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Inleiding
Dit seizoen 2018/2019 stond voor de 
bijeenkomsten in het teken van energie 
opslag, smart grids en warmte. We vatten 
dat hier samen onder de noemer 
energielogistiek, met opslag en transport, 
die mede de locatie van opwekking 
bepaalt voor zowel elektrisch als warmte.  
 
Van de eerste bijeenkomst over 
elektrische opslagsysteem is een vrij 
technische publicatie aan wethouder 
Opdam gepresenteerd. Die studie is 
verder gegaan en intussen er zijn 
gespreken geweest met Liander en de 
Rijksoverheid voor een experiment. 
Gelijkertijd loopt er ook een project voor 
een grootschalige zonne energie waarbij 
we tevens anticiperen op warmte 
opwekking (PVT). Deze projecten hebben 
raakvlakken. Daarom lopen er nu een 
subsidieaanvraag bij de provincie voor de 
batterijen en voor de panelen bij de 
gemeente. We hopen door synergie van 
de twee project op een zo gunstig 
mogelijke business case.  
 
Van de tweede bijeenkomst over smart 
grids zijn alleen de sheets gepubliceerd. 
Daarmee is dat niet minder belangrijk. 
Vanuit de logistiek is bekend dat goede 
informatievoorziening en slim besturen de 
kosten van zowel productie, opslag als 
transport aanzienlijk kan verlagen. Die 
logistieke problematiek is erg relevant. Er 
wordt nu vaak wel erg makkelijk 
gesproken over warmtenetten, waarbij 
men zich vastlegt op vrij hoge 
investeringen voor de lange termijn. 
Informatievoorziening en sturing worden 
steeds beter en decentraal opwekken van 
elektrisch en warmte financieel steeds 
aantrekkelijker.  
 
Deze derde bijeenkomst (18 juni)staat in 
het teken van warmte. Trends laten zien 
dat decentraal werken steeds meer 
mogelijk wordt. Maar decentraal werken 
vraagt ook decentraal investeren. In de 
plaats van financieren van dure 
grootschalige projecten ten behoeve van 

grote bedrijven zal dit nu moeten 
gebeuren bij de woningbezitter. 
Decentraal werken bij de consument mag 
dan voor zowel de burgers als de 
samenleving beter zijn; als je als 
huizenbezitter de middelen voor die 
investering niet hebt houdt het op. Dan 
volgen erg lange termijn investeringen 
door grote bedrijven die wel de 
financiering rond krijgen, met wellicht 
maatschappelijk minder goede 
oplossingen. Heiloo Energie pleit dan ook 
al jaren voor een beter 
financieringssysteem bij de gemeente.  
 
Daarnaast bleken er in een bijeenkomst 
met raadsleden waar Heiloo Energie / 
Duurzaam Heiloo aan mochten geven wat 
hun visie is, dat de beleving rond de 
bestuurlijke en bedrijfskundige 
problematiek soms verschilde. Op basis 
van die ervaringen sluit deze publicatie af 
met drie bijdragen over dat onderwerp. Dit 
na een reactie op de lezing die  Somson 
hield in Heiloo. De opbouw van deze 
publicatie is dan: 

  Samenvatting lezingen 18 juni 
2019, met een overzicht van de 
bijeenkomsten in de inleiding, een 
bijdrage van een 
ervaringsdeskundige, en twee 
mensen die bezig zijn met het 
maken van plannen .  

 Informatie over twee decentrale 
PVT systemen, Triple Solar en 
Solarfreezer (gaf presentatie) 

 Reactie op de lezing van Samson 
gehouden in Heiloo (lezing is te 
downloaden op Duurzaam Heiloo  
of Heiloo Energie voor wie die niet 
bijwoonde of het niet meer paraat 
heeft). 

 De maatschappelijke en 
economische gevolgen van de 
klimaattafels. Drie afzonderlijke 
bijdragen over verschillende 
aspecten. Overgenomen van 
www.h-hofman.nl  
. 

 

  

http://www.h-hofman.nl/
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Inleiding; kiezen voor een optimaal systeem  
Harm Hofman 

 
In het seizoen 2018-2019 is er 
systematisch studie gemaakt van en 
aantal systemen, waarvan de inzichten 
bekend zijn gemaakt op: 

• November Opslag elektrisch 
• April  Smart Grids  
• Juni  warmte 

 

Warmtenetten, geothermie en 
aquawarmte trekken via de klimaattafels 
en de RES veel aandacht. Gezien het 
enorme potentieel van zon en wind, wat 
relatief risicovrij is en echt duurzaam, lijkt 
dat wat kort door de bocht. Dit wordt 
bevestigd door het rapport van Berenschot 
‘Kansen voor zonnewarmte in het hart van 
de energietransitie’ dat vraagt voor een rol 
van zonnewarmte in de RES en 
transitievisies warmte. Berenschot gaat 
echter nog iets teveel uit van 
warmtenetten. Met een goede logistiek lijkt 
het dat die, meestal hoge 
investeringskosten, voor de lange termijn, 
lager kunnen worden.  

Bij warmtenetten is altijd de vraag waar de 
warmte vandaan komt. Dat kan altijd nog 
zijn uit gas, hout of biogas, wat weer 
grondstoffen vraagt van grond dat beter 
voor ander gewassen kan worden 
gebruikt. Denk ook aan transportkosten. 
Voor restwarmte is het de vraag of er geen 
mogelijkheden zijn om hoogwaardiger 
producten uit afval te halen dan energie.  
 

Waarom decentraal 

Elimineren van:  
• Oude centrales 
• Zware kabelnet

Centraal Distributie Decentraal 

Backup centrales
• Aardgas 
• Waterstof

Zwaarder
elektrici-
teitsnet
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lasting
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op zee

Smart 
Grid
met 
Opslag

Probleem zit in:
• Regelgeving 
• Subsidies

 
Fig. 1: Kern is energielogistiek  
 
De kern is dat we het aantal  backup 
centrales voor zowel elektrisch als warmte 
proberen te vermijden. Het gaat dan om 
de logistiek, te weten het optimaliseren 

van opslag, transport en productielocatie 
van zowel elektrisch als warmte (wat deels 
uitwisselbaar is) In principe is de grootste 
uitdaging de gelijktijdigheid van vraag en 
aanbod van energie, waarbij het aanbod 
van zonne energie meestal op andere  
tijden is dan de windenergie. Het gaat dus 
om   

• Dag-nacht (zon) 
• Het weer op verschillende dagen 
• Verschil weer op diverse plaatsen 
• Seizoensverschillen  

Bij dit laatste zit vooral het probleem van 
warmte in de winter.  

Uitdaging 1: Gelijktijdigheid

Fig 2: Uitdaging is gelijktijdigheid 
 
PVT systemen zoals Triple Solar en 
Solarfreezer, die tevens gebruik maakt 
van faseovergang van water, zijn daarin 
goede oplossingsrichtingen. 
 
Onbalans in opwekken en gebruik  
is op te vangen door:  

• Surplus duurzame energie 
gebruiken waar tekort is 

• Absoluut surplus opslaan waar het 
straks nodig is  

Uiteraard hoef je voor wat je als gezin of 
bedrijf bespaart niet op te wekken of op te 
slaan. De Trias Energetica blijft dus 
gewoon van kracht.  
 
Kernvraag is dan distributie, waarbij meer 
transport vaak hoge investeringen vragen 
voor en erg lange termijn in een tijd waar 
nieuwe technieken elkaar snel opvolgen. 
Daarbij zijn er transportverliezen 
afhankelijk van de afstand, de 
energiesoort, medium etc. Om dat te 
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optimaliseren is het nodig om te weten 
waar de vraag is en waar en wat je met 
welke opwekkarakteristieken op kunt 
wekken of snel uit een buffers haalt. In 
feite is dat het optimaal plaatsen van 
opslag en opwekknooppunten van diverse 
niveaus en het slim sturen van 
energiestromen tussen die punten. 
Daarvoor zijn smart grids nodig voor een 
combinatie van elektrisch en warmte.  
 

April 2019 Smart grids

Bij de Netbeheerder Bij u thuis
Power en heatmatcher

Fig. 3: Smart Grids voor elektrisch en 
warmte samen.  
 
Leverbetrouwbaarheid is een tweede 
uitdaging. We zijn in Nederland gewend 
aan een relatief hoge 
leverbetrouwbaarheid door de dicht 
verknoopte netten. Kom je er niet langs de 
ene leiding dan is er vaak wel een tweede 
pad om de energie geleverd te krijgen. 
Bestaat het net uit veel decentrale 
systemen, dan is storing aan een van die 
systemen wel op te lossen met een 
noodoplossing. Valt een grote centraal 
leverpunt uit in een onvoldragen net dan 
neemt de leverbetrouwbaarheid af. 
Daarmee is niet gezegd dat warmtenetten 
met restwarmte geen nuttige bijdrage 
kunnen leveren in bepaalde situaties. 
 
Kijken we naar Alkmaar met de 
afvalcentrale in de nabijheid van veel 
flatgebouwen dan zijn er relatief per 
woning weinig leidingen met bij behorende 
energieverliezen. 
 

 
Fig. 4: Als bij centrale wat gebeurt in een 
systeem niet opgenomen in een netwerk 
met andere voedingspunten is er geen 
voorziening meer.  
 
Omdat die flatgebouwen toch te weinig 
mogelijkheden hebben om per pand zelf 
energie op te wekken zal ook in de 
toekomst en dergelijk systeem relevant 
blijven. Men kan dan alsnog PVT of 
geothermie toepassen en met een 
dergelijke woningdichtheid is ook en 
backup eerder te rechtvaardigen. 
 

Restwarmte afvalcentrale
Waar rendabel met investeringen en verliezen

Fig. 5; Traject Alkmaar langs flatgebouwen  
 

Dan blijft de vraag welke opties er 
overblijven voor een decentrale 
benadering die meer geschikt lijkt voor de 
situaties zoals in Heiloo. Een optie die 
voor Castricum is uitgewerkt is die van 
geothermie. Dit vraagt echter een hoge 
investering en kent nog veel 
onzekerheden. Daarbij is een dergelijk 
systeem gelijk voor 3600 woningen, dus 
eigenlijk niet goed meer een decentraal 
systeem te noemen. Door minder diep in 
de grond te gaan zijn er systemen met 
temperaturen tot 40 graden die werken 
met kleinere aantallen huizen. Voordeel is 
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tevens dat vanuit die diepte de omgeving 
minder agressief is en er minder 
ongewenste stoffen mee naar boven 
komen. 
  

Aardwarmte
Hoe diep (en duur) gaan we

Castricum 85 graden 
3600 won. €65milj

500 – 1250 mt
24 – 40 graden
1000 – 1500 won.

Minder agressief
Minder gas
veiliger

Waarom  
dit overwegen?

Fig. 6: Systemen met grondwater  
 
Voor de echt decentrale systemen (die 
ook te koppelen zijn) komen we bij de 
warmtepompen samen met warmte koude 
opslag in de grond (WKO). Dit heeft als 
voordeel ten opzichte van de lucht water 
warmte pomp dat er geen ventilatorgeluid 
is (of geen geluidsvoorziening nodig) van 
een buitenunit. Verder is het rendement 
van een WKO hoger. 
 
Om te begrijpen waarom het rendement 
beter is, is het goed om even te kijken 
naar de grafiek van een warmtepomp. 
Naarmate de temperatuur van de 
warmtebron hoger is, is het ‘rendement’ 
(COP) van de warmtepomp hoger.  
 

Warmtepomp bij lage temperatuur
Werkt slecht

Zorgen voor gunstige tempratuur warmtebron
• WKO
• Warmte opslag
• Warmte terugwinning 

Fig. 7. Karakteristiek van een warmtepomp 
 
WKO zorgt voor water vanuit en bron, de 
aarde, van en goede temperatuur. Dit in 
tegenstelling tot een lucht water systeem 

dat met en ventilator de warmte bij vorst 
uit de lucht haalt die onder nul is.  
 
De nieuwste trend is PVT wat een 
combinatie is van een PV zonnepaneel en 
een thermisch deel dat zoals in 
zonnecollectoren water opwarmt. Dit kan 
een samengevoegd paneel zijn (Triple 
Solar), maar Solar Freezer kan ook het T 
deel achter bestaande PV panelen klikken. 
Panelen zorgen dan ook voor warmte voor 
warm water en verwarming, wat zorg dat 
de warmtepomp minder inschakelt. 
Daarnaast slaat Solar freezer warmte op in 
en speciale ‘zak onder de vloer’ die indien 
nodig zorgt voor een hogere 
aanvoertemperatuur van de bron voor de 
warmtepomp.  

Triple Solar/ Solarfreezer

In winter ook koud op het dak
Dit heeft Peter en vertelt

Patrick en Harm
overwegen

met u
vanuit hun 
perspectief 

PCM
Global-e-
systems

Fig. 8. Vergelijk Triple Solar Solarfreezer 

Daarmee neemt dus de COP aanzienlijk 
toe, ook in de winter. Door gebruik te 
maken van het natuurlijke verschijnsel van 
vrijkomen van warmte bij de fase 
overgang van water naar ijs komt de bron 
temperatuur nooit onder de nul graden. 
Daarmee ontstaat een zelfde effect op de 
warmte pomp dan met WKO. Alleen is 
geen vergunning nodig en is de ruimte 
onder vloer vrij van regels.  

In het volgende toont Peter zijn ervaring 
zien met Triple Solar en gaan Patrick en 
Harm in op hun plannen voor 
verduurzamen waar ook Solar Freezer 
aan de orde komt.  
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Van Gronings gas naar duurzaam gas 
Tom Nijbacker 

Hoe gaat u straks uw huis verwarmen en 
welke mogelijkheden zijn er? Het warmtenet 
en de warmtepomp zijn prominent aanwezig 
in de discussie, maar hoe zit het met het gas? 
Iedereen lijkt daar wat bang voor en toch zijn 
er mogelijkheden. Gas komt namelijk niet 
alleen uit Groningen. Biochemisch gas, dat 
vrijkomt bij processen met bacteriën, is al oud 
en kennen we o.a van de rioolwaterzuivering. 

BIOCHEMISCHE PRODUCTIE ALS BRONGAS OF RWZI

 
Die hoeveelheid is beperkt, maar bij 
chemische processen zijn de hoeveelheden 
vele malen groter. Die productie kan op kleine 
schaal maar dat is meestal minder efficiënt. 
Dus krijg je grotere installaties, met veel gas, 
maar op zich is dat niet zo erg. Gas kan je 
opslaan in bijvoorbeeld de Bergermeer (zijn 
meer locaties) met veel minder verliezen dan 
bij warmteopslag. En de distributie kan via het 
enorm uitgebreide gasnet dat we al hebben. 
Warmtenetten moeten we nog aanleggen. 

CHEMISCHE PRODUCTIE IN KLEINE OF GROTE INDUSTRIËLE VERGASSERS

 

 

Een bekend voorbeeld. De aaibaarheidsfactor 
van bomen en een bos is groter dan die van 
aardappelen en dus wordt er al vrij snel 
geprotesteerd tegen het rooien van bomen. 
Maar waar gaat het over? Twee bomen is 
genoeg voor de gasproductie van mijn woning 
(met zoneboiler; besparing 300m3). Dit is 
aangegeven in het processchema.  

