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Het tij keert 
 
Het getij is een raar ding. De ademhaling van de oceaan, opgestuwd door zon en maan. Aan 
de zuidkant van de Noordzee, bij Calais, gaat het water ruim zes meter op en neer. Bij het 
Noorse Bergen, aan de noordgrens van de Noordzee, net anderhalve meter. In Oslo, aan het 
eind van de fjord rijst het water nauwelijks merkbaar. Hooguit twee decimeter. 
Al dat op- en neergaande water geeft stroming langs de kust en door nauwe zeegaten. Het 
beruchtst is het zeegat tussen Schotland en de Orkney eilanden waar de stroom een snelheid 
bereikt tot 16 kilometer per uur. Als zeeschepen zien aankomen dat ze met stroom tegen 
door het Pentland Firth moeten, nemen ze een dag van te voren al gas terug om er zes uur 
later te zijn en de stroom mee te hebben.  
Het getij is een machtige kracht die zich twee maal daags manifesteert, al miljarden jaren 
lang. Ze verandert de wadden van zee in modder en omgekeerd. Eindeloos en allesbepalend. 
Schippers hebben ermee leren leven; ze meren hun schepen met lange lijnen af langs de 
kade. Wie dat vergeet, loopt de kans z'n boot na het eten hangend tegen de kademuur aan 
te treffen. Of in het water met een uit het dek getrokken bolder. 
Ondanks de onvoorstelbare krachten is de beweging van het tij nauwelijks te zien. Soms, 
onder bijzondere omstandigheden kun je het water zien sluipen. Aan de Noorse zuidkust ligt 
voor een camping een rotseilandje dat via een natte zandvlakte te voet bereikbaar is. Wie de 
rust neemt en er een half uurtje gaat zitten, ziet de kabbelende golfjes steeds iets verder het 
zand opschuiven. Soms ontstaan er plotseling geultjes en verbindingen tussen de geulen. 
Verderop is het water al halverwege de zandplaat. Wie dan nog dan nog met droge voeten 
aan de overkant wil komen, moet opschieten. Of nog even wachten totdat bootjes met 
geringe diepgang over de plaat kunnen varen. 
Wanneer het tij keert, gebeurt dat sluipend, nauwelijks waarneembaar. Maar de verandering 
is niet te stoppen en allesbepalend. 
 
Ook in de samenleving keert het getij. De economische crisis is er een manifestatie van. 
Autoreuzen gaan failliet en oliebedrijven zien de winst zorgelijk teruglopen. Dat is nog maar 
het begin, zegt een groep Britten die spreekt van de 'Triple Crunch'. Naast de economische 
crisis verwachten ze een energiecrisis én een milieucrisis als gevolg van de 
klimaatverandering.  
Wie goed kijkt ziet duidelijke veranderingen. In de universiteitssteden Stavanger en Bergen 
zagen we in het spitsuur stromen fietsers langs en door de autofile rijden. De fietsforensen 
zien er sportief uit met hun rugzakjes, fel gekleurde softshell jasjes en hun trekkingfietsjes. 
Zonder versnellingen kom je hier niet ver. Het is de nieuwe generatie forensen die de auto 
laat staan en op de fiets stapt. Sneller, slimmer en gezonder.  
Wat ook verandert is de houding tegenover CO2-uitstoot. Tot voor kort, en in sommige 
kringen nog steeds, werden rookgassen gezien als onvermijdelijk bijverschijnsel van de 
welvaart en de economie. Maar in sommige kringen wordt het onbekommerd gebruik van 
fossiele brandstof al net zo ongepast beschouwd als het opsteken van een sigaar in een 
kleuterklas. In Noorwegen zou de socialistische partij direct uit de regering stappen als er 
besloten zou worden tot de bouw van een centrale zonder CO2-opslag, vertelde  een 
vertegenwoordiger van het Noorse energiebedrijf Statoil. Datzelfde bedrijf gaat er van uit dat 
CO2-opvang in de toekomst een voorwaarde wordt voor centrales om te mogen produceren. 
'A licence to operate', noemen ze dat.  
Bedrijven zitten in zwaar weer en moeten hun koers opnieuw bepalen. Sommige worden 
behoudend. Shell bijvoorbeeld trekt zich terug uit windenergie en legt zich toe op de 
technologisch geavanceerde winning van olie- en gasvelden. Andere bedrijven, zoals het 
Noorse Statoil, kiezen juist voor de vlucht naar voren en investeren miljarden in de aanleg 
van nieuwe windparken in zee. Vol vertrouwen dat duurzame, CO2-vrije energie de toekomst 
heeft. De tijd zal uitwijzen wie er gelijk heeft. 
 
Duurzaam is de nieuwe richting In de praktijk betekent dat het zoeken naar een balans 
tussen onze economische activiteiten en de natuur. CO2-vrije energie is daarvan een aspect, 
maar het geldt evenzeer voor visserij, het vermijden van afval en kustverdediging.  
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Wij zijn de Noordzee rondgefietst op zoek naar pioniers en projecten die anticiperen op het 
kerende tij. We kwamen mensen tegen die verder kijken, mogelijkheden onderzoeken, 
investeren in kansen, de weg wijzen naar een andere, meer duurzame toekomst. 
Dit boek is het verhaal over verschillende mensen, die rond de Noordzee de bakens 
verzetten. 
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Terug naar de kust 
 
Het moet een jaar of vier geleden zijn dat ik voor het eerst las over de North Sea Cycle 
Route, een zesduizend kilometer lange fietsroute rond de Noordzee, langs de kusten van 
Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Schotland en Engeland. Sommigen nemen 
een uitwijk naar Zweden (Oostzee) en ook worden vaak Zuid-Engeland, Frankrijk en België 
overgeslagen. Dat is een kwestie van interpretatie. We gaan er van uit dat de Noordzee vanaf 
het Kanaal (tussen Dover en Calais) loopt tot de lijn Bergen – Shetlandeilanden. Ik wilde er 
meer over weten en bestelde het boek Met uitzicht op zee van Monique Fakkeldij en Floris de 
Jong. Prachtige foto’s geven een aantrekkelijk beeld van de route, maar de tekst is wat mat 
(“Net toen we bij de camping aankwamen begon het weer te regenen. Stavanger was niet 
zo’n succes want we verdwaalden om de haverklap”). Hoe dan ook, de kiem was gelegd, een 
droom geboren: ik wilde de Noordzee ronden. Was het mijn vorderende leeftijd die me ertoe 
aanzette nog iets groots te verrichten? Was het de vlucht voor een burn-out? Of was het 
gewoon zin in een lange vakantie? Een psycholoog moet er maar over oordelen. Wel weet ik 
dat ik me na een paar uurtjes fietsen altijd beter voel. Volgens Maarten van Buuren (Kikker 
gaat fietsen) helpt fietsen tegen depressies. Ik ben geneigd hem te geloven, maar in mijn 
geval was het toch meer de roep van de zee. 
De zee en, bij ontstentenis daarvan, het water hebben me altijd aangetrokken. Dat valt niet 
mee als je opgroeit in Almelo, waar we naartoe verhuisd zijn vanuit Den Helder, voor 
driekwart omgeven door zee, toen ik acht jaar was. Nu ik dit schrijf, besef ik dat het 
verlangen naar water misschien ingegeven is door een vroeg heimwee. Verlangen naar Den 
Helder – het klinkt gek, maar het kan. Voor een klein jochie in de vroege jaren zestig was 
Den Helder geweldig. Bij vader voorop de fiets door de duinen en langs de dijk – aan de 
overkant zag je Texel liggen. Eén keer zagen we de slurf van een windhoos over zee trekken 
– dat vergeet je nooit. Evenmin als de vissershaven en de visafslag, waar platvis in rieten 
manden aan wal werd gehesen. Als er een afgleed, mocht je die meenemen. Zeker omdat 
mijn grootvader Stevenson zich altijd voor de vissers had ingezet, wanneer die met officiële 
instanties te maken kregen. En dan is er de herinnering aan een bruinvis – een klein soort 
dolfijn – die zich opeens in het binnenwater vertoonde. Het leven aan de kust was nooit saai. 
Trekken langs het water schijnt bovendien diep in onze genen verankerd te liggen. 
Reconstructies op grond van genetica wijzen erop dat de vroege mens Afrika verlaten heeft 
langs de kust van de Rode Zee. In het noorden daarvan lijken de wegen zich gesplitst te 
hebben. Een gedeelte van de groep trok door de woestijn over en wandelde verder langs de 
Middellandse zee, de anderen kwamen via het Arabische schiereiland in Azië terecht. Echo’s 
van die tocht hebben mogelijk een plaats gekregen in het Bijbelboek Exodus. 
Langs de kust dus. Aanvankelijk ging ik er van uit dat ik de drie maanden lange tocht alleen 
zou afleggen, maar toen ik het plan hier en daar vertelde, liet mijn roeimaatje Koos 
Termorshuizen weten wel interesse te hebben. Ik moest sparen voor onbetaald verlof, hij 
was bereid een extra kracht aan te trekken voor zijn marktonderzoeksbureau zodat ook hij 
een tijdje gemist kon worden. Nu had ik samen met hem al eens een boek geschreven over 
de rivier De Eem, het lag dus voor de hand dat er ook over dit avontuur een verslag moest 
komen. Maar dan moest het wel ergens over gaan. We kozen duurzaamheid als thema – een 
begrip dat behoorlijk sleets is geworden, maar dat juist daarom een nieuw onderzoek 
verdient.  
Het probleem begint al bij de Nederlandse taal. Duurzaamheid kan zowel het Engelse 
sustainable betekenen, zoals in sustainable energy, maar ook durable in de zin dat iets lang 
meegaat. In de tweede betekenis is beton wel duurzaam, maar in de eerste niet. Misschien 
gaat duurzaamheid wel over de omslag in denken over technologie. In de vorige eeuw stond 
technologie tegenover de natuur en kon de mens door technologie de natuur zijn wil 
opleggen. Krachtige trawlers sleepten hun netten over de bodem – er een onderzeese 
woestijn achterlatend, booreilanden haalden olie en gas diep van onder de zeebodem 
vandaan en steile hoge dijken beschermden het land tegen de nukken van de zee.  
Maar het tij begint te keren. In de 21-ste eeuw lijkt samenwerken met de natuur de nieuwe 
aanpak. Dat weerklinkt ook in de titel van het vorig jaar september gepresenteerde rapport 
van de tweede Deltacommissie: 'Samen werken met water'. Commissievoorzitter prof.dr. 
Cees Veerman zei het zo: “Er is een einde gekomen aan het beheersingsdenken. We moeten 
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nu denken vanuit verschillende hoeken met respect voor het bestaande. Oplossingen moeten 
duurzaam zijn. We zijn geen baas meer over de natuur, maar deelgenoot van een mondiaal 
systeem.”  
Dat werd onze leidraad. We wilden weten hoe die nieuwe benadering concreet wordt op de 
gebieden van visserij, energie & klimaat en kustverdediging. Daarvoor hebben we afspraken 
gemaakt met bedrijven, individuen en onderzoeksinstellingen. We zijn op zoek gegaan naar 
vooruitstrevende ideeën en vernieuwende projecten. Het is verleidelijk om hier het woord 
innovatief te gebruiken, maar dat is zo mogelijk nog meer platgelopen dan het woord 
duurzaamheid. 
Daarvoor moesten we afspraken maken. Die noodzaakten ons om de reis precies te plannen. 
Zo hebben we vastgelegd dat we op 22 mei in Oslo zouden zijn, op 22 juni in Alness Ros-
shire (Schotland) en op 22 juli op Walcheren. De route werd opgeknipt in fietsbare etappes 
en zo ingedeeld dat we op tijd bij veerboten en het vliegtuig naar de Shetlands konden 
arriveren. Een katholieke vriend bekeek de excelsheet en zei: “Hier gaan twee gereformeerde 
jongens op stap.” Nu is de planning een noodzaak, maar ik moet hem gelijk geven; het is 
kennelijk makkelijker je geloof af te schudden dan je opvoeding. 
Bovendien is het hele schema nogal fragiel want er kan veel fout gaan onderweg en dan valt 
de planning in duigen. Een steenpuist kun je nog verbijten, maar wat te doen als er een ziek 
wordt? Er zijn verhalen bekend van mensen die in Denemarken strandden met ontstoken 
kniepezen. Dan houdt het op. En dan hebben we het nog niet eens over materiaalpech of een 
framebreuk van de zwaar bepakte fietsen. 
Koos probeerde het onheil te bezweren met een voorliefde voor goed (en duur) materiaal. 
Een fiets onder de duizend euro werd niet in overweging genomen. Een slaapzak mocht niet 
meer dan een kilo wegen, een tent niet meer dan twee. In totaal diende de bagage onder de 
vijftien kilo te blijven. Dat betekent, zoals iedereen weet die wel eens een buitensportzaak 
bezoekt, dat je duur uitbent.  
Ook lichamelijk moet je het aankunnen. Op een oefentocht vanuit Zwitserland terug naar 
Nederland moesten we gelijk de eerste dag de Grimselpas over. Ik leerde dat ik ongeveer 
tien meter per minuut klim. Zeshonderd meter stijgen duurt een uur, gedurende welke tijd 
alle mentale processen stil liggen. Een lichamelijke ervaring is het ook in die zin, dat je alle 
intieme ongemakken met elkaar deelt. Zadelpijn, trucs om die te verlichten, tintelende 
vingers en afgeknepen geslachtsdelen – alles komt langs. Bovendien brengen gedeelde 
hotelkamers met zich mee dat je al snel moet wennen aan de naaktheid van andermans 
lichaam en aan de geur van zijn sportkleding. Ja, ja, sport verbroedert. Maar lekker is anders. 
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Fietsen 
 
Fietsen is vrijheid. De wind langs je lijf, het ritme van je ademhaling, het rondgaan van de 
benen en het landschap dat in een behapbaar tempo langs je glijdt – het draagt allemaal bij 
tot een gevoel van welbevinden. Behalve volledig klimaatneutraal is fietsen ook een heilzame 
vorm van reizen. De beperking van de bagage dwingt je tot keuzes maken en met weinig 
genoegen te nemen. Eén paar schoenen, één lange broek, één enkele fleecetrui, twee 
onderbroeken, twee fietsbroeken (had er ook één kunnen zijn) enzovoorts. Ik vond een boek 
in Stavanger, las het onderweg en liet het in Edinburgh weer achter. Meenemen van 
souvenirs en kadootjes is uitgesloten -  dat scheelt een boel verplichtingen. Na enkele dagen 
heeft alles een logische plek gekregen in de tassen. Ik heb de Ortliebtassen gestickerd: 
kleren, kamperen, techniek en repo. De voortas aan het stuur is voor alles wat onder 
handbereik moet zijn, maar omdat de tas nogal op-en-neer schudt en uiteindelijk maar aan 
twee staaldraadjes hangt, doe ik er zo weinig mogelijk in: fotocamera, zakmes, lepel, 
portemonnee, gsm, notitieboekje en vulpotlood.  
We hebben tentjes en slaapzak mee, maar geven er eerlijk gezegd de voorkeur aan om 
ergens onder dak te komen. Hotelletje, bed&breakfast, zimmer frei, of een Scandinavische 
hut op een camping. Met z’n tweeën is dat in het voorseizoen zonder voorbereiding meestal 
goed te doen. ’s Avonds kunnen we wat kleren uitwassen en uithangen en op de laptop 
werken. In een tentje is dat lastiger, hoewel we dat ook gedaan hebben. Vaak was de 
tweede vraag aan de campinghouder of er draadloos internet aanwezig was, en in 
Scandinavië is het antwoord daarop vrijwel altijd bevestigend. 
Een van de fijne aspecten van fietsen is dat je kunt eten wat je wilt, en zoveel je wilt. Een 
overvloedig ontbijt - vooral in Engeland en Schotland hebben ze daar een handje van – ’s 
ochtends koffie met een gebakje (of ook twee), tussen de middag een eenvoudige lunch 
bestaand uit broodjes met chocopasta en geprakte verse aardbeien, ’s middags een ijscoupe 
(vooral in Duitsland viel de Erdbeerbecher erg in de smaak) en ’s avonds een stevig diner 
(vaak fish & chips) met een paar pints om de vochtbalans te herstellen. Het kan allemaal en 
je komt er niets van aan. Sterker nog: je bent makkelijk 5-10 kilo lichter als je thuis komt. 
Daarna is het overigens wel van belang je eetpatroon weer bij te stellen.  
Maar, laten we eerlijk zijn, fietsen is soms ook afzien. Ik herinner me de eerste helling in 
Oslo, waar we als oefening de Holmenkollen opgereden zijn naar de skischans aldaar. Het zal 
ongeveer 300 meter hoogteverschil zijn geweest, dus een half uurtje klimmen. Koos begon te 
harken om de helling op te komen, ik haalde diep adem, schoof hem voorbij en stampte 
hevig zwetend tegen de berg op. Na iedere bocht doemde weer een stijl stuk weg op, en dat 
herhaalde zich eindeloos. Boven troffen we elkaar weer. Ik had mijn adem hervonden en 
klaagde mijn nood. Koos daarentegen had naar eigen zeggen genoten van het uitzicht. Daar 
had ik niet op gelet. Ik keek niet verder dan twee, drie strepen op het asfalt en stampte door 
als een stoomlocomotief.  
Olso was het begin van het bergachtige deel, en dat zou tot Engeland zo blijven. Tel daar de 
regen bij op die bij gelegenheid valt, en de romantiek van de vrije fietser krijgt een meer 
realistische invulling. Het hoort er allemaal bij. Aan iedere helling komt een eind, maar het 
fietst beter als je daar gewoon maar niet aan denkt. Een kwestie van in je ritme komen en 
doortrappen. Pas veel later, het was in Midden-Engeland, zag ik een oudere man de berg 
opfietsen op een manier die me nu nog steeds als voorbeeld dient. Hij bleef keurig recht op 
zijn fiets zitten, de benen maalden licht en in een vrij hoog tempo rond terwijl hij vrolijk om 
zich heen keek. Zo moet het, dacht ik toen. 
Dat wat betreft de bergen. Maar dan is er nog de tegenwind – soms dagen achtereen uit 
dezelfde richting. Bij tegenwind wisselden we om de kilometer van positie. Wie op kop had 
gereden liet zich terugzakken, en de achterste zette vaart en maakte zich op om een 
kilometer lang het tempo hoog te houden. Dat beviel goed. Het houdt de vaart erin en maakt 
het minder saai dan eindeloos op een traag tempo tegen de wisselende wind in te malen. Wel 
opletten dat je niet te dicht achter de ander zit en met je voorwiel tegen zijn spatbord of 
fietstas komt. 
En dan is er natuurlijk de regen en de (natte) kou. Een regenjack op de fiets houdt de regen 
tegen, maar houdt je niet droog. Het zweet van binnen is al snel net zo nat als de regen aan 
de buitenkant. Maar wel warmer – zolang je fietst tenminste. Zodra je stopt, koel je snel af. 
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“Heb jij het niet koud”, vroeg Koos me tijdens een koffiestop in een Deens cafetaria met 
Elvissnuisterijen. “Jawel. Maar ik zeur er niet over.” Na vijf minuten fietsen is alles weer op 
temperatuur. Maar aan het eind van de dag is het wel erg fijn als je in een hotelletje een 
douche kunt nemen en wat droge spullen over hebt in je bagage (goede tassen zijn 
belangrijk). 
Andere ongemakken zijn de blessures en de zadelpijn. Serieus fietsleed is ons bespaard 
gebleven, maar op de gravelpaden in de Deense duinen ga je makkelijk onderuit en 
schaafwonden zijn dan ook niet uit te sluiten. Even schoonmaken, ontsmetten en een 
spuitpleister erover. Ook zadelpijn hoort erbij. Als je meer dan 100 kilometer per dag op je 
zadel zit en dat dagen achtereen volhoudt is het geen wonder dat je achterste stram en 
gevoelig gaat worden. Uit ervaring kunnen we het gebruik van een fietsbroek aanbevelen (die 
verdeelt de druk) evenals de discipline om die broek dagelijks uit te wassen om infecties van 
het beproefde zitvlees te voorkomen. Voor het slapen de boel nog even rijkelijk insmeren met 
een vette zalf zoals Bepanthen helpt ook. 
’s Lands wijs, ’s lands eer – dat gaat in het bijzonder op voor fietsen. Ga er gerust vanuit dat 
fietsverkeer nergens zo voorbeeldig geregeld is als in Nederland. In Duitsland zijn de routes 
prachtig aangegeven, maar zijn fietspaden een stuk minder algemeen. In Denemarken zijn 
veel fietsroutes onverhard, wat mooi is, maar wat lastig rijdt met vrij smalle banden. In 
Noorwegen liggen er vaak fietspaden in en bij grotere steden, maar ze kunnen opeens van de 
linker naar de rechter weghelft verspringen of, wat vaak bij een bushalte gebeurt, gewoon 
ophouden te bestaan. Verder zijn er opvallend veel grote gaten in de Noorse wegen, meestal 
op volstrekt onverwachte plekken. Sommige waren zo diep dat je er met gemak je onderarm 
in kwijt kunt. Ook in Schotland en Engeland zijn fietspaden niet erg gewoon, behalve soms in 
de steden. Maar dan kan het ook zijn dat je opeens op het trottoir fietst zonder je van enig 
kwaad bewust te zijn. Wel erg fijn zijn de tot fietspaden omgebouwde spoorverbindingen. 
Geen enkel ander verkeer, een korte verbinding, heel flauwe hellinkjes en vaak een fraai 
uitzicht. Jammer van de soms moeilijk te passeren hekwerken – iedere streek heeft zijn eigen 
ontwerp en uitvoering – die ervoor bedoeld zijn om motorrijders van de paden te weren. Voor 
zover wij hebben kunnen nagaan zijn de hekken wel effectief. 
En dan de techniek. Met een knipoog naar Murphy: wat kapot kan, gaat ook kapot. De fietsen 
moeten licht en sterk zijn. Bezuinigen op materiaal is met een dergelijke tocht voor de boeg 
geen goed plan. Onderhoud is in ons geval beperkt gebleven tot het wisselen van remblokjes 
(neem een nieuw stel mee voor iedere 2.000 kilometer), plakken van banden (drie keer 
slechts, dankzij banden met breakerlaag), schoonmaken en smeren van ketting, tandwielen 
en derailleur (na iedere dag door de regen en zeker na een tocht over het strand) en het 
vervangen van een derailleurkabel omdat de buitenkabel het door veelvuldig schakelen had 
begeven. Verder is het elektronische kilometertellertje defect geraakt, maar dat is naar mijn 
ervaring meer regel dan uitzondering. 
De route leek zo simpel: gewoon de zee aan de linkerhand houden. Dat het in praktijk een 
stuk ingewikkelder ligt zie je aan de kaart van Noorwegen met de talloze inhammen, fjorden, 
bruggen en veerdiensten. Goede kaarten zijn onontbeerlijk, evenals het kunnen hanteren 
daarvan. Gelukkig is Koos daar erg bedreven in. De Tomtom gebruikten we alleen om hotels 
op te zoeken in een stad, of om de stad weer uit te komen. Zo gedetailleerd zijn de kaarten 
nu ook weer niet. Verdere navigatie op gps ging niet vanwege de geringe batterijcapaciteit 
van Tommie. 
Tot slot het gezelschap. Fietsen gaat het beste met z’n tweeën. Gedeeltes van de tocht 
hebben we in een groter gezelschap gefietst en enkele dagen alleen, maar fietsen gaat toch 
het best paarsgewijs. Een groter gezelschap is erg levendig en dynamisch, maar inkopen 
doen, overleggen over de route, het regelen van overnachting – het wordt allemaal 
exponentieel ingewikkelder. In je eentje fietsen is spannend, maar ik mis al snel iemand om 
de ervaringen mee te delen. Verder is het grappig te zien hoe ieder z’n rol vindt en vervult op 
zo’n tocht. Koos deed navigatie, hield de website bij en maakte foto’s. Ik fietste vaak voorop, 
schreef artikelen en zorgde voor de foerage. Snurken deden we beiden om het hardst, dus 
we hadden elkaar niets te verwijten. 
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Energiebesparing 
Rotterdam 
 
