? Ook daar hebben aparte afdelingen en 

vestigingen van onder meer Fontys, HAN en Hoge-

school Rotterdam grote stappen gezet, zegt Niko 

Roorda, onderwijsconsultant en bedenker van de 

baanbrekende AISHE-systematiek (zie kader) voor 

duurzaamheidsbeoordeling van HBO-instellingen. 

“Toch is het bestuurlijk draagvlak nog te klein voor ver-

regaande institutionalisering. Het komt weinig voor 

dat je zogezegd geen moeite meer hoeft te doen om het 

erin te krijgen, maar om het eruit te halen.”

Illustratief voor de huidige versnipperde overgangsfase 

is de opheffi  ng van de Stichting Duurzaam Hoger On-

derwijs (DHO), deels doordat subsidies werden stop-

gezet, maar ook omdat de professionalisering als 

consultancy niet doorzette. Het nieuwe samenwer-

kings-verband DUPLHO (Duurzaamheidsplatform 

Hoger Onderwijs) van zeventien Hogescholen sleutelt 

nog aan concrete plannen.

Het HBO stoeit al tientallen jaren met uiteenlopende 

ingrediënten van duurzaamheid, maar enthousiaste 

geesten ontmoetten aanvankelijk stevige weerstand: 

nóg zo’n vage, moeilijk inpasbare, onderwijsvernieu-

wing, is dat alle gedoe wel waard?  De knip, denkt Niko 

Roorda, lag rond 2007, toen topondernemers het kabi-

net een duurzaamheidsbrief stuurden. “De vraag bij 

schoolbestuurders is inmiddels niet meer óf het onder-

werp thuis hoort in het HBO, maar hóe precies. De 

drijvende krachten - afgezien van spaarzame over-

heidsprikkels - blijven echter docenten en, soms, stu-

denten. Onze lectoren staan binnenshuis nog aan de 

zijlijn inzake duurzaamheidsonderwijs.”

“Verder ligt het thema gemakkelijker bij harde ‘techni-

sche’ vakgebieden en economie, waar milieuregels en 

stakeholder management een toenemende rol spelen, 

dan bij sociale en zorgopleidingen voor instellingen”,

zegt Roorda. “Hoe dan ook, vraag op de arbeidsmarkt is 

er langzamerhand genoeg, evenals (milieu)technische 

kennis. Nu nog een professioneel HBO/MBO-steunpunt, 

dat alle relevante expertise in huis heeft, van juridische 

en technische mogelijkheden tot lesmethodieken.  Maar 

geen top-down beleidsmakerij! Scholen moeten overal 

van meet af aan bij betrokken zijn!“

Projectplaatsen
Aanpikken bij wat al gebeurt, bottom-up, omzichtige 

stapjes; ook voor Jan Oosting, projectleider duur-

zaamheid bij Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn het 

sleutelbegrippen. HAN heeft ‘duurzaam handelen’ 

sinds 2008 in het Instellingsplan staan, ze bezit een 

meerjarenplan duurzaamheid en heeft daarvoor in 

2009 een investeringsbudget van 10 miljoen gereser-

veerd. De bottleneck is vooral gedrag. Oosting: “Al-

lereerst hebben wij daarom op alle instituten door 

de directies workshops bijeen laten roepen om te 

inventariseren wat mensen zelf al deden en waaraan 

ze behoefte hadden. Vervolgens hebben we een al-

gemene werkconferentie georganiseerd. Handen 

schudden - feest der herkenning… Dat maakte nóg 

meer los. Toen het bestuur het enthousiasme zag, 

kwamen die tien miljoen voor goedgekeurde projec-

ten - mits instituten zelf ook investeren en externe 

budgetten aanboren, bijvoorbeeld bij het bedrijfsle-

ven.” Voor wat betreft de verduurzaming van de ei-

gen bedrijfsvoering vindt het bestuur, aldus Oosting, 

dat “nieuw te installeren ‘spullenboel’ wèl een rede-

lijke terugverdientijd moet hebben, reden waarom 

wij bijvoorbeeld schoolbreed nog geen PV-panelen 

en LED’s hebben aangeschaft.”

Daarnaast blijven fi nanciële overheidsprikkels een 

must, menen betrokkenen als Oosting en Roorda. 

Oosting: “Onbegrijpelijk dat de overheid dat niet doet!” 

Ook het bedrijfsleven mag trouwens best wat toeschie-

telijker worden. Financieel, maar ook op andere ma-

nieren. Gastcolleges? “Nee, die  passen zelden goed in 

het curriculum”, vindt Martin de Wolf, duurzaamheids-

coördinator bij de Fontys lerarenopleiding in Tilburg. 

“Veel nuttiger is: projectplaatsen aanbieden. En casus-

materiaal  en onderzoeksvragen neerleggen bij scho-

len, waarmee studenten direct iets kunnen betekenen 

voor de beroepspraktijk.”

Meer informatie: www.dho.nl

AISHE
De AISHE-methode (Auditing Instrument for Sustainability for Higher 
Education) stamt uit 2001. De (self)assessment-systematiek berust op gang-

bare methodieken voor kwaliteitsmanagement en is getoetst in negen lan-

den. In Nederland geldt AISHE als standaard voor hogescholen en universi-

teiten. Een MBO-variant is in aantocht. Wereldwijd bestaan nauwelijks 

concurrerende benchmark-instrumenten. Het gewilde Keurmerk (van 1 tot 4 

sterren) voor Duurzaam Hoger Onderwijs wordt toegekend op basis van on-

afhankelijke AISHE-audits. Eerst deed de Stichting Duurzaam Hoger Onder-

wijs (DHO) dat. Nu DHO ter ziele is, gebeurt het door adviesbureau Hobeon 

in Den Haag.

Certifi cering: http://tinyurl.com/aishe-audit 
Handboek: http://tinyurl.com/aishe-manual D
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KENNIS VOOR REGIO 
Elke hogeschool in ons land heeft ergens in het curriculum van de bachelor-, master-, of 
andere opleiding een module duurzaamheid, milieu of groen. En bijna allemaal hebben 
ze een lector op het terrein van duurzaamheid of een expertisecentrum voor duurzaam-
heidsonderzoek. Het duurzame expertisecentrum als venster naar het bedrijfsleven. 

MAARTEN EVENBLIJ

Het hoger beroepsonderwijs leidt studenten 
op voor de beroepspraktijk. Daarbij is al-
tijd intensief contact geweest met (regio-
nale) bedrijven om zeker te zijn van vol-

doende stageplaatsen en om het curriculum af te 
stemmen op de behoeften van het bedrijfsleven. On-
derzoek hoorde daar niet bij. Eind vorige eeuw werd 
gesproken over het opheff en van het verschil tussen 
hogescholen en universiteiten, want bij allebei staat 
kennis centraal, evenals de overdracht daarvan. Dat is 
niet gebeurd, wel kwam voor beide de bachelor-master 
structuur, en hogescholen kregen een onderzoeks-
opdracht en het recht lectoren aan te stellen. Deze, aan 
de universiteit gepromoveerde, docenten moeten het 
wetenschappelijke niveau van de opleidingen en van 
de docenten in een bepaald vakgebied vergroten. Met 
eventuele externe deskundigen zijn ze verenigd in een 
‘kenniskring’. Aan hen eveneens de taak om praktijk-
gericht onderzoek te doen en te begeleiden. Bijvoor-
keur in opdracht van of samen met het bedrijfsleven.
Diverse hogescholen hebben nu lectoren op het terrein 

Hogescholen en duurzaamheidsonderzoek 

van duurzaamheid, duurzaam ondernemen, duurzame of 
nieuwe energie, biobased economy of duurzame bouw. De 
nieuwste trend is het expertisecentrum. Dat klinkt wat 
chiquer dan onderzoeksgroep of kenniskring. “Met ons 
expertisecentrum tonen we het beroepenveld dat we er 
zijn. Daarmee doen we ook mee als onderzoekspartner in 
bijvoorbeeld de Biobased Campus in Bergen op Zoom”, 
zegt Cally Bruschinski, manager Expertisecentrum Duur-
zame Innovatie bij Avans in Tilburg. “In al onze opleidin-
gen doen studenten duurzame competentie op. Die moet 
zijn gekoppeld aan de behoeften van de buitenwereld. Via 
expertisecentra halen we projecten onze school binnen, 
die kunnen helpen bij het opbouwen van die duurzame 
competentie. Naast leverancier van studenten, willen we 
ook regionale bedrijven helpen met oplossen van proble-
men en innoveren.”

Betekenis voor de regio
Iets vergelijkbaars speelt bij de Hogeschool Utrecht, 
waar het college van bestuur in 2010 duurzame ont-
wikkeling tot speerpunt verhief. Erlijn Eweg coördi-
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neert het vijf jaar lopende programma dat duurzaam-

heid een plek moet geven in onderwijs en onderzoek 

van alle faculteiten. “Je kunt jonge mensen niet oplei-

den zonder aandacht voor duurzame ontwikkeling. De 

faculteit Natuur & Techniek heeft al een naam op het 

gebied van energie, maar elke faculteit heeft behoefte 

aan een passende invulling van duurzaamheid. Bij 

educatie is dat iets anders dan in de gezondheidszorg.” 

Onderzoek geschiedt op het raakvlak van onderwijs en 

vragen uit de regionale praktijk, en richt zich op onder-

werpen als duurzame energie en gebouwinstallaties, 

een zonne-auto voor Antarctica of sociale media bij 

gedragsverandering. “Kennisontwikkeling en -over-

dracht en goede contacten met het bedrijfsleven zijn 

een doel van dit programma, zodat ook kennis vanuit 

de praktijk terecht komt in het onderwijs”, zegt Eweg. 

“Ik probeer ook fi nanciering te vinden voor deze pro-

jecten door subsidiëring en bijdragen van bedrijven.”

