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Inhoudcurrent I aj courant, 
gangbaar, in omloop, 
lopend; algemeen ver-
spreid of aangeno-
men; actueel, van de 
dag; tegenwoordig, 
laatst (verschenen) 
[nummer]; II sb stro-
ming, stroom, loop, 
gang; alternating ~ wis-
selstroom; continuous 
~ gelijkstroom; low-
tension ~ zwakstroom
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COLOFON
De Current is een opiniërend 
magazine, dat ontwikkelingen 
belicht die van invloed zijn op de 
elektrotechnische branche. Aan  
de hand van het signaleren van 
relevante trends en ontwikkelingen, 
het belichten van innovatieve 
projecten en het weergeven van 
meningen en visies van personen 
van zowel binnen als buiten de  

 

branche, wordt een beeld geschetst 
van de veranderende omgeving, 
waarbinnen de elektrotechnische 
branche opereert. De Current is een 
uitgave van Croon Elektrotechniek. 
Croon is de grootste in elektrotech-
niek gespecialiseerde onderneming 
van Nederland. 
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Als er één fenomeen is dat de laatste anderhalf à twee jaar volop in de belang-

stelling staat, dan is het wel duurzaamheid. En niet in de laatste plaats omdat 

Al Gore met zijn film ‘An Inconvenient Truth’ bij veel mensen de ogen heeft 

geopend. Toegegeven, er waren reeds voldoende signalen, die een eerdere focus 

op dit onderwerp rechtvaardigden. De opwarming van de aarde, het smelten 

van de Poolkappen, het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen en de 

alarmerende groei van de CO
2
-uitstoot; we wisten het eigenlijk allemaal wel, 

maar haalden er te vaak nog achteloos de schouders bij op.  

zaamheid. De eerste term, ‘dura-  
bility’, heeft vooral betrekking op 
de lange economische levensduur 
van goederen. Niet zelden wordt 
de term duurzaamheid in Neder- 
land verward met dit begrip. Vol- 
gens die definitie is een 20 jaar 
oude Rolls Royce, die nog steeds 
niet aan slijtage onderhevig is, 
een schoolvoorbeeld van duur- 
zaamheid. De tweede Engelse 
term, ‘sustainability’, geeft daar- 
entegen exact weer wat wordt 
verstaan onder duurzaamheid in 
de figuurlijke zin van het woord.  
Dit begrip gaat veel meer uit van 
het effect van het menselijk han- 
delen op de omgeving. Letterlijk 
staat sustainability voor het 
op een dusdanig zorgvul- 
dige wijze omgaan met 
de aarde en haar grond- 
stoffen, dat ook toekom-
stige generaties zonder proble- 
men in hun behoeften kunnen 
voorzien. Sommige theorieën 
gaan bij het begrip sustainability 
uit van een oneindige tijdshori-
zon. Vertaald naar bijvoorbeeld de 
energiemarkt betekent dit dat 
alternatieve vormen van energie- 
opwekking, zoals zon- en wind- 

energie, voldoen aan dit criterium. 
Immers, de zon en de wind heb- 
ben, in tegenstelling tot fossiele 
brandstoffen, een in theorie ‘on- 
eindige voorraad.’ Als we die zelf- 
de Rolls Royce als uit het eerdere 
voorbeeld, toetsen aan het begrip 
‘sustainability’, dan blijkt dat 
diezelfde auto helemaal niet zo 
duurzaam is. In weerwil van de 
technische staat, die na 20 jaar 
nog steeds tiptop in orde is, ver- 
bruikt deze auto namelijk on- 
evenredig veel brandstof en zorgt 
voor een dito CO

2
-uitstoot. 

Tijdelijke hype of blijvend fenomeen
Nu we het begrip duurzaamheid 
min of meer hebben ingekaderd, 
is de vraag interessant of dit feno- 
meen een typische hype is of een 
verschijnsel van blijvende aard.  
In dit verband is het verschijnsel 
‘windowdressing’ een interessant 
gegeven. Onder invloed van de 
toegenomen aandacht voor  
duurzaamheid, adapteren veel 

bedrijven dit begrip en proberen 
er goede sier mee te maken.  
De groeiende groep positieve 
voorbeelden daargelaten, preva- 
leert binnen het bedrijfsleven 
echter nog steeds de gedachte 
dat aanhaken bij dit fenomeen 
een unique selling point ople- 
vert, dat het bedrijf onderschei-
dend vermogen biedt in de steeds 
fellere concurrentiestrijd. Dit 
levert niet zelden zonderlinge 
taferelen op. Zo ervoer bijvoor-
beeld onlangs een bekende Ne- 
derlandse architect, toen hij 
werd benaderd door een groep 
jonge managers. “Zo, beste man, 
wij zijn gestuurd door onze bazen. 
Een nieuw kantoorpand is wat we 
nodig hebben, maar het moet wel 
duurzaam zijn. En by the way, leg 
ons direct maar eens uit wat dat 
nu eigenlijk inhoudt en wat het 
ons kost en oplevert.” Dit was on- 
geveer de aftrap van het gesprek 
met deze jonge, ambitieuze mana- 
gers. Volgens dezelfde architect 
staat dit voorbeeld niet op zich- 
zelf, maar is het redelijk exem- 
plarisch voor het kennisniveau en 
de beleving ten aanzien van duur-
zaamheid. In andere woorden: 
inspelen op een hype omdat het 
zo hoort of omdat bedrijven zich 
ermee denken te kunnen onder- 
scheiden. Windowdressing in 
optima forma dus.

  Windowdressing ombuigen 
  in best practices
 De vraag is of dit goed of 
slecht is. Volgens een Neder- 

landse hoogleraar op het 
gebied van duurzaamheid 
moet de maatschappij 
dankbaar gebruik ma- 
ken van windowdres-
sing. Want ondanks 
het feit dat de aanlei- 
ding en de insteek niet 
getuigen van een intrin- 

sieke gedrevenheid om 
zorgvuldig om te gaan met 

de aarde, biedt het daarente-
gen prachtige perspectieven om 
zogenoemde best practices te 
realiseren, die als een inspire-
rend voorbeeld voor andere 
organisaties kunnen dienen. 
Diezelfde hoogleraar stelt dat 
een marktgerichte benade  ring 
van milieu in feite de sleutel 

vormt tot een verdere acceleratie 
van duurzaamheid. Respecterend 
dat slechts een klein deel van de 
Nederlanders milieu beschouwt 
als een zwaarwegend criterium 
bij aankoopbeslissingen, impli- 
ceert dit dat je milieu vooral in 
relatie moet zien tot andere 
zaken. Er is dan ook niets mis 
mee dat de aandacht voor milieu 
in een gezonde relatie staat tot 
economische belangen. Daarom 
is het belangrijk om juist ook 
andere kwaliteiten van milieu-
vriendelijke oplossingen te bena- 
drukken, zoals de kostenbespa-
ring die het gebruik ervan ople- 
vert, het gezondheidsbevorder- 
ende effect, de esthetische kwa- 
liteit of het toegenomen comfort. 

Intrinsieke motivatie       
Tegenover de trend van window-
dressing staat een stroming, die 
snel aan kracht wint. Het zijn 
bedrijven die oprecht overtuigd 
zijn van het belang van duur - 
zaam ondernemen. En bereid  
zijn om hier bepaalde dingen 
voor na te laten, ja zelfs om er  
in te investeren. Met name bij 
nieuwbouwprojecten ontstaan 
steeds meer prachtige voorbeel-
den van gebouwen, die volgens  
de principes van duurzaamheid 
zijn gerealiseerd. Dit vertaalt 
zich bijvoorbeeld in het gebruik 
van veel natuurlijke materialen 
en de implementatie van maat- 
regelen om zo energiezuinig 
mogelijk te kunnen opereren. 
Het zal nog even duren voordat 
we het nor maal gaan vinden dat 
er sprake is van autarkische ge- 
bouwen, oftewel gebouwen die 
in hun eigen energiebehoefte 
voorzien. Maar de trend is on- 
omkeerbaar. Al was het alleen 
maar omdat er teveel van af- 
hangt. Het oprechte besef dat de 
kinderen van onze kleinkinderen 
straks ook een normaal en ge- 
zond leven moeten kunnen 
leiden, is er debet aan dat duur- 
zaamheid het stadium van hype 
echt al voorbij is. Alle vormen 
van windowdressing ten spijt. En 
wie over de rug van dit nieuwe 
maatschappelijke feno meen het 
imago van zijn bedrijf probeert 
op te poetsen, moet nog maar 
eens goed in de spiegel kijken.    

De vertoning van ‘An Inconvenient 
Truth’ is in de ogen van veel ex- 
perts op het gebied van duurzaam- 
heid echter een doorbraak geweest. 
Alleen al de impact van de weten- 
schap pelijke discussie over de 
juistheid van de onderbouwing, 
zorgde ervoor dat de film maan- 
denlang de gemoederen bezig- 
hield. Duurzaamheid is niet alleen 
veel hoger op de politieke agenda 
gekomen, maar wordt bovenal in 
toenemende mate actief geprak- 
tiseerd door consumenten en 
bedrijfsleven.

Definitie van duurzaamheid
Maar waar staat dat beladen be- 
grip eigenlijk voor en is duurzaam- 
heid eigenlijk wel iets dat je actief 
kunt praktiseren? Voor een beter 
begrip van het fenomeen duur- 
zaamheid is het zinvol om in 
figuurlijke zin het Kanaal over te 
steken en eens te rade te gaan in 
het Engels woordenboek. Zoals zo 
vaak, hanteren de Britten ook in 
het geval van het begrip ‘duur- 
zaamheid’, een scherp afgeba-
kende omschrijving, die de lading 
goed dekt. De Engelsen kennen 
eigenlijk twee termen voor duur- 
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DCMR Milieudienst Rijnmond  

waakt over de kwaliteit van het  

milieu in een werkgebied dat geldt  

als één van de belangrijkste pijlers  

van onze economie. Zowel het toe-

genomen milieubesef als de groei  

van de bevolking en de economische 

bedrijvigheid in deze regio hebben 

geleid tot een steeds groter beslag  

op de organisatie van de in Schiedam 

gehuisveste Milieudienst. 

Duurzaamheid centraal 
binnen plan van eisen 
nieuwbouw DCMR 
Milieudienst Rijnmond

“Ons huidige kantoorpand is sterk 
verouderd en er was een grote 
investering nodig om dit weer 
aan te passen aan hedendaagse 
normen,” aldus Sandra Veenen-
daal, projectleider voor de nieuw- 
bouw van de DCMR. “Dat was 
voor ons in 2005 aanleiding om 
ons te oriënteren. Al snel werd 
duidelijk dat aanpassing van ons 
bestaande kantoor geen optie 
was. Omdat we het belangrijk 
vonden om maximale flexibiliteit 
te hebben ten aanzien van moge- 
lijke toekomstige groei of krimp, 
hebben we ervoor gekozen om  
te gaan huren. 

Uitgebreid plan van eisen
Op basis van een uitgebreide lijst 
van eisen zijn we toen op zoek 
gegaan naar geschikte locaties. 
Omdat we nogal wat wensen op 
ons lijstje hadden, was dat nog 
niet zo eenvoudig. Op basis van 
een analyse van onze vervoers-
bewegingen bleek dat we min of 
meer middenin ons werkgebied 
zouden moeten komen te zitten. 
Om bij calamiteiten snel te kun- 
nen uitrukken moest het nieuwe 
pand dichtbij een uit valsweg 
liggen en in de directe nabijheid 
van Europoort. Omdat tweederde 
van onze medewerkers met het 
openbaar vervoer naar kantoor 
komt, was het cruciaal dat de 
nieuwe locatie perfecte openbaar 
vervoersverbindingen heeft.” 
“We zijn toen gekomen tot een 
shortlist van drie goede locaties,” 
vult DCMR-collega en project- 
leider voor de installaties Adri 
van Hattem aan. “De project- 
ontwikkelaars, die deze grond  
in eigendom hadden, hebben we 
benaderd. Uiteindelijk hebben 

we in het kader van een aanbe- 
 stedingsprocedure gekozen voor 
Burgfonds.” Paul Herman van 
projectontwikkelaar Burgfonds 
brengt nog even een belangrijke 
eis in herinnering. “Het gebouw 
moet voldoen aan een EPC van 
maximaal 1,0 daar waar 1,5 ver- 
plicht is.” Sandra Veenendaal: 
“Wij willen gezien onze functie 
ook een voorbeeld zijn voor onze 
omgeving en laten zien dat je 
met een beperkt budget niet 
alleen markt conform doch ook 
duurzaam kunt opereren.”

Collectief denkproces 
van leveranciers
“We hebben Burgfonds alle ruimte 
geboden om zelf te komen met 
voorstellen voor de ideale infra - 
structuur om die EPC-eis te reali- 
seren in plaats van hen voor te 
schrijven welke installaties erin 
moesten komen.” Paul Herman is 
blij met die werkwijze. “Als ont - 
wikkelaar probeer je vooral toele- 
veranciers bij elkaar te brengen, 
die in goed onderling overleg met 
inventieve oplossingen komen. 
Wat dat betreft vind ik de rol van 
Croon Elektrotechniek heel illus- 
tratief. Vanaf de start hebben zij 
zeer betrokken en opbouwend 
meegedacht met het ontwerp. 
En als het moet, kunnen ze op 
basis van voortschrijdend inzicht 
heel snel omschakelen.” Adri van 
Hattem deelt deze ervaring. “In 
ons plan van eisen hebben wij 
een maximum kabellengte van 
80 meter voorgeschreven, maar 
de mensen van Croon hebben 
ons ervan overtuigd dat een 
lengte van 90 meter vandaag de 
dag prima kan. Dit scheelt op elke 
verdieping nèt een serverruimte. 