Het schip RPA-10 van de Rotterdamse havendienst (Rotterdam Port Authority) ligt precies op 
tijd afgemeerd achter Hotel New York. We gaan aan boord en sjorren de fietsen vast aan de 
reling. We lopen de stalen trap op en komen in de ruime stuurhut. Alles is aan kant. Afgezien 
van de koffiemokken staat er niks los. De bemanning is gekleed in strak gestreken wit 
overhemd en zwarte broek. We stellen ons voor aan Kees van de Kooij en Marcel de Vliegh, 
beiden kapitein, en aan matroos (‘nautisch assistent’) Nirmal Bakisun. Het schip heeft twee 
ruime stuurplaatsen op de brug, die van alle moderne navigatie- en communicatiemiddelen is 
voorzien. De sfeer aan boord ademt rust en vertrouwen. Als de trossen los zijn zet de kolos 
zich zacht brommend in beweging en draait met een wijde bocht de rivier op. Het klotsende 
water veroorzaakt een nauwelijks waarneembare deining.  
Vandaag varen we een stuk mee op de dagelijkse patrouilletocht. De schepen van de 
havendienst varen in drie ploegendiensten 24 uur per dag door de haven voor inspectie, 
dienstverlening en hulp bij calamiteiten.  
Een van de eerste acties van het Rotterdam Climate Initiative, waarbij de gemeente, de 
havendienst, de milieudienst en de havenindustrie getekend hebben voor een halvering van 
de CO2-emissie in 2025 ten opzichte van 1990, was het voornemen van de Havendienst om 
10 procent op de brandstof te besparen.  
Kapitein Marcel de Vliegh vertelt dat die doelstelling niet is gehaald. Ondanks rustiger varen 
als de dienst het toelaat is er in 2008 slechts 3 procent minder brandstof gebruikt dan 
daarvoor. Toch is er wel wat bereikt, vindt hij. Het varend personeel is zich bewust geworden 
van het belang van zuiniger varen en daardoor is het een goede gewoonte geworden om de 
motoren af te zetten bij wisseling van de dienst. Bij langere tijd aan de wal gebruikt het schip 
geen stroom van de eigen generator, maar van een aansluiting op de wal. Ook 
binnenschepen worden gestimuleerd om van walstroom gebruik te maken. De voorzieningen 
daarvoor worden in rap tempo aangelegd. Behalve brandstof scheelt dat ook luchtvervuiling 
en geluidsoverlast in de haven, iets dat van belang is nu steeds meer woningen in het 
havengebied gebouwd worden.  
Een andere besparingsactie onder het Rotterdam Climate Initiative is de versnelde vervanging 
van gloeilampen door efficiëntere ledlampen in de verkeerslichten. We bezoeken het 
Schieplein waar aannemer Heijmans de installatie vervangt. Een kraan takelt een batterij 
verkeerslichten op zijn plaats. Mannen rollen kabels uit en sluiten ze aan in grijze kasten. 
Verkeersdeskundige Hans van Run vertelt ons dat openbare verlichting, waaronder ook de 
verkeerslichten vallen, goed is voor een derde van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik. 
Rotterdam heeft 240 verkeerslichtinstallaties met zo’n 18.000 lampen. De gloeilampen 
gebruiken 70 Watt en de ledlampen 15 Watt. Een klein sommetje laat zien dat vervanging  
het vermogen vermindert met 330 kilowatt (net zoveel als 800 gemiddelde huishoudens). 
Behalve energiewinst is er ook besparing op het onderhoud. Want een gloeilamp moet na een 
half jaar vervangen worden, en een ledlamp pas na 6-7 jaar. Toch is de energiebesparing 
minder groot dan je zou denken omdat naast de ledlamp ook een weerstand aangebracht 
moet worden die het stroomverbruik vergroot. Anders raakt de controleapparatuur in de war. 
Die is niet ingesteld op het lage verbruik van de ledlampen en ‘denkt’ dan dat de lamp kapot 
is.  
Energiebesparing is een van de drie pijlers van het Rotterdam Climate Initiative. De andere 
zijn het gebruik van CO2-vrije duurzame energie en de afvang en opslag van CO2. Directeur 
van het klimaatinitiatief Wiert Jan de Raaf verheugt zich over het grote aantal initiatieven van 
verschillende partijen om hun steentje bij te dragen. De grootste ‘uitdaging’ is volgens hem 
om de druk op de ketel te houden. “We moeten de ‘sense of urgency’ zien te behouden”, 
zegt hij. “Ook als de brandstof tijdelijk goedkoper is of als er een keer een strenge winter 
komt moeten we de motivatie zien vast te houden om te werken aan een beter klimaat .” Dat 
is er niet makkelijker op geworden toen het internationale klimaatpanel IPCC op een aantal 
fouten is betrapt, waardoor de klimaatscepsis flink aan terrein gewonnen heeft. Nog even en 
ook de door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt in twijfel getrokken. Dan wordt 
het erg lastig, zeker in het huidige financiële klimaat, om nog geld vrij te maken voor 
woningisolatie, efficiëntere motoren of zuinigere lichtarmaturen. Want zo is het wel met 
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energiebesparen: de kost gaat voor de baat uit. En voor energiemaatregelen ligt de 
terugverdientijd, afhankelijk natuurlijk van de energieprijs op de markt, toch gauw boven de 
tien jaar. Dat vereist een koersvaste toekomstvisie – een terechte zorg dus van Wiert Jan de 
Raaf. 
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CO2-afvang en opslag 
Wilhelmshaven, Stavanger 
 
Meer dan de helft van de CO2-reductie in het Rotterdam Climate Initiative moet gerealiseerd 
worden door afvang en opslag van CO2 – een technologie die CO2-gas uit de rookgassen 
filtert, samenperst en opslaat in geschikte geologische lagen. In eerste instantie gaat het om 
CO2 van een Shell raffinaderij dat onder Barendrecht opgeslagen moet worden. Dit plan heeft 
in de Rotterdamse randgemeente voor veel onrust gezorgd omdat bewoners vrezen – 
ondanks alle geruststellingen van experts – dat er toch CO2 uit de opslag zal lekken om een 
verstikkende wolk te vormen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een CO2-netwerk komt 
waarop verschillende industrieën en elektriciteitscentrales aangesloten worden en waarmee 
tegen peildatum 2025 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 afgevoerd wordt naar opslagplaatsen in de 
Noordzee. Nu bedraagt de afvang nog maar 0,4 miljoen ton per jaar dat, afkomstig van een 
Shellraffinaderij, hergebruikt wordt in nabijgelegen kassen om de planten sneller te laten 
groeien. Van opslag is nog geen sprake – vanuit de kas verdwijnt het broeikasgas gewoon in 
de atmosfeer. 
 
In het Duitse Wilhelmshaven speelt een soortgelijke kwestie. Net als Rotterdam en Delfzijl is 
Wilhelmshaven vanwege zijn ligging aan zee en de concentratie van economische activiteit 
een aantrekkelijke plek om een kolencentrale neer te zetten. Ga maar na: goedkope aanvoer 
van kolen over zee, nabijheid van koelwater en voor later de mogelijkheid om CO2 op te slaan 
in geschikte locaties buiten de kust. Geen wonder dus dat zowel Eon als EDF er bezig zijn een 
kolencentrale te bouwen. 
Maar klimaatactivisten zijn in actie gekomen tegen de hoge CO2-uitstoot van de centrales  
(twee maal meer dan een vergelijkbare gasgestookte centrale) en tegen het krediet dat de 
energiebedrijven nemen op CO2-afvang en opslag. Klimaatactivisten zijn daar sceptisch over 
en zeggen dat die technologie nog nergens op een schaal van betekenis wordt toegepast. 
 
Het enige bedrijf in Europa dat daadwerkelijk ervaring heeft met afvang en opslag van CO2 is 
het Noorse energiebedrijf Statoil. In Stavanger spraken we met voorlichter Øystein 
Johannessen van Statoil die bij een aantal projecten betrokken is geweest. Van hem 
begrijpen we dat er bij de huidige stand van techniek enorme installaties nodig zijn om de 
CO2 van een centrale af te vangen (twee tot drie keer groter dan de centrale zelf) en dat het 
proces 15-25 procent van de energie van de centrale opslokt. Om de CO2 van vier 
kolencentrales op te slaan, moet je er een vijfde naast zetten. 
Het langst lopende CO2-opslag project van de Noren is dat op het offshore booreiland van het 
Sleipnerveld, enige tientallen kilometers west van Stavanger. Daar scheidt men CO2 van het 
gewonnen aardgas (dat zo’n 9 procent CO2 bevat) en slaat het ter plekke op in de 
ondergrond. Normaal wordt dit CO2 in de lucht geloosd, maar toen in 1994 de Noorse 
regering een CO2-belasting instelde van 300 kronen (40 euro) per ton CO2, zette dat Statoil 
aan tot het ontwikkelen van technieken voor CO2-afvang en opslag – een technologie 
waarvan het bedrijf verwacht dat deze in de toekomst onder licentie ook door andere 
bedrijven zal worden toegepast. Op het Sleipnerveld is al heel wat ervaring opgedaan. Vanaf 
1996 wordt daar jaarlijks een miljoen ton CO2 terug in de grond gepompt. 
Om CO2 te zuiveren uit een koude gasstroom met een relatief hoge concentratie (9 procent) 
is één ding, zegt Johannessen, maar om CO2 uit rookgassen te filteren is een stuk 
ingewikkelder door de hogere temperaturen, de andere componenten in het gas en de veel 
lagere concentratie aan CO2. Statoil werkt aan een proefproject voor CO2-afvang bij een 
raffinaderij in Mongstad, nabij Bergen. Johannessen: “We wilden daar een centrale bouwen 
met warmtekrachtkoppeling (waarbij zowel stroom als warmte gebruikt wordt, red.). De 
Noorse overheid stond erop dat we de CO2 zouden afvangen. De politieke druk was groot – 
de socialisten zouden uit de regering stappen als die de bouw van een centrale zonder CO2-
afvang toe zou staan.” 
Er werd een overeenkomst gesloten over de bouw van een technologiecentrum voor de 
afvang van CO2 uit rookgassen, het Europese Technologiecentrum Mongstad (TCM). Daar 
worden verschillende technieken naast elkaar uitgeprobeerd. De tests lopen tot 100 kiloton 
(0,1  miljoen ton) per jaar – een kwart van de CO2-export van de Shellrafinaderij in 
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Rotterdam. Verder is overeengekomen dat er daarnaast een faciliteit op industriële schaal 
komt om emissies uit de raffinaderij van Mongstad af te vangen. 
Partners in het testcentrum zijn Gas Nova (Noors staatsbedrijf voor gas) en Shell. Een 
investeringsbeslissing moet nog genomen worden, maar Johannessen verwacht dat het 
technologiecentrum TCM in 2011 of 2012 operationeel wordt. De fullscale industriële 
installatie zou in 2014 moeten gaan draaien, maar Statoil vindt dat niet realistisch. Een jaartje 
later zou al heel mooi zijn. 
Een eerder project voor CO2-afvang en opslag, bij de gasgestookte 850 megawatt centrale 
van Tjeldbergodden is afgeblazen. Statoil bereidde het project voor met Shell. Maar het bleek 
dat de centrale door de afvanginstallatie drie maal duurder zou worden. De afmetingen van 
de rookgasinstallatie bleken veel groter te moeten worden dan verwacht.  
“We hadden torens nodig van 20 meter diameter en 30 meter hoog”, vertelt Johannessen. 
“En daar hadden we er twee van nodig. Dat waren dan alleen nog maar de torens. En dan 
komen de pijpen er nog bij. Dit zijn echt enorme installaties. Voor de afvang van CO2 moet je 
drie keer het formaat van de centrale erbij denken. Bedenk dat het gas onder atmosferische 
druk uit de verbranding komt. Rookgassen van een gasgestookte centrale bevatten ongeveer 
3 procent CO2. De rest is waterdamp, stikstofoxiden en dergelijke. Maar je moet dat allemaal 
door je kolommen voeren. Dat is een enorme hoeveelheid gas. Dat vraagt om enorme torens, 
gevuld met chemicaliën. Het is niet zo simpel.” 
Niemand heeft het erover, maar het blijkt dat CO2-afvang op industriële schaal enorm duur is. 
Johannessen: “De grootste uitdaging in CO2-afvang zijn de kosten, geen twijfel over. De 
kosten moeten omlaag, het energiegebruik van het proces moet naar beneden en de 
materiaalkosten moeten omlaag. Zoals het nu gaat, kost het veel pijpen en cement. Dat kost 
teveel.” 
 
De Duitse milieuactivisten hebben dus wel een punt. Vanwege de onrust pleitten Duitse 
regeringsadviseurs voor een maatschappelijke discussie over CO2-afvang en opslag. Ze 
stellen dat de wet die daarover is aangenomen ingetrokken moet worden. In die wet (van 1 
april 2009) staat dat er drie proefprojecten van start gaan, waaronder een in Wilhelmshaven. 
Tijdens een bijeenkomst in Wilhelmshaven voltrok zich een voorproefje van zo’n 
maatschappelijke discussie. Voor een publiek van verontruste burgers stelde een 
vertegenwoordiger van de socialistische partij dat de CO2-technologie niet beschikbaar zou 
zijn voor 2020; geen gewaagde stelling. 
Daarop concludeerde iemand van de Grünen dat tussen 2010 en 2020 geen CO2-reductie van 
betekenis te verwachten valt van CO2-afvang en opslag. Grünen-parlementariër Bärbel Höhn 
zei: “De vage hoop op CO2-afvang en opslag in de toekomst kan vandaag op geen enkele 
manier de bouw van klimaatvernietigende kolencentrales rechtvaardigen.” 
De minister van economische zaken van Niedersachsen deed er nog een schepje bovenop 
door de economische haalbaarheid van CO2-afvang en opslag te betwijfelen. De kosten ervan 
(ongeveer 50 euro per ton CO2) moeten gedekt worden door CO2-certificaten, waar vervuilers 
voor betalen. De minister wil daar alleen aan denken als de certificaten internationaal worden 
ingevoerd. De Duitse industrie zou onevenredig gehinderd worden als Duitsland het 
certificeren als eerste zou instellen. 
Maar er is nog een onzekerheid. In de contracten tussen de opdrachtgevers Eon en EDF en 
de stad Wilhelmshaven beloven de energiemaatschappijen CO2-afvang en opslag toe te zullen 
passen ‘zodra dat economisch haalbaar is.’ Met andere woorden: zelfs als de technologie 
beschikbaar is en opgeschaald wordt tot industriële grootte, dan nog zal het niet gebruikt 
worden zolang het hun te duur is. En dat hangt af van het prijskaartje dat er aan CO2-uitstoot 
gehangen wordt. 
 
Niettemin vindt Johannessen, en daarmee Statoil, dat CO2-afvang van rookgassen wel verder 
ontwikkeld moet worden. Johannessen zegt: “Ik vind het belangrijk dat de afvang van CO2 uit 
rookgassen opgelost wordt, omdat het de enige technologie is die CO2 af kan vangen bij 
bestaande centrales. De meeste centrales staan er voor 40-50 jaar. Niet alleen in Nederland 
en Duitsland maar ook in China waar er iedere week één bijgebouwd wordt. Daar moeten we 
echt een oplossing voor vinden.” 
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De maatschappelijke discussie over CO2-afvang en opslag is een goed voorstel, omdat er veel 
zaken zijn – zowel technisch als economisch – waarover onduidelijkheid en wantrouwen 
bestaan. Zoals het er nu voorstaat lijkt CO2-afvang en opslag een twijfelachtige belofte, die 
ingezet wordt als een marketingtruc om het slechte imago van kolencentrales op te fleuren. 
In Nederland stelde milieuminister Jacqueline Cramer dat de nieuwe kolencentrales tot de 
schoonste van de wereld zullen behoren. Hoe dit wonder gerealiseerd gaat worden wordt niet 
uitgelegd, noch gevraagd. De discussie is in Nederland nog niet eens begonnen. 
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De zure zee 
Bergen 
 
Bergen is een heerlijke stad: een ruime keus aan restaurants en terrassen, cultuur en muziek. 
En bovendien: de levendigheid van een studentenstad. Het is (voor ons gevoel) nog fris, 
maar de meiden hier laten zich er niet door weerhouden om in korte rokjes en diepe 
decolletés over straat te gaan. Bergen, kortom, biedt alles wat we als fietser op weg hier 
naartoe weken lang hebben gemist.   
Vanaf de top van de berg Ulrika (643 meter omhoog met een kabinelift) is goed te zien hoe 
de stad omringd is door zee. Alleen het centrum is vlak, verderop klimt de bebouwing aan 
alle kanten tegen de bergen op – de stad heet niet voor niks zo. Langs de kade staan 
monumentale geel, rood, bruin en grijs geverfde houten huizen in de avondzon. Op de avond 
dat wij er aankomen is het er een drukte van belang. Een enorme mensenmassa stroomt de 
stad uit richting de cruisehaven. Als we het al niet wisten, konden we het aan de hand van de 
T-shirts wel raden: vanavond speelt hier The Boss himself: Bruce Springsteen. Voor kaartjes 
komen we te laat. 
 
