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Ieder onderwerp binnen de Topsector kent zijn eigen ontwikkelingspaden, maar het einddoel is gedeeld: een CO2 neutraal klimaat.
Voor u ligt ons magazine. Hierin kunt u de verhalen over lezen van
alle TKIs en doorsnijdende thema’s. U kunt er voorbeelden zien van wat
we ontwikkelen. Het is belangrijk dat we doorgaan op de ingeslagen
weg en daarbij versnellen. Urgentie is geboden.
Wij hopen dat u er na het lezen van dit magazine hetzelfde over denkt.
Mocht u nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn in alles wat er
binnen onze Topsector gebeurt neem dan gerust contact met ons op.
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat dit magazine u zal inspireren
ook een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.
Manon Janssen
Boegbeeld Topsector Energie
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TOPSECTOR ENERGIE

ZO ZIJN WE GEORGANISEERD

De energievoorziening verandert. Fossiele brandstof en
maken plaats voor hernieuwbare bronnen. De rol van
decentrale energievoorziening neemt toe. De Topsector
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MANON JANSSEN

BOEGBEELD TOPSECTOR ENERGIE

INTERVIEW

‘HELDER VERHAAL
VERTELLEN OVER URGENTIE
ENERGIETRANSITIE’
Janssen, van 2010 tot 2015 CEO van advies-

moeten zijn van het belang van samenwerking.

De kern is dat de energietransitie meer is dan

bureau Ecofys en inmiddels CEO van Ecorys,

Dat heeft niet noodzakelijk met alleen geld te

slechts een technologische verandering:

leidt sinds eind 2013 de topsector. Daarvoor

maken. We moeten knelpunten verminderen,

businesscases veranderen, consumenten

zat ze al in het regieteam van de Topsector

het instrumentarium verder ontwikkelen en

krijgen een grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan

Energie. Samen met Michiel Boersma was ze

partijen met elkaar verbinden. Daarbij moeten

de participatie van burgers of coöperaties in

trekker van de Tafel 3 van het SER Energieak-

we ook durven inzetten op meerjarige financiële

windenergie.’

koord. ‘Na het Akkoord vroeg Michiel of ik zijn

zekerheid voor samenhangende innovatie-

rol wilde overnemen. ‘Jij kent de energiewereld

programma’s. Ons land heeft een sterke drang

als geen ander’, zei hij. Na drie jaar is het nog

tot vernieuwen en om oude organisatievormen

steeds leuk. De Topsector Energie is een

te ontbinden. Maar daarmee verliezen we

neutrale club die op het snijvlak van overheid

onnodig tijd. We kunnen dus beter bestaande

krijgen maar zijn er nog lang niet. Wat het

en maatschappij opereert.’

PPS (publiek-private samenwerking) vormen

proces ingewikkeld maakt, is dat elke program-

opvijzelen.’

malijn, elke sector zijn eigen dashboard heeft

Waarom is energietransitie zo belangrijk?

woordig weet iedereen dat er geen weg terug is. ‘Het is een
ingewikkeld pad waarbij aanpassingen in de ene sector
effecten op de andere sectoren hebben. Met CO2 reductie als

leidende doelstelling kunnen we nog beter een helder verhaal
vertellen’, stelt Manon Janssen.
6 INNOVATIE IN ENERGIE

komende tijd?

‘We moeten de energietransitie op tijd klaar

én van de anderen afhankelijk is. Ook zijn de

‘De CO2 uitstoot neemt nog steeds toe.

Waar bent u het meest trots op?

aannames wat gedaan moet worden lastig.

‘Op een groot aantal projecten hebben we nu

We hebben met zoveel variabelen te maken.

reduceren, moet er echt een tandje bij. Dat

harde resultaten bereikt. Zo zijn energiefabrieken

Als we bijvoorbeeld warmtenetten willen

vergt niet alleen consistent beleid, onafhankelijk

van de grond gekomen (waarin waterschappen

van welk kabinet aan het roer staat, maar

en RWZI’s van energieconsumenten naar

ook moeten weten hoe vraag en aanbod naar

bovendien een CO2 prijskaartje.’

-producenten toegroeien), hebben we bijgedra-

warmte en CO2 zich zullen gaan ontwikkelen.

Nederland is goed in R&D maar implemen-

Als Nederland in 2050 tachtig procent wil

Was de energietransitie vijf jaar geleden niet zo erkend, tegen-

Wat worden de uitdagingen voor de

gen aan de kostprijsverlaging van windenergie

aanleggen of netwerken voor CO2, zullen we

We zullen voortgang moeten behouden waarbij

op zee en wordt er steeds meer aan opslag en

tegelijkertijd niet vaststaat wie winnaar of

tatie blijft soms achter. Is het innovatiebe-

conversie gedaan. Ook heeft de topsector

verliezer wordt. Machtsverhoudingen verschui-

leid via topsectoren wel de beste aanpak?

gezorgd voor meer verbinding, zie bijvoorbeeld

ven, vooral naar de zgn. prosumenten (zowel

‘Na het Akkoord – meer banen, minder

de jaarlijkse Werkconferentie waar de laatste

opwekkers als verbruikers van energie). Dat zijn

Petajoules, duurzame energie en hogere

keer zelfs zevenhonderd personen op af

een paar voorbeelden van een geheel andere

‘greentech ranking’ – dat zich richt op de

kwamen.’

dynamiek, andere businessmodellen én ander

termijn 2023, is er met de Energieagenda

gedrag. We zullen nog meer moeten laten zien

2050 een extra doelstelling bijgekomen: CO2

Bij de start van de topsector was er

wat de meerwaarde van de topsector is en met

We zijn goed in R&D maar ook in toepassin-

innovatie en systeemintegratie. Hoe wordt

op zee, dàt snappen we, daar worden echte

reductie. Dat zorgt voor iets andere sturing.
gen, zie de successen van biovergisters en
wind op zee. Willen we op alle gebieden
opschalen, dan zullen we ons meer bewust

relatief weinig aandacht voor sociale

één verhaal naar buiten moeten komen. Wind

dat tegenwoordig opgepakt?

slagen gemaakt. Maar hoe brengen we de

‘Daarop zetten we sterk in, onder meer via de

noodzaak van energiebesparing of duurzame

programma’s MVI-E en systeemintegratie.

mobiliteit nog voor het voetlicht?’
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Het is tijd om te oogsten: Nederland speelt nu een internationale
rol in windenergie. Dankzij vereende samenwerking van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is de kostprijs van
offshore windparken spectaculair gedaald. TKI Wind op Zee
en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zorgden voor
LEES
MEER

de noodzakelijke doorrekening. ‘Alles staat klaar, nu moeten
we bouwen. Bovendien levert dat Nederland een hoop werkgelegenheid op’, zegt Ernst van Zuijlen, directeur van
TKI Wind op Zee.

ERNST VAN ZUIJLEN

DIRECTEUR TKI WIND OP ZEE

‘NÚ AAN DE SLAG MET
OFFSHORE WINDPARKEN
IS NOODZAKELIJK’
8 INNOVATIE IN ENERGIE

Begin 2016 hebben alle deelnemende partijen,

Een tweede verbetering is de zogenaamde

niet alleen dankzij grote contractors als

van projectontwikkelaars en financiers tot

envelop vergunning. Tijdens de komende

Van Oord, Boskalis of BAM maar ook met

bouwers en ruim tweehonderd MKB bedrijven,

twee, drie jaar kunnen partijen door onderhan-

meer dan 200 MKB bedrijven. Snellere

voor een spectaculaire doorbraak gezorgd.

delingen in de supply chain verder alles

installatie, dunnere funderingen en slimmer

Stond de kilowattuurprijs voor 2016 nog op

optimaliseren. Tenslotte moeten we de inbreng

onderhoud van de windparken worden daarbij

15 eurocent, begin 2016 werd dat circa

van netbeheerder TenneT niet uitvlakken. Door

gekoppeld aan big data. We komen steeds

10 cent in Denemarken en bij de windparken

voor slimme ontwerpen en standaard methodes

meer te weten over de bodem, golfslag en

Borssele I en II daalde die al naar 7,3 cent.

bij de aanleg van substations te kiezen, is

wind waar windparken worden neergezet.