Bovendien kunnen we die ruimte 
nu als werkruimte gebruiken.  
En ze zijn nu al aan het bekijken 
hoe we straks bij de verhuizing 
met onze telefonie zonder pro- 
blemen op een mobiel systeem 
kunnen overschakelen.”

Anticiperen en voortschrijdend inzicht
Paul Herman: ”Wat ook heeft ge- 
holpen is dat de mensen van de 
DCMR zeer actief hebben mee- 
gedacht in de bouwteams. Gezien 
de doorlooptijd van dit project 
moet je er ook voor durven te 
kiezen om op basis van voortschrij- 
dend inzicht zaken anders aan te 
pakken. Ten aanzien van duur-  

zame technieken is er natuurlijk 
veel gebeurd sinds 2005. Zo is 
gaandeweg de oplossing van 
wamte-/koude-opslag in beeld  
gekomen.” Adri van Hattem wijst 
erop dat bij het ontwerp ook goed 
wordt geanticipeerd op mogelijke 
toekomstige aanpassingen in het 
kader van duurzaamheid. Daar- 
om worden de gevels zodanig 
voorbereid dat we, als we dit op 
een later tijdstip willen, op een- 
voudige wijze zonnecollectoren 
aan de gevel kunnen plaatsen. 
Duurzame opwekking met behulp 
van windmolens bleek helaas 
niet haalbaar. Tussen de hoge 
gebouwen van het Schieveste- 
gebied heb je straks veel turbulen- 
tie en ook wordt de wind uit zuid- 
westelijke richting afgeschermd. 
En dat is niet ideaal voor wind- 
molens.” Sandra Veenendaal en 
Adri van Hattem zien uit naar de 
oplevering in september 2009. 
“Maar we moeten nog even ge- 
duld hebben, ”zuchten ze nage- 
noeg in koor. “Het beton voor de 
parkeergarage is net gestort.”           

Project Schieveste
Het nieuwe pand van DCMR is 
gelegen in het ambitieuze pro- 
ject Schieveste. Op één van de 
best bereikbare plekken verrijst 
de komende jaren een leef-, 
werk- en woongebied van allure. 
Op zestien hectaren grond rond 
het Schiedamse station, tussen 
het centrum en de A20, worden 
op 420.000 vierkante meter 
voorzieningen gerealiseerd voor 
kantoren, onderwijs, recreatie  
en woningbouw. Het project 
wordt een harmonieus geheel 
van pleinen, hoven en looprou-
tes, afwisselend hoog en laag  
gebouwd, met de Schie als brui- 
sende blauwe drager.

Schieveste kenmerkt zich door  
een integrale aanpak op het  
gebied van duurzaamheid.  
Dit vertaalt zich onder andere  
in een methodiek van warmte- 
en koudeopslag, die ten goede 
komt aan het totale project in 
plaats van dat er op object- 
niveau voorzieningen op dat 
vlak worden getroffen. Ook 
wordt het regenwater in het  
gebied gereinigd, waarna het 
weer schoon in de Schie wordt 
geloosd. Hiermee wordt be- 
slag legging op de bestaande 
waterzuiverings infrastructuur 
voorkomen. De kantoor ge-
bouwen fungeren richting het 
woongedeelte als buffer voor  
de roetuitstoot.  

Schieveste wordt gefaseerd ont- 
wikkeld in zes deel gebieden die 
qua exploitatie en ontsluiting 
zelfstandig functioneren. De  
realisatie van Schieveste is in 
2003 gestart met de aanpak van 
de eerste fase: het zuidelijk  
Stationsplein. De uitvoering 
vindt plaats tot en met 2018.  
Het project kenmerkt zich door 
een geïntegreerde aanpak op  
het gebied van duurzaamheid. 

DCMR Milieudienst Rijnmond
De DCMR vormt meer al meer dan 35 jaar de gezamenlijke milieudienst  
van de Provincie Zuid-Holland en 16 gemeenten in het Rijnmondgebied.  
Met onder andere de haven van Rotterdam en een sterke concentratie  
aan industriële activiteiten binnen het werkgebied, waakt de DCMR over  
de milieukwaliteit van deze dichtbevolkte regio met 1,2 miljoen bewoners.  
Bij de DCMR werken 550 medewerkers.  

Niet 
voorschrijven 
welke installaties 

er in moeten 
komen

Duurzame

Het verouderde pand was reden 
voor een oriëntatie op de diverse 
alternatieven voor huisvesting van 
de organisatie. Dit leidde tot de 
keuze voor het betrekken van een 
nieuw te ontwikkelen huurpand 
in het project Schieveste. Aan- 
dacht voor duurzaamheid speelde 
een belangrijke rol bij het maken 
van deze keuze.

artwork: Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten.
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vOORzITTeR BOUWeND NeDeRLANDeLCO BRINkMAN 

Een veel gehoorde klacht onder onder-

nemers betreft de bereikbaarheid van 

de Randstad. “De Randstad lijkt wel één 

grote bouwput”, is een uitspraak die 

nog wel eens kan worden opgetekend 

uit de mond van een ondernemer. 

De andere kant van de medaille wordt 

hierbij echter vaak uit het oog verloren. 

Met een bijdrage van 6% aan het bruto 

binnenlands product en een productie 

van 56,6 miljard euro staat de bouw-

sector ook symbool voor een ongekende 

bedrijvigheid. 

betere
   Milieuwinst door

samenwerking
Ruim een half miljoen mensen zijn dag in, dag uit, 
bezig om Nederland een ander aanzien te geven. 
Maar welke rol speelt aandacht voor het milieu en 
duurzaamheid hier eigenlijk bij? Vanuit het gegeven 
dat opgeleverde kantoorpanden en woonwijken  
een levensduur kennen van vele tientallen jaren, 
betekent dit dat de infrastructuur bij oplevering 
grotendeels bepalend is voor de mogelijkheden die 
bewoners en gebruikers hebben om de komende 
jaren energiezuinig te wonen en te werken. Hier - 
mee is direct de strategische positie geschetst, die is 
weggelegd voor de bouwsector als het gaat om het 
realiseren van de ambitieuze overheidsdoelstellin-
gen op het gebied van duurzaamheid. Dit uitgangs-
punt vormt een mooi gegeven om de ontwikkelin-
gen binnen de bouw sector eens op een rijtje te zet -  
ten. Vanuit het kantoor van Bouwend Nederland in 
Zoetermeer, neemt Elco Brinkman, voorzitter van 
deze vereniging van bouw- en infrabedrijven, alle 
tijd om de activiteiten van de bouwsector langs de 
lat van duurzaamheid te leggen.

Wat zijn de ontwikkelingen, die op dit moment 
de meeste impact hebben op de bouwwereld?
“Een belangrijke, recente ontwikkeling is de toe-  
nemende schaarste van de grondstoffen en daar-
mee de sterk stijgende prijzen van onder meer 
staal en tot voor kort brandstoffen. Het streven 
naar klimaatneutraal en klimaatbestendig bouwen 
doet zich ook steeds sterker gelden. De bouwsector 
wil oplossingen bieden voor dit soort maatschap-
pelijke vraagstukken en beweegt zich nu steeds 
meer richting totaal oplossingen voor de klant.”

“Integratie van 
gebouw en 

installatie is 
cruciaal” 
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watWat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen 
voor de bouwsector in het algemeen? 
“Er liggen grote kansen voor de bouw in het ver-  
beteren, renoveren én beheren van de bestaande 
gebouwde omgeving. Als bouwbedrijven ook in  
staat worden gesteld om een rol te spelen, wordt  
het aantrekkelijk om te investeren in kwaliteit en 
duurzaamheid. Verder liggen er kansen in het  
combineren van functies, waar die nu nog geschei-
den zijn. Denk aan de revitalisering van bedrijven-
terreinen. Door wonen, werken, winkelen en 
recreëren te combineren kan de kwaliteit van de 
woonomgeving worden verbeterd, terwijl het 
rendement van de investering stijgt. Het streven  
naar klimaatneutraal bouwen en wonen zie ik  
ook als een kans: Nederlandse bouwers kunnen 
koploper worden op het gebied van energiezuinig  
en duurzaam bouwen. Internationaal kan deze 
expertise natuurlijk ook worden verkocht, sa- 
men met de rijke ervaring die we hebben met  
het klimaatbestendig bouwen in een delta.

Bedreigingen zijn er natuurlijk ook. Bouwbedrijven 
moeten de ruimte krijgen om te innoveren. Bij de 
oprichting van de Regieraad Bouw in 2004 door de 
ministeries van VROM, EZ en V&W is afgesproken 
dat bij aanbestedingen niet alleen prijs, maar ook 
kwaliteit een rol moet spelen. Er zijn bemoedigende 
ontwikkelingen en inspirerende voorbeeldprojecten, 
maar ik moet vier jaar later helaas constateren dat 
de bouw nog steeds te weinig ruimte krijgt voor 
innovatie en voor eigen initiatieven. Het overgrote 
deel van de aanbestedingen is nog steeds traditio-
neel waarbij derden tot in detail bepalen hoe en 
wat een bouwer moet bouwen. Hoge grondprij - 
zen, de files, fijn stof, gebrek aan personeel en een 
voortschrijdende versnippering van de bouwsector 
als gevolg van de groei van de groep zzp-ers, zijn 
natuurlijk ook problematisch.”

Hoe gaat de branche om met deze ontwikkelingen 
en welke kansen worden hier nog gemist?
“De voorzitters van de Bond van Nederlandse Archi- 
tecten, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en ONRI, 
de brancheorganisatie van Nederlandse advies- 
en ingenieursbureaus hebben in 2006 gezamenlijk 
kenbaar gemaakt te streven naar een integraal 
ontwerp- en bouwproces. De klant en niet in de 
laatste plaats alle betrokkenen bij het bouwproces 
zijn gebaat bij een integrale aanpak. Bouwend 
Nederland zet dan ook vol in op samenwerking 
in de keten en integraal ontwerpen en bouwen. 
De hoge ambities op het vlak van energiebesparing 

in de bestaande bouw en in de nieuwbouw vragen 
om een geïntegreerde aanpak. De schotten tussen 
architect, installateur en bouwer moeten worden 
opgeruimd. We stimuleren conceptueel bouwen 
onder onze leden. Bouwers willen niet afwachten, 
maar zelf  met oplossingen komen. Tal van gemeen- 
ten willen klimaatneutraal worden in 2050.  
Bouwend Nederland denkt graag mee en wijst die 
gemeenten erop dat ze met zulke hoge ambities 
moeten ophouden met het aanbesteden van losse 
snippers. Juist door een gebiedsgewijze aanpak 
kunnen kansen worden verzilverd. Denk bijvoor-
beeld aan het tuinbouwbedrijf in Bleiswijk, die 
dankzij een geothermische bron niet alleen klimaat- 
neutraal tomaten kan telen, maar ook nog eens een 
aantal woningen kan verwarmen. We laten nog 
grote kansen liggen waar het gaat om samenwer-
ken. Overheid, bedrijfsleven en niet gouvernemen-
tele organisaties kunnen veel vaker dan nu het geval 
is samenwerken. Ook voor bedrijven onderling ligt 
er een grote uitdaging om samen een duurzaam en 
innovatief eind product af te leveren.” 

te pakken. Voor de nieuwbouw is een ‘Lente- 
akkoord energiezuinige nieuwbouw’ gesloten  
met het Ministerie van VROM. Het streven is om  
in 2020 klimaatneutraal te bouwen. Op kleine 
schaal gebeurt dit al. We moeten leren van deze 
erva ringen. Middels ons kennisoverdrachtspro-
gramma BouwLokalen (www.bouwlokalen.nl) 
dragen we best practices uit. Bouwend Nederland 
en diverse leden hebben in 2005 een convenant 
getekend met FSC Nederland met als doel het 
gebruik van duurzaam geproduceerd FSC-hout te 
stimuleren. Voorts is Bouwend Nederland samen 
met lid-bedrijven betrokken bij projecten die 
fijnstof bestrijden. Hetzelfde geldt voor de eerste 
experimenten op het vlak van ‘Cradle to Cradle’ 
(C2C) bouwen. Duurzaamheid is een leidend 
principe van Bouwend Nederland. Samen met  
de zeven grootste leden van Bouwend Nederland  
is dit begin 2008 met andere principes van 
maat schap pelijk verantwoord ondernemen naar 
buiten gebracht. Bouwend Nederland is partner 
van MVO Nederland en stimuleert maatschappe - 
lijk verantwoord ondernemen.”

Wat is de impact van de productie van de bouwwereld 
op het fenomeen duurzaamheid überhaupt? 
“We geven vorm aan de leefomgeving van de  
mens, we leveren producten met een lange 
levensduur. Door duurzaam en klantgericht te 
bouwen en te beheren kunnen we substantiële 
milieu  winst behalen.”