De volgende dag lopen we vanuit het hotel naar de andere kant van het stadspark waar de 
universiteit van Bergen gehuisvest is. Hier zit ook het Bjerkness centrum voor 
klimaatonderzoek, een van de meest vooraanstaande centra op dit gebied in Europa. Ik heb 
hier afgesproken met Truls Johannessen, professor aan het Bjerkness centrum en 
onderzoeker van het CarboOcean project. De kwestie is deze: plankton in de oceanen neemt 
veel CO2 op uit de atmosfeer. Maar ik heb gehoord dat die opname begint af te zwakken 
waardoor er meer CO2 in de atmosfeer zou blijven hangen. Dat zou de klimaatverandering 
kunnen versnellen. Ik hoop dat Johannessen ons kan vertellen hoe dat zit. 
Om de invloed van CO2 op algen te bestuderen hebben onderzoekers in een nabijgelegen 
fjord bij Espeland een soort van tijdmachine gebouwd. Naast elkaar leven algen er in de 
ijstijd, in de huidige tijd én een eeuw in de toekomst. Allemaal drijven ze in vijf meter diepe 
netten aan een aluminium frame naast een houten hut die de meetapparatuur herbergt. 
Boven de netten zijn luchtdichte tenten aangebracht waarin onderzoekers de CO2-
concentraties instellen. In de ijstijd is dat 190 ppm (‘parts per million’), de huidige 
concentratie is 370 ppm en voor 2100 is 700 ppm gekozen, een door het internationale 
klimaatpanel IPCC berekende waarde. 
Hoge CO2-concentraties maken het zeewater zuur, en dat verstoort het aanmaken van 
kalkschelpen door de algen. Professor Truls Johannessen, fors postuur, breed kalend hoofd 
en een stevig Noors accent, laat ons twee elektronenmicroscoopfoto’s zien van coccolieten. 
Dat zijn algen die zich bedekken met kleine calcietschijfjes. Normaal doen ze dit volgens een 
strakke symmetrie. Maar de coccoliet uit 2100 draagt z’n misvormde schijfjes onder vreemde 
hoeken op z’n lijf. Er is hier iets misgegaan. Het simpele experiment in de fjord brengt slecht 
nieuws met mogelijke wereldwijde consequenties. 
Het CarboOcean project brengt de opname en uitstoot van CO2 door de oceanen in kaart. 
Daarbij worden experimenten gebruikt zoals in Espeland, metingen aan boord van schepen 
die onderweg de CO2-druk boven en onder water meten, en satellietgegevens over 
windsnelheid en zeewatertemperatuur. 
Het resultaat is een steeds gedetailleerder beeld van de CO2-uitwisseling tussen lucht en zee. 
Globaal nemen de noordelijke oceanen CO2 op uit de atmosfeer en stoten zuidelijker oceanen 
het broeikasgas uit. Jaarlijks circuleert er zo 90 gigaton (miljard ton) CO2 door de oceanen. 
Tenminste, zo was het vroeger. Nu gaan er 92 megaton in, en komen er 90 weer uit. Het 
verschil is door mensen geproduceerd of industrieel CO2. Toen de CO2-concentratie nog 280 
ppm bedroeg (rond het jaar 1750, aan het begin van de industriële revolutie), was het 
systeem in evenwicht. Nu de CO2-concentratie 400 ppm begint te bereiken, raakt het 
systeem uit balans. Toch nemen de oceanen nog 30 procent van de industriële CO2 op. 
Bossen voegen daar nog eens 20 procent aan toe, zodat maar de helft van de industriële CO2 
in de atmosfeer blijft hangen. 
Maar dat begint te veranderen. De CO2 -opname door de oceanen lijkt te stokken. 
Johannessen vertelt: “Hoe kouder het water is, hoe meer CO2 het kan opnemen. En hoe 
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minder zuur, hoe meer CO2 het opneemt. Maar wat is de trend? Het zeewater wordt warmer 
én zuurder. De oceaan neemt daardoor minder CO2 op uit de lucht, waardoor er meer CO2 in 
de atmosfeer blijft, wat het broeikaseffect versterkt. De natuurlijke buffers worden zwakker. 
Zowel de oceanen als de bossen nemen minder CO2 op dan voorheen.” 
Die verminderde CO2 -opname is nog niet meegenomen in de voorspellingen van het 
internationale klimaatpanel IPCC. Daarvoor moeten de bevindingen van het CarboOcean 
project boven iedere twijfel verheven zijn. De onderzoekers werken nu hard om alle 
gegevens boven tafel te krijgen en om de onnauwkeurigheden zo klein mogelijk te maken. 
Als ze daarin slagen, zullen de volgende IPCC rapporten (nog) minder optimistisch zijn. 
 
De basis van alles is de verzuring van de oceanen – een gevolg van de verandering in het 
wereldwijde geobiochemische evenwicht hierin. Als CO2 oplost in water, vormt het koolzuur 
(H2CO3). Micro-organismen in zee (plankton) die een kalkskelet aanmaken, binden het 
carbonaat (CO3

2-) aan kalk (Ca2+). Als het plankton sterft, zakken de kalkschelpjes naar de 
bodem van de oceaan waardoor het CO2 voor duizenden jaren aan de atmosfeer is 
onttrokken. 
Allemaal leuk en aardig, maar een neveneffect is een overmaat aan H+ (zuur) dat de oceanen 
zuurder maakt. In de IJstijd was de pH (de zuurgraad) van oceanen 8,3. Nu varieert de 
waarde tussen 8,2 en 7,9. Dat lijkt niks, maar een pH vermindering van 0,3 betekent een 
verdubbeling van de H+-concentratie. 
Johannessen maakt zich zorgen over die maritieme chemie: “Als de verzuring schadelijk blijkt 
voor de micro-organismen in de zee, betekent dat een vermindering van de biologische 
productie en daardoor een verminderde CO2 -opname vanuit de atmosfeer. Dat staat nog niet 
vast, maar het is een waarschijnlijk gevolg. Met de experimenten willen we daar meer 
zekerheid over krijgen”, aldus de oceanograaf. 
Naast de mogelijk verminderde CO2-opname uit de atmosfeer, loopt de planktongroei zelf ook 
gevaar. Plankton is de eerste stap in de maritieme voedselketen. Het is de voedselbron voor 
krill (kleine garnaaltjes, dierlijk plankton), dat op zijn beurt het belangrijkste voedsel is voor 
ondermeer zalm, makreel, haring, kabeljauw en baleinwalvissen. 
Projecties laten zien dat bijvoorbeeld kleine zeeslakjes (pteropoden) hun parelmoerschelpjes 
omstreeks 2050 niet meer kunnen maken als de er 550 ppm CO2 in de lucht zit.  
Johannessen vreest dat juist de noordelijke oceanen het zwaarst verzuurd zullen raken. “De 
arctische gebieden gaan in de problemen komen. Doordat er meer CO2 oplost in het koudere 
poolwater, zal daar de verzuring het ergst zijn en zullen de organismen daar het meest te 
lijden krijgen. Zo eenvoudig is dat.” 
 
Een versneld broeikaseffect en warmere verzuurde oceanen die steeds minder vissen kunnen 
voeden. Dat is niet een toekomst om naar uit te kijken. “Denk erom”, zegt Johannessen, “het 
zijn maar scenario’s. Het voorspelde CO2 -niveau van 700 ppm in 2100 kan nog vermeden 
worden. We kunnen er nog steeds iets tegen doen, maar het moet wel snel gebeuren. Een 
reductie van 50 tot 80 procent (van de CO2 -uitstoot) is nodig.” 
Een recente tegenslag voor het CarboOcean project – en niet alleen voor hen – is de 
aangekondigde sluiting van ’s werelds laatste weerschip MV Polarfront op 66 graden 
noorderbreedte en 450 kilometer van de Noorse kust. Het schip is van bijzonder belang voor 
het klimaatonderzoek, omdat het een lange reeks meetgegevens heeft geleverd. Sluiting zou 
een einde aan die metingen betekenen, en ook aan Johannessens CO2 -metingen ter plekke. 
Hij hoopt dat een artikel in Nature (11 juni 2009) de Noorse regering ervan zal overtuigen de 
Polarfront operationeel te houden. 
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Visserij 
Thyboron, Bergen, Aberdeen, Lowestoft, Dedham 
 
Duurzaamheid in de visserij is een moeizaam begrip. Stelselmatige overbevissing van de 
Noordzee heeft al tot aanzienlijke vlootreducties geleid en tot het uitzwerven van Europese 
schepen tot voor de Afrikaanse kust en tot op de Indische Oceaan aan toe. Regulering van de 
visserij in de Noordzee heeft gefaald. Wetenschappers stelden jaarlijks maxima vast voor de 
vangsten. Die werden in politieke onderhandelingen opgerekt en verdeeld, waarna vissers 
alles wat buiten de quota gevangen werd overboord zetten. Daardoor werd er decennia lang 
meer gevangen dan verantwoord was, met een gestage daling van de visstand als gevolg. 
Visserij is in de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, waarin de visstand erg geprofiteerd 
heeft van de wapenstilstand onder de golven, verworden van een heroïsch ambacht tot een 
hoofdpijndossier. En wie denkt dat viskweek een oplossing is – we schieten onze varkens en 
koeien toch ook niet in de wildernis – komt al snel tot de ontdekking dat in de meeste 
gevallen industriële visserij nodig is voor de bereiding van het voer voor de natte bio-
industrie. 
 
Halverwege Denemarken komen we terecht bij het centrum van de Deense industriële visserij 
in Thyboron, een vissersplaats ongeveer halverwege de westkust aan de ingang van de 
Limfjord, een open verbinding tussen Noordzee en Oostzee. Dit is de vestigingsplaats van ‘s 
werelds grootste producent van viseiwit: TripleNine. Ook op zaterdag en zondag trekt bij 
oostenwind een geurige rookpluim dwars over het stadje. De geur doet denken aan vissoep. 
Dat is niet zo vreemd want TripleNine of 999 produceert viseiwit en visolie voor veevoeder en 
viskweek. Het is een toeleveringsbedrijf voor de bio-industrie ter land en ter zee. 
Thyboron is het centrum van wat bekend staat als de ‘industriële visserij’. De toeleverende 
schepen liggen diep in het water, zwaar door hun lading zandaaltjes die ze uit de zeebodem 
hebben geploegd. 
Op een regenachtige zaterdag fietsen we rond de fabriek die volop in bedrijf is. Deense maar 
ook Nederlandse schepen manoeuvreren door de haven, en wachten op hun beurt om gelost 
te worden. 
Een filmpje van het bedrijf op internet laat zien wat er in de fabriek gebeurt. Scheepsladingen 
zandaaltjes worden de fabriek ingezogen en daar tot een homogene massa verkookt. 
Vervolgens wordt de substantie samengeperst om de eiwitten er aan te onttrekken. De 
overblijvende vloeistof gaat door een centrifuge om water en visolie van elkaar te scheiden. 
De eindproducten zijn zakken droog eiwitpoeder en visolie. 
Het bedrijf is trots op het hier ontwikkelde procedé voor dioxinescheiding. Door 
milieuvervuiling is veel vis besmet met het kankerverwekkende dioxine. De Europese Unie 
heeft strenge regels en lage tolerantie voor de stof ingesteld, wat 999 ertoe heeft gedwongen 
een zuiveringsproces te ontwikkelen. Daar zijn ze in geslaagd. 
Je zou willen dat de EU even waakzaam zou zijn over het welzijn van de zee als over dat van 
de burgers. Want volgens milieuactivisten ligt daar het werkelijke probleem van 999. 
Oorspronkelijk had 999 twee fabrieken: een in Esbjerg en de ander in Thyboron. Maar in 
2005 besloot het bedrijf de fabriek in Esbjerg te sluiten vanwege ‘de afnemende capaciteit 
van de industriële vissersvloot in Esbjerg en de teruglopende aanvoer van grondstof.’  
Volgens de Engelse wetenschapsjournalist Charles Clover (auteur van The End of the Line) 
heeft de industrie de teruggang aan zichzelf te danken. In zijn weblog schrijft hij: “In 1995 
was de 999-fabriek in Esbjerg verantwoordelijk voor de verwerking van miljoenen tonnen 
zandaal en andere kleine vissoorten in voer voor viskweek. De zandaalpopulatie, de basis van 
de voedselketen in de Noordzee voor zowel vis, vogels als zoogdieren, is nadien ingestort, 
waarschijnlijk als gevolg van overbevissing. Daarmee kwam ook aan de 999-fabriek een einde 
die, om het nog erger te maken, in die tijd visolie verkocht aan energiebedrijven om te 
verbranden in hun centrales.” 
Niks hoor, zegt TripleNine. Op de website haalt het bedrijf de directeur van het Deense 
instituut voor visserijonderzoek aan die stelt: “Het is een bekend feit dat de industriële visserij 
een verwaarloosbaar effect heeft op het aantal consumptievissen zoals kabeljauw en 
schelvis.” Directeur Niels Axe Nielsen zegt dat de industriële visserij maar heel weinig 
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kabeljauw en schelvis als bijvangst heeft (12 respectievelijk 221 ton op 600.000 ton zandaal 
in 2002). 
Nielsen gaat handig voorbij aan het argument dat de industriële visserij het voedsel wegvist 
voor de consumptievissen, waardoor de groei van die populaties in gevaar komt, zodat 
herstel er niet meer in zit. Nielsen gooit het over de andere boeg en verwijt de 
consumptievissers de bijvangst weg te gooien, wat volgens hem de belangrijkste reden is 
voor de teruggang van de populaties. 
Ongetwijfeld doet het overboord zetten van gevangen vis (soms meer dan dat er aan land 
gebracht wordt) de visstand geen goed. Maar zoals zo vaak in visserijdiscussies wint het 
vingerwijzen naar de anderen het van het verantwoording nemen voor het eigen aandeel in 
het probleem.  
Ongetwijfeld is TripleNine van groot economisch belang voor Thyboron en de lossende 
schepen. Niettemin is het bedrijf een extreem voorbeeld van wat Clover noemt ‘ fishing down 
the line’, ofwel: steeds kleinere soorten vangen omdat de grote vrijwel zijn verdwenen. 
Een laatste woord van hem hier (we komen hem later nog tegen): “Als we straks in een 
wereld leven zonder vis, zal het wanbeleid van de visserij ons als een enorme misdaad 
voorkomen. Vandaag de dag lijkt het de normaalste zaak van de wereld.”  
Laten we naar de wetenschap luisteren, stelt 999 voor. Ze willen een samenwerking tussen 
biologen en de industriële visserij om de gevolgen in kaart te brengen van hun tak van 
visserij voor de zee.  
 
Ook visserijwetenschappers willen de verschillende partijen om de tafel brengen om de 
visvangst op een andere, meer effectieve manier te reguleren dan tot nu toe het geval was. 
Consensus als sleutel tot duurzaamheid. In Bergen wonen we de promotie bij van de jonge 
Amerikaanse Dorothy Dankel, die bij professor Dankert Skagen haar onderzoek had gedaan 
naar verduurzaming van de visserij. 
Bij promotieplechtigheden in Nederland staat na precies één uur de pedel op, en ramt met 
zijn (haar) staf op de grond onder de uitroep ‘Hora est!’. Mooi geweest. Dat ontbreekt in 
Bergen, zodat de promotiecommissie schier eindeloos door kan gaan met het etaleren van 
kennis en het berijden van stokpaardjes onder het mom van vragen aan de kandidaat. Na 
verloop van na schatting tweeënhalf uur wint de biologie. Men krijgt honger en de lust tot 
vragen vervaagt. Het is tijd de jonge doctor haar bul te gunnen. 
We spreken de sprankelende Amerikaanse na de plechtigheid. Haar co-promotor is er ook bij: 
Martin Pastoors van de Wageningen Universiteit die tevens voorzitter was van de ICES 
(International Council for the Exploration of the Seas), adviescommissie voor visserijbeleid.  
Dankel stelt dat visserij duurzamer wordt door alle betrokkenen bij elkaar te brengen: vissers, 
wetenschappers, milieuactivisten en afnemers. En die tot een consensus te laten komen over 
de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Ik weet niet beter dan dat 
visserijonderzoekers de populaties proberen vast te stellen met tellingen, en op basis daarvan 
advies uitbrengen aan de politiek over hoeveel er gevist mag worden. Die streefgetallen 
worden dan opgerekt in een soort politieke koehandel tussen de Europese lidstaten waaruit 
bepaalde quota naar voren komen. Vissers halen vervolgens alles uit de kast – van overboord 
kieperen van ondermaatse vis, via vlaggenruil tot het omzeilen van de visafslag – om de 
quota te ontduiken. Hoe kun je hopen die situatie te verbeteren door een soort polderoverleg 
op zee? 
“Het begint met een transparante telling”, zegt Pastoors. “Vroeger gebeurde de vaststelling 
van populaties achter gesloten deuren op basis van steekproeven. Nu nodigen we de 
betrokkenen erbij uit. We leggen ook uit welke modellen we gebruiken en bediscussiëren 
onze interpretaties. Die openheid heeft mensen vertrouwen in ons gegeven. We nodigen 
vissers ook uit aan boord bij onze tellingen zodat ze zien hoe we dat doen en zodat ze er ook 
commentaar op kunnen geven. Daarnaast is het mooi meegenomen dat mensen elkaar 
persoonlijk leren kennen. Dat maakt de communicatie makkelijker en dat zal naar mijn 
inschatting de effectiviteit van het beheer van de visserij vergroten.”  
Dankel noemde een aantal voorbeelden van duurzame visserij, waar vangst en populatiegroei 
met elkaar in evenwicht waren. Naast consensus tussen de partijen waren volgens haar 
analyse ook goede tellingen van belang, eigendom van de visgronden en controle over de 
vloot. Werkt zoiets wel in de Noordzee waar zoveel verschillende partijen in dezelfde vijver 



  

Het tij keert 19 

vissen? Dankel zegt: “Bij het begin van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de Europese 
Unie in 2002, besefte men dat nauwe samenwerking met alle partijen nodig was. Daarom 
heeft men toen de regionale adviescommissies (RAC’s) opgezet waarin de milieubewegingen 
zitting hadden, industriële vissers, kustvissers en wie al niet? De EU wilde perse een 
consensus en zette dat soms door zonder dat iedereen het ermee eens was. Maar goed, zij 
moesten ook leren. Ik zeg niet dat de RAC’s ideaal zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat sterke 
partijen de bijeenkomst domineren en de milieubeweging aan de kant duwen.” 
Maar draait dan alles om consensus. Is dat het nieuwe toverwoord binnen het visserijbeleid? 
Dat gaat doctor Dankel te ver: “Wat als iedereen het er over eens is dat de blauwvin tonijn 
maar tot het laatste exemplaar gevist moet worden en dan is het maar uit met die sushi’s. 
Dat kan een legitieme consensus zijn.” Pastoors gelooft meer in regionalisatie. De Noordzee 
zou volgens hem beheerd moeten worden door de EU en Noorwegen samen. Ze hebben 
beide belang bij een gezonde Noordzee en zouden dus tot een consensus moeten kunnen 
komen. 
Als ik opper dat de EU geen beste reputatie heeft in visserijbeleid, heeft Dankel wel een idee 
waarom. “De EU is een voorbeeld van bureaucratisch top-down beheer. Zijn er andere 
voorbeelden waar die manier van leiding geven succesvol is? Het is moeilijk natuurlijk omdat 
je zoveel verschillende landen hebt, met allemaal hun eigen doelen, zoveel verschillende 
vispopulaties en verschillende vloten. De complexiteit wordt zo alsmaar groter en je kunt van 
de mensen aan de top niet meer verwachten dat ze dat allemaal doorgronden, laat staan 
kunnen besturen. Ik ben het eens met Martin; We moeten de visserij op regionaal niveau 
organiseren. That’s the way we should go.”  
 
Ook andere visserijwetenschappers die we onderweg spreken zitten op de lijn van consensus 
tussen de verschillende partijen. Professor Robin Cook van Marine Scotland in Aberdeen zegt:  
“We erkennen dat de regulering door opgelegde quota’s en controles zoals we twintig jaar 
geleden deden niet werkt. We hebben overeenstemming nodig over de manier waarop we de 
zaken regelen. Daarom heeft de overheid veel moeite gedaan om vissers, mensen uit de 
verwerkingsindustrie en wetenschappers samen te brengen om een betere regulering op te 
zetten. Het is sindsdien een stuk beter geworden.” 
Dat zegt ook Stuart Reeves, visserijwetenschapper bij Cefas (Centre for Environment, 
Fisheries & Aquaculture Science) in het zuidelijker gelegen Lowestoft. Hij brengt advies uit 
over duurzame visserij aan de Britse overheid. Als een goede wetenschapper definieert hij 
eerst het begrip duurzaamheid, namelijk als een dermate lage ‘druk’ op de vispopulaties dat 
die in grootte gelijk blijven. Beschadiging van de zeebodem door visserij, zoals vaak 
aangekaart door milieubewegingen, laat Reeves dus buiten beschouwing. Volgens de definitie 
van een acceptabele visserijdruk doen de meeste vissoorten het in de Noordzee vrij goed, 
stelt Reeves. Schelvis, schol, tong, koolvis en haring zitten allemaal boven de kritische lijn. De 
belangrijkste oorzaken van de verbetering zijn volgens hem de betrokkenheid van de diverse 
partijen in de regulering en de inkrimping van de visvloot. Als belangrijkste obstakels voor 
een duurzame visserij ziet hij dat de vissersvloot, hoewel uitgedund, nog steeds te groot is. 
Én dat vissers het gevoel hebben dat ze aan banden gelegd worden terwijl ze in hun eigen 
beleving niks anders doen dan hard werkend de kost te verdienen. Vissers zouden 
eigendomsrechten moeten krijgen voor een bepaald gebied, vindt Reeves. Dat zou hen 
helpen om verantwoording te nemen en duurzamer te gaan werken. 
 