Voor Borssele III en IV staat de teller op

tevens een kostenvoordeel bereikt. TenneT

Vroeger moesten partijen miljoenen euro’s aan

5,45 cent, weer ruim 15 procent lager dan de

heeft daarenboven veel lagere financierings-

onderzoeken en MER rapportages uitgeven.

eerste twee windparken buiten de Zeeuwse

kosten doordat het de investeringen over

Nu is die dataset vrij aan alle partijen verstrekt.’

kust. Wind op zee is daarmee bijna concurre-

langere tijd kan afschrijven dan windpark-

Volgens TKI Wind op Zee is het echter wel

rend met fossiele bronnen geworden.

exploitanten dat zouden kunnen doen.’

zaak om druk op de ketel te blijven houden,

Slimme aanpak

Innovatie

bij het demonstratieproject V (waar radicale

Het mooie van het Topsectorenbeleid is dat

innovaties op stapel staan die dit jaar worden

gen op basis van vertrouwen en een scherpe

veel innovaties van de laatste jaren gebundeld

getenderd). ‘We zijn nog lang niet klaar met

tendersystematiek werpen eindelijk hun

bij elkaar zijn gebracht. Weliswaar speelt ons

innoveren. Het is een jonge sector, vergelijk-

vruchten af’, zegt Van Zuijlen enthousiast. ‘In

land slechts een kleine rol in de windturbine-

baar met de vliegtuigindustrie in de jaren ’70.

tegenstelling tot Duitsland en Groot-Brittannië

industrie sec, het heeft wel veel kennis en

Een vliegtuig is qua uiterlijk sinds de jaren ’80

heeft onze overheid ervoor gekozen om de

kunde in huis voor wat er zich onder en boven

niet veel veranderd maar de techniek is

tender op één plaats onder dezelfde condities

het wateroppervlak afspeelt. Juist dat maakt

ingrijpend gemoderniseerd. Zo is er ook in de

te laten plaatsvinden. Daarmee worden minder

ruim 60% van de kosten uit. Van Zuijlen:

wind nog veel te halen’, besluit van Zuijlen.

risico’s genomen terwijl de kostprijs wél daalt.

‘In de ‘natte bouw’ is Nederland supersterk,

zowel bij de realisatie van Borssele I t/m IV als
‘Bijna zeven jaar R&D, talloze onderhandelin-
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‘PAD INGESLAGEN
VOOR OMSLAG IN
DE GEBOUWDE
OMGEVING’

Fietspad van Solaroad

INNOVATIEPROGRAMMA
Nog nooit was de urgentie voor een omslag in

eigen opwek, over vier à vijf jaar zal dat naar

het energieverbruik bij particulier en bedrijf zo

verwachting 25% zijn. Men voege daarbij de

groot als nu. Denk aan de klimaatverdragen, het

groei van elektrisch vervoer, de inzet van

Energieakkoord en de aankondiging van het

warmtepompen en (geo)thermische energie,

ministerie van Economische Zaken om aardgas

en het is duidelijk dat er grote veranderingen in

voor verwarming uit te faseren. Dat alles heeft

de gebouwde omgeving op tilt zijn.

grote gevolgen voor de gebouwde omgeving.

Deze veranderingen gaan niet alleen leiden tot

Ruim 40% van onze energie wordt gebruikt in

een scala aan nieuwe regels en andere

woningen en gebouwen. Het meeste gaat op

verrekening van energiekosten met verschillen-

aan aardgas voor ruimteverwarming.

de soorten tarieven, maar ook tot nieuwe

De omschakeling naar andere vormen van

diensten, andere technologieën en ICT

energie vraagt dus om nieuwe en innovatieve

oplossingen. Dat vraagt zowel om technische

oplossingen, ook omdat er steeds meer

als om sociale en institutionele innovaties.

‘Aandacht voor energietransitie is de laatste tijd sterk toege-

decentrale duurzame energieopwekking binnen

Op al deze terreinen heeft de TKI Urban

nomen. TKI Urban Energy initieert, ondersteunt en begeleidt

de gebouwde omgeving plaatsvindt. Dat gaat

Energy innovatieprojecten lopen, waarvan een

vooral middels zonne-energie, maar bodem- en

groot aantal de komende twee jaar hun weg

bio-energie spelen ook een steeds grotere rol.

naar de markt vindt.

innovatieprojecten. Vooral in de bestaande bouw moeten we
veel verspijkeren. We zijn het pad ingeslagen naar een grote

Nu al heeft circa 10% van de huishoudens

LEES
MEER

omslag’, zegt Teun Bokhoven.

WAT IS ECOVAT?

Bokhoven: ‘We letten niet alleen op de technische toepasbaarheid
maar ook op de economische haalbaarheid van een innovatie’

PROGRAMMALIJNEN

Bokhoven is voorzitter van TKI Urban Energy,

Voor elk van de programmalijnen geeft hij een

onderdeel van de Topsector Energie, die sinds

aansprekend voorbeeld. ‘Neem thermische

2013 ruim 280 innovatieprojecten, van

opslag’, zoals het Ecovat concept zegt hij.

fundamenteel onderzoek tot commerciële

‘Opslagsystemen worden soms wel vier keer

demonstraties, tot circa 60% van de kosten

zo compact, uitstekend toepasbaar in

financieel ondersteunt. Volgens hem schuilt het

kleinere ruimtes. Ook kan je warmte opslaan

geheim erin om de innovaties uit de vijf

in bijvoorbeeld zout of PCM’s (Phase

en afgeronde projecten opgezet en

programmalijnen elkaar te laten versterken.

Changing Materials). In de PV sector zie je

Op die manier krijgen projecten meer kans.

een proces van lagere kosten, hogere

begeleid. Deze projecten zijn te raad-

’In het programma Stroomversnelling worden

opbrengsten en steeds bredere toepassingen

plegen op www.tki-urbanenergy.nl/

nul-op-de-meter woningen met inbreng van

zoals in de solar road en in drijvende zonne-

onze projecten gerealiseerd. Kennisinstellingen

parken. Standaard bouwelementen worden

projecten. U kunt zowel op projectnaam,

faciliteren dit proces. Netbeheerders zijn hierbij

met duurzame toepassingen geïntegreerd en

betrokken omdat er ook relaties liggen met

energiediensten die in combinatie met big

1. Zonnestroomtechnologiëen (PV)

elektrisch vervoer, piekscheren en compacte

data voor sturing gaan zorgen. We hebben

warmtepompen. In de toekomst zullen

een dubbele taak: zowel de energietransitie

2. Warmte en koude installaties

gebruikers meer dynamisch met energienetten

door innovaties versnellen als deze naar de

moeten leren omgaan. Daarom lopen er binnen

markt te brengen.’

onze TKI een groot aantal smart grid projecten.’

10 INNOVATIE IN ENERGIE

TKI Urban energy heeft bijna 300 lopende

subsidie als programmalijn zoeken:

3. Multifunctionele bouwdelen
4. Flexibele energie-infrastructuur
5. Energieregelsystemen en -diensten
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ENERGIEAGENDA

ENERGIEAGENDA GEEFT WEGEN NAAR

CO2 NEUTRALE
SAMENLEVING IN 2050
Sinds het Energieakkoord (2013) heeft het kabinet veel werk gemaakt van de energietransitie.
Vlak voor het Kerstreces van 2016 is minister Kamp (EZ) met het langverwachte vervolg
gekomen, de Energieagenda. Volgens zijn brief aan de Tweede Kamer moet onze CO2-uitstoot

in 2050 teruggebracht worden naar bijna nul. Met deze agenda beoogt het kabinet een helder
en ambitieus perspectief te schetsen voor de transitie naar een betrouwbare, betaalbare,

LEES
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veilige en CO2-arme energievoorziening.
Waar het Energieakkoord strekt tot ijkjaar

normering (energielabels voor gebouwen) en

2023, zet de Energieagenda, uitvoerig

stimulerende maatregelen wordt uitgewerkt.

besproken tijdens de Energiedialoog, de

Gemeenten krijgen een rol in de besluitvorming

wegen voor de periode vanaf 2023 tot 2050

over lokale energievoorzieningen, waarbij ze

uit. Sleutelwoorden zijn ‘sturen op CO2-reduc-

Vervoer en mobiliteit

opwek en flexibiliteit in vraag en aanbod.