Hoe beoordeelt u de wijze waarop de bouwwereld 
aandacht aan dit thema besteedt?
“We zouden meer aandacht moeten besteden aan 
wat we al allemaal doen, wat we voor elkaar krij- 
gen. Meer communiceren. Bouwers zijn al weer met 
het volgende project bezig en vergeten vaak nog 
richting samenleving te laten zien wat er wordt 
gepresteerd. We krijgen veel positieve reacties van 
bezoekers van de ‘Dag van de Bouw’. Op 31 mei 
bezochten zo’n 115.000 mensen projecten die in 
aanbouw waren. Bezoekers zijn dan vaak echt 
onder de indruk van wat we presteren.”

Elco Brinkman is sinds 1995 
als voorzitter verbonden aan 
Bouwend Nederland en daarmee 
hét gezicht van de vereniging. In 
2006 werd hij door de Volkskrant 
uitgeroepen als de meest invloed- 
rijke bestuurder van Nederland. 
Voorheen was hij onder meer 
directeur-generaal Binnenlands

Bestuur van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Bouwend Nederland, de 
vereniging van bouw- en infra-
bedrijven, is met ongeveer 5000 
aangesloten bouwbedrijven de 
grootste werkgeversorganisatie 
in de bouw. 

“We laten nog 
grote kansen

liggen waar het gaat om
samenwerken

Welke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben 
in de nabije toekomst de meeste impact op de bouwwereld?
“Dat is moeilijk van tevoren te benoemen. Het is 
goed voor de bouw om jongeren goed te volgen in 
hun gedrag en in hun levensstijl. De mobiliteit zal 
nog wel verder toenemen, automatisering en ict zal 
nog in belang toenemen, de bevolking zal mogelijk 
echt gaan stabiliseren en de vergrijzing zal door- 
zetten. Verder is het te verwachten dat opkomende 
economieën zoals China, India, Rusland en Brazilië 
van invloed zullen zijn op de economische ontwik-
keling van Nederland. Het is onwaarschijnlijk dat 
fossiele energiedragers ooit nog goedkoop worden. 
Ook de prijzen van veel bouwgrondstoffen zullen 
onverminderd hoog blijven. Niet alleen vanuit 
ideële motieven, maar ook om strategische redenen 
is het goed om als bouwsector minder afhankelijk
te worden van genoemde grondstoffen.”

Wat staat de bouwwereld de komende 3 à 5 
jaar te wachten? 
“Het bouwproces zal zich steeds meer verplaatsen 
van bouwen op locatie, naar bouwen in de fabriek. 
Steeds meer bedrijven zullen zich gaan richten op 
de instandhouding en verbetering van de bestaan - 
de gebouwvoorraad en infrastructuur. Bouwers 
zullen steeds vaker integrale oplossingen aandra-
gen; de klant wordt een totaaloplossing aange- 
boden. Bouwers zullen ook vaker gaan beheren.”

Wat doet de bouwwereld op dit moment 
met het thema duurzaamheid?
“Studies wijzen uit dat in de bestaande woning-
voorraad enorm veel energie is te besparen. 
Bouwend Nederland steekt samen met partners 
veel energie in het programma ‘Meer Met Minder’, 
met als doel een grootschalige verbetering van de 
bestaande woningvoorraad, zowel kwalitatief als 
energetisch. Er is een speciaal projectbureau inge- 
steld dat tot taak heeft zoveel mogelijk woningen 
en projecten energiezuinig te maken. Bouwend 
Nederland werkt in dit programma nauw samen 
met de installateurs en energiebedrijven. De ambi- 
tie is om de komende jaren 400.000 woningen aan 
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welkeWelke ontwikkelingen zijn de komende vijf jaar 
op dit vlak te verwachten?
“De bouw zal steeds energiezuiniger worden, ook  
zal de bouw minder hinder veroorzaken. C2C zal  
een nieuwe impuls geven aan het herontwerpen  
van duurzame bouwproducten en het hergebruik 
van grondstoffen.”

voert de overheid op dit 
vlak een stimulerend of juist 
een restrictief beleid?
“Het Ministerie van VROM wil sa- 
men met de andere ministeries  
in 2010 voor 100% duurzaam in- 
kopen. Andere overheden zoals 
provincies, gemeenten en water- 
schappen worden verplicht in dat 
jaar voor zeker 50% duurzaam in 
te kopen. Bouwend Nederland 
steunt dit streven, maar betreurt 
de eenzijdige aanpak van VROM. 
Wij pleiten voor een dialoog met  
de markt in plaats van het vaststel- 
len van gedateerde milieucriteria 
per productgroep. We hebben bij de 
projectdirectie van VROM gepleit 
voor aanbesteding, waarbij de bouw 
op duurzaamheidsprestaties wordt 
uitgedaagd. Het tot in detail door 
derden voorschrijven wat en hoe 
er moeten worden gebouwd en 
het verbieden van varianten is per 
definitie niet duurzaam.” 

Wat is de bijdrage van de elektrotechnische branche? 
“We weten allemaal dat er in de post installaties de 
afgelopen jaren steeds grotere bedragen omgaan. 
Voor een deel heeft dit natuurlijk te maken met de 
scherpere eisen op het vlak van energiezuinigheid. 
De klant wil meer comfort en heeft ook zo zijn 
wensen waar het gaat om tv, internet en domotica.

Electrotechniek en electronica maken het mogelijk 
dat we steeds comfortabeler kunnen wonen, rijden 
en werken. Niet alleen grote bedrijven maar ook 
MKB-ers bereiden projecten voor door ze eerst virtu- 
eel in 3D te ontwerpen. Klanten weten wat ze kopen 
en fouten worden in geïntegreerde 3D-projecties snel 
ontdekt. Een bedrijf als BVR uit Roosendaal heeft 
samen met partners de eerste projecten geheel in 3D 
gerealiseerd. Het bouwproces verloopt vlekkeloos en 
de faalkosten zijn vrijwel nihil. In de bouwkeet zal 
men steeds vaker laptops en pda’s aantreffen die het 

werk veraangenamen en stroomlijnen. Warmte-
pompen, micro-wkk’s, domotica-systemen, timers, 
thermostaten en zonnecellen, om maar eens wat  
te noemen, kunnen niet functioneren zonder 
electrotechniek.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dit vlak?
“Draadloze communicatie is denk ik één van de 
belangrijkste ontwikkelingen. Verder verwacht ik 
veel van 3D technieken, zowel voor ontwerp, als  
voor productie en beheer, al dan niet op afstand.  
De klant, of het nu een particulier is of een bedrijf, 
zal steeds meer wensen op het gebied van comfort 
en gebruiksgemak.”

Hoe beoordeelt U de samenwerking tussen de 
elektrotechnische branche en de andere schakels 
binnen de bedrijfskolom?
“Over het algemeen is de samenwerking goed. Samen 
moeten we opdrachtgevers duidelijk maken dat de 
integratie van gebouw en installatie van groot be- 
lang is voor een goede prestatie en een hoog comfort.” 

Welke kansen liggen er op dit moment specifiek 
voor de elektrotechnische branche?
“Integraal ontwerpen en bouwen heb ik eerder ge- 
noemd als grote kans. Voorts denk ik dat we ook 
eens goed moeten kijken naar de electrotechnische 
uitrusting van woningen. In de praktijk voldoet de 
standaard eigenlijk niet meer. Bouwers willen hun 
klanten meer bieden, ook waar het gaat om aanpas- 
baarheid. Er zijn eenvoudige stekkersystemen, waar 
de klant zelf mee overweg kan. Een goede gebruiks-
aanwijzing van de installaties mag anno 2008 niet 
meer ontbreken. Verder liggen er natuurlijk kansen 
op het vlak van de gebouwde omgeving, infrastruc-
tuur en de communicatie daaromheen. Denk bij dit 
laatste aan zaken als navigatie en veiligheid.”

Wat doet Bouwend Nederland aan het wegnemen 
van de druk op de arbeidsmarkt? 
“We bouwen woningen met steeds minder mensen. 
Waar vroeger de metselaar een deel van zijn tijd aan 
het opperen was, zie je nu vaak dat bedrijven het zo 
organiseren dat zo iemand écht alleen metselt en 
wordt bediend door minder geschoold personeel. 
Een deel van de bouwsector werkt met uitzendbu-
reau’s, of besteedt werk uit aan facilitaire bedrijven. 
Het personeelstekort stimuleert ook de trend rich- 
ting prefabricage en industrialisatie. Bouwend 
Nederland is samen met de vakbonden ook actief 
aan het werven onder jongeren. Dit voorjaar is de 
campagne de ‘Skyline is Yours’ van start gegaan.”

De harDe waarheID

energIe-
markt

van De

Als er één sector is, waarop de huidige  

trend van duurzaamheid een enorme  

impact heeft, dan is het wel de brandstof-

markt. Hoe wordt er binnen deze sterk  

competitieve sector, waarin multinationals  

als Shell, BP en Esso elkaar de loef proberen  

af te steken, eigenlijk aangekeken tegen  

zaken als CO
2
-uitstoot, duurzaamheid en 

maatschappelijk ver antwoord ondernemen? 

Het internationale hoofdkantoor van Shell in  
Den Haag is gevestigd aan de Carel van Bylandlaan. 
Andere postadressen dan die van Shell zul je niet 
aantreffen in deze straat, aangezien dit postcode 
gebied een aaneenschakeling van bedrijfspanden 
van Nederlands bekendste multinational herbergt.  
Is dit een typisch blijk van machtsvertoon of helpt 
deze focus en concentratie juist om duurzaamheid 
binnen Shell tot een mondiaal thema te verheffen? 
Ewald Breunesse houdt zich binnen Shell, als Mana- 
ger Energietransities, bezig met de overgang van 
een energiemarkt die is gebaseerd op fossiele bron - 
nen naar een markt die bronnen met een lagere 
CO

2
 intensiteit als uitgangspunt heeft. Een verdie- 

pend gesprek met deze bevlogen energie-expert 
moet duidelijk maken naar welke kant de weeg- 
schaal doorslaat.   



  
Zo klein van postuur als hij is, zo gedecideerd is de 
Transitiemanager over de noodzaak dat het over  
een andere boeg moet. “Zowel de vraag naar voedsel 
als de vraag naar grondstoffen als staal, cement en 
koper ontwikkelt zich stormachtig. Dit legt een 
steeds groter beslag op de bestaande energie-capa-
citeit. Alhoewel de prijs van een vat olie eerder 
onder €65 noteerde, berustten we kort daarvoor in 
een prijsniveau dat bijna door de magische grens 
van €150 brak. De olieprijs is zeer beweeglijk, maar 
de onderliggende lange-termijn trend is stijgend. 
Binnen Shell monitoren we de ontwikkelingen 
voortdurend. Op basis van een diepgaande studie 
naar het toekomstperspectief van de energiemarkt, 
hebben wij eerder een tweetal nieuwe energiescena-
rio’s gepresenteerd. 

Deze scenario’s zijn gebaseerd op drie zogenoemde 
harde waarheden. Allereerst accelereert de vraag 
naar energie onder invloed van de groeiende 
wereldbevolking en de stijgende welvaart. In 2030 
verbruiken we 50 % meer energie dan vandaag. In 
2050 zal het huidige niveau zelfs zijn verdubbeld. 
Vooral de groei van de productie en consumptie in 
India en China zijn hierin heel bepalend. De tweede 
harde waarheid is dat het einde in zicht komt van 
de energievoorraad, die relatief eenvoudig gewon-
nen kan worden. Denk dan aan het opdrogen van 
de traditionele oliebronnen. Binnen 20 jaar zijn die 
allemaal over hun top. De derde harde waarheid is 
dat er in de toekomst meer energie nodig is om de 
moeilijker toegankelijke voorraden te exploiteren  

of andere vormen van energie op te wekken. Dit 
gaat gepaard met de onvermijdelijke CO

2
-uitstoot. 

En ook voor de eventuele ondergrondse berging  
van CO

2
 heb je energie nodig.” 

Dat zijn met recht harde waarheden. Het klinkt  
weinig hoopgevend. Wat is volgens Shell de beste 
manier om met deze ontwikkelingen om te gaan?
“Wij onderscheiden drie stromingen, die parallel 
aan elkaar lopen. Ik heb het dan over energiebe-
sparing, de ontwikkeling van schoon fossiel en het  
opwekken van duurzame energie. We kunnen nog 
steeds veel energie besparen. Enerzijds doordat 
mensen hun gedrag aanpassen of hierbij geholpen 
worden. Het gebruik van bewegingssensoren om 
de verlichting in kantoren automatisch aan- en uit 
te schakelen is hier een mooi voorbeeld van. Met 
behulp van een moderne outillage op het gebied 
van verlichting, is nog een besparing van 40 % te 
realiseren. Aan de andere kant worden machines 
en apparaten gefabriceerd om steeds efficiënter  
te zijn in het gebruik. Kijk bijvoorbeeld naar de 
automotive-sector, waar auto’s steeds zuiniger in 
gebruik worden. 