De visserijwetenschappers zijn tamelijk eensgezind in de mening dat dialoog tussen vissers, 
industrie en milieubeweging uitmondend in een consensus over de vangsten de sleutel tot 
duurzaamheid is. Maar net als we daarin beginnen te geloven veegt milieujournalist Charles 
Clover in zijn boek The End of the Line de vloer aan met de visserijwetenschap. “Ze hebben 
ons recht op een gezonde zee verkwanseld”, stelt Clover. Op het moment dat wij door 
Engeland fietsen veroorzaakt de verfilming van zijn boek een flinke rel in de dagbladen. We 
ontmoeten hem in zijn stamkroeg The Sun Inn in Dedham. 
 “Hey Charlie, heb je de kranten nog gezien vandaag,” begroet de barman hem als Clover 
binnen stapt. Dat heeft-ie. Hij legt ons uit dat, als gevolg van de film die kortgeleden in een 
aantal bioscopen in Engeland is uitgebracht, beroemde persoonlijkheden ('celebrities') in 
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chique restaurants de chef-kok zijn begonnen te vragen naar de herkomst van de tonijn in de 
sushi. Ook heeft een aantal van hen geprotesteerd tegen de haaienvinnensoep op de kaart.  
Nu de ethiek van visserij is opgeschoven van de opiniepagina's naar de people's pages, is het 
effect veel sterker dan lange artikelen in ecologische of wetenschappelijke vakbladen. En dat 
is het effect van de film 'The End of the Line', gebaseerd op het gelijknamige boek dat Clover 
in 2004 publiceerde. Het boek verkocht met 25 duizend stuks niet slecht, maar nu pas begint 
de discussie te ontvlammen. 
Clover, die 26 jaar lang milieuredacteur was bij The Daily Telegraph, heeft geen hoge dunk 
van visserijwetenschap. “Kijk naar Lowestoft,” zegt hij. “Na de Tweede Wereldoorlog waren 
de vangsten aan platvis enorm. Nu is die zo goed als verdwenen. Visserijwetenschappers 
hebben dat laten gebeuren. Ze hebben toegekeken hoe binnen een mensenleven de meeste 
vispopulaties in de Noordzee teruggebracht zijn tot een fractie van wat ze waren. 
Visserijwetenschap heeft ons in de steek gelaten.” 
Natuurlijk zijn visserijwetenschappers dat niet met hem eens. Robin Cook van de organisatie 
Marine Schotland die we in Aberdeen spraken noemt Clover bevooroordeeld. En in zekere zin 
is hij dat ook. Anders dan visserijonderzoekers kijkt Clover niet naar de maximale hoeveelheid 
die gevangen kan worden zonder dat de populatie in gevaar komt – een concept dat in het 
verleden herhaaldelijk gefaald heeft. In plaats daarvan neemt Clover de grootte van de 
populaties voor de industriële visserij als referentie. Je kunt zeggen dat die populaties 
moeilijk te achterhalen zijn (Clover denkt dat het wel kan als men het zou willen), maar in 
plaats van de pre-industriële populaties zou je ook de bestanden van net na de Tweede 
Wereldoorlog kunnen nemen. Door de afwezigheid van visserijdruk in de oorlogsjaren 
groeiden de populaties in de Noordzee tot ongekende waarden.  
Ook heeft Clover weinig vertrouwen in het consensusmodel tussen vissers, wetenschappers 
en beleidmakers. Hij vindt dat onderzoekers al veel te veel samenwerken met de visserij en 
de oren laten hangen naar hun wensen. “Visserijwetenschappers worden door de bevolking 
betaald, niet door de visserij. Ze moeten de algemene belangen verdedigen tegen die van de 
visserij.” 
“Waarom zou je wetenschappers vertrouwen die hele vispopulaties hebben doen verdwijnen”, 
vraagt hij retorisch. “En waarom zou je de visserij toestaan om in alle wereldzeeën te vissen? 
Gezonde visbestanden zijn een mensenrecht”, vindt Clover. We zouden als Europeanen het 
recht moeten hebben om de visserijindustrie voor het gerecht te slepen als visbestanden 
schade lijden. Of de visserijmanagers. “De EU streeft officieel naar duurzame visserij, maar ze 
slagen er niet in dat tot stand te brengen. We zouden ze daar op af moeten kunnen 
rekenen.” 
“In Amerika kan dat”, zegt Clover. “Wanneer een vispopulatie tot 90 procent van zijn 
oorspronkelijke grootte is gereduceerd, kunnen burgers eisen dat de visserij wordt stopgezet. 
Zulke zaken hebben er inderdaad toe geleid dat grote gebieden gesloten zijn geweest voor de 
visserij.”  
Clover erkent dat sinds de publicatie van zijn boek een aantal visbestanden in de Noordzee er 
beter voor staan dan hij beschrijft. Maar ze zijn nog lang niet genoeg hersteld, vindt Clover. 
Dat is wederom een kwestie van wat je als referentie neemt. Wat is je vergelijkingsmateriaal: 
de gedecimeerde bestanden van 2004 of de pre-industriële niveaus die er oorspronkelijk 
waren? Clover kiest voor de laatste optie. Maar de enige manier om dat te bereiken is om 
ongeveer de helft van de wereldzeeën voor visserij af te sluiten. Om zulke zeereservaten 
Marine Protected Area's te noemen is al teveel een knieval voor de visserij vindt Clover. 
Waarom zou je het beschermd noemen? Dat veronderstelt dat visserij overal is toegestaan, 
behalve waar het expliciet verboden is.  
“Hoe je het ook wilt noemen, de helft van de wereldzeeën zou verboden gebied moeten 
worden voor de visserij”, vindt Clover. “Dan wachten we af en kijken in hoeverre de 
visbestanden zich herstellen.” Ongetwijfeld is het een drastisch voorstel en onacceptabel voor 
de visserij. Maar het is een heldere maatregel met een heldere boodschap: het milieu en de 
visserij hebben gelijke rechten.  
Het meest concrete effect van zijn film is dat de Britse overheid nu een ban op de vangst van 
de blauwvintonijn steunt. Die maatregel werd voorgesteld door Cites (Convention on the 
International Trade of Endangered Species). De blauwvintonijn is voor de visserij wat de 
panda is voor de natuurbescherming en de ijsbeer voor de klimaatverandering. In de film 



  

Het tij keert 21 

staat het dier symbool voor het meest krasse en schrijnende voorbeeld van overbevissing. 
Frankrijk, met de grootste tonijnvloot, heeft toegezegd de ban te steunen, maar trok zich 
terug toen het op stemming aankwam voor een Europees akkoord. Clover heeft er niet veel 
illusies over. Hij zou een ban verwelkomen, maar hij betwijfelt of de tonijn er wat mee 
opschiet. “Ze hebben waarschijnlijk de laatste al gevangen in 2007, toen we ze aan het 
filmen waren.” 
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Afval 
Ameland, Norderney, Rotterdam 
 
Iedere ochtend rijdt strandjutter Piet Metz in alle vroegte met zijn groene tractor en een 
aanhangwagentje over het strand van Ameland. In de cabine dreunt monotoon de 
dieselmotor. Met zijn petje en zijn woeste baard is Piet Metz het prototype van een 
strandjutter. Vrijwel in zijn eentje heeft hij alle drijvende troep bij elkaar verzameld die nu in 
het Juttersmuseum in Buren te zien is: boeien, telefoontjes, sportschoenen en wrakhout. De 
tijd dat er kratten met whisky op het eiland aanspoelden zijn lang voorbij. Nu is het meestal 
industriële plastic troep die na een flinke storm op het strand belandt. 
Zijn ogen speuren langs de vloedlijn en zodra hij iets ziet stopt hij er met de tractor vlak 
naast. Meestal is het een stuk hout, resten van netten (dodelijk voor zeevogels die er met 
hun poten in verstrikt raken) of soms ook een dode bruivis. “Da’s geen gezicht voor de 
gasten”, vindt Metz. Alles gaat in de aanhangwagen. Dan rijdt hij door. ‘Wij jutten afval’ staat 
er achterop de kar. ‘Wij’ staat voor Piet en zijn twee collega’s die ieder een deel van het lange 
strand onder hun hoede hebben. Volgens een afspraak met de burgemeester van Ameland, 
tevens strandvonder (hoofd van de strandjutters) houden zij de stranden schoon. Per jaar 
halen ze samen 120 ton afval op. Gemiddeld honderd kilo per man per dag.  
Ameland is een van de tien cradle-to-cradle-eilanden (C2CI) in de Noordzee. Cradle-to-cradle 
is de filosofie dat alle afval als grondstof gezien moet worden voor andere producten; een 
filosofie die streeft naar een andere manier van fabriceren, namelijk zonder dingen weg te 
gooien. De beweging vindt zijn oorsprong in het gelijknamige boek uit 2002 van William 
McDonough en Michael Braungart. De cradle-to-cradle eilanden zijn proeftuinen op het 
gebied voor een duurzamere omgang met water, energie en materialen. In dat kader werd 
ook het project 'Fishing for litter' opgezet waarbij vissers plastic uit de netten niet 
terugwierpen in zee, maar verzamelden in grote zakken aan boord. Het plastic wordt net als 
dat van de jutters gerecycled. 
Drijvend zwerfafval is de burgemeester van Ameland, Albert de Heer, een doorn in het oog. 
En eerlijk gezegd vindt hij het verzamelen van afval, hoe nuttig ook, een vorm van dweilen 
met de kraan open. Hij wil dan ook dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen 
dat afval in zee belandt. In zijn rol als voorzitter van de KIMO, een van oorsprong Deens 
initiatief van kustdorpen om de plasticplaag te beteugelen, pleit hij voor bindende Europese 
regels voor het vastzetten van containers op scheepsdekken. 
“De containers worden automatisch vastgezet met grote sluitingen in de hoeken”, legt De 
Hoop uit. “Maar vaak zijn die ‘twistlocks’ beschadigd en werken ze niet of nauwelijks meer. 
En omdat alles automatisch gaat, controleert niemand of de containers daadwerkelijk goed 
op elkaar zijn bevestigd. Als er maar twee van de vier sloten werken en er staan acht 
containers op elkaar gestapeld, dan moet je niet vreemd staan te kijken als er bij zwaar weer 
een stapel containers over boord slaat.”  
En dat gebeurt nogal eens. Op de transportroute ten noorden van de Waddeneilanden slaan 
er gemiddeld 150 containers per jaar van een schip. Wereldwijd belanden er naar schatting 
tienduizend containers per jaar in zee. 
Behalve een gevaar voor de scheepvaart, vormen losgeslagen containers ook een bedreiging 
voor het milieu. “Containers op het dek zijn vaak leeg, maar soms bevatten ze ook gevaarlijke 
chemicaliën”, legt De Hoop uit. 
Voor De Hoop en zijn collega’s van KIMA is dat aanleiding om bij de EU maatregelen te 
bepleiten die garanderen wat buitenstaanders als vanzelfsprekend aannemen, namelijk dat 
containers zeevast gezekerd worden voordat een schip toestemming krijgt de haven uit te 
varen. 
 
Op advies van De Hoop bezoeken we ook het Duitse Waddeneiland Norderney waar men een 
slim procedé ontwikkeld heeft om de hoeveelheid rioolslib – het bezinksel van de 
afvalwaterzuivering – te verkleinen.  
Al bij aankomst proef je op Norderney een heel andere sfeer. De Nederlandse 
Waddeneilanden zijn vooral in trek bij jonge gezinnen en in de vakanties bij scholieren die 
graag bierkastelen bouwen van lege kratten. De bezoekers van Norderney ogen een stuk 
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ouder, bedaarder en chiquer. Het toeristencentrum is een laag wit gebouw met natuurstenen 
vloer en strak vorm gegeven grijze balies. In een van de vertrekken is een bibliotheek 
ondergebracht met een donkere houten vloer, comfortabele fauteuils en lambrisering tot aan 
het plafond. Kamperen doet men hier nauwelijks. Het toeristencentrum biedt een actueel 
overzicht van de hotels, pensions en kamerverhuur. Hier heersen rust, reinheid en regelmaat. 
Norderney is een kuuroord, waar mensen zich overgeven aan de verkwikkende werking van 
de zeelucht en verschillende vormen van thalassotherapieën. De opmerkelijke verwerking van 
rioolslib is wel het laatste waar de kuurgasten op zitten te wachten. 
We fietsen naar de oostrand van het stadje Norderney waar geen toeristen meer komen. Dit 
is de plaats van de vuilstort en van de rioolwaterzuivering. Fridolin Mai, marathonloper en 
‘Abwassermeister’, is het hoofd van de rioolwaterzuivering. Hij neemt de gelegenheid te baat 
om ons een spoedcursus biologische waterzuivering te geven.  
   Het komt er op neer dat het hele riool van het eiland uitmondt in de drie bassins van de 
zuiveringsinstallatie. Een extra moeilijkheid daarbij is de variërende belasting. Want naast 
zesduizend vaste bewoners is er de ‘witte industrie’ op het eiland – het toerisme – waardoor 
er in de winter dertienduizend mensen op het eiland zijn, en in het hoogseizoen in de zomer 
tot vijftigduizend. De installatie heeft dus te maken met wat ‘variabele input’ genoemd wordt. 
   De hoofdinstallatie lijkt veel op wat je elders ook vindt. Het rioolwater gaat eerst door een 
grove zeef waar de vaste bestanddelen zoals condooms, toiletpapier en andere verrassingen 
achterblijven voor de vuilverwerking. Dan worden er bacteriën aan het water toegevoegd en 
vloeit het geheel in een rond zuiveringsbassin, waar er lucht door geblazen wordt. In het 
bassin blijft het water in beweging om de biologische afbraak te bevorderen. 
   In het rustigere vervolg, wanneer de bacteriën hun werk hebben verricht, bezinkt het 
sediment naar de bodem van het bassin, waar vandaan het dan rustig en gestaag met lange 
schrapers wordt verwijderd. Het gezuiverde water vloeit over de rand van het bassin en kan 
gerecycled worden. 
   De hoeveelheid vloeibaar sediment of rioolslib, namelijk 16.000 kubieke meter per jaar, was 
een probleem voor het eiland omdat het allemaal per schip afgevoerd moest worden naar het 
vasteland. Dat was behalve omslachtig ook kostbaar. 
   Daarom zijn er begin jaren negentig speciale rietvelden aangelegd in de duinen, die door 
zware plastic folie gescheiden zijn van de omgeving. Het rioolslib van de waterzuivering wordt 
naar deze velden verpompt. In de loop van jaren groeit het riet en het rioolslib hoopt 
langzaam op. In een jaar van rust, wanneer er geen slib meer wordt toegevoegd aan een 
bassin, droogt het slib in en wordt vast. Wanneer het veld dan geruimd wordt, heeft het nog 
maar een fractie van het oorspronkelijke volume. In getallen: in de periode tussen 1991 en 
2005 is er 246.000 kubieke meter rioolslib in de totaal negen rietvelden gepompt. Bij twaalf 
ruimingen is er 17.000 kubieke meter afgevoerd. “Een volumereductie van 93 procent”, zegt 
Mai trots. 
   Het geheim van het riet ziet er simpel genoeg uit en wordt al sinds 1991 door het Duitse 
bedrijf Ekoplant beoefend. Toch lijkt het procedé buiten Duitsland nog nauwelijks bekend. De 
burgemeester van Ameland, Albert de Hoop, wil een soortgelijke verwerking op Ameland 
beginnen, in plaats van de huidige transporten van het slib van het eiland naar 
vuilverbranders op het vasteland. 
 
Vuilverbrandingsinstallaties zijn de laatste stap in de vuilverwerking. Restafval waar niemand 
een bestemming meer voor heeft komt hier terecht. In Rotterdam bezochten we de installatie 
van de afvalverwerking Rijnmond (AVR) aan de Brielselaan – tegenwoordig onderdeel van de 
Van Gansewinkelgroep. Vanaf het water gezien domineert de gelede stalen gevel van het 
complex. Van binnen is het een fabriek waar vuilniswagens af en aanrijden, en waar vanaf de 
rivier platte schuiten aanmeren waarna grote grijpers het vuil van de overkant uit de schuiten 
tillen en neerploffen in de grote centrale hal. In het hele complex hangt de zoetige weeë geur 
van gerijpt vuilnis. Bovenin de hal bedient een kraanmachinist in een merkwaardig stille 
cabine de grote centrale grijper. Een bestelbusje zou er met gemak inpassen. Soms mengt de 
machinist verschillende delen van de vuilnishoop in de diepte door elkaar om een meer 
homogene mix te krijgen. Maar het belangrijkste deel van zijn werk is om de oven in een juist 
tempo te blijven voeden. 
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De warmte die vrijkomt bij de verbranding kan nuttig gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het 
stoken van een stadsverwarmingssysteem. In Rotterdam wil men dat realiseren in het kader 
van het Rotterdam Climate Initiative. Oorspronkelijk was het plan om de 
verbrandingsinstallatie aan de Brielselaan te vervangen door een oven die  uit jaarlijks 
vierhonderdduizend ton afval stoom kon opwekken voor 20 megawatt elektriciteit of warmte 
voor vijftigduizend huishoudens.  Hoewel de verbranding van afval niet CO2-vrij genoemd kan 
worden, spaart het stadsverwarmingssysteem op grote schaal stookkosten uit en daarmee 
aardgas en CO2-uitstoot. AVR-directeur Pim de Vries vertelt ons dat de ligging van de 
installatie vlakbij een woonwijk in dit geval juist voordelig is 
Toch zou het allemaal anders lopen. Eind 2009 werd bekend gemaakt dat de 
afvalverbrandingsinstallatie aan de Brielselaan gesloten zou worden. Exploitant Van 
Gansewinkel zag zich daartoe genoodzaakt door een verplichte investering van 250 miljoen 
euro om aan de nieuwe milieueisen  te voldoen. Bovendien had het bedrijf te kampen met 
teruglopende klandizie. Een aantal vaste klanten waren overgestapt naar concurrenten als 
Twence en Sita.  
Milieuwethouder Rik Grashof wil nu de stadsverwarming stoken met warmte van de Van 
Gansewinkel-vestiging in Rozenburg. “De pijpen worden wat langer dan gepland, maar het 
warmteverlies blijft uiteindelijk beperkt door technische aanpassingen van de installatie in 
Rozenburg”, zegt Grashof in een interview met NRC Handelsblad.  
 
Onze houding ten opzichte van afval is in een paar decennia enorm veranderd. Ik kan me de 
tijd nog goed heugen dat alles vanuit de vuilniswagen op de vuilstort werd gekieperd. Dat gaf 
vreemde bulten in het landschap, zoals de skiheuvels bij de Rottemeren. Ik heb het altijd wat 
decadent gevonden om te skiën op afvalbergen. In Nederland gebeurt storten van huisvuil nu 
nauwelijks meer, maar in Engeland zijn we nog heel wat landfills tegengekomen. Reduce, re-
use, recycle is het huidige motto. Daarbij speelt ook het bewustzijn mee dat grondstoffen 
schaars beginnen te worden. Dat geldt zeker voor metalen. Nu is het al zo dat vuilnisbelten 
uit de jaren zestig en zeventig hogere percentages koper bevatten dan mijnen die hun beste 
tijd gehad hebben. Er is zelfs een woord voor: urban mining. Aardig om te weten: de 
medailles van de Olympische winterspelen in Vancouver 2010 – de groenste spelen tot nu toe 
– zijn gemaakt van goud, zilver en brons uit vuilnisbelten. 
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Golfenergie 
Heiligso, Orkney, Allness, Inverness, Borssele 
 
Vanuit Thyboron steken we de Limfjord over naar de noordoever. De oversteek is kort maar 
saai: geen uitzicht, geen koffie. Aan de overkant volgen we het water naar het eerste 
Europese proefstation voor golfenergie: een steiger die 150 meter het water inloopt met een 
hek ervoor en een elektriciteitsmeter ernaast. De installatie is sinds 2000 in gebruik en er zijn 
meer dan dertig verschillende apparaten getest. De elektriciteitsmeter geeft aan dat 
inmiddels 161.950 kilowattuur aan elektriciteit geproduceerd is. 
In het hutje tegenover de pier, tevens expositieruimte, trekken we de lange broek aan – een 
kleine tegemoetkoming aan de etiquette - en bellen Jane Kruse van het nabijgelegen 
Folkecenter. Zij beheert de testfaciliteit en zal ons rondleiden. Tien minuten later stopt een 
Volkswagen Polo. Een vrouw stapt uit met haar hondje. Ze zal een jaar of vijftig zijn, ze heeft 
donker haar met grijze streken, vriendelijke bruine ogen en ze spreekt Engels met een 
prachtig accent. Ze gaat ons voor op de pier. We moeten flink doorlopen om haar bij te 
houden.  
De Limfjord, waar het testcentrum ligt, is een open waterweg tussen de Noordzee en de 
Oostzee. Dit meest westelijke deel heet Nissum Bredning. Het water is hier vier meter diep en 
je kunt zonder moeite de bodem zien. Op het einde van de lange pier staat een kleine 
werkplaats bij de aanmeerplaats voor golfenergiegenerators. Iedereen die een apparaat heeft 
ontwikkeld om elektriciteit uit golven te halen, kan de faciliteit boeken via het Folkecenter 
voor duurzame energie in het nabijgelegen Ydby. 
Het testcentrum heeft een lage drempel, zegt Jan Kruse. De relatief beschutte locatie biedt 
vriendelijker omstandigheden dan op open zee. Bovendien zijn de apparaten tijdens de test 
goed bereikbaar. Er is onlangs een tweede aansluiting gemaakt en dichterbij de kust kunnen 
kleinere apparaten getest worden.  
Op de dag van ons bezoek staat er een flinke wind uit het oosten, maar die geeft weinig 
golven. Dat is echter bedrieglijk, want als de wind uit het westen komt, rollen de golven 
vanuit de Noordzee vrijwel ongehinderd de Limfjord in en staat de testfaciliteit bloot aan 
flinke rollers. Kruse laat ons een paar foto’s zien die tijdens een westerstorm gemaakt zijn. 
Een enorme golf dendert op het stalen huisje af aan het eind van de pier. De werkplaats 
staat nog, maar heeft er wel een flinke deuk door opgelopen. 
Onder zulke omstandigheden is het niet raar dat niet alle tests een gelukkige afloop kennen. 
Er was een apparaat bij dat direct na installatie afzonk naar de bodem (welke wil ze niet 
zeggen) en in januari 2009 sloegen de golven de overigens succesvolle WaveDragon van zijn 
ankers. Het apparaat kwam een eindje verder op het strand terecht en moest gerepareerd 
worden.  
De ontwikkeling van apparaten voor golfenergie loopt achter bij windenergie, stelt Kruse. “In 
het begin wist ook niemand of een windmolen twee, drie of twaalf bladen moest hebben. Nu 
is het concept met drie bladen vrijwel universeel geaccepteerd. Maar bij golfenergie staan we 
nog aan het begin van de ontwikkeling.” 
Golfenergie is nog pionierswerk. In het hutje hangt een ‘logbok’ met de namen van de 
toestellen die hier getest zijn en hun makers. De lijst begint in augustus 2000 en vermeldt 34 
tests met fantasievolle namen als BØlgesnegl (golfslak); Wave rotor; skolemodel 
(schoolmodel); B-con en Paraplyflyder (parapludrijver). Sommige namen springen eruit 
vanwege de bekende klank (Peter Scheijgrond) en andere omdat ze telkens terug blijven 
komen zoals Øjvind Bolz, Erik Friis-Madsen of Stig VindelØv. Jammer dat er geen plaatjes 
bijstaan, want het lijkt een bont gezelschap van kleurrijke uitvinders. 
De meeste uitvindingen vallen binnen drie categorieën: hydraulische systemen, apparaten 
met overstromend water en drijvers. Het systeem dat op het ogenblik getest wordt, de 
WaveStar, behoort tot de hydraulische systemen. Het staat op een twintigtal drijvers in de 
vorm van een omgekeerde V met halve bollen als drijflichaam op een onderlinge afstand van 
de halve golflengte. Wanneer de golven onder het apparaat door lopen, kantelen de drijvers. 
Met die beweging bouwen ze hydraulische druk op waarmee elektriciteit kan worden 
opgewekt. 