Op nationaal niveau vraagt de energietransitie

Uitvoering van de Duurzame Brandstofvisie is

Stimulering van duurzame energie via de SDE+

om een heldere visie en om consistent beleid.

het vertrekpunt voor de CO2-besparing in het

en de succesvolle aanpak bij windenergie op

Burgers, bedrijven en lagere overheden

vervoer en de mobiliteit. In deze visie wordt

zee blijft een speerpunt, hoewel nagedacht gaat

moeten de urgentie voelen en demogelijk-

wel afstemming met de netbeheerders moeten

voor verschillende vervoermodaliteiten een

worden in welke mate de SDE+ meer op

heden zien om verdere stappen te zetten in de

zoeken.

aantal CO2-arme opties uitgewerkt. Intensivering van de transitie vindt plaats door gebruik

grote hoeveelheid duurzame elektriciteit en een

CO2-sturing kan worden ingericht. Met een

transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Hoge temperatuurwarmte

van nieuwe technieken, efficiencymaatregelen

wisselende vraag naar elektriciteit is versterking

Nog in 2017 laat het kabinet de diverse

Het kabinet ziet perspectief voor het behoud

en gedragsmaatregelen, waardoor minder

van de flexibiliteit in het energiesysteem een

transitiepaden (per energiefunctie) doorrekenen

deze energietransitie kosteneffectief kan

van de energie-intensieve industrie in Neder-

bewegingen plaatsvinden en minder (fossiele)

belangrijk aandachtspunt.

en wordt het overleg gestart over de verdere

worden gemaakt.

land, mits deze CO2-armer produceert.

brandstoffen verbruikt worden.

Lage temperatuurwarmte

maar ook haar verdienvermogen en concur-

In de gebouwde omgeving staan energiebe-

rentiepositie behouden. Daarom komt er een

Kracht en licht

sparing en terugdringen van het aardgasge-

aanpak voor de transitie van de industrie die

bruik centraal. De verplichting van een gasaansluiting in iedere woning wordt geschrapt uit

tie’, ‘noodzaak van een geleidelijke dus tijdige
transitie’ en ‘verdere uitwerking van de

transitiepaden per energiefunctie’. De kostenreductie bij wind op zee heeft al laten zien dat

de Gaswet en een combinatie van verplichtende

12 INNOVATIE IN ENERGIE

De industrie moet investeren in CO2-reductie,

uitwerking van de transitiepaden.
Verdere proces

Een nieuw kabinet kan van die nieuwe

De energietransitie zal investeringen vergen.

inzichten gebruik maken bij het formuleren

Binnen deze energiefunctie ligt de nadruk op

Daarom is betaalbaarheid een belangrijke

van de maatregelen.

verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening,

randvoorwaarde. Maar de transitie kan ons

bestaat uit een mix van stimuleringsmaatrege-

internationale samenwerking op de Noordwest

ook de kansen bieden op economische groei

len ennormering en verplichtingen.

Europese elektriciteitsmarkt en het elektriciteits-

en welvaartsverbetering. Dat vraagt inzet van

netwerk geschikt maken voor meer decentrale

iedereen.

Link energie agenda: https://www.

rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/ea
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Voor verschillende industriële energiegrootverbruikers, zoals
de staal- en cementindustrie, is verminderen van de CO2-voetafdruk een grote uitdaging. Een oplossing is de kooldioxide

na verbranding op te vangen, maar dit is energie- intensief en
duur. Met STEPUP onderzoekt ECN samen met TKI Gas de
mogelijkheid om CO2 voor verbranding af te vangen.
Het onderzoek kan een enorme ‘boost’ geven

Ze gebruiken de veldopstelling om diverse

aan verduurzaming van de zware industrie.

katalysatoren en reactoropstellingen te testen

De zogenaamde Sorption Enhanced Water Gas

voordat de technologie naar de markt gebracht

Shift (SEWGS)-technologie maakt het namelijk

kan worden.

mogelijk om CO2 af te vangen uit synthese-gas
of fuel-gas vóórdat dit wordt verbrand.

De SEWEGS- technologie combineert drie pro-

Opschaling

Eric van Dijk is een van de ECN onderzoekers

cessen in één reactor: CO2 adsorptie, verwij-

die intensief is betrokken bij de ontwikkeling van

dering van zure gassen zoals waterstofsulfide

de SEWGS-technologie. ‘Momenteel bouwen

en carbonylsulfide en de water water-gas-shift

we samen met Swerea Mefos de proefinstallatie

reactie waarbij koolstofmonoxide met stoom

in Zweden. Naast een degelijk ontwerp zijn er

wordt omgezet in koolstofdioxide en waterstof.

natuurlijk ook andere punten die in dit stadium
aandacht vragen: hoe zit het met de eisen aan

Goedkoper en energie-efficiënter

milieu, veiligheid, arbo? Pas als alles klopt,

De staalindustrie produceert brandbare gassen

kunnen we gaan draaien. Door deze opschaling

met een hoog CO2-gehalte. Dit gas kan worden

kunnen we goed testen en in een reële om-

ingezet voor de opwekking van stroom via

geving laten zien hoe het werkt waardoor ook

een turbine. De SEWGS-technologie kan het

andere partijen interesse krijgen’, zegt hij.

koolstofgehalte van dit gas met 85 procent
terugdringen, waardoor de CO2- emissies

Glastuinbouw

verbranding is zestig procent energie-efficiënter

dan alleen het TKI Gas. Van Dijk: ‘Dit onder-

en 25 procent goedkoper dan na verbranding.

zoek was vanaf het begin onderdeel van de

Daardoor verbetert de businesscase voor

Cato-project (CO2-afvang, transport en opslag).

significant dalen. Het afvangen van CO2 vóór

LEES

INDUSTRIËLE
KOOLDIOXIDE
VERSTERKT DE
GLASTUINBOUW
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CO2-afvang en -opslag.

De impact van deze technologie gaat verder

Ondanks dat ondergrondse opslag van CO2

essentieel is voor reductie van de uitstoot,

Veldtesten

wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de

2003 onderwerp van onderzoek maar het

door samen te werken met de glastuinbouw-

De technische kant van SEWGS is al sinds
STEPUP-programma (SWEGS Technology

afgevangen CO2 te hergebruiken.’ Bijvoorbeeld
sector. Die heeft namelijk CO2 nodig om planten

Platform Upgrade) gaf het onderzoek een

sneller te laten groeien. Normaliter wekken

geweldige boost. Financiële ondersteuning

tuinders die op met warmtekrachtinstallaties.

zorgde ervoor dat de technologie in het labo-

Echter, nu een aantal glastuinders is overgestapt

ratorium zo goed presteert dat het tijd wordt
voor veldtesten. Die testen worden momenteel voorbereid in het Zweedse Luleå, waar
de staalfabriek van SSAB staat. ECN en zijn
Zweedse tegenhanger Swerea Mefos bouwen

op diepe aardwarmte, zullen ze CO2 ergens

anders vandaan moeten halen. Er bestaat al
een transportleiding voor CO2 (Ocap, red.) dus

de infrastructuur is geen probleem. De zin en
onzin van de inzet van afgevangen CO2 voor

een testopstelling die hoogovengas van de

de productie van brandstoffen of chemicaliën

fabriek krijgt op een schaal van veertien ton

wordt ook bekeken. Ook daarvoor kunnen we

CO2 per dag.

aansluiting zoeken met de andere TKI’s.’
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SYSTEEMINTEGRATIE

GAAT OVER GRENZEN TKI’S HEEN

In de energietransitie botsen oude energiesystemen met de
nieuwe en moeten nieuwe systemen met elkaar interacteren.
Behalve dat energiesystemen fundamenteel veranderen,
kantelt ook op sommige plekken de energiewaardeketen.
Het programma systeemintegratie zoekt naar mogelijkheden
om de conversie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De energievoorziening wordt de komende
jaren op zijn kop gezet. Waar de fossiele ener-