2 bomen ~ 3000 kg 

houtsnippers

4000 m3

synthese gas
1000 m3

bio-SNG

1000 m3 is genoeg voor 1 goed geïsoleerd huis met zonneboiler

VOORBEELD: VERGASSING VAN BIOMASSA

 

Stel ik kap in een bos met 40 bomen in jaar 0 
twee bomen en plant nieuwe die weer gaan 
groeien. (zie je in jaar1). Vervolgens kap ik de 
twee volgende en dat doe ik 20 jaar lang. Op 
dat moment zijn de bomen geplant in jaar 0 
weer geschikt voor de kap. Gedurende de 20 
jaar (en langer) heb ik dus steeds bomen die 
CO2 uit de lucht halen en ik heb steeds 
hernieuwbaar hout. Dat is dus wat anders dan 
bij fossiele brandstoffen die eeuwen onder de 
grond liggen.  

IS HET DUURZAAM OM BIOMASSA 

TE GEBRUIKEN VOOR ENERGIE?

Jaar 0: Bos met 40 bomen Jaar 20: Bos met 40 bomenJaar 1: Bos met 40 bomen

 

De vraag is dan of er genoeg is voor 
Nederland. Antwoord: meer dan genoeg, mits 
we wel duurzaam beheer toepassen en blijven 
aanplanten na de kap. Maar als je stopt met 
aardappelen poten zit je ook zonder 
aardappelen. Hieronder een staatje van 
landen die veel hout exporteren. Als we dan 
landen nemen met goed beheer dan zitten we 
voor 2013 om 108 Mtn, voldoende voor heel 
Nederland. Nu zijn er natuurlijk meer 
afnemers, maar heel Nederland hoeft ook niet 
aan het hout. Er zijn meer bronnen en we 
moeten naar een mix. Bedenk verder dat: 

 In Canada vallen door de permafrost de 
bomen al vanzelf om. Nu moeten we dat 
proces tegengaan maar voorlopig kan je 
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dan het hout beter gebruiken dan het 
laten verrotten  

 Finland zit nu al met afzetproblemen 
omdat de behoefte aan papier afneemt 
(met ~65%). 

In die landen groeit de hoeveelheid bos nog 
steeds ondanks al het kappen.  

IS ER GENOEG?
• Export van Canada, Amerika, Zweden, Finland, Duitsland en 

Oostenrijk in 2013 samen108 Mton

• Zweden en Finland exporteerden 25 Mton papier en pulp

• Dit staat gelijk aan groen gas voor 8 Miljoen huishoudens

• Toename biomassa in Zweden en Finland in 2014 35 Mton!

• Vraag naar papier en pulp gedaald met 65%

 

Een andere benadering geeft de onderstaande 
figuur. Het oranjedeel is wat we van de zon 
krijgen op het land. Dat hele kleine kubusje 
geeft aan wat we wereldwijd gebruiken aan 
energie. Dat is dus 400 / 3,000,000 = 0.13 
promille van de jaarlijkse zon instraling op 
land (niet op de zee). Dat groene blokje geeft 
aan wat er aan hernieuwbare bio materiaal is. 
Weer op land; in zee is er nog veel meer.  

IS ER GENOEG?

 

Deze figuur leert ook dat we in de toekomst 
voor energie bijna volledig over gaan naar zon 
en wind. Probleem is dat we voor de korte 
termijn daarvoor de infrastructuur en 
middelen nog niet hebben. Biogas is dus een 
‘tussenpaus’, waarvoor we wel het 
distributiesysteem hebben in tegenstelling tot 
warmte. 

ZELFDE TECHNIEK KAN OOK GEBRUIKT WORDEN OM HUISAFVAL 

OM TE ZETTEN IN SNG EN ANDERE WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN

VERBRANDEN IN HVC VERGASSEN

Warmte en elektriciteit Gas en grondstoffen

Warmtenet aanleggen net verzwaren Gebruik in bestaand gasnet

Moet direct gebruikt worden Kan opgeslagen voor later gebruik

Huisinstallaties moeten aangepast Kan met bestaande CV en gasfornuis

CO2 komt vrij of moet met dure 

aanpassing worden afgevangen

CO2 wordt in het proces al afgevangen

Is CO2 negatief

Elektrische auto met dure batterijen Auto op CNG met normale motor

Dan is de vraag hoe zich dat verhoudt tot 
restwarmte van de HVC. Die verbrandt voor 
warmte en elektriciteit. Dat proces lijkt voor 
de toekomst minder geschikt. Bij verbranden 
krijg je elektrisch en warmte. Bij vergassen 
krijg je gas en andere meer kostbare 
grondstoffen. Vergassen is een vorm van 
circulaire economie, een kringloopwinkel. CO2 
hoef je na dat proces niet af te vangen. Die 
productie een rendabeler/ goedkoper gas met 
grondstoffen. 

In de toekomst kunnen we energie goedkoper 
halen uit de zon en wind, maar dat kringloop 
systeem voor grondstoffen zal blijven. Als dat 
zo is wordt de vraag relevant wat beter is. 
Verbranden, waar we de warmtenetten nog 
voor moeten leggen of vergassen met gas 
waarvoor we de distributie infrastructuur al 
hebben. 

WAT HEEFT U LIEVER?
WARMTE OF ALL ELECTRIC GROEN GAS

Huis isoleren!!! Huis isoleren!!!

Warmte-wisselaar/-pomp aanschaffen Bestaande CV (liefst HR)

Vloerverwarming aanleggen Bestaande radiatoren

 

Hieronder worden de punten nog even op een 
rij gezet. Bedenk daarbij dat als we werken 
met hout we die centrales bij de kust kunnen 
zetten om hout met schepen aan te voeren. 
Het bestaande gasleidingnet (9 km per 
inwoner) is in staat om het naar alle delen van 
Nederland te transporteren. Het lijkt een 
innovatie die het overwegen waard is. 

PAAR PUNTEN OM OVER NA TE DENKEN
• Huis isoleren is voor iedereen noodzaak.

• Energieprijzen gaan al omhoog en blijven stijgen.

• Bestaand gasnetwerk in Nederland 9 meter per inwoner.

• De energietransitie is zo complex, en moet zo snel, dat we niet om biomassa heen kunnen.

• Dit kan duurzaam en met behoud van biodiversiteit, mits goed beheerd.

• De Scandinavische landen laten al decennia zien dat het kan.

• Zowel de CO2 opname als gebruik van hout zijn verdubbeld.

• Gebruik voor energieopwekking is tijdelijk.

• Hout is nodig als grondstof voor de circulaire economie.

• Afval is te waardevol om alleen te verbranden.

• Groen gas is één van de goedkoopste CO2 vrije oplossingen.

• Om klimaatdoelstelling te halen zullen we CO2 moeten afvangen.

• Op alle gebieden kan het veel minder.



13 
 

  



14 
 

Nul op de meter, Of energie positief? Overproductie of net genoeg? 
Peter Boers 

 
Triple Solar 
Warmtepomp van Nibe 
Hoekwoning 1978 in Batenburg 
 
Isolatie. 

• Zowel geluid als warmte isolatie met glas. Dus twee verschillende diktes glas bij 
HR++ of HR+++. B.v. 4 en 5 mm dik. Dan worden de geluidsgolven gebroken. 

• Vloerisolatie. B.V. Tonzon, gaat wel al 30 jaar mee is de ervaring. 
Soms wordt gezegd dat je waanzinnig goed met isoleren. Bij mij zijn er verder geen acties 
ondernomen, dan hier genoemd. Ook niet bij de vrij forste buitenmuur van 1978. Uiteraard 
moet de warmtepomp er dan wel meer aan trekken, maar dat energieverbruik (van eigne 
zonne panelen) is al aardig afgenomen toen ik de ventilatie beter maakte (ook met de 
voordeur). Je moet geen koudeval krijgen d.w.z. koude stomen direct op bijvoorbeeld je 
vloerverwarming. Hiervoor zijn speciale ventilatieroosters, maar ik heb het zoveel mogelijk 
zelf afgeschermd/ geïsoleerd.  
 
Je moet dus wel naar ventilatie kijken. Wat voor ventilatie? Met geluid- of zonder geluid 
reductie? Open ramen of roosters? Tocht op vloerverwarming laat je warmtepomp flink 
werken. Dus met verwarming in de ventilatie of niet direct een koudeval op je vloer door 
andere ventilatie dan in je ramen.  
 
Het bedrijf Thuisbaas gelieerd aan Urgenda deed het aanbod om voor €35000 voor mij 
gasloos en nul op de meter te realiseren. Dat was met Zonnepanelen, PV of PVT maar veel 
met panelen uit China. Ik kies daar niet voor uit duurzaamheidmotieven. De keus viel op  
Triple Solar met PVT. Triple Solar is een Amsterdams bedrijf dat de panelen o.a. in Wolvega 
produceert, maar ook in Duitsland. Het laminaat van de zonnepanelen komt uit Slovenië 
 
Een zelfde afweging is er voor de warmtepomp. Haal je die uit Zweden of Japan? Ga je voor 
geluidsarm binnen of maak je de buren blij met een bak op je gevel met een hoger dB 
gehalte? Met Triple Solar is de keuze een Nibe uit Zweden, zonder buiten unit of grondwerk. 
Deze kwaliteitseisen voor duurzaamheid leiden wel tot hogere investeringen.  
 
Dan was er aandacht voor de volgende punten:  

 Energiebesparing 
o Bijna overal LED lampen 
o A+++ wasmachine en altijd in Eco stand wassen. (twee tot drie uur draaien). 
o Kort douchen, ook voor mijn gasten in mijn biologisch/vegetarische B&B. Mijn 

klanten kiezen daarvoor. Bezetting ongeveer 200 dagen per week. Dat wil 
zeggen dat er dan 4 personen in de woning zijn.  

 

 (Vloer)verwarming 
o Erg tevreden over vloerverwarming. Aangename warmte zonder geluid. 
o Lage temperatuur verwarming met Jaga radiatoren en normale radiatoren op 

de eerste etage.  
o Tweede etage geen extra verwarming, maar toch warm.  

 
Ervaringen  
• Inductiekoken vind ik fijn, al is de kookplaat vorige week uitgevallen. Veel elektronica 

geeft ook meer kans op uitval. 
• De hele woning was continue op circa 19,5 graden in de winter. Heel plezierig.  
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• De warmtepomp verbruikte soms wel 60kWh per dag en maakte eerst een hoop 
geluid. Na de tocht van de voordeur weggenomen te hebben maakte de warmtepomp 
geen herrie meer en verbruikte die ook veel minder energie (30 kWh)  

 
Problemen 

• Ik heb de installatie sinds 13 september operationeel en er is een keer een optimizer 
vervangen. Ik had geen optimizers nodig, maar men wilde graag vanuit de 
leverancier meten om kennis op te doen.  

• De kookplaat werkte een week niet. 
• Verbruik veel te hoog door tocht. Gordijn bij voordeur en tochtstrips aangebracht. 
• Ventilatie roosters die boven de vloerverwarming waren heb ik dichtgedaan. Anders 

was de warmtepomp te veel aan het werk. 
 
Conclusie 

• De winter ben ik goed doorgekomen en het was overal in huis aangenaam warm. 
• Douchen en warm water ging tot nu toe altijd goed met het 180 liter boilervat met 

soms 4 gasten. 
• Ik heb nu al 30% overproductie (elektrisch) en heb nog bijna 3 maanden te gaan in 

de periode van hoge lichtintensiteit. Dus ik hou energie over. In de winter werkt de 
warmtepomp extra, maar met de saldering kan ik die voeden met stroom uit de 
zomer. Ik ben dus nu afgesloten van het gas en heb eigen duurzame elektriciteit voor 
mijn warmtepomp.  

Mijn uitgangspunt is dat ik de wereld goed achter wil laten. Financieel gewin was niet mijn 
eerste doel. Dat wil dus zeggen dat een aantal eisen de investeringen wat hoger maakten.  
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Verbouwen voor de toekomst 
Partick Kuipers 

Ons gezin met 4 kinderen/pubers krijgt en 
tekort aan sanitaire ruimte. Het huis is niet 
duurzaam, de energiekosten stijgen en er 
is onderhoud nodig. We wonen echter wel 
op een fijne plek en als je verhuist moet je 
toch ook aanpassingen plegen 
 

 
 
Alles bij elkaar reden om duurzaam te 
verbouwen en tevens te kijken naar de 
financieringsmogelijkheden die daarvoor 
zijn. De eerste oriëntatie was bij Peter 
tijdens de duurzame open huizenroute. 
Die toonde Triple Solar en later kwam 
Harm met Solar Freezer. PVT lijkt 
inderdaad de oplossing gekoppeld aan 
vloerverwarming.  
 

 
 
We gaan eerst uit van de warme jas, 
waarna aanbrengen vloerisolatie 
belangrijk is.  
In de bestaande spouw zitten 
steenwolvlokken. Dat is op te lossen op de 
kopgevel met 160 mm E-Board, wat de Rc 
van 1,9 naar 6,8 brengt. De voor en 
achtergevel gebeurt met ; TEK172+40 E-
board naar en komt uit op een Rc van 7,3. 
Verder worden de kozijnen en glas 
vervangen en deels verkleind wat een U-
waarde  van 1,05 oplevert. Nieuwe 

dakplaten geven een Rc van 7,0. (geen 
PV op dakpannen) 

De geïsoleerde, luchtdichte, damp-
open woningschil en onderhoudsarm

• Dakisolatie (zonder dakpan)
• Gevelisolatie
• Kozijnen met lage U-waarde
• Tonzon vloerisolatie 

 
 
De huidige status is dat er van beide 
systemen een prijs komt via de 
installateur. Daarbij is voor de begane 
grond vloerverwarming gekozen en voor 
de verdieping voor infrarood 
 
We gaan dus naar een goed geïsoleerde 
luchtdichte, damp-open woningschil die 
onderhoudsarm is. Het gaat dan om 
dakisolatie (zonder dakpan), gevelisolatie, 
kozijnen met lage U-waarde en Tonzon 
vloerisolatie. Daarmee bereiken we een 
hogere Rc dan spouwisolatie en zijn extra 
bouwkundige wijziging aan de buitenmuur 
niet nodig voor de schil. Ventilatie is dan 
een punt van aandacht maar vooral ook 
de dampdiffusie (woonvocht). Wat gebeurt 
er als je zomaar een extra schil om je huis 
plakt. Hiervoor is er een luchtdiffusie 
berekening gemaakt door een 
onafhankelijk specialist voor mijn woning 
met E bricks. 
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Het resultaat is dat er geen problemen op 
zullen treden. 

 

 
Tot slot is e aanvraag bij de gemeente 
voor zo’n verbouwing noodzakelijk. 
Uiteraard kost dat tijd. Bedenk dat als je 
een buitenschil aanbrengt de woning 16 
cm groter maakt en je deel op grond van 
een ander, maar ook van de gemeente 
terecht kan komen. Bedenk daarbij ook 
dat dit nieuwe technieken zijn waar de 
gemeente nog geen standaardregels voor 
heeft. Toch verliepen de gesprekken in 
een goed sfeer. Men dacht mee en kwam 
afspraken correct na. Zeker die afdeling 
verdient lof voor de prettige samenwerking 
en de soepele afhandeling van mijn 
vragen. 

 

  



18 
 

Spiegelen aan de buurman  
Harm Hofman  

 
Hoewel woningen van hetzelfde bouwjaar 
zijn en zelfs in het zelfde rijtje staan, 
kunnen de status en situatie toch 
aanzienlijk verschillen. Hoe kan je toch 
van elkaar leren? 
 