  

Het tij keert 26 

De WaveDragon is het bekendste voorbeeld van een apparaat volgens het 
overstromingsprincipe. Van boven ziet het er uit als een V. De wijde armen van het apparaat 
stuwen  inkomende golven op zodat ze een hellinkje oplopen en in een hoger gelegen bassin 
in de punt van de V terechtkomen. Het zeewater loopt van daaruit via een turbine naar 
beneden en wekt zo stroom op. 
Drijvers tenslotte zijn apparaten die meedeinen op de golven (of er vlak onder) en de 
verticale beweging overbrengen op een generator die stroom opwekt. 
Welke van deze apparaten de toekomst heeft is niet te zeggen, zegt Kruse. Er is een grote 
kans dat de uitkomst minder eenduidig is dan bij windenergie, omdat golven – in 
tegenstelling tot wind – overal anders zijn. De grootte verschilt, de richting en ook de 
structuur van de zeebodem die vorm en grootte van de golven beïnvloedt. Het meest 
waarschijnlijk is dat uit elk van de verschillende categorieën winnende concepten naar voren 
komen die hun eigen niche zullen vinden. 
Ontwerpen die hier goed uit de test komen kunnen voor het zware werk naar de Orkney-
eilanden waar het Europese Martieme Energie Centrum (Emec) is gevestigd. 
 
“Schotland is gevormd door de elementen”, zegt Neil Kermode. De energieke charmante man 
is de directeur van het Emec in Stromness, het tweede stadje op Orkney na Kirkwall. 
“Mensen zijn zich gaan realiseren dat ze de energie van de elementen kunnen oogsten.” 
Orkney is het hoofdeiland van een groepje glooiende rotsachtige eilanden net ten noorden 
van het Schotse vasteland. De zeestraat die beide scheidt, het Pentland Firth, is niet erg 
breed. Maar de zeegang in deze verbinding tussen Noordzee en Atlantische Oceaan is 
berucht. Zo zelfs dat kapiteins in vroeger tijden lokale mensen aan boord namen om hen 
door het zeegat te loodsen, maar ze vaak niet meer aan land durfden te zetten. Het Pentland 
Firth heeft op die manier een kleine Schotse diaspora tot gevolg gehad, lezen we op 
informatieborden. 
De Schotse overheid heeft geïnvesteerd in Emec in de hoop een industrie van de grond te 
krijgen voor apparaten die golf- en stromingsenergie winnen. Emec onderhoudt daarvoor een 
testplek voor golfenergie aan de westkust bij Stromness en een stromingscentrum aan de 
kust van het eiland Eday. Schotland, met zijn lange oceaankust van de Shetland eilanden in 
het noorden tot de West-Schotland in het zuiden heeft een ideale ligging voor golf- en 
stromingsenergie. Bij westenwind bouwen de golven op over de Atlantische Oceaan en 
knallen hier op de rotsen. Ze kunnen een hoogte bereiken van dertien meter en dan klinkt de 
branding als een bombardement, vertellen de inwoners.  
Als we een kijkje nemen op de testlocatie is er van enige golven geen sprake. De wind waait 
al dagen uit het oosten en het water klotst lusteloos tegen de steile klippen. Mooi is het er 
wel met een sobere begraafplaats tegen het decor van de zee om een uitstekende rotspunt. 
Meeuwen scheren langs de kliffen.  
We lopen als twee oude bokken over de rotsen die hier bestaan uit schuin liggende lagen van 
centimeters tot decimeters dikke plakken steen. Na een uurtje komen we aan bij de baai Billia 
Croo van de testlocatie. Even uit de kust staat een booreiland. Tussen de rotsen is er een 
transformatorhuisje voor de stroomaansluiting. In 2004 is hier de Pelamis getest, een 
aaneenschakeling van rode stalen pijpen die op een afstand aan een rups doen denken. Het 
geheel scharniert mee met de golven. De onderlinge beweging van de geledingen wordt 
omgezet in hydraulische druk die een generator aandrijft. Het booreiland is bezig 
verankeringen aan te brengen op de zeebodem voor vervolgexperimenten. In totaal komen 
er hier vier plekken waar ontwikkelaars hun apparaten voor golfenergie kunnen testen. Ze 
komen 1-2 kilometer uit de kust te liggen en zo’n vijfhonderd meter uit elkaar. “De 
ontwikkelaars kunnen zich met hun apparaat bezig houden; Emec zorgt voor de verbinding 
naar het elektriciteitsnet”, vat Kermode de rolverdeling samen. Verder verricht het centrum 
metingen. “We kunnen de effectiviteit en het rendement meten van een generator doordat 
we de mechanische energie kennen die erin gaat en de elektrische energie die eruit komt.” 
Het centrum wacht nu op nieuwe klanten, die op hun beurt weer wachten op 
ontwikkelingssubsidies van een speciaal fonds (Marine Renewable Proving Fund (MRPF)) dat 
is opgezet om de ontwikkeling van de meest veelbelovende golfenergieapparaten  te 
versnellen.  
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In Alness, een van de meest noordelijke plaatsen in Schotland, zijn ze nog niet toe aan een 
test. Daar wordt voorlopig eerst ontworpen en gerekend. De ontwikkelaars van AWS Ocean 
Energy (AWS staat voor Archimedes Wave Swing) hoeven niet zo nodig de eersten te zijn. Ze 
doen het liever in één keer goed.  
Vanaf het vervallen dorpje John O’Groats in het noorden – tegenover Orkney – is na een paar 
dagen fietsen door de Schotse hooglanden Alness het eerste stadje van enige omvang dat we 
tegenkomen. Het bedrijfje AWS Ocean Energy is gevestigd in een anoniem bedrijfspand op 
een klein industrieterrein. Er had net zo goed een softwarebedrijfje kunnen zitten of een 
accountantskantoor.  
Het apparaat waar AWS aan werkt is een gigantische dobber die meedeint met de golven en 
zo elektriciteit opwekt. In 2001 is er een prototype van gebouwd in Roemenië. Op foto’s ziet 
het gevaarte er uit als een gigantische omgekeerde tafel. De 4.000 ton zware kolos werd 
naar Portugal gesleept waar het verder voorbereid werd voor de test. Drie jaar later werd het 
gevaarte aangesloten op het net en afgezonken naar de bodem van de Atlantische Oceaan. 
En jawel hoor, het leverde stroom. Zei het voor maar drie weken. 
In het midden van de omgekeerde tafel staat een enorme met lucht gevulde cilinder, en het 
geheel staat onder het wateroppervlak op de zeebodem. Als er aan de oppervlakte golven 
passeren, verandert dat de plaatselijk de waterdruk. Hierdoor deint de cilinder op en neer in 
het ritme van de golven. Binnenin de cilinder glijdt een rij met permanente magneten langs 
een rij met spoelen zodat er door inductie een stroom ontstaat. 
Het idee van een onder water zwevende dobber komt van de Nederlandse uitvinder Fred 
Gardner, die zijn vinding de Archimedes Wave Swing heeft gedoopt, of AWS. Het was een 
Eureka-moment voor hem, zegt Graham Bibby, directeur operaties bij AWS Ocean Energy. 
Vandaar de naam. 
AWS werkt nu aan een volgend prototype dat volgens Bibby ‘ergens in de komende jaren’ bij 
het EMEC in Stromness getest zal gaan worden. “In de komende jaren zijn we van plan weer 
nat te gaan. Maar het moet wel goed gaan. We kunnen ons als klein bedrijf geen fouten 
permitteren met een experiment op zo’n grote schaal.” 
Bibby laat zich niet gek maken door recordjagende collega’s in de golfenergie. “Als morgen 
iemand met een prima apparaat komt, nemen we onze hoed af en zullen hem feliciteren. 
Maar dat is niet erg waarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat het beter kan: goedkoper, 
veiliger en makkelijker te onderhouden.” 
Ze maken daarom geen haast. Zeventien mensen werken hier om ‘het voor elkaar te krijgen’. 
Ze hebben investeerders achter zich als Shell Technology Ventures en Kender Capital bv, 
beide uit Den Haag. 
Zetten die investeerders de ontwikkeling niet onder druk? Bibby herhaalt: “De druk is om het 
in een keer goed te doen. Investeerders vragen hoe we vorderen, wat we hebben geleerd en 
hoe we zaken gaan verbeteren.” Ben Yeats, hoofd van maritieme operaties, voegt er aan toe: 
“Investeerders moeten begrip hebben voor het ontwikkelingsproces. Ze moeten weten dat we 
gaandeweg een boel leren en dat het moeilijk is om de machine economisch rendabel te 
maken.” 
De heren twijfelen er niet aan dat golf- en getijdenenergie de toekomst hebben. “Golven zijn 
er straks ook nog, net als het broeikaseffect en de groeiende behoefte aan elektriciteit”, zegt 
Bibby. Daarnaast scheppen de Europese richtlijnen voor 20 procent duurzame energie in 
2020 een markt voor duurzame elektriciteit. 
Een andere aanwijzing voor groeiende belangstelling voor energie uit zee is de goudkoorts 
die is uitgebroken over de toegang tot het snelstromende water van het Pentland Firth tussen 
Schotland en Orkney. Yeats zegt: “Ontwikkelaars graaien stukken land met toegang tot de 
zee voor elkaar neus weg.” 
Bibby en Yeats verwachten dat golf- en getijdenenergie in het kielzog van windenergie zal 
opkomen. Bibby: “Momenteel richt iedereen zich op windparken op zee tot in 2020. 
Ondertussen concentreren wij ons op kleine parken voor golfenergie. De doelstelling van de 
regering voor golfenergie is 1-3 gigawatt (1.000 megawatt) voor 2020. Maar daarna begint 
het pas echt. In 2025 moet het al 20 gigawatt zijn. De grootste ontwikkeling van golfparken 
verwachten we tussen 2015 en 2025”. Yeats voegt er aan toe dat de golf- en getijdenparken 
tegen die tijd naar verwachting een vermogen hebben van 100 megawatt – net zoveel als 
een middelgroot windpark op zee. 
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Over de grote dobber geven de mannen niet veel bijzonderheden prijs. Het eerste prototype 
was ontworpen voor 2 megawatt, maar na evaluatie besloot AWS de machine op te schalen, 
omdat dat de stroom goedkoper maakt. 
 In 2008 heeft de Schotse overheid een prijs ingesteld voor ontwikkelaars van golf- en 
getijdenenergie. De zogenaamde Saltire Prize belooft 10 miljoen pond (8,6 miljoen euro) voor 
het eerste apparaat dat 100 gigawattuur aan energie uit zee weet te halen. Een enkele 
machine met 2 megawatt vermogen zou daar volgens een berekening van Bibby zes jaar 
onafgebroken voor moeten leveren. Maar een park met tien van die apparaten tien keer 
korter: ruim een half jaar.  
 
Het verst ontwikkeld in Schotland is de Wavegen, ontwikkeld in het nabijgeleden Inverness: 
een klein grijs stadje aan de monding van het wereldberoemde Loch Ness. Geen monsters 
hier, maar wel ‘de ademhaling van de zee’ zoals directeur Matthew Seed het poëtisch 
uitdrukt. Ieder golfenergieapparaat is weer anders en de Wavegen werkt met door golven 
samengeperste lucht. Op de Orkney-eilanden komt dat van nature voor. ‘Blow holes’ noemen 
ze dat daar. Vanaf de oppervlakte gezien zijn het verticale gaten in de rots, maar ze lopen 
helemaal door tot aan de zee. Als beneden de branding het water opstuwt kan dat zo hard 
gaan dat het met een klap als een fontein boven de rotsen uitspuit. Mooi gezicht is dat. 
Hier aan de Schotse oostkust is de zee een stuk rustiger. Ongeschikt dus voor de Wavegen. 
Maar hier staat wel de golftank van het bedrijf waar Seed ons de werking kan demonstreren. 
Op het industrieterrein vinden we tussen wat autohandelaren en garages de loods van 
Wavegen. De golfbak is zes meter breed en twintig meter lang – op het eerste gezicht een 
ondiep zwembad. Hydraulisch aangedreven stalen schotten stuwen het water op. Een 
onregelmatig patroon aan golven rolt door de tank om aan de andere kant op een 
kunstmatige kust te lopen, gemaakt van rollen tapijt. Enkele meters daarvoor zijn aan een 
brug over de tank holle vaten aangebracht die met hun onderkant in het water steken,  zodat 
het waterpeil in de vaten stijgt en daalt met de passerende golven. De bovenkant van de 
vaten is gesloten, afgezien van een blaasgat. Wanneer je je hand erboven houdt, voel je een 
verbazend krachtige stoot lucht als er een golf langskomt.  
In werkelijkheid zijn golven en vaten veertig keer groter dan hier in het laboratorium. “Op 
onze testlocatie in Islay (een eiland aan de Schotse westkust), luisteren we soms naar de 
lucht die in en uit stroomt”, vertelt Matthew Seed, de directeur van Wavegen. “Het lijkt dan 
alsof je de oceaan hoort ademen.” 
Het eerste apparaat van Wavegen dat werkt met een oscillerende waterkolom (OWC) werd 
LIMPET gedoopt (Land Installed Marine Powered Energy Transformer). Het werd in het jaar 
2000 op het eiland Islay geïnstalleerd. De door het zeewater samengeperste lucht wordt door 
een 75 centimeter brede turbine geleid, die een 250 kilowatt zware generator aandrijft – een 
vermogen vergelijkbaar met een vrachtwagenmotor. De turbine wordt zowel door uitgaande 
als inkomende lucht aangedreven – een bijzondere eigenschap van de zogenaamde Wells 
turbine. Het apparaat is sinds de installatie 60 procent van de tijd in bedrijf geweest, een 
resultaat waar ze in Inverness best trots op zijn temeer omdat de LIMPET ook veel gebruikt is 
om prototypes voor volgende installaties op te testen.  
“We hebben veel geleerd over de eisen waaraan een installatie in zee moet voldoen,” zegt 
Seed. “We hebben de instrumentatie aangepast en de mechanica, waarbij we ernaar 
streefden om het ontwerp zo eenvoudig mogelijk te houden.” Dat heeft ertoe geleid dat de 
beschikbaarheid van 30 procent van de tijd in het begin tot uiteindelijk 90 procent is 
toegenomen. 
Wavegen werkt nu aan het ontwerp voor een 4 megawatt installatie nabij Siadar op het 
eiland Lewis, een deel van de Hebriden. Energiebedrijf RWE was de opdrachtgever. Het 
ontwerp is in januari 2009 goedgekeurd door de Schotse overheid. Het wordt een forse 
installatie met 36 turbines van 110 kilowatt elk, die zijn ondergebracht in een 200 meter 
lange golfbreker op 350 meter uit de kust. Het moet 1.500 huishoudens op het eiland van 
stroom gaan voorzien. “De eilandbewoners steunen het plan”, zegt Seed. “Al was het maar 
omdat ze hierdoor een beschermde ligplaats voor hun bootjes krijgen.” 
Ontwikkelaars zoals Wavegen zoeken plaatsen op met forse golven. In het algemeen 
westkusten van grote oceanen, zoals in Noorwegen, Schotland, Spanje en Portugal. Maar ook 
in Californië, Nieuw Zeeland en Peru. Voor de Noordzee zijn de vooruitzichten voor 
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golfenergie niet erg groot. Niet alleen zijn de golven te klein, ze komen ook nog eens uit 
uiteenlopende richtingen. 
 
En toch draait er ook in Nederland een testopstelling voor golfenergie. Nou ja, eigenlijk voor 
golf- én stromingsenergie. De Wave rotor, ontwikkeld door Peter Scheijgrond van Ecofys 
(later opgekocht door Eneco), is een van de weinige apparaten die door zowel golven als 
door stromend water wordt aangedreven. Als wij het apparaat bezoeken, praktisch aan het 
eind van onze tocht rond de Noordzee, moeten we naar Borssele fietsen, want daar is de 
Wave rotor te gast. Vanaf de aanlegsteiger is de kerncentrale duidelijk te zien. De elektriciteit 
die de rotor produceert wordt daar in het net gevoerd. Aan de kop van de steiger die vanaf 
de wal de Westerschelde insteekt is een constructie gemaakt die de rotor op kan tillen, of kan 
laten zakken in het stromende water. 
De Waverotor heeft iets weg van een slagroomklopper. Het geheel bestaat uit drie verticale 
bladen van vijf meter lang langs een as, en staat verticaal in het water. Het model staat 
bekend als een Darrieus turbine. De bladen hebben een vleugelprofiel waardoor het 
langsstromende water een kracht uitoefent op de bladen die as in beweging zetten. De 
verticale bladen zijn met horizontale steunen verbonden aan de centrale as. Die steunen 
hebben ook een vleugelprofiel waardoor ze bijdragen aan de stuwkracht.  
Op het moment van ons bezoek steken de toppen van de bladen enkele decimeters boven 
het water uit, maar de rotor draait nog niet. Zolang het laswerk aan de liftconstructie niet is 
afgerond mag de rotor niet draaien omdat men vreest dat de krachten op de rotor de 
constructie kunnen ontwrichten. 
“Het is een uniek apparaat”, vindt Peter Scheijgrond van Ecofys. Wat het apparaat uniek 
maakt is dat het voor zowel golfenergie als stromingsenergie te gebruiken is en dat de 
generator en alle elektronica in een kast boven het water zijn aangebracht, wat het geheel 
minder kwetsbaar maakt voor het zeewater. Omdat bovendien het ontwerp cirkelvormig is, 
heeft de rotor geen voorkeursrichting voor golven en stroming. Theoretisch zou 40 procent 
van de energie van de stromende water omgezet kunnen worden in elektriciteit. Praktijktests 
moeten duidelijk maken of dat rendement ook gehaald wordt. De lengte van de bladen (5 
meter) is even groot als de diameter van de rotor. Met getijdenstromen tot 2 meter per 
seconde zoals hier optreden, verwacht Scheijgrond een maximale opbrengst van 30 kilowatt. 
Het principe is al eerder getest met kleinere prototypes. De eerste, met een kwart van de 
huidige afmetingen, is in 2002 getest bij het Deense Folkecenter Een twee maal groter 
prototype (2,4 meter diameter) heeft in 2007 proefgedraaid bij Brest in Frankrijk. 
De test in Borssele duurt volgens planning een jaar. Gedurende die tijd zal het rendement 
van de turbine worden gemeten. Daarvoor zijn gecertificeerde instrumenten aangebracht die 
continu de golfhoogten en de stromingssnelheid meten. Ook zal gelet worden op de 
degelijkheid van de constructie, corrosie (door het zeewater), defecten, de mate en het 
gemak van onderhoud en optreden van trillingen. Verder willen de onderzoekers weten welke 
coating het minste last geeft van aangroei. Daarom zijn de bladen behandeld met 
verschillende antifoulings (aangroeiwerende verf voor onder een boot).  
Als alles naar wens verloopt, is de sterkere stroming van de Oosterschelde het volgende doel. 
Water dat vanuit de Oosterschelde naar zee uitstroomt, bereikt snelheden tot 4 meter per 
seconde – twee maal zo snel dus als op de huidige testlocatie. Scheijgrond legt uit dat 
verdubbeling van de stroomsnelheid een acht maal hoger vermogen betekent (vermogen is 
evenredig met de derde macht van de stroomsnelheid) zodat vier Waverotors daar 
theoretisch bijna een megawatt aan vermogen kunnen leveren. 
 