Integraal

De keten wordt ook veel langer. Knigge: ‘We

giebronnen centraal georganiseerd waren en

beperken ons niet tot de Topsector Energie,

als commodity werden geleverd, is de wereld

maar kijken ook naar de rol van agri en food,

van duurzame energie juist voor een belangrijk

hightech, chemie, logistiek en water in het

deel gebaseerd op kleinschaligere, decentrale

energiesysteem. Zo zou het zonde zijn om de

oplossingen die zeer divers en lokaal zijn. Daar

gasinfrastructuur af te schrijven terwijl je deze

komt bij dat organisaties in de gas-, olie-,

wellicht nodig hebt voor het transport en de

en elektriciteitswereld tot dusver gescheiden

opslag van groen gas of waterstofgas.

georganiseerd zijn geweest. En dat terwijl

De basis van dat gas kan van de landbouw

waarbij burgers en bedrijven zelf energie gaan

communicatie, samenwerking en systeemin-

komen, terwijl de chemie en de logistieke

opwekken en verhandelen. Dit leidt tot nieuwe

tegratie juist nodig zijn om de beschikbaarheid

sector dat gas kan gebruiken voor het

marktpartijen met andere businessmodellen.

van duurzame energie te kunnen waarborgen.

verduurzamen van zijn processen.’

Om dat in goede banen te leiden is nieuwe of

Back casten

Toekomstbeeld

al een lijst samengesteld met knelpunten in de

Niet alleen fysieke kapitaalgoederen staan

huidige wet- en regelgeving. Veel gemeentelijke

toekomst en belemmeringen weg te nemen,

ter discussie, ook economische modellen,

of provinciale verordeningen zitten elkaar in de

is het programma Systeemintegratie aan de

marktcondities en wet- en regelgeving zullen

weg of zijn geënt op het oude energiesysteem.

Topsector energie toegevoegd. ‘Naast de

moeten worden aangepast op de nieuwe

Ook nationale wetgeving botst nog wel eens

veranderingen die we op korte termijn zien

werkelijkheid. ‘We willen geen keuze maken

met de Europese. Het programma ‘Ruimte in

gebeuren, kijkt systeemintegratie ook naar de

tussen verschillende duurzame oplossingen,

regels’ is speciaal opgezet om dit soort tegen-

systeemveranderingen op lange termijn, zegt

maar wel in kaart brengen tussen welke opties

strijdigheden te benoemen en weg te nemen.’

programmamanager Joris Knigge. ‘Het doel

valt te kiezen’, zegt Knigge. ‘Er zijn heel wat

Bottom up

Nu al ontstaan er bottom up bewegingen

andere wet- en regelgeving nodig. We hebben
Om zicht te krijgen op het systeem van de

voor 2050 is 80 tot 95 procent CO2-reductie,

studies uitgevoerd naar de energievoorziening

wat voornamelijk moet worden gehaald door

voor de toekomst. Het is lastig om daar een

de inzet van duurzame en hernieuwbare

uniform toekomstbeeld uit te genereren.

van de successen van buurlanden van

energie. Daarvoor moeten we back casten

Toch zijn er wel degelijk zaken aan te wijzen

Nederland met een groter aandeel duurzame

en kijken welke acties er nu moeten worden

waar je nu al op kunt sturen. Zo is duidelijk

energie. ‘De basis voor dat succes is heel

ondernomen om dat mogelijk te maken.

dat de rol van energiebedrijven die zich enkel

divers en mede afhankelijk van natuurlijke

Zo kijken we hoe we nieuwe waardeketens

richten op levering van het product energie

omstandigheden of het politieke klimaat,

kunnen inpassen in het huidige energieland-

gaat veranderen waarbij de dienstverlening

maar op systeemniveau kunnen we er zeker

schap of de huidige energie infrastructuur.’

veel belangrijker wordt.’

van leren’, besluit Knigge.
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Leren van anderen

Het platform onderzocht ook de achtergrond
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Een upcycling installatie is
interessant voor elk bedrijf
dat over organische
reststromen beschikt

Champost heet de grond waarop champignons groeien.
Vroeger werd die grondverbeteraar bij agrariërs afgezet.
Nu dat steeds moeilijker is, heeft champignonkwekerij
Van den Boomen uit Gemert (Br.) een innovatieve installatie
ontwikkeld. ‘We drogen de champost, benutten de warmte
en zetten het vrijkomende veen in de potgrondsector af’,
zegt ondernemer Pieter van den Boomen.

18 INNOVATIE IN ENERGIE

bijdrage uit het TKI-BBE innovatieprogramma

werd, voerde Van den Boomen wekelijks wel

een drooginstallatie van 1500 m2, het huidige

350 ton champost naar agrariërs af. Door het

Upcycling Gemert.

besluit letten ze echter veel sterker op het

De installatie bestaat uit drie afgesloten

gehalte aan stikstof en fosfaten en nemen

tunnels waarin de champost ligt en lucht

steeds minder agrariërs champost af.

doorheen wordt geblazen. De champost

Het familiebedrijf moest naar andere wegen

warmt binnen 24 uur tot zo’n zeventig graden

zoeken. Daarvoor maakten ze gebruik van

Celsius op. Zodra de lucht veertig graden is,

TKI-BBE innovatieprogramma, zonder

wordt deze door een warmtewisselaar naar de

overigens SDE+ subsidie aan te vragen.

kwekerij gestuurd. Er moet altijd één tunnel in

‘We willen niet afhankelijk zijn van veranderen-

bedrijf zijn. De tunnels worden daarom op

de subsidieregelingen’, zegt hij. Het tekent het

verschillende tijden gevuld zodat Van den

bedrijf dat met hun innovatieve aanpak en

Boomen volcontinu, 365 dagen per jaar,

nieuwe drooginstallatie de topsectoren

de warmte voor hun kwekerij kan aftappen.

energie, tuinbouw en agri & food samenbrengt.

Daarmee bespaart het bedrijf jaarlijks een
kwart miljoen kuub aardgas. Volgend jaar

Reduceren & opwekken

levert de installatie zelfs geld op, want dan

Van den Boomen pakt de draad op: ‘transport

wordt een gedeelte van de overtollige warmte

werd een steeds grotere kostenpost, tot een

aan de naastliggende aspergeteler geleverd.

kwart miljoen euro per jaar. Hoe kunnen we de
vracht reduceren? Mijn oom Henk sloeg aan
het experimenteren. Champost bestaat voor
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Legio mogelijkheden

Volgens Van den Boomen herbergt de

zeventig procent uit water. Door er lucht

installatie legio mogelijkheden, niet alleen voor

doorheen te laten stromen, dikken we

mogelijke warmtelevering aan nieuwbouw-

champost met dertig procent in en scheiden

wijken of het drogen van producten maar ook

dat van het veen. Dat veen gaat vervolgens

voor verwerking in biomassacentrales. ‘Dan

naar de potgrondsector.’

haal je een tweede keer warmte uit hetzelfde
product’, zegt hij. ‘We voeren daarmee

Foto: Bart van Overbeeke

UPCYLING
GEMERT:
WARMTE
VAN
CHAMPOST
GEBRUIKEN

Voordat het meststoffenbesluit van kracht

Minder transportkosten en nieuwe afzetmoge-

proeven uit. Nu is onze champost daar nog te

lijkheden bleken echter niet de enige voordelen

nat voor.’ Een ding weet Van den Boomen

te zijn. Tijdens het proces komt immers ook

echter zeker: elk organisch product is geschikt

warmte vrij. Dat zou goed kunnen worden

om er water uit te halen. ‘Dat kan bij agrariërs

gebruikt voor de kwekerij zelf. Na jarenlange

zijn maar ook bij tuinders, supermarkten of

testen in een zeecontainer en het winnen van

kassen. En het milieu vaart er wel bij: minder

diverse prijzen, durfde Van den Boomen vorige

transport en CO2 uitstoot, vervanging van

herfst de sprong aan. Naast de kwekerij
bouwde de familie toen met eigen geld en een

aardgas en hoogwaardige producten die
kunstmest vervangen’, besluit hij.
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Met Roofclix behoren stroomverslindende airco’s
en hoge stookkosten tot het verleden