De tweede stroming betreft de ontwikkeling van 
schoon fossiel. Op basis van de verwachte groei  
van de energievraag blijft fossiele energie name- 
lijk ontzettend belangrijk. Zelfs als we flink trek- 
ken aan de ontwikkeling van duurzame energie, 
zal in 2050 nog steeds 80 % van de energievoor- 
ziening worden ingevuld met fossiele brandstof. 
Vanuit de wetenschap dat van de driehoek ‘kolen, 
olie en aardgas’ de eerstgenoemde het minst 
milieuvriendelijk is en aardgas het minst belas- 
tend, zijn wij binnen Shell al jaren actief met de 
ontwikkeling van GtL (Gas to Liquids). De tests die 
wij met deze brandstof hebben gedaan bij stads- 
bussen in Delft, bij de TESO-ferry (overtocht van 
Texel naar Den Helder en vice versa) en met een 
Airbus, laten mooie resultaten zien. Een reductie 
van 15 % roetuitstoot, 15 % NOx en 4 % CO

2
-uit-

stoot is toch heel hoopgevend. En dan heb ik het 
nog niet eens over de reductie van zwaveluitstoot 
van maar liefst 80 % bij de TESO-ferry. 

Op dit moment produceren we 14.000 vaten GtL  
per dag. In 2010 zal dit zijn vertienvoudigd. Hier - 
voor investeren we onder andere in een indrukwek-
kende produktielokatie, gesitueerd bovenop een 
aardgasveld in Quatar. Omdat het gebruik van GtL 
het meeste effect sorteert als ook de motoren GtL- 
dedicated zijn, werken wij in nauw overleg met 
partners als Caterpillar, VW-Audi en MAN. Een 
mooie ontwikkeling op dit vlak is dat steeds meer 
stadsbussen en vuilnisophaaldiensten hiermee 
kunnen worden uitgerust. Omdat zij elke dag terug- 
keren naar een vaste locatie, is het tanken van GtL 
goed te organiseren. Het zal nog wel even op zich 
laten wachten voordat de distributiestructuur van 
GtL zo fijnmazig is, dat het een interessant alter- 
natief wordt voor alle gebruikers. Het prijsverschil 

“De elektrotechnIsche   
 branche staat nog 
 teveel aan De zIjlIjn”

Ewald A. Breunesse (1955) studeerde ruimtelijke-  
en bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. In 1995 promoveerde hij, tijdens zijn 
werkzaamheden bij Shell Pensioenfonds, aan de 
VU op het proefschrift “Visie op pensioenen in de 
21ste eeuw”. Hij werkte als marktonderzoeker bij 
SRV en de Nederlandsche Middenstandsbank. 
Sinds 1983 werkzaam bij Shell, achtereenvolgens 
als hoofd marktonderzoek bij Shell Nederland  
Verkoopmaatschappij, strateeg bij het Shell Pen-
sioenfonds, scenario planner bij Shell Nederland  
en change manager bij de verkoopmaatschappij.  
Vervolgens vanaf 2000 als business manager 
werkzaam in de divisie Shell Consumer Services 
voor onder andere Groene Shell stroom. Sinds 
2005 werkzaam als manager Energie transities 
bij Shell Nederland voor energie innovatie pro-
jecten en tevens focal point in Shell Nederland 
voor communicatie over Shell’s lange termijn 
scenario’s voor media, overheid, bedrijfsleven en 
(kennis)instituten.

zal met de groeiende schaalvoordelen als gevolg 
van grootschalige productie in elk geval steeds 
kleiner worden. GtL als stads brandstof zal populair 
worden in grote steden met milieuzones, waar je 
met grote dieseltrucks gewoon niet meer in komt.  

De derde stroming heeft alles te maken met duur- 
zame energie. Eigenlijk spreek ik liever over her- 
nieuwbare of oneindige energie. Want dat dekt de 
lading beter. Dat is ook een belangrijk verschil met 
nucleaire energie. Bij dat proces komt weliswaar 
geen CO

2
 vrij, maar er is aan de andere kant ook 

geen sprake van oneindigheid. De voorraad ura- 
nium, om een voorbeeld te noemen, is toch echt 
eindig. Kijkend naar de evolutie van duurzame 
energie, valt vooral de dominante rol van winden- 
ergie op. Maar ook waterkrachtcentrales bieden 
prima mogelijkheden op dit vlak. Voor de wegtrans-
portsector wordt biobrandstof steeds meer als een 
alternatief voor olie gezien. Wetgeving in EU-ver-
band stuurt ook in die richting. Op dit moment 
moet al 3,25 % biobrandstof verplicht worden bij ge- 
mengd. In 2010 en 2020 bedraagt dit percentage 5,75 
% respectievelijk 10 %. Saillant detail is dat de eerste 
auto’s ooit waren ontworpen om te rijden op etha- 
nol of op plantaardige olie. We weten allemaal dat 
de geschiedenis een andere loop heeft genomen. 
Maar de discussie rondom het rijden op biobrand-
stof is weer helemaal actueel.” 

Hoe kijkt u zelf aan tegen het gebruik van biobrandstof?
“Het is een prachtig alternatief, waarbij nog veel 
progressie geboekt moet worden. Veel nadelen zijn 
er eigenlijk niet. Het belangrijkste nadeel is dat je 
grote oppervlaktes nodig hebt, vooral in vergelijking 
met de oliewinning. Als we een land als Nederland 
zelfvoorzienend zouden willen maken, zouden 
we een oppervlakte nodig hebben van zesmaal 
Nederland.  De kijk op de 1e generatie biobrandstof 
is in de loop der tijd wel flink bijgesteld. En dat 
heeft te maken met het feit dat je als gevolg van het 
gebruik van suiker, maïs, tarwe, koolzaad of soja 
eigenlijk concurreert met de voedselketen. In deze 
tijd van groeiende vraag naar voedsel in combinatie 
met stijgende prijzen is dat feitelijk geen verant- 
woord alternatief meer. De 2e generatie biobrandstof 
heeft dit bezwaar niet meer, omdat er geen gebruik 
wordt gemaakt van eetbare delen van voedselgewas-
sen, maar van afval, stro en houtsnippers. Zo produ- 
ceert Shell bijvoorbeeld diesel uit hout en benzine 
uit stro. De jongste ontwikkeling betreft het maken 
van biobrandstof uit algen, die speciaal voor dit doel 
worden gekweekt. We hebben het dan over de 3e 
generatie biobrandstof.”

Welke consequenties heeft de opkomst van biobrandstof 
op de investeringen in raffinaderijen?
“Bij het raffinageproces hebben we te maken met 
grote verschillen in olie. Olie uit de Noordzee is 
anders dan olie uit bijvoorbeeld Saudi Arabië. 
Onze raffinaderij in Pernis is geschikt om alle 
mogelijke soorten olie in te nemen. De uitdaging 
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is vooral gelegen in het leveren van een homogeen 
eindproduct. De eerste stappen van het raffinage-
proces, zoals het destilleren, zijn relatief goedkoop. 
Naarmate je verder komt in het proces, worden 
de bewerkingen complexer en dus ook duurder. 
In de toekomst verwacht ik een infrastructuur die 
bestaat uit veel kleine fabriekjes dicht bij de bron, 
vaak een agrariër, en enkele grote raffinaderijen 
op strategische locaties. In de kleine fabriekjes 
wordt de aangeleverde grondstof verwerkt tot bio - 
crude. Vervolgens wordt deze biocrude getranspor-
teerd naar één van de grote raffina derijen, waar de 
biocrude de laatste paar kostbare stappen uit het 
raffinageproces zal ondergaan.”      

Welke strategie volgt Shell binnen dit proces van 
energietransitie?
“Binnen Shell hebben we twee verschillende scena- 
rio’s bestudeerd om te komen tot de transitie van 
het gebruik van fossiele grondstoffen naar duur- 
zame energie. Het eerste scenario, genaamd ‘Scram- 
ble’ gaat, kort gezegd, uit van een sterk solistische 
en op de korte termijn gerichte aanpak. Dit scenario 
resulteert naar alle waarschijnlijkheid in een wed- 
loop om de beschikbaarheid van betaalbare energie, 
zonder goed rekening te houden met de klimaat-
effecten. Dit in tegenstelling tot het tweede scena- 
rio, genaamd ‘Blueprints’, dat meer uitgaat van een 
collectieve benadering, waarbij landen goed met 
elkaar samenwerken en oog hebben voor klimaat- 
effecten en een optimale mondiale balans. Wij zijn 
tot de conclusie gekomen dat het ‘Blueprints’-scena-
rio de beste mogelijkheden biedt. Wat dat betreft 
heb ben wij al een aantal jaren goede ervaringen met 
de situatie hier in Nederland. Binnen het programma 
‘Energietransitie’ werken wij reeds enkele jaren in 

Programma energieTransitie
Bedrijfsleven, overheid, kennisin-
stellingen en maatschappelijke 
organisaties zetten zich geza- 
menlijk in om ervoor te zorgen 
dat de energievoorziening in 
2050 duurzaam is. Het uitgangs-
punt is dat energie dan continue 
geleverd wordt, schoon is en voor 
iedereen betaalbaar. Gezamenlijk 
zijn zeven thema’s vastgesteld 
waarop de EnergieTransitie zich 
richt met als doel om duurzame 
energievoorziening te reali- 
seren. Deze thema’s zijn gekozen 
omdat ze Nederland grote eco- 
nomische kansen bieden en voor 
Nederland werkelijk begaanbaar 
zijn. Voor elk thema is een plat- 
form opgericht. 

Platform Duurzame Mobiliteit
Vervoer is voor onze maatschappij 
van levensbelang, nu maar ook in 
de toekomst. De huidige 
motor- brandstoffen zorgen 
echter voor 
te hoge uitstoot van CO2 en 
ande- re schadelijke stoffen. 
Bovendien zijn we voor deze 
brandstoffen afhankelijk van 
olieprodu cerende landen. Om ook 
straks op eigen kracht en 
betaalbaar mobiel te blijven, 
werkt het platform Duur- 
zame Mobiliteit aan een transitie 
naar duurzame mobiliteit. 

Platform Groene Grondstoffen
Het Platform Groene Grondstoffen 
streeft ernaar om in 2020 in 
Neder- land 30 % van de fossiele 

grond- stoffen vervangen te hebben 
door groene grondstoffen. Dit moet 
leiden tot minder CO2-uitstoot en 
minder afhankelijkheid van aardolie, 
kolen en aardgas. 

Platform ketenefficiëncy
De ambitie van het platform Keten-  
efficiëncy is om in de product- en 
productieketens een besparing van 
40 à 50 petajoule (PJ) per jaar te 
behalen rond 2010, 150 à 180 PJ per  
jaar rond 2030 en zo’n 240 à 300 PJ  
per jaar rond 2050.

Platform Nieuw Gas
Bij de primaire energievoor ziening  
is Nederland nu voor ongeveer 50 % 
afhankelijk van aardgas. Om een 
duurzame gashuishouding te reali- 
seren, moet dus nog veel werk wor- 
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Haak daar als sector bij aan en durf opdrachtgevers 
een voorstel te doen dat hier recht aan doet. Ik 
denk dat de rol van elektrotechniek alleen maar zal 
groeien. Kijk alleen maar eens naar de opkomst van 
door elektrotechniek aangedreven voertuigen. Zo 
gebruikt TNT Post in Rotterdam al elektronische 
bestelwagens en is de veelbesproken Segway inmid- 
dels een mooi en legaal vervoersalternatief.”

den verzet. Het platform Nieuw 
Gas neemt hierbij het voortouw.
Platform Duurzame 
elektriciteitsvoorziening
Het platform Duurzame Elektri-
citeitsvoorziening ziet mogelijk-
heden om in Nederland, vrijwel 
zonder uitstoot van CO2, te be- 
antwoorden aan de vraag naar 
elektriciteit. Een aandeel van 40 
procent hernieuwbare energie  
in 2020 wordt realistisch geacht. 
De aandacht richt zich hierbij 
vooral op het vergroten van  
het aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen, het verduur-
zamen van de traditionele 
elektriciteitsopwekking door 
onder andere CO2-opslag en 
warmtekrachtkoppeling (WKK),  
het aanpassen van de elektrische 
infrastructuur en elektriciteits- 

besparing.                                         
Platform Gebouwde Omgeving
Het platform Gebouwde Omgeving 
heeft zich ten doel gesteld om in 2030 
een energiereductie van 30 % in de 
gebouwde omgeving gerealiseerd te 
hebben. Het toepassen van energie be- 
sparingsmaatregelen op brede schaal 
en het gebruik van duurzame energie 
moeten tot dit resultaat leiden.

Platform kas als energiebron
De glastuinbouwsector wil vanaf 
2020 in nieuw te bouwen kassen 
klimaatneutraal telen, het gebruik  
van fossiele brandstoffen sterk ver-  
minderen en de kassen leverancier 
maken van duurzame warmte en 
duurzame elektriciteit. Onder de 
naam ‘Programma kas als Energie- 
bron’ werkt de sector aan een om- 
vangrijk aantal innovatieve projecten.   

goede samenwerking met verschillende marktpar-
tijen aan het tot stand brengen van een duurzame 
energievoorziening in het jaar 2050 (meer informa-
tie over het programma ‘Energie transitie’ vindt u 
in het kader hieronder en op de vorige pagina).  
Ook in dit opzicht vervult Nederland een mooie 
voortrekkersrol in internationaal verband.” 