Patrick gaf aan dat hij zijn woning, waar 
relatief weinig aan duurzaamheid is 
gedaan, totaal wil renoveren. Mede om 
meer ruimt te krijgen. Onze woning is van 
hetzelfde bouwjaar, is qua opzet identiek 
en we wonen aan het zelfde  pleintje. 
 

 
Fig. 1 Zelfde bouwjaar samen aan plein 
 
Daarmee is de uitgangsposities nog lang 
niet gelijk. Zo hoeven we niet meer 
ruimte,hebben net verbouwd en e.e.a 
gedaan aan verduurzamen. Even een 
korte opsomming:  
• Gepensioneerd  
•  Twee personen  
•  Veel  weg 
•  Geen gebruik van zolder 
•   Achter net uitgebouwd  
•  Vloerbedekking nieuw 
• Energiezuinig witgoed 
• Tonzon 
•  Nieuwe kozijnen+glas 
•  Voordeur moet nog 
•  Oude CV 
•   11 PV panelen 
• Etc. 
De gasketel is aan vervanging toe.  
 
Kan ik dan wat met het voorbeeld van 
Patrick? Ik denk het wel, maar dan moet ik 
het verstandig inpassen en faseren voor 
mijn situatie.  

 
Dat begint met een kort basislijstje van 
eisen en wensen, te weten: 
• In ieder geval van gas af. Dat wordt de 

standaard. Energie wordt alleen maar 
duurder en dat gaat elke maand van 
mijn (waarschijnlijk afnemend) 
pensioen af. Als ik dat meer zelf in de 
hand heb, krijg ik daar minder 
verrassingen meer op mijn nog oudere 
dag.  

• Verkoopwaarde van mijn huis moet zo 
optimaal mogelijk zijn,zodat ik bij 
verkoop nog wat over houd voor een 
aanleunwoning of zoiets.  

• Om dat te bereiken moet de woning 
geschikt blijven ook voor grotere 
gezinnen; dus voor de situatie van 
Patrick. 

• We zijn tevreden met de woning en 
doen geen aanpassingen die we niet 
willen en halen ons geen extra 
toestanden op de hals die niet nodig 
zijn.  

 
Dan wordt de ontwerpvolgorde  
• De basisverwarming wordt gelijk aan 

die van Patrick. Elke 
gezinssamenstelling kan die dan 
gebruiken. Als ik een kleinere 
installatie kies die nu voor mij 
voldoende is, moet de volgende 
bewoner opnieuw investeren (gaat van 
de woningwaarde af). 

• Er komt geen dakisolatie,hoewel het 
energieverlies aanzienlijk is (doe de 
zolderdeur wel dicht; eventueel met 
deurdranger). Wil men later een 
dakkapel (wat je veel ziet als er jonge 
mensen in dit type woningen komt) 
dan wordt een dakisolatie investering 
waardeloos.   

• Geen uitbreiding voorkamer of 
vloerverwarming, vooral i.v.m. 
vloerbedekking. Als dat en 
capaciteitsprobleem wordt lossen we 
dat maar op met LTV radiatoren. Bij 
verkoop gaat toch de vloerbedekking 
eruit en is vloerverwarming makkelijk 
aan te leggen.  
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Vanuit die basis komen er natuurlijk 
nieuwe vragen naar voren. De kamer mag 
niet worden uitgebouwd, maar de hal wel 
(krijgt Patrick de warmtepomp). De 
voordeur die in het verleden niet is 
vervangen omdat kunststof deuren  
esthetisch onacceptabel waren, gaan we 
nu wel aanpakken. Die deur kan wat naar 
voren,waardoor de hal ruimer wordt en er 
meer ruimte op zolder komt. Ook 
onderhoud van de warmtepomp is 
beneden makkelijker.  
 

 
Fig. 2 Vanuit binnen zie je de muur 
 
Nadeel is dat je van binnen uit de muur 
gaat zien. Dat is hoofdreden om het niet te 
doen (is ook wat duurder).  
 
De keuze voor Triple Solar of Solar 
Freezer moet nog worden gemaakt. Het 
concept van Solar Freezer lijkt beter, maar 
de kruipruimte wordt nog met Tonzon 
besproken (eigenlijk een regret 
beslissing). Daarna volgt de exacte 
financiële analyse. 
 
De volgorde is dan aanbrengen van de 
basisinstallatie en de voordeur. Dan kan ik 
van het gas af en kijk wat de 
energierekening wordt. Tevens hoop ik op 
niet te lange termijn meer te weten van de 
salderingsregeling. Als dat vervalt kan ik 
stroom in de zomer opgewekt niet meer 
voor dezelfde prijs gebruiken in de winter. 
Zolang de salderingsregeling er is, is de 
kans groot dat isoleren met E bricks even 
vooruit wordt geschoven, waardoor 
gedurende die tijd het gebruik van 
elektrisch hoger is. Bij Tripel Solar komen 
er direct als PVT panelen bij. Bij Solar 
Freezer is het thermische deel aan 

bestaande PV te koppelen, waardoor de 
elektriciteitsrekening meer oploopt (wek 
minder op). 
 

 

Er is ook duurzame 
muurverf. Kijken wat dat is. 
Doe liever niet teveel 
innovatie gelijktijdig   

 
Hiermee lijkt het dat niet wordt gewerkt 
met de Trias Energetica, omdat tekort aan 
isolatie wordt gecompenseerd door extra 
(zoveel mogelijk duurzame) energie. Toch 
is dat wel het geval op gebouwgebonden 
niveau, omdat voor de lange termijn in 
fasen naar een oplossing wordt gewerkt. 
Er vindt dan tussentijds minder 
vernietiging plaats van grondstoffen. 
 
Samengevat: 
• .Voorbeelden van de buren zijn nuttig 
• Maar denk na over wat je zelf wilt 
• Pas het aan naar je wensen  

– Niet ‘bij mij gaat het toch niet’  
Kortom: Bezint er ge begint. 
Maar begin tijdig met bezinnen. Niet als de 
CV stopt en je in de kou zit. 
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Toelichting Triple Solar®-systeem 
Een aardgasvrije energieoplossing voor in alle seizoenen, 24 uur per dag.  
 
Dit Triple Solar systeem werkt met PVT, 
waardoor er ook gebruik wordt gemaakt 
van de warmte van de zon. Er is geen 
bron nodig voor aard warmte. Nadeel is 
dat er geen warmteopslag is. Men doet 
proeven met laag temperatuur 
warmtenetten 
(https://www.triplesolar.eu/home/haarlems-
klimaatakkoord  wat anders dan hoge 
temperatuur hogere druk leidingen). Dat 
zal op zich een verbetering geven 
(afvlakken gelijktijdigheid van verbuik) 
maar op een bepaalde locatie hebben 
woningen allemaal last van dezelfde vorst. 
Eigen opslag kan dan de overbrugging in 
de tijd vormen.  
 
Werking van het warmtepomppaneel 
Het innovatieve Triple Solar 
warmtepomppaneel wekt elektriciteit op 
via het zonnepaneel en wint daarnaast 
warmte uit daglicht, zonlicht en 
buitenlucht. Terwijl de elektriciteit naar het 
elektriciteitsnet gaat, wordt de warmte 
doorgegeven aan de warmtepomp. 
Dankzij de combinatie van drie bronnen 
voor warmte is het rendement van het 
Triple Solar warmtepomppaneel hoog – 
hoger dan dat van bijvoorbeeld een 
zonneboiler die alleen gebruikmaakt van 
direct zonlicht. Het vormt daardoor tevens 
een stabiele energiebron in ieder 
jaargetijde, 24 uur per dag. 
Het warmtepomppaneel is gemaakt van 
aluminium. Door buizen onder het strak 
ogende oppervlak stroomt speciale 
vloeistof: glycol. Deze vloeistof neemt de 
omgevingswarmte vanuit de drie bronnen 
op en geleidt deze naar de warmtepomp. 
Werking van de warmtepomp 
De warmte uit de bron, de Triple Solar 
warmtepomppanelen, is van relatief lage 
temperatuur. In de warmtepomp wordt de 
warmte omgezet in bruikbare, hogere 
warmte voor een woning – denk aan 
verwarming en warm tapwater. De 
warmtepomp, die op elektriciteit werkt, 
vervangt daarmee de cv-ketel op gas. 

 
  
De gebruikte warmtepomp is een 
elektrische compressiewarmtepomp 
(brine/water). Het werkingsprincipe van dit 
type warmtepomp is het makkelijkste uit te 
leggen aan de hand van de onderdelen 
ervan, de verdamper, compressor en 
condensor, gekoppeld aan drie fasen: 
Fase 1: Het onttrekken van de warmte 
In de warmtepomp bevindt zich een 
verdamper. Deze verdamper bevat een 
zogeheten transportvloeistof, die al bij lage 
temperatuur verdampt. De 
omgevingswarmte vanuit de bron (de 
warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de 
vloeistof in de verdamper opwarmt en als 
gevolg daarvan verdampt. 
 
Fase 2: Samenpersen 
De elektrische compressor in de 
warmtepomp perst de vrijgekomen damp 
vervolgens samen. Door dit proces stijgt 
de druk in de warmtepomp en neemt de 
temperatuur toe. 
 
Fase 3: Afgifte van de warmte  
In de condensor krijgt de damp dankzij het 
expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor 
neemt de druk af en gaat de damp weer 
over in (transport)vloeistof. Bij dit proces 
komt warmte vrij. Deze warmte wordt 
vervolgens naar het afgiftecircuit – de 
verwarmingsinstallatie of de boiler – 
geleid. De temperatuur van de afgegeven 
warmte is aanzienlijk hoger dan van de 
oorspronkelijk opgenomen warmte. Deze 
is nu bruikbaar voor verwarming en warm 
tapwater. 

https://www.triplesolar.eu/home/haarlems-klimaatakkoord
https://www.triplesolar.eu/home/haarlems-klimaatakkoord
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De transportvloeistof stroomt vervolgens 
weer naar de verdamper, waarna het 
proces opnieuw begint. 
  

 
Invloed van de zon 
Het Triple Solar®-systeem is voor warmte 
niet afhankelijk van de zon, omdat het 
warmtepomppanneel ook in staat is 
warmte uit de buitentemperatuur en 
daglicht te halen. Toch heeft het natuurlijk 
wel voordeel van zonlicht. Door de zon 
ontstaat een hogere brontemperatuur, 
waardoor de warmtepomp minder 
elektriciteit nodig heeft om uiteindelijk 

bruikbare warmte af te geven. Overdag en 
in de zomer werkt de warmtepomp 
daardoor zuiniger dan ‘s nachts en in de 
winter. En hoewel het systeem dus ook 
prima werkt op het noorden, is het wel 
(nog) zuiniger bij plaatsing van de panelen 
op het zuiden. 
Wat elektriciteit betreft, geldt natuurlijk nog 
altijd: meer zon is meer elektriciteit. 
Voordeel ten opzichte van andere 
systemen 
Naast het Triple Solar®-systeem, zijn er 
andere vergelijkbare systemen: de 
lucht/warmtepomp met luchtbox als bron 
en de warmtepomp met bodemlus als 
bron. Onderstaande tabel toont de 
voordelen van het Triple Solar®-systeem 
ten opzichte van deze andere systemen 
 

 

  

 

Warmtepomp met 
Triple Solar 

panelen als bron 

Lucht/warmtepomp met 
luchtbox als bron 

Warmtepomp met 
bodemlus als bron  

Energiebron 
Zonlicht, daglicht en 
buitenlucht 

Buitenlucht Aarde (de bodem) 

Gemiddelde 
brontemperatuur 
gedurende het 
jaar 

Hoog; de 
combinatie van drie 
bronnen zorgt voor 
een optimale 
benutting van 
energie. 

Laag; de gemiddelde 
buitentemperatuur tijdens 
het stookseizoen is 4,8 
graden. 

Laag; tijdens het 
winterseizoen daalt de 
temperatuur soms tot 0 
graden. 

Gevolgen bij 
temperatuur 
onder vriespunt 

Blijft werken zonder 
problemen (kan niet 
invriezen), met nog 
steeds een relatief 
goede 
brontemperatuur. 

Kan invriezen: door de 
vorming van ijs kan de 
verdamper zijn werk niet 
meer goed doen en moet 
deze ontdooid worden 
door de ontdooifunctie 
van de  warmtepomp. 

De warmtepomp blijft 
werken, maar de 
brontemperatuur blijft 
na de winter laag bij 
stijgende 
buitentemperatuur. 

Geluid 
Stil; geen 
bewegende 
onderdelen 

Ventilatorgeluid 
Stil, geen bewegende 
onderdelen 

Installatie en 
onderhoud 

Gemakkelijk te 
installeren en 
onderhoudsvrij. 

Gemakkelijk te installeren 
door een STEK 
gecertificeerd bedrijf, wel 
onderhoud nodig. 

Relatief ingewikkelde 
installatie; de 
bodemlus moet 
geplaatst worden door 
een gespecialiseerd 
boorbedrijf dat voor de 
BRL gecertificeerd 
moet zijn. 
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Toelichting SolarFreezer systeem 

I
n principe hetzelfde PVT systeem als Triple 
Solar,.Uitvoeringsverschil;  Solar Freezer klikt het 
thermische deel vast aan bestaande PV 
panelen. Iemand met al veel PV panelenheeft 
dan  PVT panelen nodig. Het essentiële verschil 
zit in het opslagsysteem. Een donkere 
koudeperiode is dan te overbruggen met de 
eigen energie. Uiteraard kan men ook de 
warmtepomp langer laten draaien, maar 
elektrische opslag zal vaak onvoldoende zijn 
voor overbrugging. Een laag temperatuur 
warmtenet lijkt ook mogelijk. Dit kan zinvol zijn 
indien er bijvoorbeeld een aantal monumentale 
panden waar PVT niet mag. Die zijn dan met 
slimme logistiek te koppelen an naburige 
panden waar dat wel kan.   
 
Voordelen systeem 

 Duurzame vervanging van 
aardgas. 

 Comfortabele warmte, het hele jaar 
door. 

 Zelfvoorzienend in warmte. 
 Effectief gebruik van dakoppervlak. 
 Geen bron-vergunning melding 

nodig.  
 Stil. De SolarFreezer maakt geen 

geluid 
 

. 
Voorwaarden voor toepassing 

 Isolatie, RC waarde van de woning 
moet minimaal 4 zijn. 

 Er moet een kruipruimte zijn voor 
plaatsen van de bufferzak. 

 Lage temperatuur verwarming. 
 

 

 
Lente 
In het voorjaar vangen we warmte op met 
de thermische collectoren. Deze warmte 
wordt gebruikt door de warmtepomp voor 
het maken van warm tapwater en voor het 
verwarmen van het huis. Als de 
temperatuur van het water in de bufferzak 
nog onder de 15 oC is, dan gebruiken we 
de warmte ook om de bufferzak te 
verwarmen. Dit is onze ‘warmte-voorraad’ 
voor als er te weinig warmte beschikbaar 
is in de buitenlucht. 
 