SCHERPERE FOCUS
VERGROOT KANSEN
KLIMAATTEGEL

Tegenwoordig wordt energiezuinig gebouwd

tussen dak en systeem ontstaat. Omdat het

systeem later weer inzetbaar. De investering

maar in Nederland staan wel 500 keer meer

aan de dakranden open blijft, komt er een klei-

verdient zich binnen vier jaar terug. Omdat de

oude als nieuwe gebouwen. Juist daar valt de

ne, constante luchtstroom in de spouwruimte.’

tegels UV-straling tegenhouden en de warmte-

nodige energiebesparing en klimaatwinst te be-

En dan wordt het interessant. Volgens natuur-

stretch van het bitumen kleiner wordt, gaat de

halen. ‘In veel klaslokalen is het in de zomer niet

kundige processen verandert zonne-instraling

bestaande daklaag veel langer mee.’

te harden terwijl ‘s winters een extra trui geen

later in warmte. Daarom loopt de temperatuur

overbodige luxe is’, vertelt Van Ulden. ‘Door de

’s zomers op platte daken ook zo hoog op.

zon kan de temperatuur op platte daken tot wel

Van Ulden: ‘Omdat de tegels wit zijn, reflec-

80 ºC oplopen terwijl ’s winters veel warmte

teren ze ruim driekwart van die instraling. Het

niek is één, een succesvolle marktintroductie

verloren gaat. Een airco kost kapitalen aan

resterende deel dat in warmte wordt omgezet,

is een totaal ander verhaal. InnovatieLink heeft

stroom en een ingrijpende dakisolatie is meestal

voert het systeem naar buiten af. Het resultaat

SDS begeleid met ervaren ondernemers. ‘Steun

duur en omslachtig.’

is dat een plat dak vrijwel dezelfde tempera-

van mensen die jouw uitdagingen begrijpen en

tuur als de schaduw krijgt. In de winter vindt

enthousiast helpen om oplossingen te zoeken,

Focus

Het ontwikkelen van een geheel nieuwe tech-

Om het verblijf in gebouwen met platte daken comfortabeler te maken, heeft Sustainable

Straling reflecteren

het omgekeerde plaats: warmte komt in de

is van grote waarde’, verzekert Van Ulden.

Durable Systems (SDS) een witte daktegel ontwikkeld. Deze zon reflecterende tegel, de

SDS is daarom op zoek gegaan naar een duur-

spouw terecht die het door de koude buiten-

InnovatieLink adviseerde om de voordelen

zame, eenvoudige en betaalbare oplossing die

lucht nauwelijks kan afvoeren. Daardoor stijgt

van Roofclix te onderstrepen in plaats van de

Roofclix, zorgt voor een aangenaam en gezonder binnenklimaat. Belangrijk voor succesvolle

het probleem bij de bron aanpakt. Het werd de

de temperatuur op het dak en komt het dichter

technische uitleg. We hebben gekozen voor

opschaling is focus. Overal staan immers oude gebouwen. ‘De verleiding is groot om al die

Roofclix. Dankzij de tegels is er geen warmte-

bij de binnentemperatuur van het gebouw te

scherpere focus op scholen. Leg uit hoe het

ontwikkeling op het dak meer. Hoe het systeem

liggen.’

binnenklimaat verbetert en leerlingen beter gaan

markten te willen bedienen maar dat werkt niet’, zegt Arjen van Ulden van SDS. Dankzij

werkt? Van Ulden legt uit: ‘Roofclix bestaat uit

InnovatieLink kon SDS scherpere keuzes maken.

bindingsstukken aan elkaar worden geklikt.
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kunststof tegels die als een legpuzzel met ver-

presteren in een gezondere omgeving. Focus
Bijkomende voordelen

helpt om anderen over de streep te trekken,

Volgens Van Ulden heeft het systeem bijko-

extra financiering te organiseren, Roofclix te

Die verbindingsstukken staan op een voetje.

mende voordelen. ‘Doordat de tegels gemak-

verbeteren en vervolgens verder in de markt uit

Dat voetje zorgt ervoor dat er een spouwruimte

kelijk uit elkaar kunnen worden gehaald, is het

te rollen.’
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NAAR EEN

WATERSTOFECONOMIE
Al decennia is het de grote belofte: waterstof als schone energiedrager (er komt enkel wat
water en zuurstof bij omzetting vrij) Nu lijkt het erop dat waterstof ook gaat bijdragen aan de
energietransitie. ‘We staan aan het begin van de innovatiecurve. In de toekomst hebben we
het hoe dan ook nodig om de klimaatdoelen te halen’, zegt Mariëtte van Empel, voorzitter
van het waterstofplatform.

TOPSECTOREN WERKEN
GRENSVERLEGGEND SAMEN
Onze energietransitie via individuele bedrijven in het buitenland

Reisagenda

laten landen werkt niet. Slimme samenwerking wel, bij voor-

Soms gaan de activiteiten samen. Neem de

keur met andere topsectoren (als water, hightech, creatief en

reisagenda van bewindslieden waarbij altijd
een delegatie uit het bedrijfsleven wordt

logistiek) waardoor vermarkting van kennis en producten

meegestuurd. ‘Bij een staatsbezoek aan China

succesvol kan worden. ‘Voor missies tuigen we consortia op

‘Green Dragon Lake’, een enorme wijk in

hebben we bijvoorbeeld onze plannen voor
Peking, gelanceerd’, zegt hij. ‘Als die wijk op

Het waterstofplatform is een samenwerkings-

Zonder dat slagen we er niet in om binnen drie

vervolgt ze. ‘Naar dat laatste voeren AKZO en

die een integrale aanpak van de specifieke buitenlandse pro-

verband van ondernemingen, uiteenlopend

jaar tweeduizend personenauto’s, honderd OV

de Gasunie momenteel onderzoek uit. Ook

strategie, tot een voorbeeld van duurzame

van automotivefabrikanten als Toyota en VDL

bussen en twintig trucks te laten rijden. Daarin

liggen er kansen voor lokaal gebruik: de auto

blematiek voorstaan’, zegt Marcel Werther, bij de Topsector

tot bedrijven als Shell, Gasunie, AKZO, maar

worden we ondersteund door het EU program-

als ‘powerplant’. TU Delft speelt hier wereldwijd

In deze strategie komen energie, water-

ook RAI en de branchevereniging NWBA. Een

ma FCHJU (Fuel Cell Hydrogen Joint Underta-

een leidende rol.’

Energie belast met de Internationale Export en Kennisagenda.

belangrijke ‘founding father’ van het platform is

king) waar ruim 660 miljoen euro stimulerings-

het ministerie van I&M.

geld in zit. Medio februari zijn twee OV bussen

Het platform richt zich op drie sporen: zero-

stadsontwikkeling voor China uitgroeien.
management, logistiek, food en de creatieve

Drie activiteiten waarmee Nederland haar

bijzonder ook, zegt geen buitenlander iets’,

Grondstof voor de industrie

aanpak van de energietransitie in het buiten-

zegt hij. ‘Maar als we daar een nieuw soort

‘De industrie ziet toekomst in duurzame wa-

land op de kaart heeft gezet, zijn de deelname

riolering aan toevoegen met zuivering van

van het land rijden er nu acht’, vertelt Mariëtte

terstof als vervanger van fossiele brandstoffen.

aan beurzen zoals de WETEX in Dubai, het

brak water, en duurzame scheidingstechnolo-

over deze route.