Hoe kijkt u aan tegen de rol van de elektrotechnische 
branche in het kader van duurzaamheid?
“Ik moet helaas constateren dat de elektrotechni-
sche branche tot nu toe nog weinig inbreng heeft 
in alle platforms, waarin met industrie, overheden, 
consumentenvertegenwoordigers en wetenschap-
pers wordt nagedacht over en samengewerkt aan 
het energietransitieprogramma. Een actieve rol  
zou ik veel meer op zijn plaats vinden, gezien de 
potentiële impact van de slimme inzet van elektro- 
techniek op het energieverbruik. Ik durf het niet 
met zekerheid te zeggen, maar ik heb het gevoel 
dat de elektrotechnische branche niet voorop loopt 
op het vlak van het in de markt zetten van innova- 
ties en zich vaak nog bedient van ‘proven techno-
logy.’ Ik denk echter dat je je ook als sector kunt 
afvragen welke rol je in een proces als dit wilt 
vervullen. Wat is je tijdshorizon? Durf je je nek uit 
te steken door te investeren in de ontwikkeling van 
nieuwe technieken, ook al renderen die nog niet de 
eerstkomende tien jaar? Blijf je aan de zijlijn staan 
of  ben je bereid om voorop te lopen? Ik denk ook 
dat de sector een opvoedkundige taak kan vervul- 
len. Vandaag de dag staren veel bedrijven zich blind 
op de investeringskosten van een project en beslis- 
sen veelal zonder voldoende oog te hebben voor de 
exploitatiekosten. Je ziet toch dat terugverdientij-
den van nieuwe technieken steeds korter worden. 

Wat vind u persoonlijk een onderscheidend project op het 
gebied van duurzaamheid binnen Shell? 
Wij zijn initiatiefnemer van de Shell Eco-marathon, 
die eind mei voor de 24e maal in successie is geor- 
ganiseerd. Bij deze race draait alles erom om met 
zo weinig mogelijk brandstof een zo groot moge- 
lijke afstand af te leggen. Bij de laatste editie deden 
er meer dan 200 teams uit 24 verschillende landen 
mee. Bijna alle teams bestaan uit studenten van 
universiteiten en hogescholen. De primaire doel- 
stelling van Shell bij de organisatie van de Shell 
Eco-marathon is het enthousias meren van de jeugd 
voor techniek. Daarnaast willen wij een platform 
bieden, dat je kunt omschrijven als een experimen-
teertuin. Groepen jonge studenten wordt de kans 
geboden, om onder begeleiding van hoogleraren  
en wetenschappers, hun ideeën om te zetten in 
concrete vervoersconcepten. Last but not least is 
zuinigheid altijd een issue geweest binnen Shell.  
En met de insteek van deze wedstrijd willen wij 
daar op onze manier een mooie bijdrage aan leve- 
ren.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, laat 
Ewald Breunesse een serie voorlichtings boekjes uit 
de jaren tachtig zien, waarin consumenten onder 
het motto ‘Shell helpt’, reeds allerlei tips op het 
gebied van zuinig rijden kregen voorgeschoteld.  
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In het licht van de toenemende aandacht voor duur-

zaamheid, lijkt led-verlichting welhaast een tover-

woord aan het worden. Geholpen door stijgende 

energieprijzen wordt met grote belangstelling  

gekeken naar de concrete toepassingsmogelijk heden 

van led-verlichting. 

Het ontbreken van historische 
ervaringscijfers en de nog be- 
perkte produktie-capaciteit van 
led- verlichting zijn er vooralsnog 
debet aan dat led-verlichting nog 
slechts mondjesmaat wordt toe- 
gepast. De tuinbouwsector vervult 
hierbij een voortrekkersrol. Over 
toepassingen in industriële om- 
gevingen is nog weinig bekend. 
Het wekt dan ook geen verbazing 
dat een pilot bij de Twentsche 
Kabelfabriek in Haaks- bergen 
met argusogen wordt gevolgd 
door de leveranciers van verlich- 
ting, waaronder Philips.  

“Eind vorig jaar benaderde de 
Twentsche Kabelfabriek ons met 
het verzoek een pilot met betrek- 
king tot led-verlichting te reali- 
seren,” aldus Ronnie Kuipers, 
projectleider bij Croon Elektro-
techniek. “Het betreft de inrich- 
ting van een deel van de fabriek 
van 50 bij 30 meter. Hierin staan 
drie nieuwe machines met een 
lengte van 50 meter, waarmee de 
kabels worden gefabriceerd. Om- 
dat de Twentsche Kabelfabriek 
toch moest investeren in nieuwe 
armaturen, die boven deze nieuwe 
machines moesten worden gepo-  
sitioneerd, heeft men research 
gedaan naar de mogelijkheden 
om zoveel mogelijk energie te 
kunnen besparen.

Invulling pilot
Led-verlichting bleek hierbij een 
zeer interessante optie. In onder- 
ling overleg hebben we gezocht 
naar de meest geschikte leveran-
cier van de led-buizen. Samen met 
het bedrijf LedLight Europe heb- 
ben we deze pilot vervolgens 
vormgegeven. Zij hebben onder 
andere de benodigde lichtbereke-
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Pilot Twentsche kabel Fabriek

ningen uitgevoerd.” Over de om- 
vang van de pilot vertelt de pro- 
jectleider: “We hebben drie licht- 
lijnen met in totaal 33 armaturen 
met twee lampen elk gemonteerd. 
Dit betekent in totaal 66 led- bui-
zen van 18 Watt. Bij conventio-
nele TL-buizen zou dit 58 Watt 
moeten zijn om de gewenste 
lichtsterkte van 300 Lux te reali- 
seren. Na oplevering van het pro- 
ject hebben we in de avonduren 
een lichtmeting gehouden. De 
gemeten gemiddelde waarde van 
200 Lux viel hierbij ruim onder 
de door de opdrachtgever gestelde 
norm van 300 Lux. Echter, op- 
tisch is er nauwelijks verschil 
ten opzichte van de conventio-
nele verlichting. Dit is een gevolg 
van de optimale lichtverdeling 
en van de kleur van deze led- 
buizen, die heel rustig is voor 
de ogen.” 

Ontwikkeling nog in 
de kinderschoenen
“Ondanks de onderschrijding  
van de beoogde lichtsterkte is de 
Twentsche Kabelfabriek zeer 
gelukkig met het lichtniveau.” 

Volgens Ronnie Kuipers is dit een 
bevestiging van het feit dat de 
ontwikkeling van de led-verlich-
ting nog in de kinderschoenen 
staat. “Er is nog weinig historie 
opgebouwd met led-verlichting. 
Wat we wel weten is dat de led- 
buizen vijfmaal langer meegaan 
dan traditionele TL-buizen en dat 
ze per saldo een lager rendement 
hebben dan conventionele buizen, 
waardoor er meer lichtbronnen 
gemonteerd moeten worden.  
Op basis van wat we nu weten 
bedraagt de terugverdientijd  
in deze situatie 2 jaar.” Bij een 
positieve afronding van de pilot 
wordt de volledige fabriek uit-  
gerust met led-buizen. Ronnie 
Kuipers hierover: “De uiteindelijke 
besparing bij grootschalige toepas- 
sing is van veel factoren afhanke- 
lijk. Zo zullen de bestaande TL- 
armaturen aangepast moeten 
worden om deze geschikt te 
maken voor led-lampen. En bij 
zo’n lange levensduur zul je ze nu 
en dan schoon moeten maken om 
de maximale lichtopbrengst te 
kunnen behouden, om maar eens 
wat te noemen.”

LeDTHeRe Be LIGHT!
Led= de afkorting van het Engelse light emitting 
diode (lichtemitterende diode) en is in feite een 
elektronische component, een halfgeleiderdiode die 
licht uitzendt als er een elektrische stroom in door-
laatrichting doorheen wordt gestuurd. Leds worden 
tegenwoordig alom toegepast in consumentenelek-
tronica als infrarood zender in afstandsbedieningen 
en spannings- of signaalindicators, maar ook steeds 
vaker in lichtkranten en platte beeldschermen. Voor-
al door de vrij recent ontwikkelde mogelijkheid om 
leds blauw of (door combinaties van leds) wit licht 
uit te laten stralen is het potentiële toepassings-
gebied aanzienlijk toegenomen.

De kleur van het opgewekte licht is afhankelijk van 
de aard van de materialen waaruit de led is opge-
bouwd, meer specifiek de breedte van de verboden 
zone tussen de valentieband en de geleidingsband. 
Dit verklaart ook waardoor een led met een lange 
golflengte een lagere doorlaatspanning heeft dan 
een met een korte golflengte, bijvoorbeeld rood 1,5 V 
en blauw 3,6 V. Doordat de spanning over de led ook 
een beetje stijgt bij een grotere stroom zal de kleur 
iets naar een kortere golflengte opschuiven, een 
blauwe led zal bij lage stroom meer groenig schij-
nen en een rode led wordt (heel even) geel bij zoveel 
stroom dat hij stuk gaat.
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Partnership
Om dit concept een maximale 
slagingskans te bieden, is een 
partnership nodig tussen produ- 
centen van intelligent ontwor- 
pen en Cradle to Cradle gepro- 
duceerde producten en de ge- 
bruikers ervan. Hoe beter een 
product verkoopt en wordt ge - 
consumeerd, des te sneller zullen 
de biologische en technologische 
kringlopen zich kunnen sluiten. 
De afgedankte producten worden 
als voedingsstoffen binnen deze 
kringlopen opgenomen. De stra - 
tegie van Cradle to Cradle is om 
industriële processen zo te ont- 
werpen dat deze veilig, winstge-
vend en hernieuwend zijn en op 
deze wijze zowel economische als 
ecologische en maatschappelijke 
waarde opleveren. Braungart en 
McDonough zien, behalve voor 
de industrie, een belangrijke rol 
weggelegd voor de gebruiker bij 
de adaptie van Cradle to Cradle. 
Zij roepen de consument op om 
zichzelf steeds drie vragen te stel- 
len om vast te stellen of een pro- 
duct volgens het Cradle to Cradle 
ontwerpconcept is ontwikkeld. 

Deze vragen komen kort gezegd 
op het volgende neer:
1. Kan het product gegeten
 worden?
2. Is het product bio-afbreekbaar
 of kan het worden gerecycled
 zonder aan kwaliteit in te
 boeten?
3. Kan het product worden ver-
 brand om energie op te wekken?

Als elke consument zich dit  
afvraagt bij aankoop van een 
product, wordt de industrie 
uitgedaagd om met een passend 
antwoord te komen om aan deze 
vraag uit de markt te voldoen. 
En als elke vormgever zich deze 
vragen stelt voorafgaand aan het 
maken van een ontwerp, is daar- 
mee de toon gezet voor een toe- 
komst, vol schone, duurzame 
producten. 

Mogelijkheden voor installatiebedrijven
Interessant is de visie van 
McDonough over de mogelijkhe-
den die er zijn voor installatiebe-
drijven om het Cradle to Cradle 
gedachtegoed in de praktijk te 
brengen. Hij refereert hierbij aan 
het principe van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
plaatst dit in het perspectief van 
het ‘People, Planet, Profit’-model. 
Hij benadrukt dat er hierbij een 
weloverwogen balans moet wor - 
den nagestreefd. Vanzelfsprekend 
is hierbij de ‘Profit’ het uitgangs-
punt. Zonder winst heeft een be- 
drijf immers geen bestaansrecht. 
Zonder echter rekenschap te 
geven aan de andere twee P’s, is 
diezelfde onderneming echter 
eveneens slechts een kort leven 
beschoren. Is het immers niet zo 
dat om de winstdoelstellingen te 
realiseren mensen van cruciaal 
belang zijn? Daarnaast is het zo 
dat als niet zorgvuldig wordt 
omgegaan met materialen en 
grondstoffen, dit zich vertaalt in 
hogere kosten, hetgeen een dem- 
pend effect heeft op realisatie 
van de winstdoelstelling.   

vijf leidende beginselen
Braungart en McDounough 
hanteren vijf leidende begin- 
selen, te weten:
1. Maak je bedoeling duidelijk;
2. Streef naar ‘goede’ groei, niet
 alleen naar economische groei;
3. Wees bereid om verder te
 innoveren;
4. Begrijp het leerproces en
 bereid je erop voor;
5. Draag intergenerationele
 verantwoordelijkheid.cc2 Cradle to Cradle

 verovert de wereld
Op naar een 
duurzame wereld   
door meer te 
consumeren

Door Drs. M.J.M. Kleintunte, directeur Informatiecentrum Duurzame Energie Technieken

Deels geïnspireerd door de TV-uitzendingen van de VPRO over de 

‘Cradle to Cradle’-filosofie van architect Wiliam McDounough en 

de chemicus Michael Braungart, groeit de belangstelling voor 

hun gedachtegoed in Nederland met de dag. Als je de benaming 

Cradle to Cradle naar het Nederlands zou willen vertalen, is dat 

nog niet zo eenvoudig. Waarschijnlijk komt ‘afval = voedsel’ nog 

het meest in de buurt. In de beleving van William McDonough, 

die ik tijdens een bezoek aan het Informatiecentrum Duurzame 

Energie Technieken in Amersfoort uitvoerig heb gesproken, staat 

hun gedachtegoed haaks op het instandhouden van het produc-

tiemodel van ‘cradle to grave’, dat enorme hoeveelheden afval en 

vervuiling produceert.