Hogeschool Zuyd wil met haar onderzoek iets beteke-

nen voor de regio Limburg, stelt lector Nieuwe Energie, 

Jacques Kimman. “We willen helpen bij het ontwikkelen 

van duurzaamheid. Daarbij stappen wij op de bedrijven 

af.” Concrete projecten zijn ‘duurzame chemicaliën’, sa-

men met DSM en de ‘Wijk van Morgen’ waar samen 

met het bedrijfsleven nul-energiewoningen worden 

neergezet. “Dat is een demonstratieproject voor de hele 

omgeving en een leerproject voor HBO-, MBO- en 

VMBO-studenten. Onderzoeksprojecten moeten wel in 

onze visie passen. Dit behelst de integratie van bestaan-

de kennis, zoals de beste zonnecellen van een lokale fa-

briek in een woning. Dat bedrijf lijkt die integratieslag te 

laat te hebben gemaakt. Mede doordat wij laten zien dat 

het mogelijk is deze cellen in een dak te integreren, kan 

misschien een faillissement worden voorkomen.”

Leren van elkaar
Ger Brinks, lector Smart Functional Materials bij 

Saxion in Oost-Nederland, ziet Cradle2Cradle als basis 

voor het onderzoek binnen het Kenniscentrum Design 

en Technologie. “We kijken hoe je bijvoorbeeld textiel 

kunt recyclen tot maagdelijke nieuwe garens of hoe je 

kunt ontwerpen, rekening houdend met veranderde ei-

genschappen van gerecycled materiaal. Kennisdisse-

minatie is een belangrijk doel van ons onderzoek. Zo-

wel naar het bedrijfsleven als naar het onderwijs.” 

Drieënhalf jaar geleden heeft, iets zuidelijker, de Hoge-

school Arnhem-Nijmegen fl ink ingezet op duurzaam-

heid en tien miljoen ter beschikking gesteld. Volgens 

Jan Oosting, coördinator van deze programmalijn 

Duurzaamheid, moeten projectaanvragers wel wat 

terug doen. “Ze moeten over de grenzen van hun eigen 

vakgebied heenkijken en samenwerken, en ook zelf 

met geld over de brug komen en daarvoor partners 

zoeken. Dat lukt, want binnen het speerpunt Duurza-

me Energie waren sinds januari 2010 twintig projecten. 

Bedrijven hebben veel behoefte aan kennis, maar be-

schikken ook zelf over kennis waarvan wij geen weet 

hebben. Zo leren we van elkaar. Als we onderzoeksop-

drachten van buiten kunnen werven, wordt het onder-

wijs interessanter voor onze studenten.”

Ook bij de Hanzehogeschool in het noorden zet het col-

lege van bestuur in op duurzaamheid, in het bijzonder in 

relatie tot energie en het Europese idee van de regio als 
Energy Valley, zegt lector Energietransitie, Wim van 

Gemert. “Ons toepassingsgerichte onderzoek is beperkt 

tot enkele thema’s. Elke professional krijgt met energie te 

maken en ons onderzoek dient een maatschappelijk 

doel. We hebben een open innovatieplatform opgericht 

waarin we met anderen uitnodigen tot samenwerken. 

Daarin wordt niet alleen kennis ontwikkeld en uitgewis-

seld, studenten leren ook een andere belangrijke basis-

competentie: ondernemerschap.”

Aan de start 
De Hogeschool van Amsterdam heeft duurzaamheid al 

langer hoog in haar vaandel. Toch is pas vorig jaar het 

expertisecentrum CleanTech ingericht. “Voor het eerst 

is borging van de overdracht van kennis tussen bedrij-

ven en hogeschool goed geregeld, al was er al langer 

intensief contact met regionale bedrijven”, zegt lector 

Energie en Innovatie, Robert van den Hoed. “Daardoor 

kunnen we gemakkelijker een gesprekspartner wor-

den.” Het centrum ondersteunt vooral het MKB, dat zo 

geen dure consultants hoeft in te huren. Veel geld le-

vert dat de hogeschool niet op. “Dat kan ook niet. Op 

het gebied van duurzaamheid is het bedrijfsleven veel 

verder dan wij. Maar dat gaan we wel inhalen.”

Bij Fontys in de regio Eindhoven is Jan Verdonkschot 

somberder. “Het is een beetje tegen de trend in, maar hier 

is al jaren geen duurzaamheidsonderzoek meer”, zegt de 

lector Energie en Procestechniek. “Dat vind ik jammer, 

want het ontwikkelen van nieuwe kennis is belangrijk 

voor studenten en docenten. Je krijgt er betere studenten 

mee. Zo’n lectoraat zou moeten worden opgebouwd van-

uit verschillende vakgebieden, dat is tot nu toe niet gelukt. 

Maar we blijven tegen het college van bestuur aanduwen.”
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READY FOR 
RUD’S? 
Het omgevingsrecht moet beter worden uitgevoerd en dat is de taak van de medewer-
kers van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Sommigen zullen daarvoor de 
 schoolbanken weer opzoeken, maar hoeveel is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de 
 aansluiting tussen opleidingen en werkplek beter moet.

HARRY PERRÉE

In een poging de regels voor milieu, bouwen en 

ruimte beter uit te voeren zouden per 1 januari 2012 

de regionale opleidingsdiensten starten. Het bleek 

een onhaalbare kaart; de deadline ligt nu op 1 

januari 2013. Dan moeten de naar schatting dertig 

RUD’s uit de startblokken zijn. Doel: de kwaliteit van 

vergunningverlening en handhaving in omgevings-

recht vergroten. Hebben de RUD’s daarvoor straks ook 

de juiste medewerkers met voldoende expertise en 

kennis in huis?

“Mijn beeld is: wij hebben drie milieudiensten die op-

gaan in de RUD’s. Daar zitten al specialisten. Vanuit de 

provincie brengen de mensen een hoop kennis mee. 

En daar komen nog de mensen van gemeenten bij”, 

legt handhavingscoördinator Maddy Reijers van de 

provincie Brabant uit. “Wij zijn niet zozeer bezorgd 

over de vraag of de huidige kennis op peil is, maar 

meer over de vraag: hoe borgen we dat in RUD’s kennis 

behouden blijft?”

Maar hebben niet juist ambtenaren van kleine ge-

meenten te weinig kennis in huis voor hun nieuwe 

baan bij een RUD en moeten zij dus straks niet bijge-

spijkerd worden? Dat moet nog blijken, zegt Reijers, 

die betrokken is bij de provinciale inbreng voor de drie 

Brabantse RUD’s. “Dat hele transitieproces moet vol-

gend jaar zijn beslag krijgen. Op dit moment hebben 

andere thema’s voorrang: de defi nitieve besluitvor-

ming rondom de RUD’s, uitwerken in bedrijfsplannen, 

nieuwbouw.”

Eenzelfde geluid klinkt bij RUD Twente. “Wij moeten 

eerst kijken: wat hebben we in huis en wat is de poten-

tie?”, aldus projectleider Beatrijs de Vries. “Als er poten-

tie inzit, dan moet je dus investeren.” RUD Twente 

vormt straks samen met RUD IJsselland een ‘netwerk-

RUD’ voor Overijssel, die het brede pakket van Wabo-

taken op zich zal nemen. Daarbij blijven de meeste me-

dewerkers achter hun eigen bureau zitten, maar ze gaan 

van daaruit wel samenwerken in een RUD-structuur. 

Opleidingen sluiten niet aan op werk bij RUD

Nu zitten er bij gemeenten ambtenaren die tien, twin-

tig procent van hun tijd voor een bepaald specialisme 

gebruiken, legt teamleider handhaving Cees-Jan 

Bloemendaal van de provincie Overijssel uit. “Door 

massa te creëren los je dat op. Dan gaat die persoon die 

taak voor honderd procent uitvoeren.” 

Maar heeft die persoon wel de kwaliteiten die hij nodig 

heeft om al die gemeenten te bedienen? Bloemendaal 

is optimistisch. “Nu werkt hij nog in zijn eentje, straks 

zitten er twee of drie bij elkaar die hetzelfde specialis-

me hebben en heeft hij mogelijkheden om te sparren.”

Wat niet wegneemt dat er uiteindelijk ook bijscholing 

nodig is, maar de vorming van de RUD’s zal niet een 

hausse aan scholingsvraag oproepen. “Wat je zult zien 

is dat volgend jaar gewacht wordt met investeren. Eerst 

eens zien hoe het er precies uit komt te zien. Op het 

moment dat de RUD’s van start gaan, zullen er mensen 

zijn die precies op hun plek zitten en bij anderen zal 

dat niet zo zijn. Die zullen dan behoefte hebben aan 

een cursus om hun kennis bij te spijkeren.”
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Criteria 
Het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA), een 

samenwerking tussen rijk, IPO, VNG en waterschappen, 

neemt een voorschot op dit proces. Dat doet ze met de 

zogenaamde KPMG-criteria in de hand. Die omschrij-

ven per thema welk opleidingsniveau en welke ervaring 

medewerkers moeten hebben. Die criteria behoeven 

echter nog vertaling naar competentieprofi elen. “Soms 

wordt HBO gevraagd. Is dat dan een harde eis of zijn er 

ook mensen in het werkveld die MBO hebben, maar wel 

HBO denk- en werkniveau? Daarnaar zijn ze nu nog aan 

het kijken”, legt woordvoerder Bertine Langelaan van 

PUmA uit. “Dus we zitten nog niet in het stadium dat we 

kunnen zeggen: zoveel voldoet niet, en zoveel wel.”