In de chemie willen we ammoniak uit aardgas

aansluiten bij de strategische reisagenda en

gie voor polymeren combineren met zonne-

menten als de Hannover Messe nemen

in Groningen met waterstof uitgerust, in de rest
Duurzaam vervoer

de schop gaat kan het, dankzij onze integrale

sector samen.’
Cleantech gids

Tijdens komende handelsmissies en evene-

vervangen. TKI gas heeft al aangehaakt. De

het exporteren van het ‘sustainable urban

panelen die de benodigde energie opwekken,

delegaties binnenkort de gloednieuwe ‘Holland

Buffer

route naar elektrificatie van onze samenleving,

delta’ (SUD) concept. In dat laatste komt de

kan het plotseling wel interessant worden

Cleantech guide’ mee. ‘Daarin presenteert een

Een tweede spoor is waterstof als buffer en

via P2G (power to gas) en opslag van wind-

integrale aanpak nog wel het beste naar voren.

voor buitenlandse partijen, banken en

keur aan duurzame MKB bedrijven zich aan

zo’n twintig tankstations voor waterstof te reali-

grootschalige opslag van bronnen als zon en

stroom, ligt op de lange termijn open. Daarbij

overheden. Met dat SUD concept kunnen

buitenlandse partijen. Door samen op te

seren (nu twee. red.). Eind 2018 hopen we ten

wind. ‘We kunnen waterstof tot enkele procen-

zoeken we aansluiting met Duitsland, Japan en

we beter deuren openen in Tokyo, Singapore,

trekken, bieden we meerwaarde en rollen we

minste 10 tankstations te hebben, afhankelijk

ten bijmengen in het aardgasnet of opslaan, bij-

Californië’, rondt Mariëtte van Empel af.

New York en Nairobi.’

onze kennis van de energietransitie uit’, besluit

van het aanbod van voertuigen.

voorbeeld in lege zoutcavernes en gasvelden’,

emissie vervoer, als buffer voor duurzame
energiebronnen en als grondstof voor de
industrie. ‘We hebben de ambitie om in 2020
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Duurzame delta

De secretaris licht toe aan de hand van een
voorbeeld. ‘Een innovatie in putdeksels, hoe

de secretaris.
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Een van de producten die IOI Loders Croklaan

De grootste uitdaging was dat aceton een

raffineert is Shea olie, een product dat verge-

oplosmiddel is en dus ook veel kunststoffen

lijkbaar is met cacaoboter. Het bedrijf gebruikt

oplost. Desondanks wist SolSep een speciaal

het oplosmiddel aceton om de harde en zachte

soort polymeer te ontwikkelen dat bestand is

fracties van de olie van elkaar te scheiden.

tegen het agressieve aceton. Petrus Cuperus

Hierna dient de aceton teruggewonnen te

van SolSep: ‘Het voordeel van polymere

worden uit de olie. Dit terugwinnen gebeurt via

membranen is dat ze eenvoudiger en goed-

destillatie, een zeer energie-intensief proces.

koper te produceren zijn. Dit maakt ze zeer
geschikt voor toepassingen waar grote

Samenwerking

volumes moeten worden gescheiden, als bij

Groep manager process engineering
Erik Schweitzer van IOI Loders Croklaan had
al eerder het plan opgevat om alternatieven te
zoeken voor destillatie. Onderzoek naar nieuwe

IOI Loders Croklaan.’
Keramische membranen

Bouwer Vito vond een alternatieve oplossing in

scheidingstechnieken stond destijds nog in de

de toepassing van gemodificeerde keramische

kinderschoenen. ‘We nemen onze maatschap-

membranen, die de eigenschap hebben tegen

pelijke verantwoordelijkheid zeer serieus’, zegt

agressieve stoffen en hoge temperaturen

hij. ‘Het ontbrak ons echter aan tijd, geld en

bestand te zijn. De keramische membranen

mankracht om de nodige stappen te zetten.

hebben echter één nadeel: ze zijn relatief duur,

Dat veranderde toen we onderdeel werden van

waardoor ze tot nu toe voornamelijk ingezet

het EEMBAR Consortium. ISPT coördineert het

worden voor nichetoepassingen.

project en SoISep en het Belgische Vito brengen hun expertise rond membraantechnologie
in. Tot slot vonden we de nodige mankracht bij
de Hogeschool Rotterdam.’

Robuuste kunststofmembranen

De betrokkenheid van Vito bij het project gaat
echter verder dan het ontwerpen en testen

LEES
MEER

SCHEIDINGSTECHNOLOGIE

Olivier Middendorp Fotografie in opdracht van TKI Energie & Industrie

van deze membranen. ‘We hebben heel wat
Scheiden

applicatie-ervaring, vooral op het gebied van

De oplossingsrichting werd gezocht in mem-

membraanscheidingen in organische oplos-

braanscheiding waarbij het olie/aceton mengsel

middelen. Bovendien beschikken we over een

onder druk door speciaal daartoe ontworpen

uitgebreid park van testkringlopen, waaronder

nanofilters wordt gescheiden. De olie blijft achter

de unieke mobiele pilot unit die in EEMBAR

terwijl het aceton door het membraan permeëert.

gebruikt wordt voor on-site demonstratie bij

Op die manier kan vijftig procent van de aceton

IOI Loders Croklaan’, zegt onderzoeker Pieter

worden afgescheiden. De andere helft wordt

Vandezande van Vito. ‘We hebben de kunst-

alsnog via destillatie verwijderd.

stofmembranen van SolSep reeds veelvuldig
getest in andere solventomgevingen.
Het materiaal is vrij uniek, maar de techniek

MAAKT EETBARE OLIEPRODUCTIE
ENERGIEZUINIGER

moet werken in oplosmiddelen en dat maakt
het testen ervan redelijk complex.’
Leerzaam

Hogeschool Rotterdam voerde veel van de
testen uit die volgens Hogeschool docent
Urjan Jacobs vaak neerkwamen op ‘het

voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende TKI’s. Door de
inzet van membraantechnologie, veel toegepast in de watersector, gaat voedingsmiddelenproducent IOI Loders Croklaan jaarlijks een hoeveelheid energie besparen die vergelijkbaar is
met de consumptie van honderd huishoudens.
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Olivier Middendorp Fotografie in opdracht van TKI Energie & Industrie

Het EEMBAR-project (Energy Efficient Membrane Based Acetone Recovery) is een sprekend

draaien aan de knoppen’. In de basis zijn er
drie variabelen die het proces beïnvloeden:
stroomsnelheid, temperatuur en druk. Onze
studenten onderzochten welke combinatie
tot de beste prestatie leidde. Dit is niet alleen
interessant voor het onderzoek, maar ook zeer
leerzaam voor de studenten’, rondt hij af.
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WE MOETEN HARDER WERKEN AAN

KLIMAATMITIGATIE
Hoewel de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd is
afgenomen, moet ook Nederland nog harder werken aan
klimaatmitigatie (acties ter vermindering van CO2 emissies)

als we in 2050 80-95 procent broeikasgasemissies willen

reduceren. ‘Als bijvoorbeeld het wetsvoorstel tot een klimaat-

PIETER BOOT

SECTORHOOFD LUCHT, KLIMAAT & ENERGIE PBL

wet, kan dat een speerpuntfunctie vervullen’, zegt Pieter Boot.
Boot leidt al zes jaar de sector ‘klimaat, lucht,

door bio-CCS, oftewel biomassaverbranding

& energie’ bij het PBL(Planbureau voor de

waarbij we CO2 eerst afvangen en vervolgens

Wat zijn de knelpunten?

‘Elke sector vereist een specifieke aanpak. In de

Leefomgeving). PBL houdt zich niet bezig met

opslaan onder de grond. Biomassa kent

industrie, internationaal georiënteerd, kan veel

de natuurwetenschappelijke kant van het

neutrale emissies terwijl we met CCS de

maar deze heeft natuurlijk met haar concurren-

klimaatsysteem en zijdelings met adaptatie

CO2-uitstoot verminderen.’

tiepositie te maken. In de gebouwde omgeving

Hoe vertaalt dat koolstofbudget zich

en mobiliteit is sterk afhankelijk van EU beleid.