Intelligente producten ontwerpen
Braungart en McDonough stellen 
dat we niet minder, maar juist 
meer moeten consumeren. Dit is 
een reële optie als we ophouden 
met het maken van ‘minder 
slechte’ producten en uitsluitend 
nog intelligente producten ont - 
werpen, gemaakt van materialen 
die we steeds weer kunnen terug- 
geven aan technische of biologi - 
sche kringlopen. Braungart en 
McDonough pleiten voor meer 
respect en aandacht voor bio- 
diversiteit om de natuurlijke 
systemen te versterken en roepen 

de industrie op, om in navolging 
van de natuur, deze natuurlijke 
systemen in eindeloze bio- en 
technokringlopen na te bootsen. 
In de praktijk komt dit neer op 
volledig nieuwe uitgangspunten 
voor het ontwerpen en ontwikke-
len van producten op basis van 

veilige en volledig herbruikbare 
grondstoffen. Cradle to Cradle-
producten moeten, wanneer ze 
eenmaal worden afgedankt, vol - 
ledig uit elkaar te halen zijn, 
zodat de elementen kunnen wor - 

den teruggegeven aan biologi-
sche of technische kringlopen. 

Met deze vijf punten als grond- 
beginselen hebben de twee ini- 
tiators gerenommeerde bedrijven 
zo ver gekregen hier naar te gaan 
handelen, zoals Ford, Unilever, 
BP en Nike. Concrete projecten 
zijn er inmiddels in overvloed. 
Aansprekende voorbeelden zijn 
de Mirra-stoel van Herman Miller, 
die voor 96 % recyclebaar is, en de 
volledig composteerbare t-shirts 
die in Duitsland te koop zijn. 
Ook in Nederland kleurt het 
landschap steeds meer Cradle  
to Cradle. Kijk bijvoorbeeld naar 
de ontwikkelingen in Limburg. 
Deze provincie heeft Michael 
Braungart een eigen leerstoel 
Cradle to Cradle aangeboden.  
De stad Maastricht heeft William 
McDonough uitgenodigd de su- 
pervisie te voeren over de onder-  
tunneling van de A2 door de stad, 
het opknappen van een achter- 
standswijk en de ontwikkeling 
van een voormalig fabriekster-
rein in de binnenstad. Ook Lim- 
burgse bedrijven als DSM en Océ 
hebben het Cradle to Cradle ge- 
dachtegoed inmiddels volledig 
omarmd.           
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IeDeReeN   kAN              duurzaam ondernemen
In de idyllische en groene 

omgeving van het Brabantse 

plaatsje Heeswijk-Dinther zou 

je bijna vergeten dat er zoiets 

bestaat als de opwarming van 

de aarde en het broeikaseffect. 

Het kan dan ook welhaast geen 

toeval zijn dat juist in dit dorp  

de wieg heeft gestaan van zowel 

Anne-Marie Rakhorst als het door 

haar opgerichte bedrijf Search. 

De ‘zakenvrouw van het jaar 2000’ 
geldt niet alleen als een fervent 
pleitbezorger van duurzaamheid, 
maar kan bovenal bogen op een 
indrukwekkende expertise op dit 
vlak. Als basis voor haar filosofie 
verwijst Anne-Marie Rakhorst naar 
het Brundtland-rapport. De belang- 
rijkste conclusie van dit rapport, dat 
is geschreven door de World Com- 
mission on Environment and Deve- 
lopment (WCED), luidt dat de belan- 
grijkste mondiale milieuproblemen 
het gevolg zijn van de armoede in 
het ene deel van de wereld en de 
niet-duurzame consumptie en pro- 
ductie van het andere deel van de 
wereld. Anne-Marie Rakhorst: “De 
wereldbevolking groeit van 6,2 
miljard mensen nu tot 9 miljard in 
het jaar 2050. Gecombineerd met 
een stijgend welvaartsniveau leidt  

dit tot een sterke stijging van het 
gebruik van brandstoffen en een 
fors groeiend beroep op landbouw- 
grond. De trek naar de steden 
houdt aan, met name in de nieuwe, 
opkomende economieën. Maar 
kijk ook eens naar een stad als 
New York, dat een enorme zuig- 
kracht uitoefent. Die stad heeft 
simpelweg te weinig mogelijk-
heden om een verwachte toe- 
stroom van 1 miljoen mensen in 
korte tijd op te vangen. Wat je 
kortom ziet is dat de ecologische 
groei geen gelijke tred houdt met 
de economische groei. Hier ligt 
een enorme uitdaging voor Neder- 
land. Vanuit het gegeven dat we 
slim moeten omgaan met de 
schaarse grond, voorlopers zijn 
op het gebied van de omgang 
met water en relatief veel goed 
opgeleide mensen hebben, ligt 
hier een prachtige kans om onze 
expertise op dit vlak uit te bouw- 
en en tot een belangrijk export- 
product te maken.” De ‘zaken-
vrouw van het jaar 2000’ is een 
fervent aanhanger van de visie 
van de bekende Duitse architect 
Thomas Rau. “Rau wil Nederland 
gebruiken om een inspirerend 
voorbeeld te scheppen voor de 
rest van de wereld. Dit zou in zijn 
ogen leiden tot een compleet 
redesign van Nederland, gestoeld 
op ecologische principes.”

Bebouwde omgeving energie-
producerend maken
“Als je het heel ruw beschouwt kun 
je stellen dat ongeveer de helft 
van de CO

2
-uitstoot wordt veroor- 

zaakt door de bebouwde omge- 
ving en de andere helft door alles 
wat te maken heeft met mobiliteit. 
Als we nu eens gezamenlijk pro- 
beren om de bebouwde omgeving 
energieproducerend te maken in 
plaats van energieconsumerend, 
dan boeken we een fantastische 
progressie. Ik realiseer me dat dit 

veel vraagt van de samenwerking 
tussen overheden, burgers en be- 
drijfsleven. Maar als je iets echt 
belangrijk vind, ben je tot veel 
in staat. En waar we dan in Neder- 
land de geplande bouw van 5 
kolencentrales kunnen voorkomen, 
heb je het voor China over maar 
liefst 850 kolencentrales die daar 
de komende jaren uit de grond 
worden gestampt.” De gedreven 
ambassadrice van duurzaamheid 
wijst op het belang van enthou-
siasme om zaken voor elkaar te 
krijgen. “Het werkt niet om  
mensen belerend te benaderen. 
Mensen moeten worden geïnspi- 
reerd. Kijk vooral naar de goede 
dingen en haal daar positieve 
energie uit. Neem bijvoorbeeld 
een stad als Amsterdam, die recent 
heeft bepaald dat alle nieuwbouw 
vanaf nu duurzaam moet zijn. 
Dat is toch prachtig.” De kritiek 
dat het voor mkb-bedrijven finan-  
cieel niet is weggelegd om duur- 
zaam te bouwen, veegt de zaken- 
vrouw resoluut van tafel. “Met 
zo’n 190 medewerkers zijn ook 
wij een typisch mkb-bedrijf. Maar 
onze nieuwe vestiging in Amster- 
dam, die net is geopend, is volledig 
selfsupporting ten aanzien van 
energieverbruik. Sterker nog, 
netto leveren we stroom aan het 
net, in plaats van andersom.” 

Dubbele moraal
Ondanks de inspirerende voor- 
beelden, die steeds groter in aan- 
tal worden, ziet de positieve, 
maar tevens realistische onder- 
nemer, ook zorgpunten. Als 
voorbeeld haalt ze de autoin-
dustrie aan. ”Aan de ene kant 
wordt er enorm geïnvesteerd om 
auto’s zuiniger te maken, terwijl 
de industrie aan de andere kant 
een intensieve lobby in Brussel 
uitoefent om toch maar vooral 
geen beperkende maatregelen 
te krijgen opgelegd. 

Aandacht
voor het 

milieu en 
succesvol

ondernemen:
een mooi

een-tweetje
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Dit blijft wedden op twee paar- 
den. Je moet durven kiezen en 
daar onvoorwaardelijk voor gaan. 
De Brabantse zakenvrouw maakt 
graag vergelijkingen tussen de 
mens en het dierenrijk om de 
intrinsieke vanzelfsprekendheid 
van zorg voor het milieu te illus- 
treren. “Wetenschappelijk is vast- 
gesteld dat het gen van de mens 
en de oerang-oetang voor 97% over-  
lapt. Toch zie je dat de oerang-
oetang op zijn manier zuinig is 
op de natuur, zijn leef- omgeving. 
En dat is ook wel logisch, want 
als je van iets houdt, dan doe je 
er ook iets voor. Daar kunnen we 
nog veel van leren.“ Het Cradle 
to Cradle gedachte goed van 
William McDonough en Michael 
Braungart, die stellen dat we zo- 
danig moeten gaan produceren 
dat er per saldo een ‘afvalloos’ 
tijdperk ontstaat, valt in goede 
aarde bij Anne-Marie Rakhorst. 
“Vijftig jaar discussie over con- 
suminderen heeft wel uitgewe-
zen dat dit niet de oplossing is.”  

kansen voor electrotechnische branche
Over de bijdrage van de elektro - 
technische branche aan het rea- 
liseren van een duurzame wereld 
is Anne-Marie positief. “Er zijn 
een aantal voorlopers, die in 
goede zin aan de weg timmeren. 
Kijk bijvoorbeeld naar Croon 
Elektrotechniek, dat het onder- 
houd verzorgt voor het Prinses 
Amalia Windpark.” Aandachts-
punten ziet ze ook nog: “De 
branche moet veel meer gaan 
denken aan totaaloplossingen, 
zeker in de particuliere markt. 
De consument heeft geen zin  
en tijd om zich te verdiepen  
in allemaal deeloplossingen.  

Ook op het gebied van innovatie 
zie ik nog volop mogelijkheden. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan het 
vergroten van de opslagcapaciteit 
van accu’s. Maar ook het onder- 
brengen van het onderhoud van 
de twee Engelse windmolens op 
ons pand in Amsterdam, om een 
voorbeeld te noemen, verliep 
verre van eenvoudig. Omdat er 
veel energieverlies optreedt bij 
het opstarten, wordt er gebruik 
gemaakt van een speciaal vlieg- 
wielmechanisme, waardoor het 
opstartproces versneld wordt. 
Omdat dit de slijtage versnelt is 
er sprake van een hoge onder-
houdsintensiteit. Dit blijkt echter 
dusdanig specialistisch te zijn 
dat slechts weinig bedrijven dit 
aankunnen. Investeren in het 
verhogen van het kennisniveau, 
zeker voor integrale oplossingen, 
is absoluut een kans voor de 
elektrotechnische branche.” 

vandaag beginnen met duurzaam 
ondernemen
Op de vraag of duurzaam onder- 
nemen voor ondernemers pas 
relevant wordt bij nieuwbouw, is 
Anne-Marie heel stellig. “Elke 
ondernemer kan er vandaag al 
mee beginnen. Begin met duur- 
zaam inkopen en kijk kritisch 
naar je bedrijfspand. Stel jezelf 
de vraag of je nog beter kunt iso- 
leren en of je de CO

2
-uitstoot kunt 

beperken. Maar kijk ook naar je 
eigen productenpakket. Probeer 
bij innovatie rekening te houden 
met duurzaamheid. Waar je echt 
vandaag al mee kunt starten is 
bewuster omgaan met zaken. 
Denk dan bijvoorbeeld aan sim- 
pele dingen als het licht uitdoen 
en het gebruiken van FSC-papier.”                             

Anne-Marie Rakhorst Anne-Marie Rakhorst 
heeft in 1994 Search Laboratorium B.V. opge-
richt. Onder haar leiding is Search uitge-
groeid tot een internationaal opererend inge-
nieursbureau, laboratorium en opleidingsin-
stituut met een uitgebreid dienstenaanbod 
op het gebied van (duurzame) bouw, indus-
trie, milieu, ruimtelijke inrichting, energie en 
water. In 2000 is zij verkozen tot Zakenvrouw 
van het jaar. Daarnaast maakt Anne-Marie 
Rakhorst deel uit van het landelijke hoofdbe-
stuur van de KRO en is zij een veelgevraagd 
spreker voor congressen en evenementen, 
waarbij de thema’s ‘maatschappelijk verant-
woord ondernemen’ en ‘duurzame ontwik- 
keling’ centraal staan. In 2007 schrijft zij 
haar eerste boek ‘Duurzaam ontwikkelen…een 
wereldkans.’ In november van dat jaar volgt 
haar tweede boek, waarmee zij het Cradle to 
Cradle gedachtegoed van de visionairs 
Michael Braungart en William McDonough 
voor een breed publiek toegankelijk maakt. In 
september 2008 volgt ‘De winst van duur-
zaam bouwen’. Aan de hand van voorbeelden 
van duurzaam gerealiseerde en gerenoveerde 
projecten schetst Anne-Marie Rakhorst hierin 
de kansen en mogelijkheden van duurzame 
ontwikkeling voor de bouwsector.  