Golfenergie, zo begrijpen we, staat nog in de kinderschoenen. Het is een geweldig leuk veld 
om in te werken omdat alles nog open ligt. Er is geen handboek dat vertelt wat de beste 
manier is om de energie uit golven te winnen. Bovendien, zoals Jane Kruse zei: “het kan best 
zijn dat op uiteenlopende plaatsen verschillende technieken winnen.” In Nederland, het moet 
gezegd, heeft golfenergie weinig perspectief. Te kleine golfjes en uit teveel verschillende 
richtingen. Maar voor Schotland, Ierland, Portugal en andere Atlantische kusten ligt dat 
gunstiger. Investeerders zien wel kansen: AWS in Alness draait al jaren op investeringen en 
Wavegen in Inverness is in 2005 opgekocht door Voith Hydro, een Duits bedrijf waarvan 
Siemens voor 35 procent aandeelhouder is. Maar de investeerders moeten geen haast 
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hebben. Veel mensen die we spraken trokken de vergelijking met windenergie. De eerste 
windmolens werden in de jaren 1970-80 ontwikkeld. En nu pas, 30-40 jaar later is 
windenergie een echt grote en snel groeiende industrie. Golfenergie loopt daar zo’n 25 jaar 
op achter. Groei wordt eigenlijk pas over tien jaar verwacht.  
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Getijdenenergie 
Den Oever, Orkney 
 
Golven in Nederland mogen dan in het algemeen weinig voorstellen, stroming biedt betere 
kansen. Twee keer per dag – bij laag water – opent de sluiswachter de spuisluizen aan 
weerszijden van de Afsluitdijk. De Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij 
Kornwederzand. Het duurt even voor de stroom op gang komt, maar naarmate het waterpeil 
in de Waddenzee daalt, zwelt de stroom door de betonnen goten aan tot  hardlooptempo (15 
kilometer per uur). Dan gaat het zo hard dat het water begint te kolken. Zo gaat dat dag in 
dag uit. Al het rivierwater dat het IJsselmeer instroomt, gaat er via de spuisluizen weer uit. 
We lopen er rond met Hans van Breugel die een stromingsturbine heeft hangen in een van de 
goten van de Stevinsluizen bij Den Oever. Het apparaat draait nu voor een duurtest. 
“Het is een ideale testlocatie”, vindt Van Breugel. Zijn turbine met handelsnaam Tocardo is 
aan een stevig frame van rood geverfde stalen pijpen bevestigd en hangt tussen de stenen 
muren van een van de spuisluizen.  
De turbine heeft een gestroomlijnd lichaam en draagt aan de voorkant een draaibare stompe 
neus met twee vaste bladen met een diameter van 2 meter 80. Bij de maximale 
stroomsnelheid levert het apparaat hier een vermogen van 45 kilowatt, het gemiddelde 
gebruik van 60 huishoudens. Van Breugel vergelijkt de turbine met een windmolen onder 
water. Maar anders dan bij een windmolen zijn de bladen niet verstelbaar en er is ook geen 
versnellingsbak. Een apparaat dat onder water moet functioneren moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn, is de ervaring, en het moet een minimum aan bewegende delen hebben.  
Van Breugel, fors postuur, kort grijzend haar en gehuld in een motorpak, maakte als 
bemanningslid op de schepen van rederij Smit kennis met de kracht van stroming en golven. 
Hij weet hoe een storm op zee voelt, en waarom op een schip altijd alles zo oerdegelijk is 
gemaakt: kabels, bolders, takels, lieren en ankers. Op den duur echter begon het leven op 
zee hem te vervelen en zocht hij een nieuwe uitdaging. Samen met energiepionier Fred 
Gardner zette hij het bedrijf Teamwork Technologies op in het Noord-Hollandse Zijdewind 
met het doel duurzame energiesystemen te ontwikkelen. De grote dobber Archimedes Wave 
Swing die nu in Alness verder wordt ontwikkeld, werd door Gardner bedacht net als de 
stromingsturbine.  
Het heeft heel wat moeite gekost om de proef hier te mogen doen. Natuurbeschermers en 
vissers vreesden dat de turbine passerende vis onherstelbaar zou beschadigen. Om te zien of 
dat waar was hebben Gardner en Van Breugel visnetten achter de uitwateringssluis 
gemonteerd om passerende vissen te vangen. Door de turbine wel of niet in het water te 
hangen konden ze het effect ervan op de vissen laten zien. Het resultaat: nihil. “Het waren de 
duurste vissen ooit gevangen”, grapt Van Breugel. Kortom, er kwamen verrassend weinig 
vissen door de sluis gespoeld en van de turbine hadden ze kennelijk geen last. De stompe 
bladen lopen te langzaam of de vissen zijn te snel. Ik gok het laatste – anders maak je het 
als vis niet lang. 
We hangen over de reling, praten nog wat verder en staren naar het water dat in een vlot 
tempo onder ons door stroomt. Een prettig gezicht, net als het water rond de boeg van een 
varend schip of vlammen in een open haard. Het biedt de gedachten de vrije loop. Ze werken 
trouwens ook aan een grotere versie, vertelt Van Breugel. Een offshore type, dat ze in het 
Marsdiep willen plaatsen. Het Marsdiep is de zeestraat tussen Den Helder en Texel. 
Tweemaal daags loopt een groot deel van de Waddenzee vol en weer leeg door dit nauwe 
diepe stromingsgat. Tien tot twaalf offshore turbines zouden daar 5 megawatt uit kunnen 
opwekken, aldus hun berekeningen. Ruim honderd keer meer dan de turbine die onder ons 
door het water ploegt. 
Als we vanuit Den Oever onze tocht voortzetten over de Afsluitdijk, hebben we een stevige 
oostenwind tegen. Om beurten fietsen we voorop om de ander uit de wind te houden. De 
overkant is nog lang niet in zicht, en de regels van Vasalis malen door mijn kop:  
 
de weg is recht, de dijk is eindeloos, 
links ligt de zee, getemd maar rusteloos. 
 



  

Het tij keert 32 

Een beruchte zeestraat scheidt de Orkney-eilanden van het Schotse vasteland. De 
gelijknamige veerboot 'Pentland Firth' ploegt door de golven en baant zich een weg naar de 
overkant. Passagiers op het dek klemmen zich met beide handen vast aan de reling. Aan de 
ene kant van het schip stuiteren scherpe golven op elkaar. Aan de andere kant wordt de 
stroming honderd meter verder opeens onheilspellend glad. De getijden van de Noordzee en 
de Atlantische Oceaan stuiten hier op elkaar, wat vreemde zeeën oplevert en 
stromingssnelheden tot zestien kilometer per uur. 
Het is niet voor niets dat uitgerekend hier het Europese centrum voor maritieme energie 
Emec is gevestigd, opgezet door de Schotse overheid als centrum waar uitvinders en 
ondernemers hun apparaten kunnen testen. Schotland ziet, net als Noorwegen overigens, 
duurzame energie als exportmogelijkheid en industriële kans. Maar voorlopig is er vooral 
behoefte aan onderzoek en ontwikkeling.  
De tien meter lange Ocean Explorer ligt met draaiende motor op ons te wachten in de haven 
van Kirkwall. Het is gecharterd door het Europese Centrum voor Maritieme Energie, Emec. Er 
is nog een journalist aan boord, een team van een ontwikkelingsmaatschappij uit Cornwall 
(Zuidwest-Engeland) en onze gastheer Neil Kermode, directeur van Emec. Hij vertelt dat het 
ongeveer een uur varen is naar het eiland Eday, waar het testcentrum voor stromingsenergie 
is gevestigd. Schipper Steve voegt er aan toe dat het onrustig (‘choppy’) kan zijn op het 
water vanwege een stevige wind in combinatie met de stroming tussen de eilanden. Hij vaart 
de Ocean Explorer rustig de haven uit, en geeft dan gas. De brullende diesel jaagt het schip 
door het kristalheldere blauwe water. 
Na ongeveer een half uur varen is de proefopstelling al zichtbaar voor het eiland. We zien 
een ring tussen twee pijpen. Dichterbij steken twee stalen pijpen tien meter boven het water 
uit. Een geel platform halverwege biedt plaats aan elektronica en kranen. Tussen de palen 
hangt een ring met zes meter doorsnee. Het midden is open, en aan de rand bevinden zich 
schoepen die het geheel in draaiing brengen als er water doorheen stroomt. Het ontwerp 
heet OpenHydro. In het afgelopen jaar heeft de generator hier proefgedraaid en leverde 
daarbij 200 kilowatt vermogen, vierenhalf keer meer dan de Tocardo turbine bij Den Oever. 
De testlocatie biedt plaats aan maximaal vijf proefopstellingen tegelijk, die ieder maximaal 1 
megawatt aan vermogen kwijt kunnen aan de kabel. 
Terwijl schipper Steve de Ocean Explorer tot vlakbij de stromingsturbine manoeuvreert moet 
hij stevig gas geven om niet af te drijven. Het water spoelt krachtig om de stalen pijpen. 
“Hier is het water nog vlak”, zegt Kermode. “Maar verderop zie je al schuimkoppen (‘white 
horses’). Dat komt doordat het water hier over een drempel stroomt. Het kiezen van de juiste 
locatie is kritisch. We moeten nog uitzoeken wat het beste werkt: snelle en ondiepe stroming 
of dieper en minder golven.” 
Terug in de haven maakt onze boot een kleine omweg. We houden stil bij een enorme 
drijvende kraan en wat werkschepen. Die zijn gebruikt om de verankering aan te leggen op 
de testlocaties. Ankers zijn in dit geval betonblokken van enkele meters lang en breed die 
heel precies op de zeebodem gepositioneerd moeten worden. Dat vergt kennelijk nogal wat 
van de vaartuigen. “Het moeilijkste van stromingsenergie is om het apparaat op zijn plaats  
te krijgen”, vindt Kermode. 
In vergelijking met windenergie is de ontwikkeling van golf- en getijdenenergie nog maar net 
begonnen. De apparaten zijn over het algemeen nog klein, terwijl windturbines onder de 1 
megawatt nauwelijks meer gemaakt worden. Over het potentieel aan maritieme energie laat 
Kermode zich niet uit. “Een voorspelling is moeilijk te maken. Maar er is een enorm reservoir 
aan energie daarbuiten en als we daar een klein percentage van kunnen gebruiken doen we 
het heel goed.” 
 
Wie de kaart van Engeland voor zich heeft, en zich bewust is van het getij kan zo aanwijzen 
waar de beste kansen liggen. Het ‘Pentland Firth’, door de Schotse overheid al aangeduid als 
‘jewel in the crown’ (dit op z’n Schots uit te spreken) en de monding van de rivier Severn bij 
Wales aan de westkust. Tussen eb en vloed stijgt het water daar tot dertien meter. Een 
zestien kilometer lange dam ligt tussen Cardiff in Wales en het puntje van Engeland zou een 
ongekend stuwmeer voor getijdenenergie opleveren. De getallen van dit project dat al sinds 
de jaren zeventig besproken wordt, zijn allemaal van de overtreffende trap. De oppervlakte 
van het stuwmeer bedraagt 400 vierkante kilometer, de 214 generatoren van 40 megawatt 
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ieder zouden een piekvermogen van 8.600 megawatt leveren en gemiddeld 2,000 megawatt. 
Dat zou twee flinke kolencentrales uitsparen en ongeveer 5 procent van de elektriciteit voor 
Engeland en Wales leveren. De levensduur van de dam wordt geschat op een eeuw en de 
kosten op ruim 20 miljard euro. Het zou 200.000 manjaren werk opleveren. Na de 
Kanaaltunnel zou de ‘Severn Barrage’ in Engeland het grootste civiel-technische project ooit 
zijn. Ter vergelijking: het getijdenstuwmeer in de Severn zou 35 maal groter zijn dan de 
huidige recordhouder, de getijdencentrale bij de monding van de rivier La Rance in Bretagne, 
Frankrijk. 
Tegelijk vormt het Britse project een groen dilemma: Het estuarium mag dan een ideale plek 
zijn voor opwekking van duurzame energie – het is ook een plek met bijzondere ecologische 
waarde vergelijkbaar met de Waddenzee. Stel je voor dat iemand voor zou stellen om de 
Waddenzee maar in te polderen om er getijdenenergie mee op te wekken. De heibel zou niet 
gering zijn. Dat speelt natuurlijk ook in Engeland. Er zijn plekken waar het gemiddelde 
waterpeil 5 meter hoger zou komen te liggen. Veel gebieden die nu droogvallen, en waar 
vogels fourageren komen door een afsluitende dam permanent onder water te staan. 
Natuurbeschermers benadrukken dat de dam 85.000 trekvogels van hun voedingsgronden zal 
beroven. 
Niet zo eenvoudig dus. Vandaar dat er verschillende alternatieve plannen zijn opgesteld. Er is 
een plan dat een kleiner deel van het estuarium beslaat (1.000 megawatt), eentje met een 
nog groter oppervlak (18.000 megawatt) en diverse kleinere getijdencentrales op andere 
locaties. In 2009 heeft een publieke discussie plaatsgehad en het is de bedoeling er in 2010 
een beslissing over te nemen. In het geval dat de overheid toch voor de Severn Barrage kiest 
zou de bouw in 2015 kunnen beginnen. 
 
In Nederland hebben we eigenlijk al zo’n getijdendam gebouwd: de halfopen 
Oosterscheldekering. Nu is het getijdenverschil van twee tot drie meter daar in vergelijking 
met de dertien meter van de Severn beperkt, maar het wateroppervlak achter de dam mag er 
zijn: 40 vierkante kilometer. Dat is veel water. Het is dan ook geen wonder dat de 
Oosterscheldedam vaak genoemd wordt in plannen voor getijdenenergie in Nederland. Hans 
van Breugel (Tocardo) ziet nog wel meer geschikte plaatsen: een zeewaartse dam vanuit de 
Tweede Maasvlakte, of in een pier loodrecht op de kust van IJmuiden kunnen energie leveren 
uit langstrekkende zeestromen.  
In totaal, zo schatten deskundigen van het waterbouwkundige instituut Deltares, zou 3 
procent van de Nederlandse stroombehoefte gedekt kunnen worden met getijdenenergie. 
Toegegeven, het is een stuk minder dan in Engeland maar het zou toch een kolencentrale 
kunnen uitsparen. 
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Windenergie 
Tvind, Orkney, Cullen 
 
De moeder aller windmolens wordt ze wel genoemd. Al dertig jaar in bedrijf, en al even lang 
een symbool van onafhankelijke energieproductie en een protest tegen kernenergie: de 
windmolen van Tvind. Eind jaren zeventig had de naam Tvind een magische klank, vooral bij 
alternatieve types waar ik me in mijn studentenjaren gemakshalve maar even bij reken. Tvind 
gold als een leerschool, een commune en een plek waar aan een nieuwe toekomst werd 
gebouwd. Hoe was me niet helemaal duidelijk en het was er ondanks plannen in die richting 
nooit van gekomen om er naartoe te gaan. 
Ruim dertig jaar later ging ik alsnog en wel op de meest ecologisch denkbare manier. De 
school van Tvind (Friskolen) ligt een paar kilometer buiten het dorp Ulfborg waar weinig te 
beleven valt. De school zelf en de verblijven liggen verscholen in de bossen, maar de rood-wit 
geblokte windmolen steekt met haar 54 meter ver boven de boomkruinen uit. Zo was het 
uiteindelijk de vermaarde molen zelf die ons de weg wees.  
De gondel staat op een betonnen toren bovenop een kunstmatige heuvel van beton en aarde 
om het geheel te stabiliseren. Als je wat langer kijkt, zie je iets vreemds: de bladen zitten aan 
de achterkant van de turbine en niet zoals nu gebruikelijk aan de voorkant. De gondel staat 
met zijn rug naar de wind zogezegd, omdat dat de makers van toen veiliger leek. 
Er staat een vlagerige wind als we Tvind bezoeken. Voor Allan Jensen, een kleine bejaarde 
man die de molen al jarenlang verzorgt, is het ook een drukke dag. Want telkens als de wind 
te hard waait schakelt de molen zichzelf uit. De wieken draaien dan automatisch in de wind, 
zoals een zeilboot die zijn vaart kwijt wil de kop in de wind stuurt. De windmolen moet 
daarna met de hand opnieuw opgestart worden. Keer op keer. Maar Allan Jensen beklaagt 
zich niet. 
Hij neemt ons mee in de kleine kooilift naar bovenin de mast: een lange trage klim naar 45 
meter hoogte. In de lift is praten uitgesloten vanwege het kabaal. Buiten de kooi glijdt de 
betonnen mantel van de mast aan ons voorbij. De lift komt met een schok tot stilstand bij 
een stalen overloop. Een klein trappetje, glad van de olie, leidt naar de gondel die eruit ziet 
als de machinekamer van een schip. Ook het wiegen van de mast in de wind doet denken 
aan een schip op zee. Recht voor ons draait langzaam een 80 centimeter dikke as elke drie 
seconden een keer rond. Op de as, oorspronkelijk de schroefas van een olietanker die de 
bouwers op een scheepssloperij in Rotterdam hebben opgeduikeld, zijn drie stuursystemen 
aangebracht met cilinders en kleppen die de stand van de bladen regelen. Het geluid van 
openen en sluiten van de hydraulische ventielen klikt onophoudelijk door de kleine ruimte. 
Verderop staat een versnellingsbak die de omwentelingssnelheid twintig keer sneller maakt 
en een generator van 1 megawatt. Nu is dat gewoon, maar toen de molen gebouwd werd, 
was het de eerste in Europa met zo’n groot vermogen. Alleen in Amerika was eerder een 
megawatt molen gebouwd: in 1941 in Vermont naar het ontwerp van de ingenieur Palmer 
Cosslett Putnam. Maar die heeft door gebrek aan goed materiaal –het was oorlog- maar kort 
gedraaid.  De windmolen van Tvind leverde bij goede wind twee keer meer stroom dan het 
net kon verwerken. De rest van het vermogen werd gebruikt om met enorme boilers warm 
water te bereiden voor de hogeschool van Tvind en de bijbehorende woonverblijven. 
Britta Jensen (geen familie) verzorgt de externe contacten voor de school. Het is een fragiele 
vrouw van een jaar of zestig. Grijze lokken, een klein metalen brilletje en een zachte maar 
gedecideerde stem. Ze herinnert zich de dag van 29 mei 1975 nog levendig. Het was de dag 
dat de hippieleraren toestemming kregen om hun zelfontworpen molen daadwerkelijk te 
bouwen. Enthousiaste vrijwilligers uit binnen- en buitenland hadden van het project gehoord 
en waren er door onbaatzuchtig idealisme gedreven op af gekomen om mee te helpen. Ik 
realiseer me dat het die happening en dat enthousiasme is waarvan ik destijds in Nederland 
de echo’s heb opgevangen.  
De jonge Britta staat op een foto die toen gemaakt is. Een jong meisje, wat verdwaald, 
tussen een menigte jonge mensen met spaden in de hand, klaar om aan het fundament van 
de molen te beginnen. Britta had alleen een lepel in haar hand. “Het ging om het idee”, licht 
ze toe. 
De bouw heeft drie jaar geduurd want alles moest nog uitgevonden worden. Gedeeltelijk 
door de leraren zelf, en soms ook door wetenschappers die hen hielpen. Bijvoorbeeld met de 
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aerodynamica van de bladen, waar onderzoekers uit het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut 
DLR flink aan gerekend hebben. Het hele ontwerp was aan de voorzichtige kant, wat er 
wellicht toe heeft bijgedragen dat de molen nog steeds functioneert - meer dan dertig jaar na 
de oplevering in 1978. Toegegeven, er zijn wat reparaties en vervangingen geweest, 
waaronder ook een stel nieuwe bladen. 
Tvind kan beschouwd worden als de wieg van de opmerkelijk succesvolle windmolenindustrie 
in Denemarken, met Vestas als boegbeeld. Britta vertelt dat technici van 
windmolenfabrikanten van over de hele wereld nog steeds naar Tvind komen om te kijken 
naar het ontwerp en te horen over de praktijkervaringen. Ook zijn er kleinere kopieën van de 
bladen gemaakt die als startpunt hebben gediend voor de eerste commerciële windmolens. 
Voor haar, en voor de vele honderden vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de molen van 
Tvind, staat de rood-witte turbine symbool voor het geloof in de kracht van geïnspireerde 
mensen in plaats van in machtige bedrijven, en de noodzaak, de vrijheid en het genot van 
zelfvoorziening.  
 
Ruim dertig jaar later is zelfvoorziening nog steeds een krachtige motivatie om een 
windmolen te plaatsen. Dat zagen we op Burray, een van de glooiende rotsachtige Orkney-
eilanden net boven Schotland. Natuurlijk, er is veel veranderd sinds de hippiedagen in Tvind. 
Windenergie is met name in Denemarken en Duitsland uitgegroeid tot een bloeiende 
bedrijfstak, de turbines zijn hightech geworden en ze worden geleverd met een volledig 
onderhoudscontract. Overheden hebben subsidies in het leven geroepen om wind- en andere 
vormen van duurzame energie te stimuleren en investeerders zijn windmolens als lucratieve 
belegging gaan beschouwen. Het viel Richard Gauld van Orkney Sustainable Energy op dat er 
steeds meer windmolens verschenen in het noorden van Schotland. Navraag leerde dat het 
buitenlandse banken waren, onder andere de Nederlandse Triodosbank, die in dit winderige 
klimaat investeerden. Als investeren in wind kennelijk zo lucratief is, dan moeten we het zelf 
maar gaan doen, bedacht Gauld. En zo ontstond het plan voor de eerste community-owned 
windturbine, een buurtmolen zo u wilt. 
En die staat op Burray, een eiland dat met een dammetje verbanden is aan het hoofdeiland 
Orkney. We hebben er met Gauld afgesproken en het is uiteraard makkelijk te vinden – het is 
de enige windmolen in de wijde omgeving. Gauld, een slanke vent met slimme ogen en een 
klein ringbaardje, is een van de vijf directeuren van het bedrijf Orkney Sustainable Energy, 
opgezet met het doel windmolens te bouwen met lokaal kapitaal. 
Het initiatief voor de molen kwam van een boer annex veearts die een eigen windmolen 
wilde. Hij kwam er achter dat kleine windturbines moeilijk te vinden waren en dat 1 
megawatt zo ongeveer de kleinste courante maat was. Die waren wel duur: 880 duizend euro 
om precies te zijn. Dat maakte een andere aanpak noodzakelijk. In overleg met Gauld werd 
een bedrijf opgezet en buurtbewoners werd gevraagd aandeelhouder te worden. “Binnen 
twee weken hadden we het geld binnen”, zegt Gauld. Dertig aandeelhouders hadden zich 
gemeld met tussen 33 en 55 duizend euro inleg. 
De turbine, een Vestas V52 met 900 kilowatt vermogen, heeft zichzelf na vijf jaar al 
terugbetaald. En dat bij een verwachte levensduur van twintig jaar. De dertig investeerders 
ontvingen vorig jaar een dividend van 10 procent van hun ingelegd kapitaal.  
Het project verdient geld met het verkopen van elektriciteit en certificaten (carbon 
certificates). De elektriciteitsprijs is gekoppeld aan de olieprijs, die volgens Gauld in de 
komende jaren weer verder zal stijgen. De certificaten, ook wel ROC’s genoemd (Renewable 
Obligation Certificates) zijn de stimuleringsregeling van de Britse overheid voor duurzame 
energie. De prijs wordt ieder jaar door de regering vastgesteld en bedraagt nu 38 euro per 
megawattuur. In 2008 verdiende de buurtmolen het recordbedrag van 440 duizend euro, 
ongeveer de helft van de projectkosten. “Het project heeft zichzelf al betaald”, zegt Gauld. 
“En we hebben flink gespaard.” 
 