Traditionele opleiding
Liever dan op de opleiding van bestaand RUD-personeel 

focust Ronald Bakker, projectleider arbeidsmarkt en des-

kundigheid bij PUmA, op de aanname van nieuwe me-

dewerkers. “Dan gaat het over de vraag: sluit reguliere 

scholing wel aan op de vragen die het werkveld - de 

RUD’s dus - stelt aan de medewerkers? De huidige oplei-

dingen leiden vrij traditioneel op”, verklaart Bakker. “De 

laatste herziening van de opleidingsprofi elen is van een 

jaar of acht geleden. Sindsdien is het werkveld toch echt 

veranderd, en straks met de RUD’s gaat het helemaal ver-

anderen, dus het past gewoon niet meer. Je ziet nu heel 

veel milieudiensten die een interne opleiding hebben 

voor de mensen die van scholen afkomen. Die brengen 

ze het vak helemaal bij, terwijl je zou zeggen: als je 

milieukunde gedaan hebt, moet je toch eigenlijk zo als 

junior medewerker inzetbaar zijn. Maar dat is bij heel 

weinig organisaties het geval.” “Voor bestaande mede-

werkers”, vervolgt Bakker, “heb je het over boeien en bin-

den: hoe houd je deze medewerkers vast en voorkom je 

zo dat je straks te weinig gekwalifi ceerd personeel hebt? 

Dat doe je door ervoor te zorgen dat mensen trots zijn op 

hun functie. Misschien dat daarvoor een vorm van per-

manente educatie komt: jaarlijks een aantal trainingen 

volgen om je vak bij te houden.” Bakker wil vooral opti-

misme uitstralen. “Ik ga dadelijk een sessie geven op de 

Wabo-dag en ga daar over die kansen vertellen: je krijgt 

een groter werkgebied, meer collega’s met eenzelfde spe-

cialisme, dus er kan verdieping optreden. De organisatie 

zal investeren in opleidingen, dus al met al kan voor de 

medewerker het vak een heel stuk leuker worden.”

Vergrijzing ambtenaren-
korps bedreigt kennis
Hoeveel ambtenaren straks bij de regionale uitvoe-

ringsdiensten (RUD’s) aan de slag gaan is niet duide-

lijk. Wel dat momenteel 10.000 ambtenaren werkzaam 

zijn in het omgevingsrecht, aldus de Arbeidsmarkt-

rapportage Omgevingsrecht van ABF Research, in 

opdracht van het Programma Uitvoering met Ambitie 

(PUmA). Buiten het openbaar bestuur werken nog 

eens 9.000 mensen in het omgevingsrecht, vooral bij 

adviesbureaus en bedrijven in de bouwbranche. 

Door uitstroom zijn jaarlijks 2.500 nieuwe medewerkers 

nodig in dit werkveld. Van de 10.000 ambtenaren in het 

omgevingsrecht is in 2025 bijna de helft gepensioneerd. 

PUmA ziet deze uitstroom als een bedreiging voor de 

kennis en ervaring in dit werkveld. Daarom is PUmA nu 

druk bezig om werkveld en opleidingen bij elkaar te 

brengen om de aansluiting te verbeteren.

Van de werknemers in het omgevingsrecht heeft 60 

procent een HBO-diploma op zak, 25 procent een 

WO-diploma en 15 procent een MBO-diploma, aldus 

de ABF-rapportage.

Meer informatie: ronald.bakker@minienm.nl
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WERKEN OF VERDER 
Twee jaar geleden interviewde Milieumagazine een aantal HBO-studenten over hun 
 opleiding en loopbaanambities. De meesten waren destijds in hun laatste jaar. 
Hoe gaat het intussen met hen? En weten ze al hoe hun toekomst eruit ziet? 

PIETER VAN DEN BRAND 

Op netwerksite LinkedIn zijn ze allemaal 

terug te vinden. Bij Natasja Fraters staat 

droogjes ‘MSc biotechnology’ als om-

schrijving van haar huidige status. Fraters 

volgt de studie biotechnologie aan de Wageningen 

Universiteit. In 2013, is de planning, ontvangt ze haar 

MSc-bul. In 2010 voltooide ze de gecombineerde stu-

dies biotechnologie en milieukunde aan Van Hall 

Larenstein in Leeuwarden. In eerstgenoemde studie 

was Fraters de procestechnologische kant opgegaan. 

“Om een bredere achtergrond te krijgen in ecologische 

processen, ben ik er milieukunde bij gaan doen.” De 

dubbele bachelor-titel is voor haar geen aanleiding om 

een baan te zoeken. Fraters wil haar kennis verder ont-

wikkelen, vandaar de vervolgopleiding in Wageningen.

 “Ik wilde na het HBO een jaar nadenken over wat ik 

nou wil. Maar het begon al snel te kriebelen.” Ze ging 

parttime bij adviesbureau DHV werken waar ze onder-

zoek naar rioolwaterzuiveringstechnieken deed. “Een 

werkstage. Voor mijn inkomsten werkte ik in een siera-

denwinkel in Amsterdam. Leuk werk, echt heel iets an-

ders.” DHV was tevreden over haar, maar Fraters wil 

zich nog niet binden in een vast dienstverband. “Ik ben 

daar nog niet aan toe. Wel weet ik dat mijn keuze voor 

de combinatie van water en technologie de juiste is. Ik 

weet nog niet of ik voor het bedrijfsleven of voor fun-

Vier jonge milieuprofessionals, twee jaar later

damenteel onderzoek zal kiezen, en of dat hier is of in 

het buitenland. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.”

‘Back to school’ staat er prominent op de LinkedIn-pa-

gina van Wouter Meijboom. Wat niet wil zeggen dat hij 

na een periode van werken liever de studieboeken 

weer opzoekt. Zijn werkervaring is gering. Na het af-

ronden, medio 2010, van zijn studie milieukunde aan 

Saxion Hogeschool in Deventer bleef hij nog een aan-

tal maanden bij stichting IJssellandschap werken, waar 

hij zijn afstudeerscriptie schreef. Onderwerp was de 

beleidsvisie van deze natuurbeheerder ten aanzien het 

omgaan met recreanten op haar grondgebied. “Deze 

visie heb ik in de maanden daarna verder voor ze uit-

gewerkt.” Tijdens zijn studie hinkte Meijboom lange 

tijd op twee gedachten. “Allereerst interesseer ik me 

voor Cradle to Cradle, duurzaamheid en innovatie. 

Tijdens mijn stage bij Oranjewoud onderzocht ik of de 

CV-ketel niet in duurzamer materialen uitgevoerd kan 

worden. Mijn tweede interesse is natuur- en land-

schapsbeheer, vandaar mijn afstuderen bij stichting 

IJssellandschap.” 

Een interessante organisatie met een goede sfeer, om-

schrijft hij de stichting. Hij had er best willen blijven, 

maar dat kon niet. Ook ontpopten zijn ambities zich 

als nog ‘groener’ en ook internationaler. Uiteindelijk 

begon hij in september 2010 aan de HBO-opleiding 

Natasja Fraters Wouter Meijboom (links) tijdens een natuurproject in Spanje
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bos- en natuurbeheer (specialisatie: tropische bos-

bouw) aan het Van Hall Larenstein in Velp. “Milieu-

kunde is een brede studie, waar ik zeker geen spijt van 

heb gehad. Ik heb er veel geleerd, maar wil me nu in 

het ‘groen’ gaan specialiseren. Ik weet nog onvoldoen-

de hoe een bos in elkaar zit.” De ideale baan die de 

studie na voltooiing (medio 2013) moet opleveren, be-

vindt zich in het buitenland. “De studie die ik nu volg is 

Engelstalig dus erg internationaal. De kansen op werk 

in de tropische bosbouw zijn niet zo groot, maar het 

aanbod van personeel ook niet, dus ik ben optimis-

tisch.”

Contract
Heel anders verging het Steven Liebregts. Vanuit zijn 

studie is de Brabander in een sector terechtgekomen 

die hij in de schoolbanken al voor ogen had, namelijk 

de bodemwereld. De voormalig student milieukunde 

aan HAS Den Bosch is al ruim twee jaar bodemadvi-

seur bij Arcadis. Na een jaar via een detacheringsbu-

reau bij het ingenieursbureau te hebben gewerkt, kreeg 

Liebregts augustus vorig jaar een contract aangeboden. 

Hij werkt bij de adviesgroep Bodem & Ondergrond en 

is gestationeerd op de Arcadis-vestiging in Den Bosch. 

Liebregts richt zich op bodemonderzoeken en – sane-

ringen voor een gevarieerde clientèle, van overheid en 

semi-overheid tot bedrijfsleven. De jonge milieu-

professional beaamt dat bodem, vergeleken met kli-

maat en duurzaamheid, door velen niet als het meest 

hippe milieuonderwerp wordt gezien. “De tijd dat bo-

dem groots in de publieke belangstelling stond is wel 

voorbij. Maar het is een thema dat structureel aan-

dacht vraagt en belangrijk is bij bijvoorbeeld ruimtelij-

ke ontwikkeling. Het interessante is juist dat er vaak 

zoveel andere disciplines bij komen kijken. En het gaat 

in de meeste gevallen om grootschalige, complexe pro-

jecten. Ik doe veel ervaring op en zit prima op mijn 

plek. Ik krijg alle ruimte en draag ook fi nanciële verant-

woordelijkheid.” Zijn werk omvat het hele spectrum, 

van het opstellen van off ertes tot het schrijven van rap-

portages. “Inhoudelijk ben ik een stuk sterker gewor-

den.” Niet dat Liebregts zijn carrièrepad tot in detail 

uitgewerkt heeft. “Het kan nog alle kanten op. Ik ver-

wacht hier nog een hele poos werkzaam te zijn. Ik zou 

me verder kunnen specialiseren, maar ook project-

management heeft mijn belangstelling. Dat is iets wat 

ik op dit moment volop aan het ontdekken ben.” 

Overheidsdienaar? 
Opvallend was dat de milieustudenten in het eerdere 

groepsinterview van januari 2009 de overheid beslist 

niet als werkgever zagen zitten. Liebregts nu in elk ge-

val nog steeds niet. “Volgens mij kan ook de overheid 

zeker een prettige werkgever zijn. Daar ligt het niet 

aan. Maar de overheid zit naar mijn idee vooral aan de 

toetsende kant. Mijn interesse ligt juist meer bij het uit-

voerende en adviserende werk.” 