Zomer 
In de zomermaanden ‘vangen’ we warmte 
met de thermische collectoren die achter 
het zonnepaneel zijn geplaatst. Deze 
warmte gebruikt de warmtepomp om warm 
tapwater te maken voor het douchen. 
Deze warmte is dag en nacht aanwezig, 
afhankelijk van de buitentemperatuur. Als 
de zon schijnt is er meer warmte die we 
kunnen vangen, dan wanneer het nacht is. 
Maar ook in de nacht kunnen we warmte 
vangen. 
 
Herfst 
In het najaar vangen we de warmte die 
nodig is voor het maken van warm 
tapwater en het verwarmen van de woning 
met de thermische collectoren. De 
bufferzak is na de zomer periode op een 
maximale temperatuur van 24 oC. Maar als 
de temperatuur in de bufferzak lager wordt 
doordat we energie eruit halen, dan 
proberen we de bufferzak weer zo snel 
mogelijk te vullen met warmte. 
 
Winter 
In de winter maken we gebruik van zowel 
het dak als van de bufferzak voor het 
maken van warm tapwater en het 
verwarmen van de woning. Als de zon 
schijnt, is er veel warmte beschikbaar, 
maar als er een donkere en koude periode 
is, dan gebruiken we de energie in de 
bufferzak. Door gebruik te maken van de 
kristallisatie eigenschap van water, 
beschikken we over veel energie. De 
hoeveel energie die vrijkomt bij de 
overgang van water naar ijs, is gelijk aan 
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de hoeveel energie van vrijkomt bij het 
afkoelen van 80 oC naar 0 oC. Zodra er 
warmte vrijkomt op het dak wordt deze 
gebruikt voor de warmtepomp, als er 

warmte over is, dan stoppen we deze 
weer in de bufferzak 
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De gewone verbouwing van de burgers. 
Een reactie op de HVC - PR tour van Samson

 
We staan volgens Samson voor een grote 
verbouwing die eigenlijk toch weer een 
gewone verbouwing is. Vreemd. Na 
uitlatingen vanuit de klimaattafels kwamen 
erg veel verontruste mensen in de 
helpdesk. Reden om de tekst van zijn 
HVC PR tour nog eens door te lezen. 
 
Gemiddeld zouden er 1000 huizen en 
andere gebouwen per dag op de helling 
moeten: ‘In het verleden hebben we echter 
laten zien dat dit mogelijk is. In de jaren 
zeventig bouwden we enkele jaren bijna 
1000 nieuwe huizen per dag’. Oké, maar 
de woningnood is niet weg en eigenlijk 
nooit weggeweesti. En voor onder andere 
de Bijlmer geldt ‘Een groot gedeelte van 
de hoogbouw is gesloopt en vervangen 
door kleinschaliger woningen’ii. Grote 
stappen snel thuis bleek dus niet erg 
duurzaam. Tot slot is het makkelijker om in 
een nieuwe polder op een kaal stuk grond 
veel huizen te bouwen dan mensen over 
te halen hun vertrouwde woning te laten 
verbouwen. Het openingsvoorbeeld van 
Samson lijkt weinig overtuigend. Wel is het 
zo dat in de loop der tijd veel wordt 
verbouwd, maar dan past maatwerk en 
geen industriële bouw zoals in de Bijlmer. 
 
Hoe gaan we de verbouwing betalen?  
‘Als we veel verbouwingen doen, worden 
ze vanzelf goedkoper. Vergelijk het met de 
cd-speler: de eerste cd-spelers kostten 
duizenden euro’s; nu krijg je ze bijna 
gratis. We moeten op zoek naar een 
‘geduldige’ lening, met een lange looptijd 

en een lage rente’. Het is waar dat 
innovatieve producten een leercurve 
doormaken en de kosten in het begin 
dalen. Veel diensten en zaken zoals 
grondleidingen leggen voor warmtenetten 
(uitgekauwd ‘productieproces’), blijven 
verder arbeidsintensief waardoor kosten 
relatief toenemeniii. Samson zijn 
redenering geldt voor innovatieve 
producten die door verder productie en 
procesverbeteringen nog in kosten dalen.  
 
Dan gaat het vaak om 
consumentenproducten zoals de 
warmtepomp en innovaties in batterijen of 
warmteopslag in huizen. Bedenk dat als je 
een lening van 50 jaar op een CD speler 
had genomen, je wel 50 jaar vast zit aan, 
rente, aflossing en het kopen van CD’s. 
Na 10 jaar kon je muziek afspelen vanaf 
een Ipod of USB stick en waren die 
spelers niks meer waard. Dat geldt ook 
voor langjarige verplichtingen zoals voor 
warmtenetten en geothermie. Er zijn nu al 
kleinschalige innovatieve producten met 
vaak betere oplossingen waarvan de prijs 
snel zal dalen. Daar kan je niet meer van 
profiteren als je voor 50 jaar een lening 
aanging voor een hoge langlopende 
investering (of je moet voortijdig de lening 
met verlies aflossen; c.q. vervroegd met 
verlies afschrijven)  
 
 
 
. 

‘Mensen verhuizen. Woningen blijven staan. We koppelen de lening daarom niet aan de bewoners, 
maar aan de woning. De nieuwe bewoners hebben dan profijt van de verbouwing’. Op zich is 
financiering een belangrijk punt, maar dit voorstel is meer cosmetica. Een duurzame woning hoort per 
definitie duurder te zijn dan hetzelfde type niet duurzame woning, of je dat nu financieel splitst in twee 
delen of niet. Ben je als koper verplicht om een lening over te nemen, dan breng je dat in mindering 
op de prijs van het huis. Bij een krappe woningmarkt accepteert men de lening of een hogere prijs 
voor een duurzaam huis. Bij een slechte markt zal de prijs altijd dalen. Zolang mensen zich daarvan 
bewust zijn en zich in slechte tijden niet te rijk rekenen is hier niks mis mee. Maar een essentiële 
doorbraak voor de zo belangrijke financiering is het niet. Belangrijker dan dit soort vestzak 
broekzakredeneringen is dat je de waarde van de woning op peil houdt of verhoogt. Dat vraagt 
zinvolle goed doordachte investeringen die de woning duurzaam maar ook flexibel maken voor de 
volgende gebruiker (met meer kinderen of die langer zelfstandig thuis wil wonen); die comfortabel in 
een veilige woning en prettige buurt wil wonen. Dat vraagt een doordachte duurzame woonvisie van 
de gemeente voor de gehele woningvoorraad en een eenzijdige aandacht voor veel verduurzamen of 
veel bouwen zoals in de Bijlmer gebeurde 
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Duurzame warmtebronnen 
Met geothermie, dat gebruik maakt van 
heet water diep in de grond kan je zelfs 
niet goed geïsoleerde woningen warm 
krijgen. Dat is correct. Alleen heb je dan 
dure installaties nodig. Daarbij, met een 
goede isolatie heb je minder warmte nodig 
en dus draaien er minder pompen etc. in 
de geothermie installatie. Wat je niet 
gebruikt hoef je ook niet op te wekken en 
dus ook niet te betalen. iv. Geothermie 
wordt al toegepast voor de glastuinbouw 
en moet volgens Samson in twaalf jaar tijd 
met een factor 20 worden verhoogd.  
‘Dat wordt hard werken. De off-shore 
windindustrie laat echter zien dat een 
dergelijke groeispurt mogelijk is. De 
geothermiesector kan dit ook.’ 
Dat laatste zal wel zo zijn, maar is dat ook 
een goede oplossing (zie ook 
‘Klimaattafels slecht voor Nederlandse 
concurrentiekracht). Daar gaat het om. Die 
installaties kosten al snel 50 miljoen Euro 
die je ook met subsidie over 50 jaar 
afschrijft, terwijl daar technisch nog 
aanloopproblemen zijn met risico’s. Terug 
komend op de CD speler; ook innovatieve 
producten in de energiesector voor 
consumenten kunnen zeer snel de markt 
veroveren. Door de lagere investering met 
een kortere levensduur profiteer je dan 
sneller van de nieuwste, efficiëntere en 
goedkopere ontwikkelingen. Die 
oplossingen lijken beter. Maar dat moet 
dan wel goed worden 
geadviseerd,verkocht en geïnstalleerd. De 
meeste installateurs verkopen nog steeds 
het liefste een gasketeltje. De discussie 
naar aanleiding van een vraag van een 
installateur hierover in Heiloo kwam niet 
goed uit de verf. De vraag blijft wat 
Samson nu eigenlijk aan het doen is aan 
die klimaattafel met Terpstra, de voorzitter 
van de brancheorganisatie voor 
installateurs (Uneto/VNI). 
 
Verder wil Samson biogas maken van 
afval, of waterstof gemaakt met groene 
stroom. De vraag is of je van afval geen 
hoogwaardiger producten kunt maken. We 
willen met afvalscheiding toch geen afval 
meer? Maar dat slaat Samson over en 
stelt: 

 ‘We hebben dat duurzame gas elders 
harder nodig. In de eerste plaats om ons 
elektriciteitsnet in balans te houden. Door 
alle windturbines en zonnepanelen 
hebben we in de toekomst namelijk op 
sommige momenten te weinig stroom en 
op andere momenten te veel. Met het 
teveel aan stroom maken we waterstof,en 
als de wind een tijdje niet waait, gebruiken 
we deze waterstof (vaak grootschalig; nog 
onvoldoende ontwikkeld) om weer stroom 
te maken.’ 
Dit is en sterk staaltje van oud industrieel 
massaproductie denken, wat een van de 
aanwezigen in Heiloo de vraag deed 
stellen wat Samson wist van logistiek. 
Afgaand op zijn antwoord lijkt dat niet 
zoveel te zijn. Na de massaproductie die 
op gang kwam bij de schaarste na WOII, 
kregen we een klantgedreven markt met 
meer maatwerk. Nieuwe systemen 
verhoogden de flexibiliteit van 
productiesystemen en in plaats van grote 
magazijnen die alle producten bevatten 
liggen producten nu over strategische 
opslagplaatsen verdeeld (hubs in netwerk) 
van waaruit ze verder worden 
gedistribueerd of onderling uitgewisseldv. 
Informatiesystemen zorgen voor de 
balancering van de juiste voorraden en 
voorraadkosten over de diverse 
magazijnen, rekening houdend met de 
transportmogelijkheden en kosten. Ook 
energie is gedistribueerd (verdeeld) op te 
slaan, waarbij je het transport doet op 
momenten dat dit gunstig is en de opslag 
doet op plekken waarvan je weet wanneer 
je dat ongeveer nodig hebt. Smart Grids 
zorgen dan voor de goede balans als de 
opslagsystemen (ook voor warmte) 
strategisch, dat wil vaak zeggen zo dicht 
mogelijk bij de gebruiker als dat qua 
kosten mogelijk is. (in buurt of in zijn 
woning)  
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Dit plaatje laat zien dat alleen al het 
potentieel van de zon een veelvoud is van 
wat we nodig hebben. Zonnepanelen zijn 
al rendabel, nemen qua vermogen nog toe 
en worden relatief goedkoper. Het is een 
bekend en betrouwbaar product, wat 
decentraal overal zonder gevaar toe te 
passen is. Het enige wat we beter onder 
de knie moet krijgen is opslag in 
combinatie met warmte en smart grids.  
(zie ook lezing Tom) 
 
Duurzame installaties.  
Samson begint met de stelling dat een 
collectieve oplossing veel voordelen heeft: 
‘het is onder andere veel efficiënter en 
energiezuiniger’.  
Die twee punten liggen in elkaars 
verlengde en de stelling is in z’n 
algemeenheid niet waar. Afhankelijk van 
de situatie gaat schaalvergroting naar een 
optimum om daarna om te slaan in 
schaalnadelenvi. Dertig jaar geleden had 
een groot bedrijf schaalvoordelen omdat 
ze kon beschikken over een 
mainframecomputer en een eigen 

wereldwijd telefoonnetwerk. De laatste 20 
jaar zien we dat met de PC en Internet 
veel kleine (vooral innovatieve) bedrijven 
in het voordeel zijn. De middelen kosten 
minder en men is niet afhankelijk van 
bureaucratische en dure organisaties. Ook 
voor energietoepassingen groeit het aantal 
decentrale oplossingen en zijn er veel 
mogelijkheden om die met internet te 
verbinden tot een zelfsturend netwerk. Het 
nadeel van een collectief systeem zoals 
Samson dat definieert;  
‘je kunt niet meer kiezen. Je zit vast aan 
het bedrijf dat het warmtenet beheert is’ 
Dat nadeel klopt, maar de rol die Samson 
gemeenten wil geven om dit op te lossen 
lijkt minder gelukkig. Bij grote bedrijven 
ontstaan al snel een oligopolie situaties, 
waarbij de consument meer betaalt dan 
nodig is. Grote bedrijven kunnen met de 
extra winst via lobby bij de rijksoverheid 
regelgeving gedaan krijgen die in hun 
voordeel werkt. Gemeenten veranderen 
dat niet. Of zij dan namens de bewoners 
de beste leverancier kiezen zoals bij 
‘bijvoorbeeld bij het verlenen van 
concessies voor openbaar vervoer’  
is nog maar de vraagvii. Vaak kiezen hier 
de provincies. Het helpt al helemaal niet 
als een warmtebedrijf een publiek bedrijf is 
zoals HVC, omdat gemeenten het dan aan 
dat bedrijf overlaten, burgers weinig ruimte 
krijgen en we alleen oplossingen krijgen 
die binnen dat bedrijf passen. 
 
Vervolgens moet je volgens Samson voor 
een elektrische warmtepomp wel 
‘waanzinnig goed isoleren’ (zie lezing 
Peter) anders blijft het op een koude dag 
koud in de woning. ‘Daarnaast moeten de 
warmtepompen zelf nog een stuk beter’, 
waarna de punten volgen die je op elk 
partijtje tijdens de borrel ook hoort. Dat je 
even goed moet nadenken bij de aanschaf 
van een warmtepomp is correct. Maar er 
draaien genoeg warmtepompen waar de 
woning nauwelijks extra is geïsoleerd. En 
dan is het ook nog gedaan om minder 
energie te verbruiken. De 
klimaattafelvoorzitter, die weinig tot geen 
nadelen noemt van geothermie en andere 
bronnen en die later pleit voor 
startmotoren voor duurzaamheid lijkt hier 
wat ongepast de rol van remraket op zich 
te nemen voor de warmte pomp. Het zijn 
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ongenuanceerde kwantitatief slecht 
benoemde kwalificaties, om niet te zeggen 
borrelpraat. Wat is ‘waanzinnig goed’ en 
‘koud’,’te weinig ruimte’ ‘stiller’ etc.? Als 
vrijwilligers van een burgerinitiatief in de 
helpdesk geen beter verhaal kunnen 
vertellen vraag je ze te vertrekken.  
 
Daarnaast geeft Samson twee 
mogelijkheden, collectief, maar dan met 
gemeenten en bedrijven als HVC en 
individueel. Collectieven van burgers 
komen niet aan de orde, terwijl dat 
bijvoorbeeld in Denemarken relatief 
succesvol isviii (zie ook ‘Klimaattafels 
slecht voor Nederlandse 
concurrentiekracht). Samson blijft vrij 
autistisch vasthouden aan wat hij later zijn 
gereedschapskist noemt, die nogal 
eenzijdig is en waar de warmtepomp 
blijkbaar niet zo goed in past. Burgers 
mogen wel wat vinden maar kunnen zelf 
niks in zijn filosofie. En dat terwijl de 
vuistregels uit zijn gereedschapskist van 
een simplisme zijn,dat elke burger die de 
kleuterschool heeft doorlopen ze kan 
volgen. 
 