Misschien is dit een goede plek om het eens over prijzen, kosten en premies te hebben. Een 
beetje saai onderwerp wat mij betreft, maar wel belangrijk want een verschil in enkele centen 
per kilowattuur bepaalt of een techniek wel of niet commercieel haalbaar is. Ik zei het al: de 
bedragen worden per eenheid elektriciteit berekend, kilowattuur (kWh) voor huishoudens en 
megawattuur (MWh; duizend keer groter) voor grootschalige verbruikers. Kostprijs van de 
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stroom is de som van de installatie, het ondergoud en de brandstof vermeerderd met een 
winstmarge gedeeld door de totale hoeveelheid geproduceerde stroom. Kostprijs wordt 
bepaald door de gebruikte techniek en de brandstofkosten. Ter illustratie een paar 
richtgetallen voor verschillende duurzame energiesoorten: wind op land 60-80 euro per MWh; 
biomassa gestookte centrale 50 euro per MWh; waterkrachtcentrale 55 euro per MWh, 
zonnepanelen 500 euro per MWh, golfenergie 190 euro per MWh; getijdenenergie 177 euro 
per MWh. 
De marktprijs van de stroom is afhankelijk van vraag en aanbod en varieert dus nogal. 
Overdag is de prijs doorgaans hoger dan ’s avonds en dat zie je ook terug in het verschil 
tussen dag- en nachttarief op de energierekening. Dat scheelt ongeveer de helft. Op de 
Amsterdam Power Exchange (APX) beweegt de marktprijs afgelopen jaar tussen 30 en 60 
euro per megawattuur, met een gemiddelde van ongeveer 40 euro per megawattuur (4 cent 
per kWh). Thuis betaalt u gemiddeld 150 euro per MWh – het verschil zit in de 
transportkosten door het elektriciteitsmet, belastingen en de winst van het energiebedrijf. 
Over het algemeen ligt de kostprijs van duurzaam opgewekte energie dus hoger dan de 
marktprijs. Vooral zonnestroom is een uitschieter. Om groene stroom toch een kans te geven 
hebben verschillende landen diverse soorten van premies bedacht. In Duitsland krijgen 
producenten volgens de Erneuerbare Energieen Gesetz (EEG) voor hun groene stroom een 
vaste prijs die bovendien voor tientallen jaren is vastgelegd. Dat geeft zekerheid en heeft 
ertoe geleid dat veel mensen zonnepanelen op hun dak hebben aangebracht met een 
financiering door de bank. In Engeland zijn er dus de ROC’s en in Nederland was er de MEP-
subsidie (Milieueffecten Elektriciteit Productie) die is vervangen door de SDE-regeling 
(Subsidieregeling Duurzame Energieproductie). Hoe de regelingen in detail mogen 
verschillen, ze zijn bedoeld om het gat tussen productiekosten en marktprijs te overbruggen. 
Hoe royaler ze dat doen, hoe meer er geïnvesteerd zal worden in opwekking van duurzame 
energie, bijvoorbeeld windmolens. 
In Schotland komt de ROC van 38 euro/MWh bovenop de marktprijs van gemiddeld 40 
euro/MWh. Met die verdubbeling van inkomsten is het geen wonder dat Gauld de komende 
jaren nog drie turbines wil plaatsen met lokale investeringen.  
Voor mensen die zijn voorbeeld willen volgen heeft hij goede raad. Zo is het verstandig om 
een onderhoudscontract af te sluiten om zeker te zijn dat de molen blijft produceren. Verder 
adviseert Gauld om een afstand van 500 meter te bewaren tot de dichtstbijzijnde bewoning 
om overlast te voorkomen. Tot slot is het raadzaam om lokale goede doelen te steunen. De 
buurtmolen op Burray bijvoorbeeld betaalt mee aan een lokale busdienst voor ouderen. 
Gauld: “Je moet ook denken aan mensen die zich de investeringen niet kunnen permitteren. 
Zij moeten er ook profijt van hebben.” 
 
Ook in de Schotse hooglanden wordt het effect van de subsidies zichtbaar. Terwijl we aan de 
voet van zijn splinternieuwe windturbine staan, wijst boer Michael Johnston ons op 
heuveltoppen in de omtrek. Op de ene staan al windmeters ter voorbereiding van een 
windpark, en op een andere heeft Vattenfall een optie voor een park met vijftien molens. In 
feite is er nauwelijks meer een heuveltop waar niet de een of andere partij zijn oog op heeft 
laten vallen. Wat voor landschap moet dat worden hier, vraag ik me af. “Je zult overal in 
Schotland windmolens zien”, meent Johnston. “Wij willen energie produceren voor jullie op 
het Europese vasteland. Je staat hier op het Kuweit van de wind.” 
We komen op een ongelukkig moment bij de Balnamoon Farm op bezoek: tijdens het 
middageten. Vader Michael zou net gaan eten als we binnenstappen. Hij nodigt ons uit aan 
tafel, welnee we storen helemaal niet, en gaat op zoek naar een koffiepot voor een 
welkomstritueel dat hij al jaren niet meer heeft verzorgd: koffie zetten. Maar koffie komt er. 
Michael eet staand zijn bord leeg terwijl ook zijn zoon Esko (18) en zijn vrouw Pauline zich in 
het gesprek mengen.  
De aanschaf van de windmolen is niet eenvoudig geweest. De voorbereidingen hebben vier 
jaar in beslag genomen en ondertussen moest het gezin zich verweren tegen locale 
activisten. “Ik laat me niet zo makkelijk bedreigen”, grijnst Michael over zijn bord als hij 
vertelt hoe hij activisten die zijn huis belaagden heeft laten oppakken. Twee maanden 
geleden was het dan zover dat de Enercon turbine met een vermogen van 835 kilowatt op 
Balnamoon Farm de eerste stroom leverde. Het leidde tot verbazing in de buurt. “Mensen zijn 
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niet gewend om losse turbines op een heuvel te zien staan”, zegt Esko. “Ze denken gelijk in 
windparken.” Zijn vader valt hem bij: “Is dat alles, zeiden mensen tegen me. Dat kleine ding? 
Al die drukte alleen daarom?” 
Binnen in de molen ziet alles er spic en span uit. Geen olieplassen en vetvlekken, maar alles 
smetteloos wit geverfd. Kabels lopen door keurige goten, computers in 19-inch rekken met 
glazen deuren ervoor. De hele ruimte onderin de mast oogt steriel als een operatiekamer. Ik 
denk terug aan de betonnen mast van Tvind en de wiegende machinekamer achter de rotor. 
Pionierswerk heeft zich in dertig jaar tot een volwaardige en hoogtechnologische industrie 
ontwikkeld. 
Toch had de Enercon aanvankelijk nog wat kinderziekten. De generator had een fout in de 
bedrading en aan een van de bladen ontbrak een bout. Duitse technici kwamen onmiddellijk 
ter plekke om de fouten te herstellen. Ze werken onder druk, want het onderhoudscontract 
garandeert een bedrijfstijd (‘up-time’) van 96 procent. Als de turbine door een technische 
storing uitvalt, vergoedt Enercon de gederfde  inkomsten. 
De totale kosten van de molen bedroegen 1,3 miljoen euro, waarvan 275 duizend voor een 
koppeling aan het elektriciteitsnet. De bank verstrekte een lening voor maximaal 90 procent 
van de kosten, zodat Johnston nog 130 duizend euro elders vandaan moest halen. Hij heeft 
dat opgelost door een bedrijf op te richten en aandelen uit te geven. Voor 10 procent van de 
kosten (130 duizend euro) kreeg de investeerder 30 procent van de aandelen. Zo blijft 
Johnston zelf de grootste aandeelhouder en eigenaar van de grond, waarvoor hij huur 
ontvangt van het bedrijf.  
Johnston is erg optimistisch over de verdiensten. “De persoon die er nu 130 duizend in 
geïnvesteerd heeft, krijgt er in de komende 25 jaar drie miljoen voor terug”, vertelt hij ons. 
Vergeleken met het project op de Okneys is dat overoptimistisch. Dat, vertelde Gauld, keerde 
in goede jaren 10 procent dividend uit. In 25 jaar zou dat uitkomen op een kleine 3,3 ton (en 
geen drie miljoen). 
Johnston heeft op korte termijn plannen voor nog twee turbines, en daarna nog vijf andere. 
En dan nog vijftien als het haalbaar is. Het is dus onwaarschijnlijk dat het bij ‘die ene kleine 
molen’ blijft. Hoeveel Johnston gaat uitbreiden hangt af van de subsidieregelingen van de 
Schotse overheid in Edinburgh. Momenteel steunt deze de ontwikkeling van duurzame 
energie. Men ziet het als een goede mogelijkheid om het ruige klimaat te gelde te maken, 
nieuwe takken van industrie op te bouwen en boeren minder afhankelijk te laten worden van 
alleen de landbouw en veeteelt. Maar intussen duikt ook hier het groene dilemma op, net als 
overal waar duurzame energie industriële omvang begint aan te nemen. ‘No more windfarms’ 
staat er op een boerenschuur gespoten. Natuurbeschermers en energieboeren komen 
tegenover elkaar te staan. De een wil uitbreiden, de ander wil voorkomen dat er straks op 
iedere heuveltop windturbines staan te draaien. Schotland mag dan groot zijn – de aanwas 
van windmolens kan niet eindeloos doorgaan. En dan blijft er maar één plek over: de zee. 
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 Offshore wind  
IJmuiden. Lowestoft, Stavanger 
 
Het industrieterrein naast de vissershaven ligt er een beetje verlaten bij in IJmuiden. Tussen 
de Trawlerkade en de Loggerstraat zijn veel loodsen gesloten, vaak met tralies voor de 
ramen. Ergens sleept nog iemand met netten, een vorkheftruck rijdt in en uit een loods en 
kenners weten dat je aan de Industriestraat nog goed vis kunt eten. Verderop, in de 
Middenhavenstraat, gaat achter een anonieme maar vers geschilderde deur het 
controlecentrum schuil van Nederlands tweede windmolenpark op zee: het Prinses 
Amaliawindpark, eigendom van Eneco. Een trap leidt naar de bovenverdieping waar één man 
via een aantal computerschermen alle 60 windturbines controleert. Daar is weinig aan te 
beleven. We gaan met voorlichtster Marleen Kaatee en ontwikkelaar offshore Marc van der 
Pluijm naar de vissershaven voor een bak koffie. Onderweg komen we langs een stoere 
aluminium catamaran, een gesloten schip dat Eneco gebruikt voor veerdiensten naar het 
windpark. Snelheid telt voor onderhoud van een park meer dan twintig kilometer weg op zee. 
Het PA-windpark dat sinds juni 2008 operationeel is, is na Noordzeewind ‘ons’ tweede 
windpark voor de kust. Het Prinses Amaliapark telt 60 turbines van 2 megawatt op 23 
kilometer uit de kust, het Noordzeewindpark (ook ‘Offshore windpark Egmond aan Zee’ 
genoemd) heeft 36 turbines van 3 megawatt op 10-18 kilometer uit de kust. Dat brengt het 
totale vermogen van windenergie op zee op iets meer dan 200 megawatt. Goed bezig, denk 
je eerst. Totdat je leest dat in er 2020 volgens kabinetsrichtlijnen 6.000 megawatt op zee 
moet staan. Dat is dertig keer meer dan nu! 
Dat gaat nooit lukken, denk ik. Van der Pluijm antwoordt diplomatiek: “We zijn goed bezig, 
maar we hebben nog een lange weg te gaan.” Hij legt erbij uit dat windparken die in 2009 
besteld worden pas in 2013 operationeel zijn. Het vergunningstraject duurt ongeveer vier 
jaar, zodat er effectief tot 2020 geen tien jaar te gaan zijn voor het halen van de beoogde 
6.000 megawatt op zee, maar eerder zes. Van de tussendoelstelling van 1.500 megawatt in 
2010 is nog geen 15 procent gehaald. 
De vergunningverlening is volgens Van der Pluijm het grootste obstakel. Al in 2003 werd 
daarover geklaagd. Toen wachtte iedereen op helderheid in de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, waar vijf verschillende ministeries bij betrokken waren. Dat schoot dus niet op. De 
hoop was toen gevestigd op een nieuw kabinet (Balkenende III) dat snel orde op zaken 
moest stellen. Na zeven jaar en drie kabinetten is volgens Tweede Kamerlid Diederik Samsom 
de Ruimtelijke ordening op zee nog steeds een chaos, een onontwarbare kluwen van 
tegengestelde belangen. 
Daar komt nog bij dat er een tekort is ontstaan aan windturbines en installatieschepen 
doordat elders op de Noordzee, bijvoorbeeld voor Denemarken, Duitsland en Engeland, wel 
op grote schaal windparken worden aangelegd. 
De industrie zal fiks moeten uitbreiden en investeren om aan de vraag te kunnen voldoen, 
meent Van der Pluijm. Fabrikanten leveren nu honderden molens per jaar, dat moeten er 
duizenden worden om aan de vraag van alle geprojecteerde windparken te voldoen. Helaas 
gebeurt het tegendeel. Als gevolg van de crisis heeft ’s werelds grootste windturbinefabrikant 
Vestas productiecapaciteit moeten inkrimpen en mensen ontslaan, omdat er orders 
wegvielen. 
Met 6.000 megawatt op zee, de datum waarop laten we even buiten beschouwing, zou 
Nederland een middelgrote speler zijn op de Noordzee. Duitsland en Engeland hebben 
doelstellingen voor 25.000 respectievelijk 30.000 megawatt op zee. 
 
Lowestoft was, net als IJmuiden aan de overkant, een belangrijke vissershaven. En net als in 
IJmuiden is de visserij hier in verval geraakt. Wat nog wel floreert is de jachthaven met het 
witte kasteel van de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club aan de kop van de haven. Binnen 
staan mannen in onberispelijk gestreken overhemden je te woord en hanteren veelvuldig het 
woord ‘Sir’. Wanneer ik vertel dat ik een paar jaar eerder hier onder zeil ben aangekomen, 
mogen we hier als yachties overnachten. De bar opent en sluit precies op tijd en de wanden 
zijn behangen met foto’s, plaquettes en trofeeën die getuigen van een rijke maritieme traditie 
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en een lang verleden. In de marina mogen de meeste houten schepen verdrongen zijn door 
polyester boten met meer comfort, maar in het clubhuis is in de afgelopen 50-100 jaar weinig 
veranderd. Heerlijk. 
De volgende ochtend vroeg uit de veren om op tijd te zijn voor de visveiling in de hallen aan 
Battery Green Road, de visserskade . Als we er om een paar minuten over zeven aankomen is 
er weinig actie meer. Een paar mannen slepen met witte kratten en stouwen ze in 
bestelbusjes. De hal is vrijwel leeg op een paar stapels kratten na. We staan kennelijk wat 
verloren rond te kijken want een man spreekt ons aan en vraagt of we voor de veiling 
komen. “Ja”, zegt hij, “het is voorbij voor je het weet” (‘you blink and you’ve missed it’). Sam 
Cole heet hij, en hij is viskoopman. In de winter kabeljauw, in de zomer kreeft en zeebaars 
van de kweek.  
We lopen met hem mee naar zijn magazijn waar een half dozijn mannen bezig is  
bestellingen in te pakken voor restaurants. De vis komt overal vandaan, vertelt Cole. Tonijn 
uit Turkije en de Indische Oceaan, grote schol uit Nederland, zalm uit Noorwegen en heilbot 
uit IJsland. Over de handel niks te klagen, maar uit Lowestoft zelf komt nauwelijks 10 procent 
van zijn handel. 
Aan de kop van de visserskade wordt gebouwd. Een aantal lege vissersloodsen zijn gestript. 
Er verrijst een tweede verdieping en het gebouw krijgt een grote ronding. Hier komt het 
controle- en onderhoudscentrum voor ’s werelds grootste offshore windpark tot nu toe: 
Greater Gabbard. Er komt een grote computerruimte, een vertrekstation voor de veerdienst 
naar het windpark en een helikopterdeck. Het park zelf zal bestaan uit 140 turbines met een 
gezamenlijk vermogen van 500 megawatt – het vermogen van een middelgrote 
kolencentrale. Het komt 27 kilometer uit de kust te liggen en de stroom komt bij de 
kerncentrale van Sizewell aan land. Daar schrikken ze niet van grote vermogens. De eerste 
stroom werd eind 2009 verwacht, de oplevering in 2011. Het park wordt ontwikkeld door 
Airtricity, een onderdeel de Schotse energiemaatschappij Scottish & Southern Energy samen 
met RWE. 
Het nieuwe elan van Lowestoft is het best zichtbaar in het opvallende gebouw Orbis Energy. 
Een blauwgrijze doos met glazen uitschuiflades richting zee. Het staat op het meest oostelijke 
punt van Engeland en we kunnen de verleiding niet weerstaan om even te zwaaien naar de 
overkant. Een flinke windmolen flankeert het gebouw om nog maar eens te onderstrepen 
waar het hier om gaat. Het gebouw is namelijk neergezet voor ‘offshore renewable business’. 
Provinciale staten van Suffolk heeft 9 miljoen pond geïnvesteerd in het gebouw in de hoop er 
een nieuwe duurzame industrie mee aan te trekken. Het gebouw (architect: Pick Everard) 
heeft heel toepasselijk de International Green Apple Gold Winner Award gewonnen voor het 
meest energiezuinige kantoorpand. Op het moment dat wij het bezoeken is het een half jaar 
geopend (in 2008) en nog half leeg. De belangrijkste huurder is Greater Gabbard. 
Een beetje zorgelijk is het wel, zo’n half leeg gebouw. Aan de andere kant bewonder ik ook 
het lef van Suffolk om zo’n duidelijk gebaar te maken voor duurzaamheid. Natuurlijk is het 
een gok. Niet alle werkloze vissers zullen een baan vinden bij het windpark, maar een aantal 
zeker wel. En er komen mogelijk nieuwe bedrijven en banen als de ontwikkeling van 
duurzame energie doorzet. Ervaringen in Duitsland hebben dat laten zien – daar zijn sinds 
2000 naar schatting van het ministerie van milieu 200-300 duizend banen bijgekomen in 
duurzame energievoorziening. De uitkomst is hoe dan ook onzeker, maar het lef van Suffolk 
in de vlucht naar voren is me liever dan het gecalculeerde afwachten en het verstrikt raken in 
de eigen voorschriften zoals in Nederland gebeurt. 
 
Landen aan de zuidelijke Noordzee zoals Engeland, Nederland, Duitsland en Denemarken 
hebben geluk met een ondiepe zanderige bodem voor de kust. De gemiddelde diepte is er 
een meter of dertig en dat maakt het relatief eenvoudig om de masten in de bodem te steken 
en die met een berg stenen er omheen te stabiliseren. Maar hoe plaats je windmolens bij een 
diepte van honderd meter of meer? Dat was de uitdaging voor het Noorse energiebedrijf 
Statoil.  
Noorse kustwateren zijn diep. De hele zuidkust is omgeven door een diepe trog van 50-95 
kilometer breed en honderden meters diep. Het diepste punt ligt zelfs op 700 meter. Voor de 
zalmkwekerijen is dat prettig – alle uitwerpselen dwarrelen de peilloze diepte in en de fjord 
wordt twee keer per dag door het getij schoongespoeld. Verder is de bodem er hard en 
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steenachtig, zodat het water niet troebel wordt van het zand, maar altijd en overal 
kristalhelder is. Een verdraaid mooi stuk zee met adembenemende fjorden en duizenden 
kleine rotsachtige eilandjes. Maar ongeschikt voor windmolens. Tenzij ze zouden drijven. En 
dat is precies wat Statoil ontwikkeld heeft: een drijvende windmolen met een 65 meter hoge 
mast en honderd meter diepgang. 
Ons bezoek aan Stavanger, de offshore en oliehoofdstad van Noorwegen, zou toevallig 
precies samenvallen met de presentatie van ’s werelds eerste drijvende windmolen, de 
HyWind. Het prototype zou vanuit de fjord naar een plek voor de kust versleept worden om 
het daar op grote diepte te verankeren. Maar op het laatste moment kregen we te horen dat 
de tow-out was uitgesteld. 
Er was een kink in de kabel gekomen. Letterlijk. Toen technici in de avond van 5 juni 2009 de 
drie stalen ankerkabels bevestigden, ontdekten ze een beschadiging aan de laatste kabel. De 
projectleider besloot daarop de plaatsing van de windmolen op zee uit te stellen en de kabel 
te vervangen.  
Twee dagen later werd de HyWind alsnog vanuit de fjord bij Stavanger de zee op gesleept. 
Tien kilometer uit de kust werd de HyWind voor het eiland Karmøy verankerd. Daar zal de 
turbine gedurende een periode van twee jaar getest worden. 
’s Wereld eerste drijvende turbine bestaat uit een standaard 2,3 megawatt Siemens turbine. 
Die is op een verticale pyloon (in offshoretaal een ‘spar’) bevestigd met een diepgang van 
100 meter. De stalen drijver heeft een diameter van zes tot acht meter en is gedeeltelijk 
gevuld met ballast om het geheel te stabiliseren. Het gevaarte heeft een waterverplaatsing 
van maar liefst 5.300 ton, veertig keer zwaarder dan de turbine er bovenop. Het geheel 
wordt met drie kabels verankerd op de zeebodem die tussen 120 en 700 meter diep mag zijn 
– speciaal ontworpen voor de Noorse trog dus. 
In 1999 besloot het Noorse energiebedrijf Statoil offshore wind te ontwikkelen voor de diepe 
Noorse kustwateren en investeerde 50 miljoen euro in het project. Nu het prototype er is, wil 
het bedrijf manieren vinden om de kosten van de drijvende windmolen terug te brengen tot 
de orde van de gefundeerde offshore windmolens in ondiepere wateren. 
Om dat te bereiken moet eerst het gewicht boven in de mast teruggebracht worden, zegt 
Øystein Johannessen, communicatiemanager nieuwe energie bij Statoil. Daarom is het bedrijf 
nu op zoek naar lichtere turbines. Dat kan een direct-drive type zijn (zonder zware 
versnellingsbak) of een machine met een generator en eventueel versnellingsbak onderin de 
mast. 
Statoil wil met de HyWind de Noorse productie van duurzame energie verhogen. Dankzij 
meer dan 99 procent waterkracht is Noorwegen nu al de grootste producent van duurzame 
energie in Europa. De bedoeling is die positie verder uit te bouwen met offshore windparken. 
Overschotten aan windenergie kunnen gemakkelijk opgeslagen worden door water omhoog 
te de stuwmeren in te pompen. Pumped hydro is de term daarvoor. Offshore wind en 
stuwmeren vormen een gouden combinatie doordat je stroom kunt opslaan als de marktprijs 
laag ligt en binnen enkele minuten kunt leveren als de prijs stijgt. 
 