Voor buitenmens Meijboom valt een gemeente of pro-

vincie als werkgever automatisch af. “Duurzaamheid 

vind ik nog steeds interessant, maar de kans op een 

bureaubaan is groot. Ik wil mijn leven niet op kantoor 

slijten.”

Milieuvergunningverlener Boris Alers werkt echter al 

zo’n anderhalf jaar bij de provincie Noord-Holland en 

het bevalt hem daar uitstekend. Alers deed de studie 

versnelde milieukunde aan Inholland in Delft na de 

MBO-opleiding Milieutoezicht in Rijswijk. “Noord-

Holland was een van de weinige werkgevers op de 

markt met junior-vacatures. Ik had ook een aanbieding 

van een adviesbureau, maar dat betaalde veel minder. 

Ik ben samen met een fl inke groep andere, eveneens 

jonge collega’s begonnen. Je wordt prima begeleid in 

een mentorprogramma. Het voelt als een warm bad. 

De sfeer op de werkvloer is open en weinig hiërar-

chisch. Al loop je af en toe wel tegen de bureaucratie 

aan. Maar het werk wordt steeds leuker. Ik draai zes 

projecten tegelijk en kom allerlei complexe vraagstuk-

ken tegen. In korte tijd heb ik me tot een volwaardig 

vergunningverlener ontwikkeld.” 

Steven Liebregts Boris Alers
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Een nieuwe methode om bodemsanerin-
gen op te pakken, de zogenaamde 
GRiP®-methode, begint in onze contreien 
aan te slaan, zo meldt advies- en ingeni-
eursbureau ARCADIS. 
Bij de toepassing van deze nieuwe metho-
de wordt vervuilde grond tegen een gega-
randeerde prijs schoongemaakt. Er komt 
eveneens een garantie dat de grond ook 
echt volgens de geldende regels is ge-
saneerd. Tegenvallers die bij de sanering 
naar boven komen, zijn voor rekening van 
de sanerende partij. Hierbij zit ook een 
verzekeringspolis. 
De aanpak is al veelvuldig toegepast in 
Amerika. In Nederland ging het tot nu toe 
om enkele kleinere projecten, waar sprake 
was van verontreiniging met olie of zwa-

Grondig schoon met GRIP 
Energiebesparing in pvc-keten

Bodem

re metalen. Begin dit jaar startte ARCADIS 
een sanering op deze leest bij de aanpak 
van een terrein in het Duitse Darmstadt om 
de bodem hier gegarandeerd te ontdoen 
van vluchtige chloorkoolwaterstoffen. 
Haar nieuwste project is het saneren van 
een chroomvervuiling op het terrein van 
een bedrijf in de automotive industrie, in 
de omgeving van het Spaanse Bilbao. Met 
deze opdracht is ongeveer 700.000 euro 
gemoeid. De hele operatie wordt vanuit 
Nederland georganiseerd en uitgevoerd. 
Volgens programmadirecteur Joop 
Verhagen van ARCADIS Nederland kan 
het GRiP-programma in ons land een be-
langrijke stimulans krijgen vanuit het over-
heidsbeleid om spoedlocaties aan te pak-
ken.

Het energiebedrijf DONG Energy, dat 
zich positioneert als marktleider in off-
shore windenergie, wil innovatieve pro-
ducten testen en ontwikkelen om de 
kosten van offshore windenergie verder 
te reduceren. Ze gaat nu zes nieuwe 
windturbines van Vestas op de proef 
stellen. Deze producent is, net als 
DONG Energy, een bedrijf van Deense 
origine. 
De nieuwe V164-7.0 MW offshore wind-
turbines (inderdaad: 7 MW vermogen elk) 
worden in 2013 getest op zee nabij het 
Deense Fredikshaven. 

Turbinetest in zwaar weer 
Hernieuwbare energie 

De molens zijn speciaal ontworpen om de 
zware omstandigheden van een offshore 
park aan te kunnen. DONG Energy maakte 
bekend ruim 32 miljoen euro in de nieuwe 
windturbines te investeren.
De twee bedrijven zijn ook in Neder-
land actief. Dong Energy heeft hier zo’n  
150.000 klanten. Vestas heeft ongeveer 
200 mensen aan het werk in de Benelux-
regio. Met een marktaandeel van meer dan 
50% is Vestas in Nederland marktleider op 
het gebied van windtechnologie. 
www.dongenergy.com
www. vestas.com

Een bijzondere pomp van Pentair Nijhuis 
ontving dit jaar de Aquatech Innovation 
Award, de prijs voor het meest innova-
tieve product, dienst of oplossing in de 
waterbranche.
Visvermaling door pompstations is een 
fors probleem in het Nederlandse water-
beheer. Met de ‘visvriendelijke pomp’ van 
Pentair Nijhuis kan 97% van de aangezo-
gen vis het pompstation weer ongeschon-
den verlaten. Voor paling, een belangrijke, 
bedreigde soort is dat percentage onge-
acht de lengte zelfs 100%. Aldus testen 
die afgelopen zomer zijn uitgevoerd door 
VisAdvies BV. 

Waterbeheer en natuur 

Prijs voor visvriendelijk pompen
Het geheim zit in de waaier en de lei-
schoepen van de pomp. Deze hebben een 
speciale vormgeving, die erop gericht is 
om - ondanks een relatief hoog toerental - 
een gunstige stroming in het water te cre-
eren die de vis helpt om de pomp veilig te 
passeren. Bovendien is tussen de waai-
erbladen veel meer ruimte en zijn alle ran-
den afgerond.
Opmerkelijk is dat de pompen met een 
energie-effi cientie van meer dan 80% niet 
onderdoen bij de traditionele pompen.

www.nijhuis.com
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Trafostation het zwijgen opgelegd  
Wat te doen met een lawaaierig trafo-
station als er dichtbij gebouwd gaat 
worden?
In Alkmaar was die vraag aan de orde. Er 
verrijst een nieuwbouwcomplex met wo-
ningen en appartementen op een ter-
rein dat voorheen geen woongebied was. 
Naast deze locatie bevindt zich een trans-
formatorstation waar drie stuks 50 kV 
transformatoren staan opgesteld. De af-
stand tussen dit trafostation en de nieuwe 
woningen is klein. Lastig, want transfor-
matoren veroorzaken een specifi eke toon 
in de frequentie van 100 en 200 Hz. Uit 
akoestisch onderzoek bleek dat hierdoor 
geluidsoverlast naar de woningen wordt 
verwacht. 
Om het geluidsniveau bij de nieuwe wo-
ningen aan de wettelijke eisen te laten 
voldoen moest het geluidsniveau van de 

Geluid 

De voorzetwand is geheel demontabel 
vanwege mogelijke uitwisselingen van de 
transformatoren. De panelen van deze 
wand zijn geselecteerd op maximale ge-
luiddemping en geluidsabsorptie in de fre-
quentie van 100 en 200 Hz. Merford heeft 
de engineering, productie en plaatsing van 
de akoestische maatregelen verzorgd.

transformatoren met 23 dB worden ge-
dempt, met als voorwaarde dat het bui-
tenaanzicht van het station niet mocht 
veranderen. Om dit te realiseren heeft 
lawaaibestrijdingspecialist Merford (www.
merford.nl) aan de binnenzijde van de drie 
opstellingsruimten meerdere geluidsisole-
rende maatregelen getroffen. Er is een vol-
ledige trillingsisolerende voorzetwand met 
geluidabsorberende binnenzijde geplaatst. 
Daarnaast  is een geluidgedempte mecha-
nische luchttoevoer gerealiseerd door mid-
del van geluiddempers in combinatie met 
een stille ventilator. Ook is gezorgd voor 
geluidgedempte natuurlijke luchtafvoer 
bij de bestaande bouwkundige opbouw 
op het dak van de opstellingsruimten. Ten 
slotte zijn ook de toegangsdeuren vervan-
gen door deuren met zeer hoge geluids-
isolatiewaarde (Rw = 56 dB).

Niet van ver,
wel lekker 
Dit najaar riep de prestigieuze restau-
rantgids GaultMillau het Amsterdamse 
restaurant De Kas uit tot Duurzaam 
Restaurant van het Jaar. 

De jury, bestaande uit GaultMillau, 
Stichting Varkens in Nood en Stichting 
Natuur&Milieu beoordeelde de genomi-
neerden op hun duurzame inspanningen. 
Ook dit jaar signaleerden zij de trend dat 
steeds meer restaurants aandacht hebben 
voor biologische, regionale- en seizoen-
producten. Het valt ook op dat groenten 
een steeds groter aandeel in de gerechten 
krijgen. Ook staan steeds vaker vegetari-
sche gerechten opde menukaarten.

Zoals de naam al doet vermoeden be-
schikt winnaar De Kas over eigen kweek-
kassen. Daarnaast verbouwt ze kruiden en 
groenten voor de gerechten op een stuk 
akker in de Beemster.  Wat lekker is, komt 
hier dus niet van ver. Respect voor de na-
tuur en dier blijkt uit de herkomst van het 
vlees, en die van de vis, die in het juiste 
seizoen gevangen is. 
Een goede waardering in de gerespecteer-
de GaultMillau restaurantgids helpt fi jn-
proevers dus niet alleen op weg naar de 
beste restaurants, maar ook naar het aan-
bod van een steeds grotere groep duur-
zaam opererende ondernemers. 