De duurzame gereedschapskist en de 
startmotoren.  
‘Met de duurzame gereedschapskist van 
nieuwe duurzame technieken, en nieuwe 
mogelijkheden tot subsidies en 
financiering, moeten we - en vooral 
gemeenten - de wijk in. Met behulp van 
deze technische afwegingen kun je voor 
elk type wijk zeggen wat de verstandigste 
aanpak is. Maar de mensen vinden er zelf 
ook nog iets van.’  
Het is wel zo dat als je een timmerman 
met zijn gereedschapskist langs stuurt je 
houten stoelen krijgt en met een 
betonvlechter en zijn kist krijg je betonnen 
meubilair. Is het dan wel correct dat 
gemeenten Diederik de betonvlechter uit 
het landelijke betonnen lobbycircuit zo’n 
breed en bevoorrecht podium geven? 
Mogen wethouders volgens de 
marktregels van de ACM het bedrijf waar 
de gemeente aandeelhouder is zo 
bevoordelen? De goedgebekte vriendelijke 
Diederik zal zeker viltjes verkopen zodat 
de burger zelf ook nog wat mag inbrengen 
en de betonnen meubelen niet de eerste 
dag of binnen de garantieperiode je vloer 

ruineren. Maar kan je toch niet beter hout 
nemen? Hoewel Samson erkent dat 
mensen ook nog iets vinden lijkt hij weer 
met de technische gereedschapskist van 
grote aannemers richting fiasco te gaan. 
Net als bij de Bijlmer waar beton storten 
en stenen stapelen de boventoon voerde. 
Dat gaf veel leuke flats in een buurt waar 
niemand wilde wonen. De vraag is of we 
deze neergaande spiraal weer willen 
bewandelen met straks duurzame 
woningen in een buurt waar niemand wil 
wonen omdat je bijvoorbeeld nog 50 jaar 
vast zit aan een achterhaald warmtenet en 
dure geothermie met nu nog niet bekende 
problemen. 
 
Tot slot zijn er blijkbaar startmotoren nodig 
om het proces op gang te brengen. Dat 
gaat bij Samson vooral om subsidie. Hij 
vindt dat er al genoeg is gezegd over 
regelgevingen en dat veranderen duurt 
toch te lang. Onterecht omdat er o.a. niet 
is gesproken over de gammele 
elektriciteitswet die slimme energie 
logistiek lastig maakt. En juist van de 
klimaattafel waar hij voorzitter is 
verwachten we dat ze invoering van 
nieuwe en betere wetgeving versnellen. 
Voor de subsidie wordt eerst gedacht aan 
de woningcorporaties, net als zijn 
partijgenote minster Cramer voor hem 
deed. De machine hikte toen op de 
startmotor (subsidie) iets naar voren, maar 
de motor zelf startte niet echt. Vervolgens 
wordt er weer vanuit het rijk subsidie 
verleent voor 100 wijken, terwijl de 
gemeente wordt geacht de regie te 
voeren. Waarom gaat dit geld en het geld 
voor de bureaucratie vanuit den Haag voor 
plannen waar we niks aan hebben, niet 
gewoon naar de gemeente die dan met 
burgers aan de slag kunnen. Samson 
hoort te weten dat de budgetten van de 
gemeenten te laag zijn om dit soort zaken 
te betalenix. Doe daar wat aan. Dan heb je 
geen startmotor nodig die in 2021 de Mont 
Blanc in beweging moet krijgen, maar 
starten vanzelf veel initiatieven die 
flexibele oplossingen zoeken voor de 
echte problemen. 
 
Uiteraard willen we allemaal minder CO2. 
Die abstracte visie delen we. Maar de 
principes delen we niet. Burgers en hun 
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initiatieven gaan uit van de belangen van 
de burgers en zoeken voor hun de beste 
mogelijkheden. Bedrijven gaan uit van hun 
belangen en zoeken mogelijkheden 
binnen hun beperkte bedrijfscompetenties. 
Gemeenten zouden er moeten zijn voor de 
belangen van de burgers, maar als 
bestuurders tevens aandeelhouder zijn 
van bedrijven is het de vraag of dat ook 
altijd geval is. Klimaattafels etc. worden 
praktisch helemaal door grote bedrijven 
met hun adviseurs bevolkt. Het gevolg is 
dat de missies van diverse clubs door de 
gehanteerde principes totaal kunnen 

verschillen en daarmee ook het fysieke 
beeld c.q visie op de wereld in de 
toekomst. Dat leidt er ook toe dat de 
metafoor die Samson gebruikt, een huis, 
totaal verschilt met het een huis dat in het 
belang is van bewoners. Hieronder staan 
de twee afgebeeld waarbij het goed zou 
zijn zaken als geothermie en 
warmtenetten op te nemen in de dakkapel 
als optie die je alleen gebruikt als het echt 
niet anders kan en zaken rond comfortabel 
wonen centraal zet.  
 

 

 
Het huis van Samson                                                                   Het huis van de burger  
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Klimaattafels slecht voor Nederlandse concurrentiekracht. 
 
De concurrentiekracht van een land hangt 
af goede netwerken, gezonde competitie  
bij ondernemende bedrijven en ruimte 
voor kritische burgers die tot initiatieven 
worden aangezet. Gepolder aan 
klimaattafels met technische 
oplossingsrichtingen voor gemeenten en 
daarmee burgers is een vorm van 

industriepolitiek die na de RSV enquête 
niet meer voor zou mogen komen. 
 
De concurrentiekracht van een land hangt 
volgens Porter (Porter M. , 1990)x af van 
een aantal factoren (zie schema) die 
hieronder In het kader van het 
klimaatvraagstuk aan de orde komen. 

 

Productiefactoren

Economische orde

Binnenlandse vraagNetwerken van
bedrijfstakken

Toevals-
factoren Overheid

 
 
Productiefactoren 
Deze hangen af van klimaat en ligging 
(haven van Rotterdam), maar ook van 
geavanceerde factoren zoals geschoolde 
arbeid, onderwijs, onderzoek 
infrastructuur, telecommunicatie etc. (Hihg 
Tech campus in Eindhoven). Politiek 
klimaat en overheidsbemoeienis zijn hier 
mede bepalend. Gas uit Groningen heeft 
in Nederland, waar relatief makkelijk 
leidingen te leggen zijn in een dichtbevolkt 
gebied, een sterk stempel gedrukt op de 
energievoorziening. Elektriciteit- en 
gasvoorziening is al in een vroeg stadium 
overgenomen door steden en provincies 
(in bijvoorbeeld Denemarken nog steeds 
belangrijk zijn). De infrastructuur voor de 
distributie en het idee dat energie een 
basisvoorziening is speelt daarbij een rol. 
Later werd gas een 
rijksoverheidsaangelegenheid. Na veel 
fusies werd de opwekking en levering van 

elektrisch geprivatiseerd en ging de 
distributie naar netbeheerders. Daarmee 
verschoof de opwekking naar een beperkt 
oligopolie achtige marktvorm met 
multinationals zonder directe 
overheidszeggenschap. Al in een eerder 
stadium werd de voorziening van 
elektrisch gereguleerd door een beperkt 
aantal op grootschalige opwekking, 
georiënteerde bedrijven (georganiseerd in 
de zgn. Arnhemse instellingen). Hoewel 
de opwekapparatuur voor grootschalige 
opwekking hoogwaardig zijn (komt vaak 
uit buitenland) levert de productie zelf een 
laagwaardige, voor ontwikkelingslanden 
geschikte concurrentiepositie op (op 
kosten). Nederland mist een 
hoogwaardige kennis voor 
opwekapparatuur op kleine schaal met 
bijbehorende R&D en kennis (zoals er wel 
netwerken zijn in techniek in Brainport  
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Eindhoven en de landbouwsector in 
Wageningen 

. 

 

Aard productiefactoren Gevolgen voor concurrentiekracht 

Basis productiefactoren (klimaat, 
bevolkingsomvang, ligging, bodemrijkdom  

Laagwaardige productie 
Concurrentie op kosten 

Geavanceerde productiefactoren 
(scholing, kennis, R&D, infrastructuur) 

Hoogwaardige productie 
Concurrentie op productkwaliteit 

 
 
Binnenlandse vraag 
Veeleisende en kritische afnemers 
dwingen producenten tot hoge kwaliteit en 
voortdurende productvernieuwing. Japan 
profileerde zich door ruimtegebrek sterk 
met de compacte vormgeving van hun 
producten. Nederland heeft voldoende zon 
en daken of andere bouwwerken voor 
genoeg duurzame energie en in de winter 
behoefte aan warmte met weinig zon voor 
alleen elektrische verwarming. Bij strenge 
klimaateisen van de overheid zou dat een 
binnenlandse vraag op kunnen roepen 
naar een combinatie van technieken 
(opwekken en opslag) inclusief besturing 
(smart grids) bij vooral de rijtjes- en 
vrijstaande woningen. Nederlandse 
bedrijven bouwen dan een kennisbarrière 
op voor buitenlandse producenten wat 
tevens onze experts een goede 
concurrentiepositie voor het buitenland 
geeft. Er zijn voldoende van dat type 
huizen om schaalvoordelen te realiseren 
voor dat soort nieuwe systemen. Het 
ontwikkelingsniveau van de burgers is in 
Nederland voldoende om kritisch te zijn op 
die producten en om verbeteringen te 
eisen.  
Maar de Nederlandse overheid komt met 
het salderingssyteem, waardoor de 
consument geen enkel belang heeft bij 
opslaan (kost alleen maar geld; levert niks 
op). Als de zon niet schijnt schakelen 
grote leveranciers wel kolencentrales bij 
en, soms met subsidie, een bio centrale. 
Elektrische opslag met bijbehorende smart 
grids krijgt zo onvoldoende kritische 
gebruikers om ervaring op te doen. 
Vervolgens wordt warmte als apart 
probleem opgepakt waarbij warmtenetten 
als oplossing worden gesuggereerd. Maar  
een warmtenet zonder bron geeft geen 
warmte. Die kan komen van restwarmte. 

Maar ook de industrie moet gaan werken 
met CO2 arme processen met minder 
warmte. Dat geldt tevens voor de 
afvalverbranders waar gemeentebesturen 
een belang in hebben. Daarbij horen we 
met meer  afvalscheiding steeds minder 
afval te krijgen. Tot slot maakt geothermie 
enige kans, maar is nog lang niet 
probleemloos in Nederland.  
 
Er zullen altijd situaties blijven met 
grootschalige hoogbouw naast een 
industrieën die warmte blijven leveren met 
hoge temperatuur en druk zodat de 
warmteverliezen niet te groot worden. De 
vraag is of deze oplossingsrichting in z’n 
algemeenheid met grootschalige centrale 
opwekking en distributie vanuit dat 
centrale punt wel het meest geschikt is 
voor Nederland. Of betalen we in de 
toekomst door de wet van de remmende 
voorsprong een te hoge prijs voor energie, 
omdat aan de klimaattafels en in 
regieclubs mensen zitten die systemen 
suggereren op basis van ervaringen met 
verouderde techniek. Voor de politiek is 
het wel makkelijk omdat grote bedrijven 
het probleem oplossen. Voor 
consumenten lijkt het makkelijk omdat ze 
nu niet na hoeven te denken. Op de 
langere termijn zitten ze wellicht vast aan 
een duur systeem en heeft Nederland een 
kans op versterken van de 
concurrentiepositie verspeeld. Nieuwe 
producten vragen ruimte dicht bij huis om 
snel door de learningcurve te komen en 
schaalvoordelen te krijgen voor 
internationale concurrentie. Dat kan 
worden tegengewerkt door bestaande 
lobbycircuits die met verouderde inzichten 
en eigen belangen de overheid adviseren. 
(zie ook inzet windenergie). 
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Aspecten van de vraag Gevolgen voor de concurrentie (kracht) 

Kritische vraag Stimulans voor productvernieuwing 

Omvang van de vraag Schaalvoordelen 

 

Windenergie in Denemarken 
Tijdens mijn studiereis rond 1984 (Hofman, januari 1984) was Vestas failliet en bezig met 
een doorstart. Het perspectief op de thuismarkt was veel uitvoerbare orders en als dat goed 
ging nog veel meer in de VS. Denemarken maakte die thuismarkt mogelijk vanuit de 
overheid (grote energieleveranciers hadden en beperktere positie, waarbij burgers de 
coöperatievorm gebruikten). Vestas is nu een wereldspeler met 22000 mensen in dienst. 
Zonder de macht van grote instituties die in de polder bij de overheid de dienst uitmaakt, 
had en groot deel van die werkgelegenheid in Nederland kunnen zitten. De (technische) 
regelgeving was in Nederland niet goed ontwikkeld voor dit type aanvankelijk decentrale 
kleinschalige activiteiten. Tegen twee windmolens (waren in principe verkocht) liepen lang 
lopende procedures en ze zijn nooit geplaatst maar verschroot. Zonder ervaring in eigen 
land, ga je geen producten verkopen in de VS waar fouten herstellen lastig is en ze snel 
productieverlies claimen. Dus bij weinig vraag en ervaring dichtbij wordt export ofwel 
internationale concurrentiekracht ver weg erg lastig. Die vraag en de ruimte die de overheid 
daarvoor geeft is essentieel  
 
Ook met warmte gaat het in Denemarken anders. ‘Veel Deense warmtebedrijven (meer dan 
340) zijn in eigendom van burgers. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke warmtebedrijven. 
Ook zijn er netten in gezamenlijke eigendom van burgers en bedrijven. En wederom 
concluderen ECN/TNO vanuit Denemarken: ‘Er kunnen nieuwe businessmodellen worden 
ontwikkeld zodat consumenten bijvoorbeeld energie met elkaar kunnen uitwisselen of 
gezamenlijk op kunnen slaan in batterijen voor warmte of elektriciteit, of waarbij 
consumenten overschotten aan elektriciteit kunnen omzetten in warmte die ze later weer 
gebruiken. Inzet op deze slimme energiesystemen kan bovendien een impuls geven aan het 
Nederlandse bedrijfsleven, dat internationaal al een positie heeft op het gebied van slimme 
diensten’. En ‘In Denemarken werkt het warmtemarktmodel zo goed omdat de 
warmtevoorziening lokaal en bottom-up wordt geregeld, omdat er zoveel bedrijven zijn en 
omdat er keuzevrijheid is voor consumenten.’ De Nederlandse overheid begrijpt het na 35 
jaar nog steeds niet met hun gepolder en gemeenten die plannen laten maken met veel 
adviesbureaus en ambtenaren.  

 
Economische orde 
Waarden in landen verschillen enorm 
tussen bijvoorbeeld de VS, Duitsland en 
Japan. Nederland zit qua waarden relatief 
het dichtste bij de VS (Hofstede, 2001), 
waarbij met onze handelsmentaliteit (ook 
consumenten; de vraag wat lever het op 
komt eerst), we verder afstaan van de 
techniek dan Duitsland en Japan. Door 
lage risico acceptatie zal men in Duitsland 
en Japan eerder collectief/ coöperatief te 
werk gaan.Maar Nederland heeft wel het 
poldermodel ontstaan uit noodzaak omdat 
je zeedijken nu eenmaal niet individueel 
kunt realiseren. Dat model bestaat uit 
instituties en netwerken waar 
belangenverenigingen samen probleem 
oplossen zoals we vroeger het 
waterprobleem te lijf gingen in de polder. 