”Elektrotechnische
branche moet 
meer denken aan 
totaaloplossingen”

luwte of . . . . . 
Duurzaam opgewekte energie staat de laatste tijd in de belangstelling als 
nooit tevoren. De aandacht voor windenergie voert hierbij de boventoon. 

een belangrijke mijlpaal in de 
nog prille Nederlandse geschie-
denis op het gebied van wind- 
energie. Het 60 windturbines 
tellende windpark ligt met 23 
Kilometer verder uit de kust dan 
gewoonlijk bij off-shore wind - 
parken. Ook de diepte van 19 à 24 
meter is uitzonderlijk. In combi- 
natie met de hoge eisen, die door 
de exploitant worden gesteld aan 
het onderhoud, lijkt de partij, die 
ver antwoordelijk is voor het on- 
derhoud niet te benijden.

Omstandigheden maken 
onderhoud complex
David Knops werkzaam op de 
afdeling Marketing & Business 
Development van Croon Elektro- 
techniek, waaraan een deel van 
het onderhoud is uitbesteed, be- 
vestigt de complexiteit van het 
onderhoud aan een offshore wind- 
park als dit. “Het onderhouds-
werk zelf is niet veel complexer 
dan normaal. De onderhouds 
werkzaamheden zijn echter uit- 
dagend doordat de omstandighe-
den op zee lastiger en onregel- 

matiger zijn Bovendien wordt 
er een groter beroep gedaan op 
specialistische kennis van mon- 
teurs, is de reistijd langer, door- 
dat een monteur met een boot 
naar een windturbine toe moet 
en zijn de veiligheids eisen stren- 
ger. Het is niet voor niets dat in 
elke turbine een zogenaamd 
overlevingspakket aanwezig is 
voor het bezoekende onder-
houdspersoneel, voor het geval 
dat de monteur de turbine niet 
kan verlaten in verband met 
plotseling opkomend slecht 
weer. Dankzij onze uitgebreide 
ervaring in de off-shoresector, 
onze kennis op het gebied van 
maintenance en het feit dat we 
goed bekend zijn met complexe 
logistieke situaties, is dit een 
project, waarvoor wij prima zijn 
toegerust.” Over de belangrijkste 
verschillen tussen windturbines 
op zee en op land, zegt David 
Knops: “De turbines hebben op 
zee te maken met zware om- 
standigheden. Denk dan aan 
zware golfslag, stromingen,  
zout en harde wind. 

Even wat feiten op een rij: Eneco 
roept de hulp in van illusionist 
Hans Klok om windenergie als 
schone en duurzame propositie 
in de markt te zetten. De blonde 
goochelaar van wereldfaam moet 
de consument verleiden om te 
kiezen voor schone, milieuvrien-
delijke stroom, die gegarandeerd 
wordt opgewekt door Neder-
landse wind. Op 2 juni deed de 
Initiatiefgroep Wind op Zee, be- 
staande uit vijf toonaangevende 
ondernemingen in Nederland, in 
samenwerking met het Wereld 
Natuur Fonds, een beroep op het 
kabinet om nog deze regerings-
periode de voorwaarden te schep- 
pen voor de grootschalige pro- 
ductie van windenergie op zee. 
Twee dagen later wordt met veel 
fanfare het Prinses Amalia Wind- 
park in gebruik genomen. Komt 
de opwekking van windenergie 
hiermee nu eindelijk in een 
stroomversnelling? Het lijkt nog 
te vroeg om die vraag te kunnen 
beantwoorden. De feestelijke 
opening van het Prinses Amalia 
Windpark markeert in elk geval 
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De turbines zijn daarom op en- 
kele punten aangepast voor toe- 
passing op zee. Zo is de vereiste 
corrosie bescher mingsklasse voor 
zowel de binnen- als de buiten- 
kant van de toren, naar boven 
bijgesteld. Hetzelfde geldt voor 
de componenten die in direct 
ver band staan met de buiten-
lucht. Omdat de offshore turbine 
zwaarder wordt belast, is ook de 
verhouding in de tandwielkasten 
aangepast.                     

Transport van opgewekte stroom   
Volgens David Knops is er vanuit 
rendementsoogpunt voor geko- 
zen om de door het windpark 
opgewekte stroom met een en- 
kele hoogspanningskabel aan 
wal te brengen. “Daarom is er 
centraal in het windpark een 
hoogspanningsstation geplaatst, 
waar de spanning die de 60 
turbines leveren, wordt opge- 
transfor meerd van 22 kV naar 
150 kV. Wanneer de spanning 
niet zou worden opgetransfor-
meerd, zou er te veel energie 
verloren gaan als gevolg van het 

transport door de kabel. Vanuit 
het station dat ruim 500 ton 
weegt en 10 bij 20 meter meet bij 
een hoogte van 12,5 meter, loopt 
er een 150 kV zeekabel van maar 
liefst 28 kilometer lang naar de 
kust bij Wijk aan Zee. Aan land is 
deze zogenoemde exportkabel 
onder het strand en de aangren-
zende duinen getrokken, in spe- 
ciaal aangelegde kunststofbuizen 
van ongeveer 270 meter lengte. 
Omdat er geen hoogspannings-
net op zee is, hebben de inves- 
 teerders dit zelf moeten aanleg- 
gen en financieren. Mede omdat 
er aan de elektrische installatie 
hoge betrouwbaarheidseisen zijn 
verbonden, zijn de gepleegde 
investeringen voor deze trans- 
formatie en het transport naar 
land zeer substantieel. Het gaat 
dan om circa 20 % van de totale 
investering ter hoogte van circa 
380 miljoen euro.”  

Gelooft eneco in windenergie
Eén van de participanten van de 
Initiatiefgroep Wind op Zee, 
Eneco, zet vol in op windenergie. 

Het windvermogen van Eneco is 
tussen 2004 en 2008 toegenomen 
van 180 naar 607 MW. Dit is vol- 
doende om 430.000 woningen 
van groene stroom te voorzien. 
Cor de Ruijter, woordvoerder van 
Eneco over deze focus op wind- 
energie: “Eneco heeft grote ambi- 
ties op het gebied van duurzame 
energie. Wij kiezen als strategie 
voor duurzame energie in com- 
binatie met gascentrales en -op- 
slag. Mede omdat wij geen kolen- 
centrales hebben, kan Eneco 
deze keuze maken. Wij zijn al 
lang actief op land, maar groot- 
schalige toepassing onshore is in 
Nederland niet mogelijk. Dit ver- 
klaart onze keuze voor locaties 
op zee. Wij hebben als doel om 
in 2012 20 % van onze stroom 
duurzaam te produceren en dit 
in 2020 tot 70 % te hebben opge- 
voerd.” Aan een offshore wind- 
park zijn volgens De Ruijter veel 
voordelen verbonden ten opzich- 
te van windparken op het land. 
“Er is veel meer ruimte beschik-
baar dan op het land. Daarnaast 
kunnen de turbines uit het zicht 

worden geplaatst en is er minder 
last van geluidsemissie. Ook is 
het windaanbod op zee hoger. 
Op land draaien windturbines 
gemid- deld 2250 vollasturen 
per jaar tegenover 3500 offshore. 
Het belangrijkste nadeel is dat 
zowel de investerings- als de 
exploitatiekosten voor windpar-
ken op zee aanmerkelijk hoger 
zijn. Dankzij het hogere wind- 
aanbod op zee produceren de 
molens op zee meer electriciteit 
op jaarbasis, hetgeen de meer- 
kosten gedeeltelijk compenseert.” 

Nederland achterstandsland
Over de oorzaak van de achter-
hoedepositie, die Nederland 
internationaal gezien inneemt 
ten aanzien van het aandeel 
duurzame energie, is De Ruijter 
zeer uitgesproken. “Behalve de 
wil om te verduurzamen, is er 
vooral politieke daadkracht no- 
dig. Op dit moment bedraagt het 
totale aanbod duurzame energie 
in Nederland nog geen drie pro- 
cent. Om de doelstelling van het 
kabinet van twintig procent in 

2020 te kunnen realiseren moet 
de overheid een einde maken  
aan de belemmeringen en ver- 
tragende factoren voor investeer-
ders, ondernemers en potentiële 
afnemers,” aldus de Eneco woord- 
voerder. “De Initiatiefgroep Wind 
op Zee dringt dan ook aan op 
acties op een viertal terreinen, 
zoals onder andere het creëren 
van één slim elektriciteitsnet 
op zee, in- clusief één centraal 
‘stopcontact’ aan de Noordzee-
kust. Hiermee kunnen we voor- 
komen dat er voor elk project 
afzonderlijk kostbare hoogspan-
ningskabels moeten worden aan- 
gelegd.” De ogen van alle betrok- 
kenen zijn vooralsnog hoopvol 
gericht op Den Haag. Het ant- 
woord op de vraag of windener-
gie een belofte voor de toekomst 
is of slechts een storm in een glas 
water, moet volgens ingewijden 
toch komen vanaf het Binnenhof. 
Daar kan zelfs Hans Klok geen 
verandering in brengen.      

eNkeLe FeITeN OveR WINDPARk eN -TURBINeS
Het Prinses Amalia Windpark is een gezamenlijk project van duurzame  
energie-groep Econcern, investeringsmaatschappij Energy Investments  
Holding en energiebedrijf Eneco. Het park is 23 kilometer uit de kust bij  
IJmuiden gebouwd, in blok Q7 van het Nederlands continentaal plat.

De energieterugverdientijd oftewel de tijd die het kost om de energie op  
te wekken die gebruikt is om de windturbine van dit park te maken, ligt  
tussen de drie tot zes maanden.

WINDTuRbINEs : 60 VEsTAs V80 WINDTuRbINEs VAN 2 MW ElK

TOTAAl VERMOgEN : 120 MW

WATERDIEpTE : 19 – 24 METER

AfsTAND TOT DE KusT : 23 KIlOMETER

OppERVlAKTE : 14 KM2

AshOOgTE : 59 METER

ROTORDIAMETER : 80 METER

JAARlIJKsE ElEKTRIcITEITspRODucTIE : 435 gWh

VERMEDEN cO2-uITsTOOT : 225.000 TON pER JAAR

gENOEg sTROOM VOOR : 125.000 huIshOuDENs  

“150 kv 
zeekabel 
van 28 
kilo-
meter”

Initiatiefgroep Wind op zee
De Initiatiefgroep Wind op Zee, 
bestaande uit Econcern, Eneco, 
Essent, NS en de Rabobank 
dringt aan op acties op een  
viertal terreinen:

•Locaties: het kabinet moet 
 nog dit jaar locaties aan- 
 wijzen voor de ontwikkeling 
 van wind  parken op de Noord 
 zee en op korte termijn een 
 Milieu Effect Rapportage uit- 
 voeren voor wat betreft de 
 ruimtelijke inpassing;

•Vergunningen: efficiënte,  
 snelle vergunningenproce- 
 dures moeten er voor zorgen 
 dat de huidige vertraging en 
 verlamming van processen 
 verleden tijd wordt; 

•Coördinatie: de coördinatie 
 moet in handen zijn van één 
 ministerie, in plaats van de 
 huidige betrokken vier (Minis- 
 teries van VROM, LNV, EZ en 
 V&W);

•Infrastructuur: creëer een 
 ‘slim’ electriciteitsnet op 
 zee, inclusief één centraal  
 ‘stopcontact’ aan de Noord 
 zeekust.

. . . orkaan voor wi ndenergie
Het Prinses Amaliawindpark van Econcern en Eneco
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Duurzaamheid tot in de vezels
Waar Westlanders veelal bekend staan om hun 

nuchterheid en arbeidsethos, is er de laatste 

jaren steeds meer aandacht voor het innovatie-

vermogen van één van de belangrijkste tuinbouw-

regio’s ter wereld. De glastuinbouwsector staat 

steeds vaker aan de basis van baanbrekende inno-

vaties, vooral op het gebied van duurzaamheid. 

Het is dan ook geen toeval dat het Westland sinds 

november 2007 een unieke hotspot rijker is. 

Zowel vanuit architectonisch oogpunt, als vanuit 
het perspectief van duurzaamheid, staat de ‘Priva 
Campus’ in De Lier, symbool voor een verbluffend 
staaltje high-tech kantoorinnovatie. Het is de nieuwe 
thuishaven van Priva, een bedrijf gespecialiseerd in 
geautomatiseerd klimaat- en procesbeheer. De ont- 
vangst door Reinder Prins, Group Managing Director 
van Priva Building Intelligence, is hartelijk. Het con- 
trast op deze zomerse dag tussen de warme en 
benauwde buitenatmosfeer en het comfortabele 
binnenklimaat is plezierig. Het past goed bij het 
overweldigende gevoel dat bezoekers moeten heb- 
ben na binnenkomst van de nieuwe hoofdzetel 
van Priva, dat wel volledig uit glas lijkt te zijn 
opgetrokken. Een enorm atrium, met het karakter 
van een straat inclusief klinkers, bomen en zitjes, 
wordt links en rechts geflankeerd door strakke 
kantoorunits. Reinder Prins legt uit dat, hoe wrang 
dit ook is, de aanslagen op het World Trade Centre, 
de geplande bouw van de Priva Campus in een 
stroomversnelling hebben gebracht. “De gebeurte-

nissen van 11 september 2002 waren voor onze 
verzekeraar aanleiding om, met een ander oog, 
eventuele risico’s opnieuw te inventariseren. 
Een risico-analyse van ons bedrijfspand leidde tot 
een verhoogd risico profiel als gevolg van de aanwe- 
zigheid van 5000 m2 asbest op het dak. Wij waren 
op dat moment zelf al met bezig met de ontwikke-
ling van nieuwbouwplannen omdat we te weinig 
kantoorruimte hadden en daarnaast wel een grote 
hal, die al 35 jaar oud was. Wij hebben de verzeke-
raar vervolgens laten weten dat wij binnen 2 jaar tot 
sloop van de desbetreffende hal over zouden gaan. 
Je kunt dus wel stellen dat de brief van de verzeke-
raar het proces met enkele jaren heeft versneld.” 