Bitumenrecycling
Het bedrijf Icopal BV komt als eerste met een programma voor bitumen-
recycling. Haar BIELSo®-proces (Bitumen Endless Life Solutions) verwerkt 
snijafval van nieuw bitumen en kan ook oud, verwijderd bitumen tot nieu-
we bitumineuze producten verwerken. Gekoppeld aan het proces is een 
volledig logistiek systeem voor de inzameling opgezet.
Elk type bitumen-snijafval kan worden ingeleverd bij inzamelpunten die bij het 
systeem zijn aangesloten. Dat moet gebeuren in speciale zakken, met apar-
te kleuren voor diverse soorten bitumen (APP en Universal, of SBS-bitumen). 
Voor sloopdaken geldt dat een stukje van het materiaal naar Icopal kan wor-
den opgestuurd, waarna het bedrijf bekijkt of het materiaal inderdaad voor re-
cycling geschikt is. 
Naast de evidente milieuvoordelen (CO2, grondstoffen en afval) profi teren ook 
de klanten rechtstreeks van dit nieuwe inzamelingssysteem. Het scheelt hen 
afvalkosten en ze hebben via het systeem de mogelijkheid om te sparen voor 
korting op neuwe dakproducten van deze producent. 
www.bitumenrecyling.nl

Duurzaam ondernemen Bouw en afval
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0Krijgen ondernemers inspraakmoge-
lijkheden bij de overheid?
Voor wat betreft regelgeving lijkt het daar 
wel op. Het meldpunt regelgeving op www.
antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt biedt 
ondernemers de mogelijkheid zaken te mel-
den. In wat er bij het meldpunt binnenkomt, 
blijken in de praktijk twee typen meldingen 
regelgeving te onderscheiden: meldingen 
‘regeldruk’ en meldingen ‘niet-regeldruk’. 
Het onderscheid zit er vooral in dat regel-
druk over de directe lasten van bestaande 
regels gaat. Regeldruk is meer dan alleen 
administratiekosten. Bedrijven zien nale-
vingskosten (investeringen om aan de eisen 
van de wet te voldoen), een gebrekkige 
dienstverlening door de overheid en te veel 
bedrijfsinspecties ook als ‘regellasten’. 
‘Niet-regeldruk’ heeft eigenlijk meer betrek-
king op de gevolgen van regelgeving. 
Meldingen die in behandeling genomen zijn 
gaan onder meer over: onnodige eisen of 
handelingen; de inhoud van bestaande of 
nieuwe wetgeving; de uitvoering daarvan 
door een overheidsorganisatie; en de toe-
passing van de zogenaamde inspectie-va-
kantie door rijksinspecties. De laatstge-
noemde ‘vakantie’ wordt eind 2011 
ingevoerd en houdt in dat bedrijven met 
goed gedrag voortaan maximaal twee in-
spectiebezoeken per jaar krijgen, veel min-
der dan tot nu gemiddeld het geval is.

Zijn luchtwassers van stalsystemen po-
tentiële Legionellabronnen?
Bij deze systemen zorgen ventilatoren er-
voor dat de stallucht door een luchtwas-
installatie wordt geleid. Niet alleen ammoni-
ak maar ook fi jnstof en geur worden zo uit 
de stallucht verwijderd. Er zijn drie soorten 
luchtwassystemen: de chemische; de bio-
logische en de gecombineerde luchtwas-
sers. Luchtwassers werken behoorlijk ef-
fectief: afhankelijk van het type wordt 
tussen de 70 en 95% van de ammoniak en 
fi jnstof uit de stallucht gehaald. Nadelen 
van de systemen zijn het energieverbruik, 
het verbruik van zwavelzuur (bij de chemi-
sche en gecombineerde luchtwasser) en 
het ontstaan van spoelwater. Er komen ook 
aerosolen naar de omgeving vrij. Het maakt 
dat de systemen een Legionellabron zou-
den kunnen zijn. In theorie zijn de luchtwas-
sers Legionellagevoelig, door de combina-
tie van water, temperatuur, zuurstof en de 
biologie in het water. In de praktijk blijkt het 

echter geen problemen op te leveren, waar-
schijnlijk omdat de zuurgraad van het water 
door de uitgewassen ammoniak en het 
aanwezige zuur zo hoog is dat Legionella 
zich niet kan ontwikkelen. Daarnaast heeft 
het opgeloste fi jnstof vermoedelijk een ont-
regelend effect op de bacterieontwikkeling. 

Wat gaat de nieuwe Natuurwet bieden?
De nieuwe Wet natuur moet de opvolger 
worden van drie bestaande natuurwetten: 
de Flora- en faunawet, de Natuurbescher-
mingswet en de Boswet. In een consultatie-
ronde (tot 8 november) mochten maat-
schappelijke en belangenorganisaties en 
burgers hun op- en aanmerkingen indienen. 
Deze opmerkingen zullen worden verwerkt 
in het wetsvoorstel dat - zo is het plan - 
voorjaar 2012 bij de Tweede Kamer wordt 
ingediend. De opzet van de nieuwe wet 
moet eenvoudiger en beter en meer her-
kenbaar aansluiten bij de internationale ver-
plichtingen. De bestaande wetgeving is 
vooral nog gebaseerd op nationale natuur-
bescherming, maar is in de loop der tijd 
stukje bij beetje aangepast aan de internati-
onale verplichtingen die Nederland is aan-
gegaan. Dat heeft de wetgeving – zo is de 
gedachte - gecompliceerd en ontoeganke-
lijk gemaakt, en vaak ook onnodig belas-
tend voor burgers en ondernemers. Staats-
secretaris Bleker van (ELI) wil dat de nieuwe 
Natuurwet meer evenwicht brengt in ecolo-
gie en economie en daarbij overbodige re-
gels schrappen, het aantal vergunningen en 
onderzoeksverplichtingen verminderen en 
meer verantwoordelijkheid geven aan men-

sen en bedrijven. Tot zover de overheid 
over wat de wet gaat brengen. Reacties 
van belangenorganisaties zijn heftig. Zo 
schrijft Das & Boom in haar persbericht: 
“Deze kwaadaardige wet tast de basis van 
de natuurbescherming in Nederland aan”.  
 
Hoe lang blijft een dwangsombeschik-
king van kracht?
De last onder dwangsom blijft van kracht 
tot deze ambtshalve of op verzoek van de 
overtreder wordt opgeheven, de looptijd 
ervan wordt opgeschort voor een bepaalde 
termijn of wordt verminderd ingeval van blij-
vende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid voor de overtreder om aan 
zijn verplichtingen te voldoen. (art. 5.34 
Awb). Een en ander kan pas als de beschik-
king een jaar van kracht is geweest zonder 
dat de dwangsom is verbeurd (lid 2 van art. 
5.34 Awb). Als dat allemaal niet is gebeurd, 
is de last onder dwangsom dus nog van 
kracht en kan deze dus ook worden benut. 
Bij beschikkingen die meer dan een jaar 
niet zijn benut, wordt overheden geadvi-
seerd de betrokkene fatsoenshalve even 
een eenvoudig briefje te sturen waarin 
wordt aangegeven dat de last nog steeds 
van kracht is en dat daarvan gebruik zal 
worden gemaakt. 
  
Welke opleidingsvormen zijn er naast de 
basisopleiding Boa? 
In 2008 is met een Bijspijkercursus een pro-
fessionaliseringstraject gestart voor huidige 
milieuboa’s, ter vergroting van hun strafvor-
delijke kennis en praktische opsporings-
vaardigheden. Het volgen van de cursus is 
een voorwaarde voor het behoud van de 
akte met opsporingsbevoegdheid. De cur-
sus wordt afgesloten met een diagnosti-
sche toets en een ontwikkelingsadvies. De 
Bijspijkercursus geeft toegang tot het tra-
ject van Permanente Her-en Bijscholing. De 
cursus is tot eind 2011 te volgen. De PHB 
is inmiddels gestart. Voor milieuboa’s Flora-
en Faunabeheer is er een op die functie-
groep aangepaste bijspijkercursus.  

De antwoorden zijn van Jan Rullens, adviseur op het 
gebied van milieuwet- en regelgeving bij een landelijk 
kenniscentrum
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De groene 
geluidsman

Marty Brugmans (1964) blijkt deskundig op diverse 
milieuonderwerpen tegen de achtergrond van een bij-
zondere wereld: vanuit zijn bedrijf Tintaan BV is hij de 
vaste geluidstechnicus van bands als Bløf, Racoon en 
Jurk, en technisch producent van grote events als 
Concert at Sea en het jaarlijkse Strandfestival Zand in 
Almere. In dat werk laat hij duurzaamheid zwaar we-
gen, al zou hij het hele MVO-jargon net zo lief vermij-
den. “Ik ben vanzelfsprekend op deze manier bezig.”

Hoe is die aandacht ontstaan?
“Aanvankelijk had ik er op een nogal werktuigelijke 
manier mee van doen. Ik was werkvoorbereider bij een 
bedrijf dat platen bewerkte voor de offset en kreeg te 
maken met ISO-normen, RIE’s, et cetera. Die bagage 
nam ik mee toen ik als technicus voor Bløf ging wer-
ken. Ik nam het op me een handboek op te stellen om 
te waarborgen dat in het hele bedrijf rond zo’n band 
goed wordt omgegaan met veiligheid, gezondheid & 
welzijn, en - een aspect dat er al snel bijkwam - milieu. 
Je kunt in dit verband denken aan risico’s en milieu-
effecten van logistiek - vrachtwagens en vorkheftrucks 
bijvoorbeeld; de vloeistoffen waarmee je werkt in bij-
voorbeeld rookmachines; de opbouwactiviteiten, het 
spuiten van decors.... Voor mij persoonlijk kwam er 
bovenop die bedrijfsmatige aandacht ook inspiratie  
bij tijdens het Umoja-project van de band. Ik zag toen 
veel hoeken van de wereld, werd me zeer bewust van 
de mondiale problemen, en kwam thuis met de ge-
dachte dat mijn werk hier ook van dat besef doordron-
gen zou moeten zijn. Dat was ook de periode dat ik, 
samen met anderen - waaronder Theo van Sluisveld, 
herkenbare initiatieven opzette om festivals te ver-
duurzamen: Stichting Ecopop en het Zeropopfestival 
voor pleasure, planet & real food.”