(de gevolgen van klimaatverandering). ‘Het
eerste doet het KNMI, het tweede doen we een

kunnen we makkelijker eigen accenten leggen

naar het recente wetsvoorstel voor een

Om op dat laatste in te zoomen: wanneer de

achter staan?

praktijk worden nageleefd, volgt schonere

‘Eind 2016 heeft PBL laten zien hoe je op

mobiliteit - waarin Nederland voorop loopt -

omgaan met het koolstofbudget heeft immers

basis van bepaalde rechtvaardigheidscriteria

bijna vanzelf. Maar zelfs als de hele stad vol

het meeste invloed op klimaatverandering’,

het mondiale koolstofbudget naar de Neder-

staat met elektrisch auto’s, dienen we die

zo bakent hij af.

landse situatie kunt vertalen. De Nationale

natuurlijk wel leefbaar te houden.’

beetje. Instituten als Deltares kijken nog meer
naar zaken als zeespiegelstijging en water. PBL
analyseert vooral hoe we tot reductie van
broeikasgassen kunnen komen. Hoe we

klimaatwet waar nu vijf politieke partijen

CO2 normen echt goed zijn geregeld en in de

Energieverkenning laat zien dat we inzake de
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Hoeveel ruimte hebben we om dat

doelstelling voor hernieuwbare energie in

takkoord van Parijs (anderhalf tot ruim

op 12,7 procent, die voor 2023 van

halverwege deze eeuw. red.) te houden?

Welke beleidsinstrumenten moeten we

budget binnen de perken van het klimaa-

2020 van veertien procent nog blijven steken

onder twee graden temperatuurstijging

16 procent hernieuwbaar komt wel in zicht

samenhang moeten bekijken. Als steden of

door de bouw van grootschalige windmolen-

gemeenten willen overstappen op een aardgas-

‘Weinig. Volgens diverse berekeningen

parken op zee. Met energiebesparing moeten

vrije wijk, zal de prijs voor energie vergelijkbaar

kunnen we deze eeuw dan wereldwijd

we nog een grote slag maken. Een klimaat-

met de oude situatie moeten blijven. Burgers

maximaal duizend miljard ton CO2 uitstoten.

wet, analoog aan die in Frankrijk of het VK,

gaan niet kiezen voor duurzame apparaten (als

Dat lijkt veel maar de emissies in India nemen

kan een speerfunctie vervullen. Kort gezegd

warmtepompen) en duurzame bronnen (zoals

toe terwijl kolencentrales in China de komen-

komt het erop neer dat, onafhankelijk van

groen gas) wanneer die aanzienlijk duurder zijn.

de twintig jaar nog wel blijven draaien. Het

welke coalitie het beleid bepaalt, juridisch

Het belastingstelsel zal verder moeten verschui-

gaat dan vooral om sterke reductie van de

wordt vastgelegd welke maatregelen we

ven van belasting op arbeid naar die op energie,

jaarlijkse emissies, maar wellicht helpen

moeten nemen om aan de klimaatdoelstellin-

anders krijgen we energiebesparing in de

uiteindelijk ook negatieve emissies. Dat kan

gen (lees: CO2 reductie) te voldoen.’

gebouwde omgeving niet van de grond.’

gebruiken?

‘Cruciaal is dat we de instrumenten altijd in
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LECTORENPLATFORMS:

DOCENTEN ‘UP-TO-DATE’ HOUDEN

HUMAN
CAPITAL
AGENDA

Niet alleen technologische ontwikkelingen gaan snel, ook de energiemarkt
verandert in hoog tempo. Samen met de TU Delft, de CoE’s en de sector
heeft HCA het plan ‘Teacher’s Learning in Energy’ gelanceerd. Daarmee
kunnen docenten zichzelf ‘up-to-date’ houden en ontwikkelingen beter doorvertalen naar hun curricula. Hun activiteiten worden verbonden met de drie
lectorenplatforms Urban Energy, Systeemintegratie en Biobased Economy
die nauw samenwerken met de Topsector Energie.

LEES
MEER

HAN:

VERBINDT EN VERNIEUWT
ENERGIEONDERWIJS
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft ‘schwung’ aan
onderwijsvernieuwing gegeven. De vier studierichtingen voor energie werken
veel nauwer met het bedrijfsleven samen, bijvoorbeeld binnen het
Expertisecentrum Duurzame Elektrische Energie (SEECE). Ook besteedt
HAN grote aandacht aan modulair maatwerk en flexibel leren.
De instroom van onder andere deeltijdstudenten is daardoor sterk
toegenomen.

‘TALENTONTWIKKELING EN
EEN LEVEN LANG LEREN
IS NOODZAKELIJK’

LEES
MEER

CAREER:

MEER VAKMENSEN VOOR WINDENERGIE
Het aantal banen moet van 4000 naar het driedubbele groeien in 2020. Het
CAREER programma (Coordination, Applied Research, Expertise, Education and
skilled Resources) jaagt aan en verbindt onderzoek en opleiding aan deze jonge
sector. Het is een triple helix programma met Siemens, NWEA, Hogescholen,
ROC’s, provincies, de TKI Wind op Zee en andere belanghebbenden als partner.

LEES
MEER

Sinds 2011 verbindt HCA actief het beroeps-

Arbeidsmarktonderzoek uit 2016 laat zien dat

Wagner. Herder vult aan: ‘Jonge talenten zijn

onderwijs en het bedrijfsleven. De behoefte

duurzame energie banen schept. Wat moeilijk

hard nodig als ambassadeur voor de energie-

Hoe zorgt de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie voor goed opgeleide

was vooral de verbinding van het beroepson-

valt in te schatten, is welke energietechnolo-

transitie richting leerlingen in het voortgezet

technici die in 2020 volgens het Energieakkoord invulling moeten geven aan 100.000 fte ba-

derwijs (mbo en hbo) met de energiesector,

gieën succesvol worden. ‘Door toenemende

onderwijs, medestudenten en bedrijven.

het onderzoek en de innovaties te maken.

digitalisering hebben jongeren en werkende

Zij hebben een andere mindset die zaken in

Universiteiten hadden die link al. ‘De transitie

steeds meer digitale beroepsvaardigheden

beweging kunnen brengen.’

vereist continu inhoudelijke vernieuwing van

HCA in portefeuille) gaan daarover in gesprek. ‘Talentontwikkeling en een leven lang leren is

nodig, maar het energiesysteem is zo in be-

beroepen’, zegt Wagner. ‘Inmiddels zijn lecto-

weging dat het lastig valt in te schatten waar

Wagner vat samen: ‘De HCA is bij uitstek een

cruciaal’, stellen beiden.

renplatforms en Centres of Expertise binnen

behoefte aan is over drie tot zes jaar. Ook zien

netwerkconcept: het werkt vanuit een agende-

het HBO opgericht en Centra voor Innovatief

we steeds meer vraag naar economische en

rende, aanjagende en faciliterende rol met alle

Vakmanschap binnen het MBO. Die zorgen

bestuurskundige kennis en vaardigheden in de

relevante partijen en andere topsectoren

voor onderwijs dat meebeweegt op actuele

nieuwe energiemarkt’, geeft Herder aan.

samen. Wij gaan voor het meer en beter scholen

nen? Marsha Wagner (programma-manager HCA) en Paulien Herder (lid van het topteam met

energievraagstukken uit het bedrijfsleven.
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van jongeren en werkenden en we werken zo

In aanvulling hierop hebben wij het nationale

‘Om toptalenten en ambassadeurs te werven,

programma ‘Teacher’s learning in energy’

is het beursprogramma ‘Community of Energy

samen met negen hogescholen opgezet.