Wat waren de belangrijkste uitgangspunten bij het maken 
van de bouwplannen?
“Met het oog op de beide markten waarin wij actief 
zijn, de tuinbouwsector en de gebouwbeheermarkt, 
moest het nieuwe pand visueel een brug slaan tussen 
kassen en gebouwen. Daarnaast vonden wij trans-  

parantie van groot belang en moest het nieuwe pand 
de medewerkers een optimale balans bieden tussen 
de mogelijkheid tot concentratie enerzijds en inter-  
actie en communicatie anderzijds. Veel aandacht is 
besteed aan het creëren van een look en feel, die 
past bij ons bedrijf. Belangrijk hierin is het gebruik 
van natuurlijke materialen. Hiermee creëer je sfeer 
en een plezierige, vriendelijke werkomgeving. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld in alle gevels hout gebruikt 
in plaats van aluminium en ligt er onder andere in 
ons bedrijfsrestaurant bamboe op de vloer. Last but 
not least speelde duurzaamheid een belangrijke rol 
bij het maken van de plannen. Gaandeweg het tra- 
ject hebben we op basis van voortschrijdend inzicht 
het plan wel op onderdelen aangepast. Om de vrij- 
heid te hebben om, naar wens, open kantoorvloeren 
te kunnen aanpassen tot individuele kantoren heb- 
ben we bijvoorbeeld uiteindelijk gekozen voor 
klimaatplafonds in plaats van voor vloerkoeling 
en -verwarming.”                         

Welke andere zaken speelden een rol bij de invulling 
van de bouwplannen?
“Bij de opzet hebben we er rekening mee gehouden 
dat als, om welke reden dan ook, dit pand niet meer 
geheel past bij de Priva organisatie, er sprake is van 
een zeer courant bedrijfspand. In de basis heeft de 
Priva Campus dan ook de structuur van een bedrijfs- 
verzamelgebouw, dat bestaat uit 11 individuele units, 
die elk beschikken over een eigen natte groep en 
pantry. Wat daarnaast een grote rol heeft gespeeld 
was onze wens om collega’s te stimuleren om erva- 
ringen uit te wisselen. Er is namelijk sprake van veel 
synergie, met name op technologisch vlak, tussen 
onze divisies Agro en Building Intelligence. Het 
laatste onderdeel was vroeger in Delft gevestigd. 
Nu alle medewerkers in de Priva Campus zijn gehuis- 
vest, zien we dat dit echt zijn vruchten afwerpt. 
Er wordt veel kennis gedeeld, waarmee we een situ- 
atie hebben geschapen waarin je het beste uit twee 
werelden samenbrengt.”     

Hoe realiseer je de beoogde interactie binnen een 
complex van 11 individuele units? 
“Afgezien van geformaliseerde overlegstructuren, 
hebben wij om te beginnen gewerkt volgens het 
zogenaamde ‘one roof shelter’-concept. Dit betekent 
dat alle units letterlijk onder hetzelfde dak zijn 
gesitueerd. Heel belangrijk is dat alle units met 
elkaar worden verbonden door het atrium,” zo legt 
Reinder uit terwijl we het atrium schuin oversteken. 
“Hiermee creëer je een situatie waarin collega’s 
elkaar steeds tegenkomen. Het dorpse karakter van 
de straat, zoals wij het atrium noemen, nodigt uit 
tot het aanknopen van een gesprek. Ook het multi- 
functioneel inzetbaar maken van ruimtes helpt 
hierbij. Bij de ontwikkeling van ons bedrijfsrestau-
rant hebben wij als uitgangspunt gesteld dat het 
gedurende de volledige werkdag een aantrekkelijke 
plaats moet zijn om te verblijven. We hebben er dan 
ook vier afzonderlijke werelden, met elk een com- 
pleet eigen sfeer, in gecreëerd.” Een kijkje in het 
sfeervolle restaurant leert al snel dat dit niet alleen 
wordt gebruikt voor de lunch, maar dat het zich 
ook uitstekend leent voor een overleg met collega’s 
of een bespreking met een relatie.           
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Biedt het, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, 
voordelen dat jullie zowel eigenaar als gebruiker 
van het gebouw zijn?
“Daar ben ik van overtuigd. Vaak zijn eigendom 
en gebruik gescheiden. De consequentie hiervan is 
onder andere dat je de aandacht voor duurzaam-
heid gaandeweg het traject steeds verder naar de 
achtergrond ziet verschuiven. Zelfs als duurzaam-
heidaspecten specifiek in het bestek zijn benoemd, 
zie je dat onder druk van de benodigde investerin-
gen hier vaak concessies aan worden gedaan. Er is 
vaak veel aandacht voor de investeringskosten en 
in mindere mate voor het langjarige exploitatie-
plaatje. Maar om op lange termijn besparingen te 
kunnen realiseren, vooral op het vlak van energie-
verbruik, zul je toch eerst moeten investeren. En 
hier ligt een continue spanningsveld. Daar komt 
nog bij dat er in de praktijk vaak onvoldoende prik- 
kels zijn voor de huurder om zuinig om te gaan met 
energie. De huisvestingskosten zijn immers relatief 
beperkt binnen het totale kostenplaatje van een 
bedrijf. Een besparing daarop levert dan relatief 
weinig financieel voordeel op.”    

In hoeverre zou deze Campus er anders uitzien als 
eigendom en gebruik gescheiden zouden zijn?
“Ik denk dat het atrium veel kleiner zou zijn. Een 
projectontwikkelaar gaat namelijk heel kritisch om 
met elke vierkante meter. Voor ons is deze opzet 
daarentegen een must. Het draagt onmiskenbaar 
bij aan de beleving van de bezoeker. Daarnaast 
kunnen we het atrium ook gebruiken voor andere 
doeleinden, denk bijvoorbeeld aan personeelsbij-
eenkomsten. En afgezien van de functie van ont- 
moetingsplek heeft het atrium ook een bufferfunc-
tie op het vlak van energie. Ten tweede hebben wij 
zeer veel aandacht besteed aan het scheppen van 
maximaal comfort, onder andere in de vorm van 
een ideaal binnenklimaat. Ook zul je hier nauwe-
lijks geluidsoverlast hebben. In een reguliere kan- 
toorsituatie wordt dit vaak veroorzaakt door indi- 
viduele airconditioningsystemen of door koeling-
systemen, gebaseerd op lucht. Onder invloed van 
het investeringsplaatje denk ik dat veel projectont-
wikkelaars hier minder aandacht aan zouden 
besteden, net als aan het realiseren van zo’n hoge 
graad van energieefficiency.”     

Welke zaken vind je er zelf uitspringen op het gebied 
van duurzaamheid?
“Ondanks de oppervlakte van 1500 m2 van ons 
atrium, maken wij zeer efficiënt gebruik van de 
werkruimte. Dankzij al onze inspanningen op het 
vlak van energiebesparing, verbruiken wij minder 
energie dan in een conventionele kantooromge-
ving. Sterk bepalend hierin zijn de lange termijn 
opslag van energie met behulp van ondergrondse 
bronnen, de inzet van een hyperintelligent ge- 
bouwbeheer-systeem en een zeer verfijnd systeem 
van naregelingsmogelijkheden. Onze campus is 
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-neutraal. Ten tweede zijn wij zeer kritisch 

geweest in de materiaalkeuze. Wij hebben zoveel 
mogelijk lichte materialen gekozen, die duurzaam 
en recyclebaar zijn. Een mooi voorbeeld is de 
bamboevloer in ondermeer ons bedrijfsrestaurant. 
Deze vloer heeft een duurzaamheid van 30 jaar, 

terwijl de bamboe zelf binnen 4 à 5 jaar weer vol- 
groeid is. Wat de realisatie van de Campus een 
bijzonder tintje geeft, is dat alle gebruikte tech - 
nologie in dit pand door ons zelf is ontwikkeld. 
In dat opzicht is de Priva Campus dan ook een 
levend visitekaartje.”

Hoe verhouden de investeringskosten zich ten opzichte 
van de bouw van een conventioneel pand?
“Ik schat dat dit pand ongeveer 15 tot 20 % duur-  
der is dan een conventioneel gebouw, ervan 
uitgaande dat het laatstgenoemde een normaal 
atrium heeft en geen klimaatplafonds kent. 
Kijkend naar de duurzame investeringen ligt  
de terugverdientijd ervan, variërend per onder-
deel, tussen de 5 en 10 jaar.”  
 
Welke rol vervult elektrotechniek binnen dit pand?
“Elektrotechniek is belangrijk. Denk dan onder 
andere aan het feit dat wij bellen en internetten 
over VOIP of aan de hoogfrequent verlichting met 
daglichtregeling. Op verdiepingsniveau monitoren 

wij het elektriciteitsverbruik continue. Zo weten  
we precies wat waar gebeurt en komt eventueel 
sluipverbruik direct aan de oppervlakte. Ik geloof 
dat de werktuigbouwkundige en de elektrotechni-
sche kant in het algemeen nog meer naar elkaar 
kunnen toegroeien. Al met al denk ik dat er nog 
veel winst te halen valt op het gebied van energie-
besparing, lichtregeling en energiemonitoring en 
met name de onderlinge integratie. Ik zie nog 
volop mogelijkheden en kansen voor de e-installa-
teur en hoop dat ze deze grijpen.”     
   
zie je nog nadelen aan jullie nieuwe Campus?
“Nee, iedereen is laaiend enthousiast. Afgezien  
van het duurzame karakter, hebben we een 
extreem comfortabel binnenklimaat gecreëerd.  
Dit bevordert het werkplezier en indirect ook de 
productiviteit. Als ik dan al een nadeel moet 
noemen,” zegt Reinder met een knipoog, “is het  
de lange wachtlijst van belangstellenden, die het 
pand van binnen willen bekijken. De belangstel -
ling is ongekend.”  

Meest Innovatieve Werkplek 
De oplevering van de Priva Campus 
is bekroond met de uitverkiezing 
tot ‘Meest Innovatieve Werkplek’, 
een initiatief van AT Osborne, Inno-
platform, NCSI en de Rijksgebou-
wendienst. Daar naast heeft de 
opening geresulteerd in een lange 
wachtlijst met groepen belangstel-
lenden, die de Priva Campus met  
eigen ogen willen aanschouwen.

“Vergroten werkplezier 
              en productiviteit.”

Duurzaamheid binnen de Priva Campus
Maximaal gebruik van duurzaam en recyclebaar materiaal, zoals bamboe, hout 
en balaststenen. Het gebruik van niet-duurzaam en–recyclebaar materiaal,  
zoals beton, is tot het absolute minimum beperkt;•Langetermijnenergieopslag  
in de bodem met een warme en een koude bron;•Geen gasverbruik dankzij 
warmteterug winning en gebruik van warmtepompen;•Gebruik van groene 
stroom;•Gebruik van klimaatplafonds: in het plafond lopen leidingen met warm/
koud water. Al naar gelang de behoefte stralen deze warmte of 
koelte;•Buitengevels zijn voorzien van superisolerend driedubbel 
glas;•Buitenlucht wordt via ‘clievers’ de kantoren in geblazen voor ventilatie. In 
het atrium vindt natuurlijke ventilatie plaats;•Vieze lucht wordt via TL-balken 
afgezogen. Hierbij wordt direct de warmte van de lampen meegenomen;•Hoog 
frequent verlichting met daglichtniveau- en aanwezigheidsregeling;•Met be-
hulp van raamsignalering continue inzicht in locatie eventueel openstaande ra-
men. Klimaatregeling wordt automatisch uitgeschakeld in het geval van open-
staande ramen;•Multifunctioneel ruimtegebruik dankzij indeling in segmenten 
van 1.80 m. Alle 513 segmenten zijn afzonderlijk te regelen op warmte en licht. 
Bediening van warmte en licht tevens mogelijk vanaf elke individuele 
werkplek;•Een mos-/sedum bedekking op het dak geeft verkoeling in de zomer 
en isoleert in de winter. 

Over Priva
Priva geldt als één van de leidende bedrijven op het gebied van geautomatiseerd 
klimaat- en procesbeheer. De oplossingen van het bedrijf zijn er op gericht om op 
efficiënte en duurzame wijze, een comfortabel, gezond en prestatiebevorderend 
groei- en werkklimaat te scheppen. Op het hoofdkantoor van Priva in De Lier en 
bij de vestigingen in Engeland, Duitsland, België, Zweden, Canada en China zijn 
in totaal circa 400 medewerkers werkzaam. Priva staat met een eigen ontwikkel-
afdeling van meer dan 100 medewerkers, na grote namen als Philips, Océ, ASML 
en Stork in de Nederlandse top 10 op het gebied van Research & Development. 
Het bedrijf is wereldmarktleider op het gebied van procesautomatisering binnen 
de tuin bouw en marktleider in de Benelux binnen de markt van klimaatbeheer 
binnen gebouwen.       
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