Wat betekent het concreet in jouw werk?
“Het gaat natuurlijk over heel veel zaken. Energie, in-
koop, de hele logistiek rond een event. Om met ener-
gie te beginnen: het kan zoveel minder door simpel-
weg ledlampen te gebruiken. Dat lieten we pas nog 
zien in onze ondersteuning van de Nacht van de Duur-
zaamheid. Normaal zit je bij zo’n event op een gemid-
deld elektriciteitsverbruik van 150 Ampère; nu was het 
slechts 60 Ampère!. En dan heb ik het nog niet over 
de lange levensduur van de lampen en - een aspect 

waaraan je misschien niet snel zou denken - de door-
werking naar wat je aan bekabeling nodig hebt. De 
kilometers elektriciteitskabel hoeven in het geval van 
ledverlichting veel minder dik te zijn. In de logisitiek 
scheelt dat veel ruimte in een truck. 
Logistiek is sowieso een belangrijke insteek. Normaal 
krijg je de spullen van elke leverancier afzonderlijk 
aangevoerd. Wij hebben er voor gekozen dat transport 
zelf te organiseren met één transporteur die in een op-
timaal gepland rondje alles gaat ophalen. Desnoods 
met een tweede rondje voor de gebruikelijke ‘vergeten 
zaken’. Dat scheelt heel veel kilometers, maar ook 
druk op het festivaltterrein, dat anders het bezoek van 
de ene na de andere vrachtwagen te verduren krijgt.
We zetten ook maximaal in op hergebruik. Van het 
hout van de decors bijvoorbeeld. Dat betekent dat je 
de moeite moet nemen om dingen steeds op te slaan 
tot je ze weer nodig hebt.”

Als ik aan festivalterreinen denk heb ik ook het 
beeld van platgetrapte bekertjes.
“Food & beverages is zeker ook zo’n gebied om je op 
te storten. Als het gaat om de voedingsmiddelen zelf 
probeer ik altijd aan te sluiten bij streek en seizoen. 
Voor wat betreft de verpakkingen maak ik afwegingen. 
Een beker van PLA uit maïs lijkt leuk, maar ik zal daar 
vooral voor kiezen in situaties dat composteerbaarheid 
zwaar moet wegen - denk bijvoorbeeld aan de natuur 
die het decor vormt van het Zeeuwse Concert at Sea. 
In de stad zul je juist kiezen voor inwisselbare bekers. 
Die bekers kunnen het weer gaan afl eggen tegen poly-
ethyleenbekers op het moment dat die je die C2C zou 
kunnen laten verwerken. Dat vraagt dan wel dat ande-
ren, bijvoorbeeld kantoren aanhaken, want voor een 
Van Gansewinkel is de batch van een festival te klein 
om er een aparte verwerkingslijn voor op te starten.”

Wie vragen die duurzaamheid van je? 
“Voor wat de festivals betreft moet ik zeggen dat orga-
nisatoren en de overheden waarmee je te maken hebt 
nog verrassend weinig vragen op dat punt. Maakt niet 
uit. Ik zie het als vanzelfsprekendheid in mijn produc-
tiewerk. Grote woorden als duurzaamheid en MVO zou 
ik net zo lief uit mijn vocabulaire willen schrappen.”

 

WIM VERHOOG 
Marty Brugmans 
geluidstechnicus en 
technisch producent
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LAKDRAAGVL EN
ONALITEITPROFESSIO

‘Lokaal’, ‘duurzame energie’ en ‘bedrijf’. De combinatie van deze drie termen maakt het 
nieuwe energiebedrijven van de toekomst. Met een heuse branchevereniging en een 
Green deal op zak lijkt succes verzekerd, maar niet voor ieder initiatief. 

JOS VAN DER SCHOT 

Terwijl het ministerie van EL&I talloze voorstel-

len voor een Green Deal afwees, vroeg het aan 

e-Decentraal juist om er een te sluiten. “We 

hebben er niet zelf om gevraagd,” verklaart 

Bart Jan Krouwel, voorzitter van de federatie van duur-

zame lokale energie-initiatieven. “Wij hebben ‘ja’ ge-

zegd tegen de Green Deal, niet om de overheid te 

pleasen, maar omdat we een bijdrage willen leveren 

aan de transitie naar duurzame energie.” De gretigheid 

waarmee ‘Den Haag’ de lokale energie-initiatieven 

omarmt, loopt parallel met een schijnbaar totale des-

interesse bij het kabinet Rutte in duurzame energie en 

de fi xatie op grootschalig fossiel en nucleair vermogen. 

Krouwel: “Lokale energie mag geen schaamlap worden 

voor gebrek aan daadkracht van de nationale overheid. 

Het enthousiasme in het land is enorm. De kleintjes 

moeten het doen, maar de groten ook. Het Rijk moet 

vol mee aan de bak.” 

Zegening
Een blessing in disguise noemt Jeroen Roos, adviseur 

duurzame energievoorziening bij BuildDesk, de op-

De onstuimige groei van het nieuwe e-bedrijf

stelling van het Rijk: “Het feit dat het Rijk zich defi nitief 

heeft teruggetrokken uit de fi nanciële stimulering van 

duurzame energieontwikkeling, het vrijkomen van ver-

koopgelden van Nuon en Essent, en het opstaan van 

ambitieuze klimaatgemeenten zorgen er samen voor 

dat de ontwikkeling van decentrale duurzame energie 

nu versnelt.” Th ijs de la Court, wethouder in Lochem, 

één van die ambitieuze klimaatgemeenten, deelt die 

inschatting maar ten dele: “Het is te gechargeerd om 

terugtrekking van het Rijk als katalysator aan te wijzen. 

De lokale ontwikkeling van duurzame energie biedt 

gewoon meer mogelijkheden voor rendement. Wel is 

het zo dat Den Haag niet de capaciteit heeft om de re-

gie te nemen.” Dit onvermogen geldt wat hem betreft 

ook de lokale overheden. “De overheid heeft veel ge-

frustreerd, ook omdat haar steun meestal subsidie-

gestuurd is. Dat houdt mensen weg bij de succesvolle 

businesscases. Laten we lokale initiatieven vooral de 

ruimte geven om zichzelf te bewijzen.”

“Businesscases, professionaliteit,” dat zijn volgens 

Krouwel dé bottlenecks bij de meeste startende bedrij-

ven. Reden voor e-Decentraal om ze daar volop bij te 

helpen. Dat doet ook Jan Willem Zwang, directeur van 

Green Spread: “Wat vaak ontbreekt in de businessplan-

nen zijn risico-analyses, worst case -scenario’s en fun-

damentele keuzes. Veel mensen stellen de ontwikke-

lingen van de markt, de prijs en de afzet te rooskleurig 

voor. Er zitten grenzen aan de afzetmogelijkheden en 

aan het productievermogen. En wat doe je als alles te-

gen zit?” 

Beweging 
Het enthousiasme in den lande voor zelfopwekking en 

duurzame energie is enorm. Douwe Jan Joustra, coach 

bij het innovatieprogramma Klimaatneutrale steden, 

ziet het om zich heen gebeuren: “Twee jaar geleden 

waren er enkele initiatieven. Nu zijn ze er op ruim hon-

derd plekken in verschillende stadia van ontwikkeling Fo
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DUURZAME ENERGIE 

en schaal. Soms een huizenblok, soms een dorp, soms, 

zoals op Texel, een heel eiland. Mensen willen hun ei-

gen energie, duurzaamheid en een lage prijs.” Er zullen 

veel initiatieven sneuvelen, omdat mensen te gemak-

kelijk denken of hun zaakjes niet professioneel aan-

pakken. “Daar moeten we niet te zwaar aan tillen,” 

meent Joustra. “Het is onderdeel van de beweging die 

momenteel bestaat.” 

Waar de gezamenlijke lokale energiebedrijven wél 

zwaar aan tillen is de fi scale behandeling van energie-

coöperaties, waardoor een energiecorporatie voor le-

vering aan haar eigen leden het hoge tarief van de re-

gulerende energieheffi  ng moet betalen. In de Green 
Deal moet wat e-Decentraal betreft in ieder geval die 

heffi  ng van tafel. De regulerende energiebelasting is 

immers bedoeld om vervuilend energiegebruik te be-

perken, niet om schone opwekking tegen te gaan. Een 

pleidooi van lagere overheden en een aantal Tweede 

Kamerleden kon minister Verhagen tijdens zijn begro-

tingsbehandeling nog niet vermurwen.

Tips
Naast deze lobby richting Den Haag richt men zich 

vooral op verbetering van de initiatieven. “Investeer in 

een goede relatie met de lokale overheid,” adviseert 

Zwang. “Ik heb dat gemerkt bij Duurzame Energie 

Veenendaal-Oost. Het initiatief kwam in 2005 van de 

wethouder. De steun binnen verschillende onderdelen 

van de gemeente werd zo groot, dat dit DEVO een poli-

tieke omwenteling overleefde.” Zwangs tip: “Investeer 

in draagvlak. Bij de politiek én bij bedrijven en bevol-

king. Zij zijn je potentiële klant.”

De tip van Brendan de Graaf, directeur van Texel-

Energie (zie kader): “Stap zo snel mogelijk van idea-

lisme naar realisme. Stel je de vraag: kan dit bedrijf 

geld verdienen.” Net als Krouwel hamert De la Court 

op professionaliteit: “Betrek vanaf het begin een 

brede groep professionals uit de eigen gemeente bij 

het initiatief. Dat hoeven niet per se mensen met 

technische kennis te zijn. In Lochem hebben we er 

veel mensen met fi nanciële- en ondernemerskennis 

bij zitten, bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers.” De 

la Courts tip voor lokale overheden: “Faciliteer, 

neem niet over.”

Roos waarschuwt ervoor niet te veel op vrijwilligers te 

leunen. “Het moeten bedrijfsmatig goed opgezette 

projecten zijn: we hebben het immers over lokale ener-

giebedrijven.” Hoewel de eerste associatie duurzaam-

heid en zelfopwekking is, ziet Roos drie belangrijke 

taken voor het lokale energiebedrijf: “Duurzame ener-

gie leveren, projecten ontwikkelen en de loketfunctie. 