Top Talents’ geïnitieerd dat we samen met

Dat willen we ook voor het MBO doen.’

bedrijven hebben ontwikkeld’, verduidelijkt

als hefboom voor de energietransitie’.
www.topsectorenergie.nl/hca
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MARTINE VERWEIJ

PROGRAMMAMANAGER

BUURTTRANSFORMATOR
Een van de twintig projecten die MVI-E sinds 2013 heeft uitgevoerd, is de

‘WE MOETEN OOK

SOCIAAL VERBINDEN’

Buurttransformator. Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven zette dat
instrument in toen ze woningen wilde verduurzamen. Op het moment dat
de Aireywijk op de schop moest, ging ze, ondersteund door TU Eindhoven
en onderzoeksbureau Duneworks, om tafel met haar huurders. Bang voor
huurverhoging zagen die zo’n duurzame renovatie eerst niet zitten. Ze vonden
comfort en veiligheid belangrijker. Door simpele keuzepakketten op basis van
deze gesprekken heeft 60% van de huurders uit eigen beweging duurzame
maatregelen doorgevoerd. Zo kon Woonbedrijf de woningen tot energielabel
B renoveren. Nu ontwikkelt Duneworks de Buurttransformator voor andere

NORTH SEA ENERGY LAB

Het MVI-E programma (Maatschappelijk

op ons leven heeft gekregen. Het ontsluit

nisch-economische opgave. Het gaat ook over

Verantwoord Innoveren-Energie) reikt daartoe

applicaties met een scala sociale toepassin-

De Noordzee is een complex ecosysteem waaraan het Rijk een nieuwe functie

ruimte, over eigenaarschap, spelregels en

instrumenten en inzichten aan. Doel is dat we

gen. We delen inzichten via sociale media en

wil toevoegen: het opwekken van duurzame energie terwijl de productie en

manieren van organiseren. Vergeten we dit

energie-innovatie leren zien als de wisselwer-

ons gedrag verandert. Als reactie ontstaan

infrastructuur van fossiele energiebronnen langzamerhand wordt afgebouwd.

dan vallen doelstellingen op dorre grond en

king tussen technologie, gebruikers en de con-

nieuwe spelregels in klaslokaal of treincoupé.

Om draagvlak en enthousiasme voor maatschappelijke innovatie te scheppen,

dragen geen vrucht. Verbinding met bedrijven

text en dat we daar vervolgens ook op sturen.

MVI-E stimuleert een zelfde integrale kijk op

zet MVI-E sinds eind vorig jaar een social lab proces in. Binnen dit proces is

innovatie. Sociale innovatie, in wisselwerking

ruimte voor zowel reflectie als voor gezamenlijke experimenten die minder

Zonder dat kunnen we noodzakelijke inno-

Neem bijvoorbeeld de smart phone, een

met technologieontwikkeling. Want dan komt

voor de hand liggen.

vaties moeilijker of helemaal niet realiseren.

hoogtechnologisch apparaat dat grote invloed

innovatie echt los!’
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MEER

corporaties om, samen met de bewoners, tot duurzame verbetering te komen.

‘De energietransitie is niet alleen een tech-

en burgers is voorwaarde, op alle niveaus.

LEES

LEES
MEER
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AMBITIES
TOPSECTOR ENERGIE
In het kader van de energiedialoog heeft de Topsector Energie een advies uitgebracht over de
innovatie-opgaven die de ambitieuze energietransitie kunnen ondersteunen. Deze paper
benadrukt wat er nodig is om de energietransitie te doen slagen en meer specifiek wat er op
het terrein van innovatie nodig is. De bijlage bij de paper biedt een groot aantal voorbeelden van
innovaties die sowieso nodig zijn om op te pakken. Bij een ambitieuze doelstelling hoort een
intensivering van de innovatieopgave en daarbij horen middelen. De vertaling van de energieinnovatieambitie in benodigde middelen treft u op pagina 34 en 35.

Meerjarig consistent beleid en een hoge

behoefte aan meerjarige financiële zekerheid

hergebruik van koolstof, duurzame waterstof-

CO2-prijs zijn randvoorwaarden om de

voor grote programma’s, we moeten de

productie en restwarmtebenutting.

energietransitie te doen slagen en bedrijven,

verbindingen nationaal en internationaal

kennisinstellingen en overheden te laten

versterken, opleiden voor de skills van morgen

De verduurzaming van de mobiliteit vraagt een

investeren in de innovaties die daarvoor nodig

en pogen de carbon footprint per product en

mix van elektrisch- en waterstofvervoer,

zijn. Rond innovatie moet zowel oog zijn voor

dienst beter zichtbaar te maken. Dat vergt ook

biobrandstoffen (met name biokerosine) en

de korte als de lange termijn, gaat het niet

meer financiële middelen van bedrijven en

(bio)LNG voor de scheepvaart. Naast deze

alleen om technologie maar ook om sociale,

overheden.

onderwerpen is het van groot belang dat ook

economische en systeeminnovaties en is
samenwerking met andere sectoren, andere
landen en regionale initiatieven cruciaal. Inzet

fundamenteel nieuwe technologieën een kans
Versterk wat er al goed gaat en vul aan,

krijgen, zoals energiedragers uit directe

waar dit nog onvoldoende is

fotosynthese en dat innovaties in andere

Verduurzaming vergt meer duurzame elektrici-

sectoren blijven plaatsvinden. Zoals de

belang; zowel fundamenteel nieuwe technie-

teit en een voldoende flexibel systeem van

ontwikkeling van fotonica voor energiebespa-

ken als het slimmer, mooier en goedkoper

vraag en aanbod; daarom is inzet op wind- en

ring in onze ICT of de ontwikkeling van de Kas

maken van bestaande technologie hebben

zonne-energie belangrijk en zijn demand

als duurzame energiebron. Van de Topsector

we nodig.

management, conversie van elektriciteit en

Energie mag worden verwacht dat we ervoor

opslag absoluut noodzakelijke onderwerpen

zorgen dat alle kennis en kunde uit binnen- en

om verder op te innoveren.

buiten- land wordt aangesproken en georgani-

op alle Technology Readiness Levels is van

De Topsector wil daar graag een rol in spelen
en met de innovaties aansluiten op de
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seerd, om de innovaties voor de energietransi-

transitiepaden per energiefunctie (lage

Energie-efficiency en elektrificatie van de

temperatuurwarmte, hoge temperatuur-

warmtevraag in de gebouwde omgeving en

warmte, kracht & licht en vervoer & mobiliteit).

industrie zijn hard nodig. Innovatieprogram-

De volledige position paper is te vinden op

Daartoe is het nodig het bestaande instrumen-

ma’s hiervoor moeten gericht worden op:

http://topsectorenergie.nl/wp-content/

tarium aan te passen. Er is meer inzet nodig

warmtepompen, isolatietechnieken, nieuwe

uploads/2016/07/Position-Paper-inbreng-Top-

op marktintroductie en demonstratie, er is

scheidingstechnieken in de industrie,

sector-Energie-in-Energiedialoog-2016.pdf

tie te doen slagen.
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TOPSECTOR ENERGIE
DOELEN

GEWENSTE INNOVATIEMIDDELEN

TRL

Fundamenteel

Technology
readiness levels

Research &
Development

Demonstratie

Valorisatie

Energiefuncties

▲

▲
Budget verdeling

14%
16%

2020

100 PJ

energiebesparing in het ﬁnale
gebruik in 2020 ten opzichte
van 2013

2023

4x

In 2020 vier keer meer
economische waarde
energietechnologieketen
t.o.v. 2010

500 miljoen
revolverend fonds

2030

Top tien positie
voor Nederland
in internationale
Clean Tech
ranking in 2030

410M
per jaar

2050

80-95%
CO2-reductie t.o.v.1990

Tenders

DEI 100 mln/j

30 mln/j
200 mln/j

Waterstof
CCUS

200M
100M

10 mln/j CATO 3 + CCU

20M

SBIR / MIT / High Risk

V

PV rendement

Eenmalig 20 mln & 10 mln/j 10 mln/

V

Biofuels

Materialen

TKI toeslag

H

V

30M

30M

10 mln/j

LHVM

10 mln/j

Directe fotosynthese

30M

Deelnames
Leningen
Garanties

Dunne film PV

Demonstraties projecten
NWO

500 mln
Meerjarig fonds

Eenmalig 20 mln & 10 mln/j

Wind op zee

ECN/TNO

100%

TKI toeslag

NWO 30 mln/j

ONDERWERPEN

Tenders &
meerjarige programma’s

10

Specifieke bijdrage

ECN/TNO 30 mln/j
SBIR/MIT 10 mln/j
High risk,
high impact 10mln/

Compacte
warmteopslag

10 mln/j

M

Bio Solar Cells 15 mln/j

LHVM

10 mln/j

LHVM

15 mln/j

L

Smart grid
proeftuinen

20 mln/j

KIA exclusief

60 mln/j

Cross overs

20 mln/j

LV

H Hoge temperatuur warmte; M Mobiliteit; V Verlichting apparaten; L Lage temperaturen wamte
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