De vraag is hoe valide dat model op 
nationaal Nederlands niveau is voor 
duurzaamheidsvraagstukken. Het 
poldermodel is met het akkoord van 
Wassenaar en later door Wim Kok 
aangepast voor een bredere toepassing 
richting verzorgingsstaat populair 
geworden. Vertegenwoordigers van 
werkgevers, werknemers en overheid 
kwamen tot afspraken, waarbinnen de 
relatief individualistische burgers en 
bedrijven acteerden. Met invloeden van de 
mondialisering verloopt dat steeds 
moeizamer. De eisen van de individuele 
burger, die steeds minder lid is van een 
vakbond, nemen toe en bedrijven 
internationaliseren en vormen met grotere 
eenheden een steeds machtiger blok.  
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Daarbij is de Nederlands cultuur vanuit 
zichzelf minder technisch en meer handel 
georiënteerd. Het poldermodel past daar 
in principe niet bij. Burgers en bedrijven 
zullen alleen meedoen als het individueel 
zichtbaar winst oplevert en men niet na 
hoeft te denken over de techniek. Met 
grootschalige projecten, zoals een gas of 
warmtenet is nadenken over techniek niet 
nodig. Het is een one size fits all tot de 
aansluiting bij de voordeuren. Men 
probeert iets te leveren wat in de meeste 
gevallen in huis ook nog in te passen is. 
Het individu investeert zelf minimaal. Of 
dat op de lange termijn voor het geheel of 
het individu voordeliger en duurzamer is, 
kan worden betwijfeld. Maar die twijfel of 
dat risico’s neemt men. De risico 

acceptatie is in Nederland relatief hoog en 
men accepteert in het algemeen risico’s 
makkelijker indien dat verder naar de 
toekomst verschuift. ‘Dat zien we dan wel 
weer’. 
 
Maar bij grootschalige, soms technisch 
risicovolle investeringen wil de bank 50 
jaar lang rente en aflossing zien. Wellicht 
zijn er nu al kleinschalige oplossingen met 
minder technische risico’s die je na een 
levensuur van 20 jaar vervangt door nog 
goedkopere systemen. De economische 
orde in Nederland lijkt hiervoor niet gunstig 
waarbij men ook bij de 
financieringsmogelijkheden in Nederland 
eerst lijkt te kijken naar grootschalige 
projecten. 

 

Waarden van individuen en ondernemingen 

 Verenigde Staten Duitsland Japan 

Individuen Individualistisch 
Eigen belang 
Risico acceptatie 
groot 

Autoritaire 
 
Risicoacceptatie 
klein 

Gericht op samenwerking 
Collectieve belangen 
Risico acceptatie klein 

Ondernemingen Maximale winst Maximale groei Maximale groei 

 
Netwerken van bedrijfstakken. 
Een bedrijfstak kan alleen concurrerend 
zijn als ook voorafgaande en volgende 
schakels sterk zijn en producten van 
goede kwaliteit leveren. Zo is de 
concurrentiekracht van de Nederlandse 
voedingsmiddelenindustrie mede 
afhankelijk van een sterke landbouw, 
verpakkingsmiddelen- en chemische 
industrie, transport etc. Ook banken 
spelen een rol bij bijvoorbeeld de 
financiering. Er ontstaan netwerken die 
gepaard gaan met kennisuitwisseling over 
markten heen. De concurrentie tussen 
ondernemingen in de bedrijfstak verandert 
zo naar concurrentie tussen verschillende 
bedrijfskolommen.  

Een soortgelijke concurrentie lijkt er ook te 
bestaan in de energiewereld,met : 

1. Een kolom vanuit een 
grondstoffenproducent 
(energieopwekking) die 
grootschalige installaties gebruikt 
met een handel en 
distributiesysteem naar de 
consument. 

2. Een kolom met leveranciers van 
investeringsgoederen voor de 
consument die zelf zoveel mogelijk 
in zijn energievraag voorziet 
eventueel samen met buren 
(substitutie voor grote bedrijven). 

Door de oude infrastructuur en gegroeide 
netwerken van specialisten voor 
grootschalige energieleveringen is de 
eerste kolom goed vertegenwoordigd in de 
lobbycircuits. Daarbij komt dat de 
afvalbranchexi, zich bij de lobby van deze 
kolom voegt,omdat ze warmte over heeft. 
Een begrijpelijke strategie gezien de hype 
rond warmtevraag na Groningen, maar 
maatschappelijk wellicht niet de meest 
gewenste, omdat die branche zich zou 
moeten richten op terugdringen van afval 
en recyclen van afval naar hoogwaardiger 
producten dan warmte. 
 
De tweede kolom is in Nederland veel 
minder ontwikkeld, niet alleen in de 
productie van apparaten maar ook in de 
rest van de kolom. De hele bouwbranche 
met aannemers en projectontwikkelaars is 
relatief conservatief in deze kolom. In het 
verleden was de elektrotechnische 
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branche nog innovatief met de UNETO als 
branchevereniging, die rond 1995 
strategie ontwikkeling stimuleerde met het 
programma ‘Geen keuze geen kansen’xii. 
Installateurs werden erop gewezen dat ze 
de strategische keuze moesten maken 
tussen jobber, die tegen lage kosten 
buizen en draden aanbrengt in woningen 
of de systemintegrator die een compleet 
technisch concept biedt met goede 
adviezen en trajectbegeleiding voor 
energiebesparing, comfort en Domotica. 
Een aantal bedrijven waren hier zeer 
succesvol, maar de meeste installateurs 
bleven voornamelijk jobber met zeer 
beperkte kennis. Dit mede omdat in de 
structuur aannemers en 
projectontwikkelaars veelal bouwkundig 
iets moois willen maken tegen lage 
kosten. Op minder zichtbare installaties 
wordt dan bezuinigd. Dat tijdens de 
bewoning de (energie) kosten en het 
comfort minder zijn is later aan de 
bewoner.  

Vervolgens fuseerde de Uneto met de VNI 
die vanuit de loodgietersbranche minder 
affiniteit had met dit type innovatie. De 
huidige Uneto VNI doet wel mee aan de 
klimaattafels, maar lijkt meer bezig om 
steun te vinden voor technische 
oplossingen passend bij kolom één. Een 
grote adviescapaciteit voor complete 
comfortabele en duurzame woningen 
vanuit de installateur blijft in ieder geval 
uit. De meeste installateurs hangen het 
liefst de vertrouwde gasketel op. Als de 
klant er expliciet om vraagt wil men nog 
wel PV panelen of een warmtepomp 
verkopen, maar een integraal 
doorgerekend advies komt er zelden. Door 
de dominantie vanuit het verleden van 
netwerken rond kolom één, is er weinig 
ruimte voor de toch al niet erg technisch/ 
kritische consument en blijven 
ontwikkelingen een concurrentiepositie 
voor duurzaamheid uit in Nederland.  

 

Kenmerken van ondernemingen in een netwerk 

Jobbers Productie op specificatie 
Weinig kennisintensief 
Lage toegevoegde waarde 

Systemintegrator  R&D functies 
Organisatie netwerk met andere partijen 
Marketing naar eindgebruiker 
Hoge kennis als toegevoegde waarde 

 
Toevalsfactoren 
Toevallige ontwikkelingen kunnen 
economische verhoudingen sterk 
veranderen. Zo veranderde Internet, 
ontwikkeld binnen defensie in de VS, met 
spin offs de structuren in de samenleving. 
Was rond 1985 nog een grote dure 
mainframecomputer nodig met een eigen 
telefoonnetwerk om internationaal zaken 
te doen; nu kan elk klein bedrijf dat met 
een PC en internet. Kennis circuleert 
wereldwijd. De manier van samenwerken 
tussen mensen verandert maar vraagt 
vaak nog menselijk contact. Een 
voorbeeld is Eindhoven, waar Philips en 
DAF in de problemen kwamen. In 
Eindhoven bouwde Philips veel activiteiten 
af. Vooral burgemeester Welchen speelde 
in op deze toevalsfactoren door de 
aanwezige kennis te organiseren in een 

open netwerkstructuur die gebruik maakt 
van nieuwe mogelijkheden. Het gesloten 
Philips Natlab maakte plaats voor een 
open netwerk op de high tech campus 
Brainport Eindhoven. Kleine bedrijfjes met 
veel kennis op deelgebieden produceren 
en ontwikkelen als onderlinge 
toeleveranciers aan elkaar (ook aan 
Philips of ASML). Jonge ondernemers, 
niet gehinderd door procedures van grote 
bedrijven storten zich op ontwikkelingen 
waar ze in geloven en technieken waar ze 
goed in zijn (natuurlijk mislukt het nodige). 
Het waren de lokale politiek en de 
ondernemers die het voortouw namen.  
 
De aardbevingen (Groningen) en de 
klimaatvraagstukken zijn ook 
toevalsfactoren. Maar nu we daar vanaf 
moeten zou er een beweging op gang 
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moeten komen die gebruik maakt van 
decentrale informatiesystemen, de kennis 
vanuit de logistiek over slimme 
distributiesystemen etc. Dat is niet te 
vergelijken met de situatie na WOII of 
tijdens de eerste gasboringen in 
Groningen (ook toeval). De vergelijking dat 
we net als bij woningentekorten na WOII 
en het gasleidingen leggen na de 
gasvondst snel zaken realiseerden is 
onjuistxiii.De Bijlmer is deels als gevolg van 
die revolutiebouw al weer gesloopt. Dat is 
niet het type duurzaamheid wat je zoekt 
en de krapte op de woningmarkt is er nog 
steeds. Verder bouwt een 
projectontwikkelaar makkelijker een wijk 
nieuwe woningen dan dat je elke 
afzonderlijke particulier aanzet tot het 
verduurzamen van zijn vertrouwde 
woning. Bij het leggen van de gasleidingen 
was het perspectief; snel veel verdienen 
aan gas voordat kernenergie doorbreekt, 
waarbij CO2 geen rol speelde. Bij 
warmtenetten blijft de bron voor de warmte 
discutabel en daarmee ook vragen rond 
de winstgevendheid. Grootschalige netten 
blijven verouderde weinig duurzame 
technieken. De vraag is of de Nederlandse 
overheid gebruikt weet te maken van de 
nieuwe mogelijkheden en gemeenten de 
ruimte geven flexibel en innovatief op te 
treden (zoals burgmeester Welchen deed). 
Of dat ze net als bij de problemen in de 
scheepsbouw met RSV zich blijven 
bemoeien met de grootschalige industrie 
wat een fiasco en een enquêtecommissie 
opleverde. 
 
Overheid. 
Strenge relevante milieuvoorschriften 
kunnen volgens Porter tot 
concurrentievoordeel leiden, omdat 
ondernemers dan worden aangemoedigd 
om betere producten te maken. Door de 

juiste voorschriften, belastingen en 
subsidies etc. maar ook onderwijsbeleid 
en infrastructuur beïnvloedt de overheid 
concurrentieposities. ‘Amsterdam in 2030 
geen voertuigen met uistoot meer’. Dat is 
een goed uitgangspunt(zie inzet). 
Consumenten en producenten zoeken dan 
naar de beste oplossing. Zo is ook per 
gemeente aan te geven welk CO2 verbruik 
je in 2030 wilt, met sanctiemaatregelen als 
men dat niet haalt. Het voordeel ten 
opzichte van gepolder aan de klimaattafels 
is dat alle marktpartijen en burgers in 
gemeenten aan de slag gaan om samen 
creatief oplossingen te bedenken. Bij de 
klimaattafels zit een beperkt aantal 
belanghebbenden aan tafel die al 
oplossingsrichtingen aangeven. Dan 
volgen opdrachten en promotie voor regie 
en planninggroepen die weer 
adviesbureaus inhuren op basis van dat 
perspectief. Daarbij suggereren deze 
mensen, gezien hun bekendheid met grote 
infrastructureel graafwerken en hun 
belangen, dat warmte en warmtenetten 
een goede oplossing kan zijn. Niet 
onmogelijk maar daar komen burgers en 
gemeenten ook wel op als dat echt 
relevant is. Wat te denken van 
geluidwerende zonnewallen i.p.v. 
geluidswallen, warmte onder de woningen 
opslaan met PCM principe, meer 
gemeentelijke invloed op netbeheer een 
beter smart grid etc. Investeringen vinden 
dan meer plaats bij particulieren dan bij 
grote bedrijven. Maar ook daar zijn 
oplossingen voor zodanig dat ook de 
particulier gaat verdienen aan duurzame 
energiesystemen. De kennis en de 
mogelijkheden zijn er. De kunst is om de 
verouderde structuren te vervangen door 
flexibele innovatieve netwerken van 
kritische burgers bedrijven en gemeenten. 

 

Elektrisch rijden 
In een beroemd filmpje uit 1998 vraagt Frans Bromet mensen op straat of ze een mobiele 
telefoon willen. ‘Ik zie er het nut er niet van in’. ‘Ik heb al en antwoordapparaat thuis’. ‘Ik 
word toch niet gebeld’. ‘Ben je aan het fietsen word je gebeld’. ‘Ik ben iet zo belangrijk’, 
‘Mensen kunnen mij bereiken met een brief en als dringend is de telefoon’ De Nokia kwam 
en deze antwoorden werden hilarisch, Nu wil Amsterdam in 2030 geen voertuigen met 
uistoot meer. Op stand,nl vindt 61% dat ‘veel te ver gaan’. Die dure Tesla kan niemand 
betalen. Wat moet er met de schilderbusjes? Weer schiet het menselijk 
voorstellingsvermogen tekort. Als Bromet zijn camera pakt  kunnen we in 2030 hard lachen. 
Philippe Remarque Volkskrant 4 mei/ 2019-05-05 
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En natuurlijk vinden Nederlanders alles te 
duur en te ver gaan. Maar diezelfde 
Nederlandse bevolking gaf in een dure 
brede maatschappelijk discussie (BDM 
1988) aan dat ze meer duurzaam wilden 
en geen kernenergie. De overheid ging 
desondanks door op de lijn van 
kernenergie tot de ramp in Tjernobil hen 
tot rede bracht (gelukkig want in Frankrijk 
zitten ze met die centrales in hun maag). 
Wat de bevolking wil doet er voor 
bestuurders en volksvertegenwoordigers 

blijkbaar minder toe. Het zijn vooral de 
grotere industrie en instituties die weer bij 
de klimaattafels leidend zijn. Bij de RSV 
affaire ging het ook fout met de nauwe 
band tussen grote bedrijven, instituties en 
overheid. Het stimuleert regelgeving en 
subsidiesystemen gunstig voor grote 
bedrijven met verouderde technieken. 
Hoewel aan de opzet en uitvoering van de 
BDM heel wat aan te merken is, lijkt het 
model nuttiger dan de huidige 
klimaattafels. 
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Wijkaanpak? Terugkijken om verder te komen! 
 
Onder de naam ABCD (Asset Based Community Devolopment) bedacht John McKight (JM) 
een tool om gemeenschappen te ontwikkelen. Dat is een aardig model. De vraag lijkt 
relevant of je er wat van kunt leren voor een wijkgerichte aanpak binnen het klimaatakkoord. 
Hetzij om te gebruiken hetzij om al te romantische ideeën rond wijkcohesie wat te temperen. 
 