Zeker in het begin moet je energie van elders inkopen.” 

Zijn tip: “Denk aan de optimale schaal.” Die grotere 

schaal kan ook de fi nanciële slagkracht opbrengen om 

wat grotere projecten aan te pakken. Zo wil een con-

sortium van Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC), netbe-

heerder Alliander, de regionale ontwikkelingsmaat-

schappij (OMFL), de provincie en zes gemeenten in 

Flevoland een energieontwikkelingsmaatschappij op-

zetten. 

Bij die schaal plaatst De la Court een kanttekening. On-

danks de door hem bepleite terughoudendheid, ziet 

hij de gemeente als cruciale partner. Niet als fi nancier, 

maar mogelijk als grote klant, als leverancier van dak-

oppervlak of als ‘garantie’ voor de bank. “Het verdien-

model is essentieel. Het moet vroegtijdig duidelijk zijn 

waar de revenuen van het duurzame energiebedrijf 

naar toe gaan. Die moeten niet geheel wegvloeien naar 

de fabrikant van de zonnepanelen of naar een Nuon-

nieuwe-stijl. Die moeten ten goede komen aan de ge-

meenschap. Alleen dan houd je het draagvlak waar je 

zo van afhankelijk bent.”

Energieke ondernemer 
verovert eiland 
Met 2800 leden weet Brendan de Graaf, mede-

oprichter en directeur van de coöperatieve vereni-

ging TexelEnergie, zijn basis verzekerd: “Hoogste 

prioriteit is draagvlak onder de bevolking. Voor ons 

was dit voorwaarde voor succes: eilanders zijn 

mensen die dingen zelf doen. We kunnen ze er goed 

bij betrekken en er zit fi nancieel voordeel aan. ‘Het 

is van de eilanders, voor jullie’.” De Graaf begon 

TexelEnergie als zakelijke onderneming, overigens 

zonder winstoogmerk. “Van idealisme naar realis-

me”, noemt hij het. Geld verdienen met duurzame 

energie: kopen en leveren, zelf produceren, duur-

zaamheid bevorderen en samenwerken met andere 

bewoners en bedrijven op het eiland. 

De initiatiefnemers kozen ervoor de gemeente niet 

direct bij het initiatief te betrekken, hoewel ze zich 

realiseren dat haar doelstelling - geheel zelfvoorzie-

nend worden - het bedrijf enorm helpt. “Voorlopig 

gaat nog veel energie-omzet van het eiland af, maar 

we zijn bezig de lekken te stoppen.” Inmiddels heeft 

Texel Energie 1200 m2 collectieve zonnepanelen en 

afspraken over 10.000 m2 bij particulieren. Ook zijn 

er plannen voor een biomassakachel en een biover-

gister die goed is voor 20% van de gasvraag op het 

eiland. Als voorloper experimenteert het bedrijf, sa-

men met multinational CAP-Gemini, met een smart 

grid. “Vooroplopen is geen doel voor TexelEnergie, 

maar om ons doel te bereiken móeten we wel op het 

eerste wagonnetje zitten.” 
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Mondial Movers, het landelijk netwerk van Erkende 
Verhuisbedrijven, geldt als MKB-koploper in MVO-
verslaglegging en kreeg daarvoor onlangs ‘De Kristal’. 

De Kristal is de hoofdprijs in een transparantiebench-

mark, en wordt uitgereikt door het ministerie van EL&I,  

samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA).  Tom Stuij, algemeen directeur van 

Mondial Movers, is ingenomen met de erkenning. “We 

zijn al een paar jaar terug - zonder dat we daartoe eni-

ge verplichting hadden - met een eerste openbaar jaar-

verslag gekomen. We gingen in die tijd op voor ISO 

26000, waarin transparantie een belangrijke rol speelt. 

We besloten er direct maar een gecombineerd econo-

misch en maatschappelijk verslag van te maken, 

logisch als je echt vindt dat profi t, people en planet met 

elkaar samenhangen. Sowieso was dit een hele grote 

stap: je laat veel meer van jezelf zien dan de uitgeklede 

balans die een MKB-bedrijf normaal gesproken bij de 

KvK neerlegt. In de editie van een jaar later hebben we 

er de GRI-richtlijnen naast gelegd,  zonder dat we op 

alle punten per se een verhaal wilden hebben. In prin-

cipe gaat de prijs daar ook over: zeg ook gerust ‘ik doe 

hier nog niets aan’ of  ‘ik heb het volgende idee, maar 

moet zelf ook nog zien of het lukt’.”

Maar hoe zit het concreet met jullie voortgang?
“Continue verbetering is onderdeel van ons ISO 14001, 

dat samen met OSAS 18001 is gekoppeld aan ons kwa-

liteitsmanagementsysteem ISO 9001. Als groep hebben 

we intern een eigen coördinator voor de zorgsystemen 

en een ful time auditor. Elk van de 28 vestigingen wordt 

beoordeeld op de beweging in de goede richting - 

onderling benchmarken is te lastig omdat de vestigin-

gen erg verschillen, bijvoorbeeld door het gebied dat 

ze bedienen of door verschil in grootte. Als groep heb-

ben we een centrale inkoop met aandacht voor duur-

zaamheid. Onze CO
2
-uitstoot compenseren we , maar 

dat moet je nadrukkelijk zien als actie ‘voor alles wat je 

nog niet gelukt is’. Onze  inspanning om uitstoot te 

voorkomen zit bijvoorbeeld in het invoeren van elek-

trisch vervoer. Denk niet alleen aan verhuiswagens, 

maar ook aan alle kilometers die taxateurs maken of de 

voorbereiders die wekenlang naar een kantoor gaan 

om bij een klant een verhuizing voor te bereiden. We 

VERHUIZEN 
NAAR DUUR-
ZAAMHEID 

WIM VERHOOG

Het dak op
 “We zijn ook bezig met windenergie, en samen met E-On bekijken we of we in 

een samenwerkingsconstructie de enorme daken van onze loodsen voor de 

opwekking van zonne-energie kunnen benutten. Maar ik zie dat vooralsnog 

als mogelijke extra’s, bovenop de primaire verduurzaming van onze 

core business. Geïnstalleerde turbines of plannen voor ‘solar’, klinken natuur-

lijk al snel heel aardig, maar het is niet iets dat ik groots zou willen etaleren.” 

hebben ook bestelbusjes rijden die dozen en karretjes 

afl everen. Van die busjes komt binnenkort de eerste 

elektrische. We zetten die elke drie weken bij een an-

dere vestiging neer: kunnen ze er zelf ervaring mee op-

doen. Een elektrische verhuiswagen is nu in gebruik. 

We becijferden dat zo’n vrachtwagen vijf van de zes da-

gen ritten onder de 80 kilometer maakt. Met elektrisch 

- actieradius130 km - kom je dus ruim uit.”

Twintig in principe autonome vestigingen.. hoe 
werk je dan als groep aan duurzaamheid?
“Het zijn allemaal aandeelhouders van Mondial 

Movers en in deze groep zowel franchisegever als 

-nemer. In gezamenlijk afspraken over hun manier van 

opereren breken ze zelf door de grenzen van autono-

mie heen. Ze zijn heel kien op de formule, bewaken 

wat er door de gehele groep heen gebeurt op MVO-

aspecten, omdat dat onderdeel is van het merk.”

De toekomst?
“We blijven breed voor kwaliteit gaan. Qua profi t vin-

den we continuïteit belangrijker dan winst. Ons perso-

neel krijgt veel opleiding, bijvoorbeeld om hen inzicht 

te geven in zorginstellingen, zodat ze ook daar ‘niet-

verstorend’ kunnen verhuizen. En we gaan stevig door 

op duurzaamheid. Zo’n prijs is daarin ook een leuke 

bevestiging van buitenaf. Dat heeft elk bedrijf nodig.”



Maak het stiller met Merford!

Franklinweg 8
4207 HZ  Gorinchem
Tel. 0183 - 675 000
Fax 0183 - 626 440

Uit eigen productie en/of voorraad 
beschikken we over een breed 
assortiment producten die voldoen aan 
de laatste kwaliteitsnormen:

 Een compleet assortiment akoestische
 materialen

 Akoestische baffles / plafondplaten
 t.b.v. ruimte-akoestiek

 Geluidsisolerende, brandwerende,
 inbraakwerende, waterdichte en 
 kogelwerende deuren 

 Geluiddempende en insteekvrije 
 ventilatieroosters

 Geluidsisolerende cabines,
 omkastingen en afschermwanden

 Industriële dempers, afblaas- en 
 uitlaatgeluiddempers

Voor ons complete aanbod 
producten en diensten kunt u 
terecht op www.merford.nl. 
Bel voor advies en documentatie 
0183 - 675 000

Merford is ruim 30 jaar markt-
leider in lawaaibeheersing binnen 
Nederland. Als totaalleverancier 
leveren we producten en (indien 
gewenst) complete oplossingen 
voor elk geluidsprobleem.

www.merford.nl
info@merford.nl
ISO/VCA** en VMRG
gecertificeerd
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Een ongelijk 
speelveld voor 
wind op land
De subsidieregeling SDE+ geldt voor zeer 
uiteenlopende projecten in duurzame 
energie, variërend van de opwekking van 
groen gas tot groene stroom. Voor het 
eerst zal het in 2012 ook mogelijk zijn om 
voor warmteprojecten een aanvraag in te 
dienen. De regeling kent vijf fases. Tijdens 
elke fase van openstelling is het maximale 
subsidiebedrag een beetje hoger. Voor het 
hele jaar is er maximaal 1,7 miljard be-
schikbaar. Er zijn meer projecten dan er 
aan budget is: dit jaar was al in korte tijd 
het hele beschikbare budget vergeven. 
Als vertegenwoordiger van de bedrijven 
die met windenergie bezig zijn hebben we 
bijna een jaar lang met de ambtenaren van 
het ministerie van EL&I en met ECN en 
KEMA gesproken over de noodzaak om bij 
de subsidieregeling SDE+ voor windmo-
lens rekening te houden met het feit dat 
het niet overal even veel of even vaak 
waait. Deze ‘differentiatie’ voor wind op 
land binnen de SDE+ vanaf 1 januari 2012 
leek geregeld. Maar op het laatste mo-
ment durfde het ministerie de invoering 
niet aan. Gevolg: in 2012 maken wind op 
land-projecten minder kans op subsidie 
dan andere vormen van duurzame energie. 
Er is sprake van een ernstig ongelijk speel-
veld.
NWEA heeft minister Verhagen van EL&I 
met klem verzocht wél differentiatie per 
2012 voor wind op land in te voeren. 
Uit- of afstel leidt tot een groot nadeel 
voor windenergie op land, want wind kan 
dan niet concurreren met de andere tech-
nieken om de laagste prijs en dat druist in 
tegen de opzet van de regeling. De SDE+ 
geeft namelijk voorrang aan de goed-
koopst mogelijke vormen van duurzame 
energieopwekking; bij elektriciteit dus de 
laagst mogelijke bijdrage per kWh. Die 
goedkope opwekking kan wind leveren, 
maar nu vallen de meeste windprojecten 
buiten de prijzen door de wijze waarop de 
SDE+ regeling in elkaar steekt. 

Basisbedrag
Voor de SDE+ berekenen de onderzoeks-
instituten ECN en KEMA jaarlijks hoeveel 
het kost om één kWh op te wekken met 
verschillende technieken, het zogenaamde 
‘basisbedrag’. Elektriciteit uit windmolens 
op land kost dan ongeveer 9,6 cent per 
kWh en energie uit zonnepanelen zit bo-
ven de 20 cent/kWh. Overigens is dat niet 
het bedrag dat iemand per kWh ontvangt 
die subsidie aanvraagt. De stroom die hij 
opwekt kan hij immers verkopen (op-
brengst ruim 6 cent/kWh) en dat wordt lo-
gischerwijze van het basisbedrag afge-
trokken. Hij krijgt alleen het ‘onren-
dabele’ deel van de kostprijs vergoed.
Om de kostprijs voor stroom uit een wind-
molen op land te berekenen, wordt uitge-
gaan van een fi ctieve, ‘gemiddelde’ wind-
molen. Daarbij is gekeken naar de kosten 
om een turbine te kopen en te bouwen en 
de exploitatie over een periode van vijftien 
jaar. Alle kosten zijn vervolgens weer ver-
rekend naar 2200 vollasturen (het op vol 
vermogen draaien van een windturbine) op 
jaarbasis.

Windaanbod
De hoeveelheid duurzame stroom die een 
windmolen oplevert, is van meerdere za-
ken afhankelijk. Een ervan is het windaan-
bod, de mate waarin het waait – en het 
waait niet overal in Nederland even vaak 
of even hard. Simpel gezegd waait het aan 
zee harder en vaker dan in Oost-Gelder-
land. Niet voor niets zoeken we graag het 
strand op om ‘uit te waaien’. De SDE+ 
houdt geen rekening met de verschillen in 
windaanbod, terwijl dat erg bepalend is 
voor de hoeveelheid elektriciteit die een 
turbine produceert. Aan de kust zal een 
turbine - anders dan dezelfde turbine ver-
der landwinwaarts - gemakkelijk meer dan 
2200 vollasturen per jaar maken en daar-
door meer kWh kunnen opwekken dan in 
het basisbedrag is berekend; per werkelijk 

geproduceerde kWh is hij daarmee goed-
koper dan 9 cent/kWh. 
Bij veel projecten is de stroom dus feitelijk 
goedkoper dan 9 cent/kWh. De fi losofi e 
van de SDE+ volgend, mag je deze goed-
kope kWh niet uitsluiten. Maar dat is wel 
wat feitelijk gebeurt: zonder differentiatie 
naar windaanbod betekent het dat wind 
op land in de SDE+ moet inschrijven voor 
een hogere kostprijs per kWh dan de wer-
kelijke kostprijs. Wind kan daardoor in 
2012 pas vanaf fase 3 meedingen binnen 
de SDE+. Zou er wel gedifferentieerd wor-
den, zodat alle geproduceerde kWh gaan 
tellen, dan geldt voor veel projecten een 
lagere prijs per kWh. Zij kunnen dan eer-
der meedoen binnen de SDE+ en maken 
daardoor meer kans om voor ondersteu-
ning in aanmerking te komen – en dat is 
van belang omdat het beperkte budget 
voor de SDE+ snel is vergeven. 
Voor andere technieken geldt de werkelij-
ke kostprijs per kWh – voor wind op land 
waarvoor men een blinde, ´alles overeen 
kam´ -herberekening maakt op basis van 

Op de forumpagina van dit nummer 
Ton Hirdes, directeur van de Neder-
landse Wind Energie Associatie over 
de onterechte manier waarop de 
SDE+ regeling met wind op land 
omgaat.

Reacties:
Milieumagazine@kluwer.nl,
met als titel “Forum-reactie”.

TON HIRDES 
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een aantal vollasturen, geldt dat kennelijk 

niet. 

Voor alle duidelijkheid: het waait overal in 

Nederland goed genoeg om met een 

windmolen een behoorlijke hoeveelheid 

stroom op te wekken, ook aan onze oost-

grens. Niet voor niets staan net over die 

grens, in Duitsland, een hoop turbines. 

Ook al zet je die windturbine een eind van 

de kust af, het gaat nog altijd om goedko-

pe kWh, goedkoper dan veel andere vor-

men van duurzame energie. Maar deze 

kwestie weegt nu zo zwaar omdat het bin-

nen de SDE+ daarboven ook nog eens 

gaat om concurrentie tussen technieken.

Signalen
Als NWEA hebben we afgelopen jaar veel-

vuldig met ECN/KEMA en EL&I aan tafel 

gezeten over het differentiatiemodel dat 

ECN/KEMA voorstelden. Er waren tijdens 

die overleggen geen signalen dat invoering 

per 2012 niet mogelijk zou zijn. We kunnen 

niet anders constateren dan dat er een ver 

uitgewerkt plan voor differentiatie van 

ECN/KEMA ligt dat volgens ons ook func-

tioneert. Dat wordt afgezien van invoering 

komt dan ook vooral voort uit vrees dat er 

een onvolkomenheid in zou kunnen zitten. 

Niets doen lijkt dan de oplossing. Opval-

lend is dat men daarbij de overduidelijke 

onvolkomenheid die nu in de subsidie-

regeling zit, gewoonweg laat bestaan. Ten 

koste van al die ondernemers die actief 

zijn met wind op land.

De Nederlandse Wind Energie Associatie 
wil overheid en bedrijfsleven bewegen 
meer werk te maken van windenergie
Bij NWEA zijn de organisaties en bedrijven 
aangesloten die in Nederland actief zijn op 
het gebied van windenergie op land en op 
de Noordzee. wwww.nwea.nl

22-27 JANUARI 2012 
Tromsø, Arctic Frontiers: Energies of the 

High North,

www.arctic-frontiers.com

23-26 JANUARI 2012
San Diego,The Next Generation Bio-based 

Chemicals Summit, 

http://tinyurl.com/3rd-biobased

21 FEBRUARI 2012
Brussel, The 3rd Annual Brussels Carbon 

Capture & Storage Summit 2012: 

Assessing the Regulatory and Financial 

Framework for CCS,

www.ccsconference.eu

7-8 MAART 2012
London, The Deeper Water Offshore Wind 

- Lowering Costs Together Conference,

www.offshorewindconference.com

7-9 MAART 2012 
Sydney, EcoForum Conference & 

Exhibition,  

www.ecoforum.net.au

27-30 MAART 2012
Parijs, Intersol 2012 

www.intersol.fr 

28-30 MAART 2012 
Sofi a, Bulgarije, drie events:  

* 8th Congress and Exhibition on Energy

   Effi ciency and Renewable Energy for 

   South-East Europe;

* SEE Solar Exhibition; 

* ‘Save the Planet’ - Conference and 

   Exhibition on Waste Management, 

   Recycling and Environment for South-

   East Europe,

www.viaexpo.com

22-25 APRIL 2012 
Berlijn, B4E, Business for the Environment 

- Global Summit 2012,

www.b4esummit.com
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ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

De WABO is alweer enige tijd van kracht en de nieuwe Omgevingswet dient zich aan. 

Nieuwe regels en veranderende organisaties en werkmethoden vragen andere competenties van medewerkers bij 
gemeenten, provincies en RUD’s. Om, nu en in de toekomst, te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de Rijksoverheid 
moeten medewerkers aantoonbaar deskundig zijn. 

Kennisscan 
Door het in kaart brengen van kennisdeficiënties van uw organisatie en zijn medewerkers bieden wij u een 
kennisscan en een daaruit voortvloeiend opleidingsplan waarmee u verder kunt. 

Welke capaciteit heeft u nodig? Welke verandering maakt uw organisatie door? Wat betekent de RUD? Op een 
toplocatie wordt ingegaan op bestuurlijke vraagstukken inzake de WABO. De eigen case kan worden ingebracht. 

CvNT gaat verder: Met het kenniscontract voor uw medewerkers geeft u invulling aan Permanente Educatie en 
transformeert Permanente Educatie naar Permanente Competentie. Zo bent u in staat de competentie van uw 
medewerkers ook in de toekomst te waarborgen en aan te tonen.

In-company opleiden biedt veel meerwaarde. U kunt uw medewerkers zoals bovengenoemd aantoonbaar
laten opleiden, maar ook hiaten in de samenwerking tussen de diverse disciplines worden weggenomen.

Bel (088) 4818888 of mail naar info@cvnt.nl. Kijk op www.cvnt.nl voor ons volledige opleidingsaanbod.
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