In ‘Looking back to look foreward’, iets wat 
veel te weinig gebeurt, doet Russel 
verslag  van een aantal interviews met JM 
over denkers die hem hebben beïnvloedt.   

 Ten eerste leerde JM van Alinsky 

dat je mensen achter je doel moet 

zien te krijgen en dan door samen 

te werken een macht verwerft die 

instituties bedriegen, waardoor ze 

toegeven aan je eisenxiv. Dat 

werktxv. Mijn probleem is dat 

mensen dan meestal aangeven 

wat ze niet willen, zonder een 

coherent plan hoe we verder 

kunnen met de wereld. Het protest 

van de gele hesjes levert lagere 

benzineprijzen op in Frankrijk 

zonder visie op het klimaat. De 

Nederlandse klimaatdiscussie geeft 

protesten over inkomensposities en 

met verkiezingsangst wordt daar 

als eerste snel aan toegegeven. 

Het conceptuele verschil is dat 

ABCD de focus zet op lokale 

bewoners als creatieve oplossers 

en producenten om de situatie te 

verbeteren. Bestaande instituties 

en politici zien bewoners als 

gevallen die snel geholpen moeten 

worden. Ze kijken naar fysieke 

middelen om dat klusje te klaren 

om van gezeur af te zijn voor de 

volgende verkiezingen (quick en 

dirty; weinig visie en structuur als 

recept voor het volgende 

probleem).   

 Ten tweede leerde JM van Illich dat 

grotere organisaties bureaucratisch 

worden waardoor  de productiviteit 

van die organisaties afneemtxvi. Net 

als Alinsky en andere denkers is de 

(terechte)  gedachte dat je grote 

instituties (en politici die in dat 

netwerk zitten) niet kunt 

vertrouwenxvii. Wat Illich toevoegt is 

dat die organisaties en instituties 

een afhankelijkheid creëren. 

Achterhuis verwoordde dit in ‘De 

markt voor welzijn en geluk’xviii 

waar met gesubsidieerd sociaal 

werk, kansarmen steeds 

afhankelijker werden, wat 

werkgelegenheid opleverde voor 

sociaal werkers en adviseurs. Die 

brachten steeds meer ‘te 

subsidiëren producten op de markt’  

wat burgers weer minder 

initiatiefrijk maakte (dus weer 

nieuwe te subsidiëren producten 

nodig). Binnen de energietransitie 

zie je hetzelfde. Er worden 

grootschalige structuren opgezet 

met adviseurs (en mensen met 

verleden in politiek die in dat 

netwerk een brugfunctie vervullen 

naar grote bedrijvenxix) die 

technieken bedenken die burgers 

moeten kopen. Men moet na twee 

muisklikken spullen geleverd 

krijgen (met veel subsidie) en dan 

moet je weer op de bank voor de 

TV neer kunnen ploffen. Als je na 

moet gaan denken of het wel een 

goede oplossing is doen we het 

niet en het moet alleen groter en 

duurder zijn dan bij de buurman. 

Deze apathische houding is gelijk 

aan die van een probleemjongere. 

Het verschil is dat de jongere 

zonder hulp vooral zelf een 

probleem heeft. Apathisch gedrag 
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van burgers rond het klimaat 

krijgen we waarschijnlijk allemaal 

last van en is dus echt asociaal. 

 Tot slot volgen er nog wat 

voorbeelden van mensen die 

succesvol dit type instituties 

afbouwden en meer de ruimte 

gaven zelf wat te doen in een 

andere omgeving en van 

gehandicapten die i.p.v. hulp 

gewoon geld krijgen waar ze zelf 

hun  problemen mee oplossen. Als 

het beter werkt, waarom doen we 

het dan niet? Het bedreigt de 

banen, status en macht van 

mensen die werken in die 

instituties en de adviesbureaus. En 

die mensen zitten dichter bij de 

beslisser en de subsidiekraan dan 

burgers. Die belangennetwerken 

blijven van buiten af sturen met 

oplossingen vanuit hun leefwereld 

en zetten burgers klem.xx  

Het mechanisme van Alinsky zien we 
terug bij gele hesjes, andere protesten en 
het radicale stemgedrag bij verkiezingen. 
Het circus rond klimaattafels en door 
overheid opgelegde regioplanning is in 
feite Illich. Het verschil is dat de 
betrokkenen vaak niet in een 
achterstandsituatie zitten en meer 
capaciteiten (assets) hebben dan normaal 
in de ABCD projecten. Het ABCD model 
wordt vooral toegepast in 
achterstandswijken om bewoners aan hun 
buurt te laten werken met als doel de 
leefsituatie te verbeteren. Er is een 
duidelijker individueel voordeel bij ABCD 
projecten naast de sociale voordelen. Bij 
klimaatproblemen zijn die individuele 
voordelen er ook als men de moeite neemt 
er naar te kijken. Maar er wordt in het 
Nederlandse klimaatcircus vooral 
geappelleerd aan een collectief 
maatschappelijk probleem wat van het 
individu op de korte termijn een 
investering vraagt.  Die valt als je er echt 
naar kijk meestal mee en er zouden 
financieringregelingen mogelijk zijn;  
koningin Maxima doet in buitenland ook 
aan microkrediet, waarom niet in 

Nederland  voor het klimaat?xxi. Maar als 
het voor het collectief is lijkt het sociaal 
gevoel een dun laagje vernis. We willen er 
geen moeite voor doen. 
 
Het idee dat van minder 
overheidsinstituties, meer lokaal initiatief 
en (echte) marktwerking klinkt ook door in 
het wijkaanpakmodel van Porterxxii. Deze 
goeroe rond bedrijfsstrategieën kijkt vooral 
welke toegevoegde waarde een wijk kan 
hebben voor de omgeving. Zijn pleidooi is 
dat elke wijk bepaalde capaciteiten heeft, 
zoals de achterstandwijk vaak goedkope 
arbeidskrachten heeft. En ook drugdealers 
hebben capaciteiten al worden die niet 
ingezet op een sociaal wenselijke wijze. 
Voorbeelden zijn ook voor elkaar koken en 
klusjes opknappen tegen een vergoeding, 
zaken die nu vaak onder de noemer zwart 
werken vallen. Maar je kunt ook samen 
dingen uitzoeken en inkopen. De kern is 
ook hier lokaal mensen activeren, maar zo 
dat je toegevoegde  waarde hebt voor je 
omgeving en niet alles door die omgeving/ 
overheid wordt opgedrongen. Je begint 
dan niet met een discussie over een 
warmtenet door semi overheidsinstituties 
aan te leggen, maar laat burgers 
nadenken over de zonne panelen als 
geluidswal bij een weg waar ze last van 
hebben, het opslaan van elektrisch in 
accusystemen zodat er geen  
kabelverzwaring nodig is en slim te kijken 
naar warmte en warmtepompsystemen 
passend bij hun situatie. Een 
klimaatakkoord legt dan  het 
klimaatprobleem gestructureerd lokaal bij 
burgers neer op een manier die lokaal 
beïnvloedbaar is zonder 
oplossingsrichtingen door te drukken. Ook 
Rotmans, die een stakeholders model 
omarmde, geeft aan dat het poldermodel 
niet werkt, met een netwerk van  
werkgevers, grote bedrijven (met 
winstbelangen) etc. dat het kader bepaalt 
waarin burgers plannen mogen maken. 
Uitrollen van best practice noemen ze dat 
dan, wat neer komt op plat walsen van 
burgers met hun producten. ‘Je vraagt de 
kalkoen ook niet wat je met kerst gaat 
eten’xxiii, stelt Rotmans. En dus vraag je 
producenten ook niet hun winstgevende 
productiemethoden waar de hele 
organisatie mee werkt (bouw is vrij 
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conservatief) te vervangen voor nieuwe 
die energiezuiniger zijn, maar 
ingewikkelder met risico op problemen. 
Voor het  opdringen van die 
oplossingsrichtingen tuigt de overheid dan 
een planorganisatie op (RES ambtenaren 
met adviesbureaus, oud politici uit die 
lobbycircuits  etc.) waar ze in de oude 
Sovjet Unie jaloers op zouden zijn 
geweest. De visie zou moeten zijn aan te 
sluiten bij innovatieve ontwikkelingen van 
vaak kleine flexibele bedrijven aansluitend 
op de mogelijkheden van een buurt of wijk 
in relatie tot zijn omgeving. Sturing door 
lobby of bureaucratische 
‘kennisnetwerken’ is ongewenst. In een 
echte markt ontstaat altijd wel een vraag 
naar producten en kennis. Dat hoef je niet 
op te dringen met netwerken en 
monopolieposities gesteund door 
‘marketing’  en regelgeving van de 
overheid.  
 
Nu is het niet zo dat burgers zomaar tot 
duurzame investeringen over gaan. Alleen 
maar roepen dat ‘het bottom up’ moet, 
gaat niet werken. Ook drugsdealende 
hangjongeren worden niet vanzelf een 
geslaagde MKB er in auto-onderdelen. En 
de gemiddelde burger ligt al veel langer 
aan het infuus van de welvaartsstaat dan 
die jongeren dealen. Al veel te lang wordt 
de burger gezien als een niet (direct) 
betalende, veeleisende klant en politici 
ondersteunen dit consumentisme door de 
indruk te wekken dat ze net als 
commerciële bedrijven die service wel 
gaan leveren; ja zelfs steeds betere 
‘producten’ leveren in deze 
gesubsidieerde markt van welzijn en 
geluk. Met burgerschap dat verder gaat 
dan een buurtfeestje is het dan vaak ook 
slecht gesteldxxiv. In gezin, familie en buurt 
gaat het nog wel goed. Daarbuiten is het 
knudde maar dat komt ‘omdat de 
onbetrouwbare politiek er een zootje van 
maakt’ is de algemene  mening. Dat 
laatste is maar al te waar en helaas is er 
dan weinig ander alternatief dan op 
Wilders of Baudet te stemmen. Maar 
burgerschap hoort meer in te houden dan 
alleen consumeren. Dat is te bereiken met 
burgers door te  beïnvloedbare afspraken 
die ze zelf oppakken, waarbij ‘adviseurs’ 
niet een vorm van ‘een markt  van welzijn 

en geluk’ creëren voor een steeds 
apathischer wordende burger. 
Transitiemanagement voor het 
klimaatakkoord kan elementen van ABCD 
gebruiken als ze erin slaagt een wijk voor 
bepaalde aspecten als ‘achterstandswijk’ 
te positioneren en burgers te overtuigen 
dat het klimaat een probleem is (desnoods 
handje helpen door belasting te 
verhogen). Vervolgens zou een wijk 
doelstellingen mee kunnen krijgen waar ze 
zelf, eventueel door uitwisseling met de 
omgeving aan werken. Standaard 
subsidies op producten en oplossingen 
bedacht door tafels of werkgroepen 
worden vervangen door aanvragen voor 
projecten van burgers die passen in hun 
wijk. Subsidie wordt zoveel mogelijk  
vervangen door financiering (zoals micro 
krediet in achterstandssituaties). De grote 
waarde van ABCD ligt in haar nadruk op 
het beter kijken naar wat er in de wijk 
voorradig is aan actieve individuen en 
groepen met sociaal en economische 
capaciteiten, aan potentiële 
aanknopingspunten van clubs, 
ontmoetingsplekken etc. Het ontbreken 
van die mensen wordt vaak als een 
probleem gezien. ‘McKnight zegt dat dat 
allemaal wel waar mag zijn maar dat je 
dan toch beter naar wegen kunt zoeken 
om ze op te sporen en ze te activeren. 
Sociaal kapitaal kan ook in de woestijn 
bloeien, de schatten van de wijk liggen 
onder het zand’xxv. Helaas worden de 
middelen voor het klimaat nu niet besteedt 
om die schatten te vinden, maar met 
klimaattafels, regisseurs en adviseurs nog 
verder onder het zand bedolven. Nu zijn 
veel middelen gebruikt om allemaal 
technische oplossingen met prijskaartjes 
op te schrijven en vervolgens via 
rapporten, presentaties en veel 
mediageweld heel Nederland op de kast te 
jagen (model Alinsky). Je kan de middelen 
ook inzetten om Nederland terug te geven 
aan de Nederlanders door in wijken de 
mensen op te zoeken en via een 
transparante markt en met een betere wet 
en regelgeving burgers zelf de juiste 
keuze te laten maken. Dan komt een beter 
klimaat eerder in zicht en is er minder 
reden voor extreem stemgedrag. 
Misschien kunnen gemeenten nog wat 
recht breien van deze wederom door Den 
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Haag gemiste kans voor open doel van de 
tegenstanders; een kans die ze opnieuw 
weer eens miraculeus omzetten in een 
doepunt in eigen goal. 
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Klimaat en vertrouwen in de politiek.   

Fortuyn stelde terecht dat ICT burgers 
meer eigen regelruimte kan geven 
(Fortuyn, 2002). Maar de gevestigde 
politiek gebruikt nog steeds de T Ford 
productielijn filosofie die Ford gezien de 
beperkte ontplooiingsmogelijkheden voor 
zich zelf verafschuwde. Voorbeeld is het 
knoeiwerk van de klimaattafels. Resultaat; 
succes voor Wilders en nu Baudet. Tijd om 
eens te kijken (zonder volledig te kunnen 
zijn)  naar analoge processen die ik 
meemaakte al voor 1995 met business 
proces re-enginering en zelfsturende 
teams in bedrijven en HBOxxvi. 

 De kerngedachte van Fortuyn (en 
business proces re-enginering, waar ook 
Fortuyn het leerde) is dat door nieuwe 
middelen zoals computers, internet etc., 
en een hoger opleidingsniveau mensen in 
het veld/ buurt (of aan machine) zelf meer 
kunnen beslissen.  Dat doen ze met zicht 
op de complexe situatie ter plekke die 
nooit volledig in een computer zit en dus 
niet bekend is bij de centrale planner in 
een bureaucratie. Daarbij functioneren 
mensen beter als ze zelf kunnen beslissen 
zonder hiërarchische lagen (die tijd en 
geld kosten) waardoor alles sneller en 
flexibeler verloopt. Volgens de filosoof 
Habermas is het ideaalbeeld een 
maatschappij waarin iedereen in gelijke 
mate aan mening- en besluitvorming kan 
deelnemen (is niet zo in hiërarchie). Dat 
ideaal ziet hij het meest in kleine (face to 
face) gemeenschappen verwezenlijkt. In 
grotere verbanden gaat het vermogen tot 
communicatief handelen steeds verder 
verloren. Een representatieve democratie 
vermindert dan ook door de grote schaal 
de betrokkenheid en kan zelfs tot apathie 
leidenxxvii. Het polderen rond het 
klimaatakkoord is daarvan een voorbeeld. 
Op grote (landelijk) schaal is er lang 
gesteggeld en onrust gezaaid met 
allemaal (vaak irrelevante ) informatie. Er 
zijn concessies gedaan aan bedrijven en 
monopolies. Klap op de vuurpijl; burgers 
gingen meer betalen. Uit de hoge hoed 
van Rutte kwam snel dat de prijsverhoging 
niet door ging, maar Baudet won de 
verkiezingen. Zijn er nu meer 
klimaatontkenners in Nederland? Gezien 
de toenemende TV beelden over 

natuurrampen, honger door droogte en 
Groningen ligt dat niet voor de hand. Het 
punt is dat het proces ongrijpbaar is, men 
niet betrokken en onzeker is en Nederland 
terug wil aan de Nederlanders. Men wil 
van het wazige klimaatakkoord en dit soort 
plannenmakerij af. Dan maar Baudet die 
ons het land terug geeft, net als Fortuyn 
(die er beter over had nagedacht) en waar 
gevestigde partijen niet naar willen 
luisteren, met een wat minder goed 
klimaat.   
 
Plannenmakers stellen vaak dat bij  
decentralisatie de synergie en efficiëntie 
verloren gaat ook door kennistekort. Die 
angst gaat voorbij aan het feit dat centraal 
sturen van synergie meestal ten koste 
gaat van veel overleg (tijd en geld) en 
onhandige compromisvorming tussen 
gevestigde vaak verouderde 
kennisdragers (met eigen belang). Kleine 
groepen (face to face) kunnen voor 
aspecten die dat toelaten zelf 
samenwerking aangaan met synergie-
effecten, zonder dat een groep van een 
totale blauwdruk afhankelijk wordt  en de 
flexibiliteit verliest. De kern is dat er 
burgers in buurten/ wijken meer integraal 
aan een duurzame leefbare woning en 
buurt gaan werken, waarbij functies 
integraal worden opgepakt en techniek 
dienend is. Het laat de oude lineaire 
plancyclus los, die keuze optimalisatie 
voor oplossingen achter elkaar doet en 
dan als specialisten over het totaal hebben 
besloten, overgaat tot implementatie bij 
burgers. Het is beter gelijk de 
doelstellingen met de randvoorwaarden 
overeen te komen met betrokkenen, die 
dan in de lokale situatie parallel tot 
oplossingen komen. De tussenlagen van 
management en adviseurs bij de overheid, 
ook wel de kleilaag genoemd, vinden dat 
vaak moeilijk. Nu is klei bijzonder 
vruchtbaar als je op de juiste momenten 
maar vakkundig ploegt. Dat is dan ook wat 
had moeten gebeuren voor het 
klimaatbeleid. De inzet die nu wordt 
gepleegd aan klimaattafels en in regio’s 
had gelijk  bij de gemeente en buurten 
gekund. Omgeploegd met  informatie 
beschikbaar gemaakt voor gemeente en 
burgers zoals Fortuyn voorstelde met 
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nieuwe ICT. Veel gemeenten tekenden al 
het burgemeestersconvenant met normen 
voor CO2 reductie die ze zouden 
realiseren. Welnu; 

Geachte burgemeesters 
Hoever bent u met uw burgers met 
het terugdringen van de CO2. Nog 
niet erg ver? Jammer want de 
normen worden nog stringenter, 
dus ga er maar snel aan werken. 
We horen graag binnen een half 
jaar van u zodat we samen de 
nieuwe normen vast kunnen 
stellen. We vernemen tevens graag 
van u en uw burgers welke 
regelgeving u aangepast wilt zien 
om die doelen sneller te bereiken. 
Mocht u de doelen niet bereiken 
dan verzoeken we u alvast een 
stevige verhoging voor de OZB aan 
uw burgers kenbaar te maken ter 
voldoening van de boete die we 
voor de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen 
voornemens zijn op te leggen 
indien uw college en raad nalatig is 
bij het halen van de doelen. 

Het stuurt gemeenten in het zoeken van 
oplossingen waarbij ze hun burgers 
betrekken, met als stok achter de deur dat 
ze bij gemeenteraadsverkiezingen uit 
moeten leggen waarom ze de norm niet 
haalden. Nu zit iedereen te wachten op 
gepalaver van de klimaattafels met 
allemaal vage verhalen. Dan krijgen we 
Den Haag met hun ‘verheven’ debatten en 
overleg met regelmatig een batterij 
verslaggevers voor een gesloten deur, 
waar laat op de avond politici uitkomen die 
steevast niks zeggen. En tot slot 
verdienen journalisten hun geld met 
zwartgallige interpretaties van niets 
zeggende teksten van politici (goed 
nieuws is geen nieuws en je moet toch wat 
zeggen). Vervolgens gaan de provincie en 
de regio op vage verhalen van de klimaat 
tafels nog een jaar of twee pakken papier 
en presentaties produceren die de 
onoverzichtelijk tjunami compleet maken. 
Dat kost veel tijd en geld en levert alleen 
frustratie op. Uiteraard zijn er naast acties 
met burgers nog stringente maatregelen 
(CO2 belasting) nodig voor industrie etc. 
die je als overheid op soortgelijke wijze op 
kunt leggen. Afspraken of convenanten 

met bedrijven over innovatie en extra inzet 
(vaak met subsidie)  zijn niet effectiefxxviii. 
Innovaties komen veel sneller bij kritische 
vraag naar producten van gemeenten en 
burgersxxix. De kern is dat met nieuwe ICT 
middelen het creatieve 
oplossingsvermogen van burgers in hun 
situatie wordt aangesproken, wat tot 
overzichtelijke herkenbare en rendabele 
investeringsplaatjes gaat leiden. Al het 
paniekzaaien over veel Peta Joules en 
gemiddelden van kostenplaatjes 
(gemiddelde Nederlander bestaat niet; wat 
moet je ermee?) kan achterwege blijven. 
Elke Nederlander krijgt zijn overzichtelijk 
deeltje Nederland terug en daarmee alle 
burgers samen het hele land.   
 
Voor een groep werkt een aantal van 4 tot 
8 actieve leden het beste, waarbij mensen 
meestal zelf een bepaalde rol op zich 
nemenxxx. In kleine groepjes luistert men 
beter naar elkaar, waardoor minder 
mensen afhaken. Maak er een grote groep 
van en de goede ideeën van bescheiden 
personen sneeuwen onder door 
dominantie van andere spelers. Beginnen 
met een bepaalde buurt/wijk lijkt gewenst 
om het onderling  leereffect te vergroten. 
Groepjes van gelijke woningen die veel 
voorkomen in een zelfde wijk gaan bij 
elkaar afkijken en de goede punten voor 
hun situatie overnemen. Een blok 
(woningen) voor blok aanpak verspreid 
over een gemeente, waarbij ‘afkijken’ 
lastiger wordt  lijkt niet verstandig, los van 
het feit dat het de aandacht voor 
ondersteuning van de gemeente 
versnippert. Een villawijk heeft nu eenmaal 
andere ondersteuning nodig dan een 
achterstandswijk en als gemeente kan je 
lastiger gelijktijdig adequate ondersteuning 
voor beide geven. Focus is dan beter. Het 
is belangrijk dat de eerste projecten niet 
gelijk mislukken, maar dat er een paar 
goede voorbeelden ontstaan. Dit vraagt 
een kritische selectie van de eerste 
buurten en groepen waarmee wordt 
begonnen (bijvoorbeeld waar al mensen 
actief zijn met PV, energie of andere 
buurtactiviteiten), maar er blijven mensen 
die niet mee willen doen. Besteed daaraan 
niet te veel aandacht, maar laat het project 
ook niet teveel leiden door 
enthousiastelingen die te ver voor de 
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muziek uit lopen. Meestal is ongeveer 
20% tegen, 20% voor. De 60% die het nog 
niet weet moet je niet, zoals met de 
klimaattafels, in de gordijnen jagen, maar 
minimaal 30% overtuigen. Dat lukt beter 
met realistische dan met wereldvreemde 
verhalen. Als dat zo uitkomt is het beter te 
beginnen met technische systemen te 
kiezen die zoveel mogelijk individueel toe- 
en aanpasbaar zijn. Dan ben  je minder 
afhankelijk van een paar dwarsliggers die 
niet mee willen doen in een collectief 
systeem. Maar zorg er wel voor dat 
mensen die wel willen maar minder goed 
kunnen worden geholpen. In een 
welgestelde buurt zijn er altijd mensen die 
(op dat moment) geen financiële middelen 
beschikbaar hebben. Geef dat aandacht 
en denk niet dat als 90% meedoet de klus 
geklaard is. Als de 5% die wel wil maar 
niet kan wordt  buitengesloten, zijn dat de 
ergste advocaten van de duivel bij het 
volgende project. Ze hebben namelijk in 
tegenstelling tot de notoire dwarsliggers 
negatieve argumenten uit de nabije 
praktijk die de 60% aanspreekt. Het 
werken met een buurt vraagt dus een 
nauwkeurige selectie, een 
begeleidingsproces en adequaat reageren 
op vragen, waarbij zicht op wat er leeft in 
de buurt en vooral daar op inspelen 
belangrijker is dan de techniek. Over de 
techniek moet simpelweg informatie 
inzichtelijk voor burgers on line 
beschikbaar zijn, zodat groepjes zelf 
gefundeerd een beslissing kunnen nemen. 
 
Voor participatie is wantouwen het grote 
struikelblok. Het vertrouwen in managers 
bij bedrijven is laag, maar uitspraken van 
politici gelooft bijna niemand en de 
overheid is nuttig zolang ze subsidies 
weggeven. Dat wantrouwen nemen 
vrijwilligers niet weg, zeker niet zonder 
volwaardige steun van de politiek. Daarbij 
gelooft niemand een manager die orde en 
netheid bepleit maar zelf s’avonds een 
bureau met papieren en andere rommel 
achterlaat. Geloofwaardigheid begint met 
wat je doet; niet met retoriek. Dat geldt 
ook voor politici en overheid. Verder komt 
vertrouwen te voet en gaat te paard. En de 
paarden in de politiek zijn al en tijdje 
onderweg. Het vraagt dan ook stevige 
inspanningen om geloofwaardig 

participatie te realiseren. Technische 
oplossingen op eenzijdige aspecten zoals 
zorg, veiligheid, afval, energie etc., die 
burgers met algemene kreten geacht 
worden uit te voeren werkt slecht. Het 
klimaat kan aanleiding zijn om participatie 
te vergroten, maar dient in een integraal 
kader te passen waar ook andere 
aspecten een rol spelen. Zo kan de nadruk 
in een bepaalde buurt liggen op 
bijvoorbeeld geluidsoverlast als mensen 
daar het meeste last van ondervinden, 
mits ook andere aspecten mee worden 
genomen (misschien is geluid en warmte-
isolatie te combineren). Bij positieve 
participatie  gaat het om een verschuiving  
van gemeente brede actiegroepen van 
burgers met ongenoegen over een 
specifiek aspect (ergens tegen zijn; met 
functionele indeling), naar een 
buurtontwikkeling voor meerdere aspecten 
(niet alle). De nadruk ligt niet alleen op 
politiek actuele problemen maar op die 
van bewoners in een buurt. Relatief kleine 
stenen des aanstoots worden met burgers 
snel opgelost en niet afgedaan met ‘Daar 
hebben we het nu niet over; dat is een 
andere afdeling in de gemeentelijke 
organisatie  en een ander budget.’ Dat 
budget is dan moeilijk te vinden is, want 
geld is er waar op dat moment politici mee 
bezig zijn en op de rest wordt bezuinigd. 
Binnen bedrijven heet kijken naar wat 
werknemers in brede zin willen  de 
bloembakkenfase. Als mensen wat meer 
bloemen op de afdeling willen dan moeten 
ze dat makkelijk kunnen regelen (denk 
analoog aan gemeentelijk groen). 
Vervolgens pakt men samen het volgende 
probleem op. Neem eerst punten die 
mensen belangrijk vinden en soms niet 
eens veel kosten. Laat niet alleen de 
manager, bij wie elke dag de secretaresse 
bloemen op het bureau zet, de punten 
agenderen die goed zijn voor de efficiency 
van de bedrijfsvoering. Vertrouwen vraagt 
wederkerigheid en begrip voor elkaars 
situatie.  
 
Deze visie vraagt aanpassing binnen het 
ambtelijk  apparaat. Dat apparaat is 
ingericht om de eigen aspecten, functies, 
koninkrijkjes of hoe je het noemt, vanuit 
hun leefwereld zo goed mogelijk bij 
bestuurders te ‘verkopen’ en vervolgens 
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bij burgers per functie te ‘implementeren’. 
Dat is logisch want daarvoor zijn ze door 
de politiek meestal aangenomen (geldt 
vaak ook voor bedrijven). Wil men 
participatie (bij bedrijven zelfsturende 
teams), dan dienen de politiek en vooral 
de bestuurders (topmanagement bij 
bedrijven) hier met visie beleid op te 
voeren. Klimaat kan aanleiding zijn om in 
een buurt daar mee te beginnen, maar is 
nooit een drager van dit proces. Het is 
slechts één aspect van het samenleven. 
Een duurzame woonvisie (wonen is 
integraal) kan wel een drager zijn die per 
buurt wordt uitgewerkt. Per buurt is te 
bekijken hoe je het energie probleem mee 
oplost door bijvoorbeeld warmteopslag in 
de grond met een speeltuintje er boven, 
het plantsoen opknappen en gelijk een 
bron voor een warmtepomp slaan, 
nadenken over samen isolatie inkopen 
met steenstrips, PV panelen of buitenunits 
voor warmtepompen koopt en dat afstemt. 
Doel is duurzaamheid zonder ratjetoe van 
stijlen en her en der verschillende 
apparaten aan muren wat een minder 
prettige woonomgeving geeft met een 
waardedaling van individuele panden. Een 
dienst  stadsontwikkeling dient daar een 
passende/ dienende rol in te nemen. 
Omgekeerd geldt dat ook. De wens voor 
veiligheid kan met samen inkopen van 
dubbel glas c.q. veilige kozijnen en een 
camera aangesloten op een systeem kan 
voor weinig extra geld ook energie of zorg 
aspecten bevatten. Dit zijn slechts 
voorbeelden. De echte vragen leven bij de 
buurtbewoners die integraal met het 
klimaataspect zijn te benaderen. Voor het 

vertrouwen kan dan de eerste stap voor 
bestuurders, bijvoorbeeld B&W (maar ook 
commissies en woordvoerders) zijn elk 
een aantal buurten op te pakken en 
daadwerkelijk het proces te starten. 
Knelpunten in buurten ervaren ze dan zelf. 
Ze kunnen de ambtelijke organisatie, die 
vervolgens mee moet veranderen, 
bijsturen en daarmee het vertrouwen 
herstellen. Het begint dus bij 
betrokkenheid van en daarmee het 
vergroten van vertrouwen in het hoogste 
besluitvormend orgaan. In dit geval de 
politiek. Bij het schoon vegen van een trap 
begin je ook boven aan en niet andersom. 
 
Een beter klimaat komt er alleen als veel 
burgers daaraan mee werken. Dat heet 
participatie wat niet ontstaat met creëren 
van wantouwen zoals o.a. met de 
klimaattafels in al een klimaat van 
wantrouwen tussen burgers en politiek. 
Bureaucratische plansystemen werken 
niet zoals de Sovjet Unie heeft geleerd. 
Het wordt tijd dat de politiek dat in gaat 
zien, het inzicht van Pim Fortuyn oppakt 
en samen met burgers problemen op gaat 
lossen waarbij technici, belanghebbende 
bedrijven en lobbygroepen op de 
bijrijderplaats gaan zitten. Als de politici de 
creatieve potentie en motivatie van veel 
burgers aan weet te spreken zal het totaal 
meer zijn dan de som der delen. Met het 
huidige klimaatcircus worden de 
doelstellingen nooit gehaald omdat de 
creatieve potentie en motivatie wordt 
gebuikt om de vage als onrechtvaardig 
ervaren plannen te torpederen.  
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