De groei aan windparken op zee is eigenlijk nog maar net begonnen en er wordt hard 
gewerkt aan betere offshore windmolens. Omdat onderhoud op zee duur is (want lastig te 
bereiken) werken verschillende bedrijven zoals Siemens en ook het Nederlandse Darwind aan 
windmolens zonder tandwielkast. Dat blijkt een kwetsbaar onderdeel op zee. Bij alle molens 
van het Deense offshore windpark Horn’s Rev zijn de versnellingsbakken vervangen. Ook bij 
het park Noordzeewind zijn bij enkele Vestasturbines problemen opgetreden met de 
tandwielkasten. In de loop van de tijd zal het onderdeel bij alle 36 windmolens uitgewisseld 
worden. 
Een andere trend is die naar een hoger vermogen – grotere molens dus. Tot nu toe is 2-3 
megawatt de meest gebruikte grootte. De verwachting is dat in de toekomst 5, 7 of zelfs 10 
megawatt turbines gebouwd gaan worden, speciaal voor offshore. En terwijl nu vrijwel alle 
turbines drie bladen hebben, is het te verwachten dat grote offshore molens terug gaan naar 
twee bladen. Dat draait sneller rond en het is goedkoper. Het enige nadeel is van visuele 
aard: een driebladsturbine is rustiger voor het oog. Maar wie maalt daar nog om op twintig 
kilometer of meer uit de kust? 
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Waterkracht 
Tonstad, Mydland 
 
Noren hebben vreemde liefhebberijen. Ze zijn dol op gorgelende oude Amerikaanse auto’s, ze 
scheuren graag met Bayliners op volle snelheid heen en weer door een fjord – liefst met de 
radio keihard aan, en ze trekken op overgedimensioneerde gemotoriseerde vierwielers 
(‘quads’) de natuur in. Terrassen zijn ten gerieve van hun rokende clientèle standaard 
uitgerust met straalkachels (in het milieubewuste Denemarken leggen horecaondernemers 
dekentjes op de stoelen). Noren lijken niet erg energiebewust, en waarom zouden ze ook. 
Sinds de jaren zeventig winnen ze meer olie en gas uit de Noordzee dan ze op kunnen en de 
stroom komt vrijwel volledig van een netwerk forse waterkrachtcentrales. Witte steenkool 
noemden we dat vroeger. Het principe is eenvoudig: je laat water van een hooggelegen meer 
of van achter een stuwdam door een forse pijp naar beneden stromen waar het in een soort 
slakkenhuis terechtkomt waarin het een schoepenrad in beweging zet dat een generator 
aandrijft. En presto: groene stroom. Bovendien gaat het doorgaans met honderden 
megawatts tegelijk, dus qua vermogen doen waterkrachtcentrales niet onder voor een 
middenformaat kolen- of kerncentrale. Met dit verschil dat ze geen andere brandstof nodig 
hebben dan de zon die water doet verdampen en wolken doet waaien waardoor er regen valt 
in de bergen. Met ontelbare bergen en meren heeft Noorwegen een overschot aan groene 
stroom. Sinds enkele jaren zijn ze dan ook groene stroom gaan exporteren. Daarover straks 
meer. 
We zijn op weg langs een lange en smalle fjord naar Tonstad, waar een waterkrachtcentrale 
staat van de energiemaatschappij Sira Kvina Kraftselskap – met in totaal 1.760 megawatt aan 
capaciteit levert de firma 6,5 procent van de Noorse stroom. Wat op de kaart een vlakke weg 
door het Kvinesdal leek, heeft in werkelijkheid een paar stevige klimmetjes. Een Engels 
echtpaar dat we in een koffietentje spreken – de enige horeca die we die dag tegenkomen – 
zegt: “It’s a bit steep further on.” Ze komen er net vandaan en ze bezigen een typisch Brits 
understatement. We komen er fietsend niet eens tegenop. De snelheid zakt terug naar acht, 
zeven, zes, vijf  kilometer per uur. Ik slinger als een halvegare heen en weer en stap 
uiteindelijk dan maar af. Ik duw de zwaarbepakte fiets de helling op. Even later gaat het net 
zo steil naar beneden. Fijn. Later dan gepland bereiken we Kvinesdal en aan de rechterkant 
staat een laag kantoorgebouw van Sira Kvina. Voorlichter Georg Hamm heet ons welkom in 
de centrale van Tonstad. Hamm is een vijftiger met een kaal hoofd, afgezien van een dunne 
grijze haarkrans. Hij draagt een stalen brilletje en spreekt een zangerig soort Engels. “Het is 
niet de grootste centrale van Noorwegen, maar wel de meest productieve”, vertelt hij. “Want 
we hebben altijd genoeg water om de turbines te laten draaien.”  
Hij legt helmen, overalls en schoenen achterin zijn Passat en we stappen in. Al na honderd 
meter slaat hij linksaf en stopt met de neus voor een onopvallende garagedeur in de 
bergwand. Piep-piep-piep-piieeep toetst hij een code in op het toetsenbordje. De garagedeur 
schuift omhoog. We rijden een tunnel in, zo breed dat twee vrachtwagens elkaar er kunnen 
passeren. Achterons zien we het laatste daglicht onder de dalende deur verdwijnen. De 
tunnel lijkt eindeloos. Maar dan, achthonderd meter verder, parkeert Hamm de auto. We 
trekken de veiligheidskleding aan en lopen achter hem aan. Weer een toetsenbordje en klik! 
de stalen deur ontgrendelt. Een stalen wenteltrap op, nog een stalen deur en dan – James 
Bond! Althans dat is mijn eerste associatie.  
Via een kleine zij-ingang zijn we in een hel verlichte zaal gekomen met een betegelde vloer 
en een vijftien meter hoog gewelf dat vers uit de rots lijkt te zijn gehakt. Aan het plafond zijn 
rails bevestigd waaraan een beweegbare kraan hangt. In het midden van de zaal staat naast 
een rond gat van een meter of zes diameter een enorme stalen kolos die uit het gat gehesen 
is. We hebben geluk, roept de stralende Hamm over het monotone gedreun heen. De rotor is 
aan revisie toe en we kunnen het geval dus van dichtbij bekijken. Normaal zie je in deze zaal 
alleen een zware stalen kap, die de techniek eronder afsluit. Ik zie rijen magneten die 
normaal gesproken rakelings langs de spoelen van het omhulsel draaien. Maar ook 
aansluitingen voor koelwater en ik begin te beseffen dat de techniek nog niet zo eenvoudig 
is. Kom, zegt Hamm. Hij wijst naar het eind van de hal. Daar zit een smalle doorgang, een 
met roestvrij staal beklede tunnel met een glazen deur aan het eind. Weer bekruipt me dat 
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science-fiction gevoel. Achter de glazen deur flitsen tl-buizen aan en daar doemt warempel 
nóg zo’n hal op. Het gedreun wordt luider als de deuren zich op commando van een 
toetsenbordje openen. We lopen naar de koepel in het midden van de zaal. Ik blijf op een 
paar meter afstand staan waar de massieve vloer schudt en trilt onder mijn voeten. Wat is 
dit, schreeuw ik over het geraas heen. Hamm grijnst van oor tot oor. “Dit is hoe 320 
megawatt voelt!” Wat een geweld. 
Hamm begint er lol in te krijgen en wenkt ons naar een andere deur in de zijkant van de hal. 
Hier komen we in een trappenhuis dat vier verdiepingen in de berg afdaalt. We dalen twee 
verdiepingen af en komen achter een stalen deur in een bijna lege ruimte, afgezien van een 
glimmende verticale zuil die tussen vloer en plafond loopt. Het blijkt de as te zijn die de 
generator boven met het schoepenrad beneden verbindt. Als je goed kijkt zie je dat de stalen 
zuil in een dol tempo ronddraait. 
Helemaal beneden tot slot raak ik de oriëntatie een beetje kwijt. Ergens uit de hoek komt een 
blauwe buis tevoorschijn die op een soort slakkenhuis eindigt. Hierin spat het water van het 
hooggelegen stuwmeer met kracht op het schoepenrad en zet de de as in beweging. Zoiets 
vertelt Hamm ons, maar het donderende gebulder maakt een verder gesprek onmogelijk. 
Naar boven, gebaart hij vragend. Ik knik ja. Mooi geweest. De helft van de centrale mag dan 
buiten bedrijf zijn, de andere helft is tamelijk overdonderend. Zo voelt dus 320 megawatt. En 
het mooie is: niemand merkt iets van deze enorme centrale die volledig in de berg is 
weggewerkt. Onzichtbaar, stil (althans van buiten), groot, schoon en CO2-vrij. Wat is dit een 
prachtige energiebron. 
Een nieuwe trend in de waterkracht business, vertelt ons Georg Hamm, is dat mensen voor 
zichzelf gaan beginnen. Alles wat je nodig hebt is een stuk grond met een meer dat tientallen 
meters boven het laagste punt ligt, leidingen en een generator. Dat willen we wel eens zien. 
Hamm geeft ons het telefoonnummer van een oud-werknemer die voor zichzelf is begonnen: 
Kjelle Knutsen – die moesten we maar eens bellen. 
“Hallo?” beantwoordt Knutsen afwachtend zijn telefoon. Ik leg uit waar we mee bezig zijn en 
dat we graag zijn installatie zouden bekijken. “Yes. Okay”. Geen man van veel woorden.  
De volgende dag verlaten we het informele hotelletje in Tonstad. De dikke bebaarde 
hotelbaas – zijn moeder staat in de keuken – heeft ons uitgezwaaid. Van paspoorten hoefde 
hij niets te weten. “Schrijf hier maar op hoe je genoemd wil worden”, schaterde hij. En dat 
we uit Nederland kwamen fietsen vond hij ronduit hilarisch. “You’re crazy! You’re mental! 
Haha.” Direct na het dorp moeten we even een heuvel over, daarna volgen we een vrijwel 
vlakke weg, nummer 42, die langs de rivier Gya loopt, richting Egersund aan de westkust. 
Wat bosjes, veel meren, grote rotsblokken en de rivier. 
Knutsen woont in het gehucht Mydland, op dertien kilometer van Tonstad. Het hele dorp 
bestaat uit niet meer dan een paar gebouwtjes langs de weg. Een onopvallende houten 
schuur herbergt Knutsens eigen waterkrachtcentrale met een vermogen van 300 kilowatt – 
genoeg om 150 huishoudens van stroom te voorzien. In werkelijkheid maken alleen Knutsen 
en zijn buurman er gebruik van. De rest verkopen ze aan het elektriciteitsnet.  
Knutsen werkte als werktuigbouwkundig ingenieur bij de waterkrachtcentrale in Tonstad. Zo 
ziet hij er ook uit: eenvoudig gekleed in een geblokt overhemd, vlasachtig haar, een dun 
baardje en heldere, speurende ogen achter een metalen montuur. Tien jaar geleden liep hij 
tegen een oude generator op in de buurt van Bergen. De machine stamt uit 1936, maar 
Knutsen oordeelde dat het apparaat nog in goede staat verkeerde en greep zijn kans. Hij 
kocht de generator samen met zijn buurman en installeerde de machine in een houten 
schuur, die ook onderdak biedt aan zijn antieke jaguar. De generator had maar weinig revisie 
nodig en loopt als een naaimachientje.  
Het duurste deel is echter niet de generator, maar het boren van een gat door de granieten 
rots naar het bovengelegen meer. In dit geval moest er een 300 meter lang gat geboord 
worden naar het 110 meter hoger gelegen meer dat Knutsen deelt met zijn buurman. 
Vroeger legde men pijpen over de rotswand naar beneden, maar dat verstoort het 
natuurschoon teveel, oordeelt men nu. 
Bij een stroming van 300 liter per seconde, levert de generator zijn maximum vermogen van 
300 kilowatt. Maar een simpele draai aan een knop vermindert de waterstroom en het 
vermogen daalt in gelijke verhouding. 
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De terugverdientijd is ondermeer afhankelijk van de rente over het geïnvesteerde kapitaal. 
Knutsen schat die tijd in zijn geval op vijftien jaar. 
Het boren kost 500 tot 600 euro per meter. Als een stelregel bedragen de boorkosten 70 
procent van de totale installatie. De generator is een andere grote post. Die zal volgens 
Knusten in het algemeen aangepast moeten worden aan de specifieke omstandigheden zoals 
stroomsnelheid, druk en het maximale volume per tijdseenheid. 
“Veel van mijn vrienden doen het nu ook”, vertelt de bebaarde ingenieur. Hij heeft  hen in 
het begin met raad en daad geholpen. Maar toen hem dat teveel tijd ging kosten, besloot hij 
zijn baan in Tonstad op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Zijn bedrijf Norhard is 
gespecialiseerd in het boren van lange tunnels in graniet. Het bedrijf bestaat nu drie jaar. Het 
begin was riskant vanwege de hoge investering in een apparaat dat gestuurd een traject door 
het graniet kan boren. “We zijn vanaf niks begonnen”, zegt hij. “Maar nu gaan we omhoog.” 
Met zijn hand maakt hij het gebaar van een opstijgend vliegtuig. 
Alleen de regelgeving zit nog wat tegen. Veel geïnteresseerden zien er tegenop omdat de 
vergunningverlening vier tot vijf jaar in beslag kan nemen. Knutsen zou graag zien dat die 
periode verkort wordt. 
“Het is een milieuvriendelijke manier van energieproductie”, zegt hij. “Kijk, er lopen geen 
pijpen over de berg, zoals vroeger. Je ziet er niks van.” En inderdaad, het enige dat de 
aanwezigheid van de generator hier verraadt is een korte pijp achter het huisje dat in de berg 
verdwijnt. Als je de generator niet zou horen spinnen en het zou je niet opvallen dat vlakbij 
plotseling een bergbeekje ontspringt zou je geen idee hebben van een 300 kilowattcentrale 
tussen de huisjes in Mydland. 
 
Noorwegen voorziet volledig in de eigen stroombehoefte met vrijwel uitsluitend 
waterkrachtcentrales (99 procent). Nu Europa zich doelen heeft gesteld voor het vergroten 
van het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik (20 procent in 2020), zien de 
Noren in het zuiden een grote exportmarkt ontstaan. Ze willen daarom de productie van door 
waterkracht opgewekte energie vergroten en het overschot exporteren. Daarvoor zijn grote 
onderzeese kabels nodig om Noorwegen met EU-lidstaten te verbinden. De langste 
onderzeese hoogspanningskabel, tussen Noorwegen en Nederland, is sinds mei 2008 in 
gebruik. 
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Kabels 
Feda , Eemshaven 
 
De zogeheten NorNed-kabel loopt in Noorwegen eerst ruim een kilometer door een geboorde 
tunnel en komt dan bij het transformatorstation van StatNett uit het graniet tevoorschijn. Het 
is het uiteinde van ’s werelds langst hoogspanningskabel waarvan het andere eind 580 
kilometer zuidelijker in de Groninger Eemshaven is aangesloten. Twee dagen voordat we hier 
in Feda zouden rondkijken kreeg het gebied in het kader van terrorismebestrijding een 
hogere status in het veiligheidsbeleid, zodat de Noorse netwerkbeheerder Statnett liet weten 
van een rondleiding af te zien. We wisten de installatie wel te staan en besloten er toch 
naartoe te fietsen.  
Staand voor het hek hoor je de apparatuur zoemen. Aan de voorkant van het beveiligde 
terrein staat een modern strak gebouw van een verdieping of vijf hoog met gevels van glas 
en grijze natuursteen. Daarachter ligt een heel veld met transformatoren, isolatoren, 
geleidingskabels en verdeelstations. Het ziet er intrigerend maar onbegrijpelijk uit. Een echte 
professor Sickbock opstelling, vindt Bommelfan Koos. Dit station vormt de schakel tussen het 
Nederlandse en het Noorse elektriciteitsnet. Technisch is het onmogelijk om tussen die netten 
gewoon een leiding te leggen – dat zou een grote klap geven. De elektriciteitsnetten voeren 
wisselspanning. Maar voor transport over lange afstanden is gelijkstroom voordeliger, omdat 
er bij gelijkstroom minder verliezen optreden in de kabel. Het transformatorstation zet de 
elektriciteit van gelijkspanning van de onderzeese kabel om in wisselspanning voor het 
elektrcitietsnets. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is, het gaat namelijk om het vermogen 
van een middelgrote centrale (700 megawatt) bij een hoogspanning van honderdduizenden 
volts. Voor die omzetting zorgt de zoemende en hoogst beveiligde ‘Sickbock-opstelling’ in het 
Noorse Feda. 
De NorNed-kabel is aangelegd om stroom uit te wisselen tussen Noorwegen en Nederland. ’s 
Avonds is er vaak een overschot van goedkope Nederlandse kolenstroom en overdag levert 
Noorwegen groene stroom van de waterkrachtcentrales aan Nederland. De vraag naar 
groene stroom is in Nederland namelijk drie maal groter dan er binnenlands geproduceerd 
wordt. De rest (driekwart) moet geïmporteerd worden. De stroom door de NorNed-kabel 
loopt tachtig procent van de tijd van Noorwegen naar Nederland en twintig procent van de 
tijd gaat het de andere kant op. De kabel werd op 5 mei 2008 in gebruik genomen. In het 
eerste jaar bracht dat 120 miljoen euro aan huur op van elektriciteitsbedrijven. Als dat zo 
doorgaat zijn de kosten er in vijf jaar uit, in plaats van de negen jaar waar men 
oorspronkelijk vanuit ging. De geschatte levensduur van de kabel bedraagt 40-50 jaar. Tel uit 
je winst. 
De Norned-kabel maakt deel uit van een netwerk aan onderzeese hoogspanningskabels dat 
begonnen is in Denemarken. De oorzaak daarvan is het grote aandeel van windenergie (nu 
zo’n 20 procent) in de Deense stroommix. Windenergie is variabel, dus zocht men naar een 
manier om de wisselingen in het aanbod te kunnen bufferen. Daarom werd in 1997 begonnen 
met de aanleg van een hoogspanningskabel naar Noorwegen door het Skagerak. Teveel aan 
windenergie kon hiermee weggesluisd worden naar Noorwegen waar men de 
waterkrachtcentrales eenvoudig terug kon regelen. Het was zelfs mogelijk om windenergie te 
gebruiken om water terug te pompen in stuwmeren en zo de energie op te slaan voor later 
gebruik. Het energieverlies van de omzetting van elektriciteit naar omhoog gepompt water en 
weer terug naar elektriciteit blijft beperkt tot ongeveer 20 procent. 
Denemarken zit als een spin in een web van onderzeese hoogspanningskabels en dat heeft 
alles te maken met de grote rol van windenergie daar. Je kunt het ook omkeren: een netwerk 
van hoogvermogen kabels is een voorwaarde voor de ontwikkeling van grote hoeveelheden 
duurzame energie. Ook Nederland – traditioneel een handelsknooppunt – raakt in een snel 
tempo verknoopt met andere Europese landen. Op 11 september 2009 is een begin gemaakt 
met de aanleg van de BritNed-kabel tussen de Tweede Maasvlakte en Engeland. Daarnaast 
bereidt de Nederlandse netwerkbeheerder Tennet een onderzeese kabel voor naar 
Denemarken (Cobra-kabel) en een kabel over land naar Duitsland. 
Een blik op de kaart laat zien dat verdere leidingen te verwachten zijn tussen Noorwegen en 
Schotland, tussen Noorwegen en Engeland en tussen IJsland en Schotland of Ierland. 
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Zo’n netwerk maakt het mogelijk om het wisselende aanbod van windparken, 
getijdencentrales, golfparken, geothermische centrales en waterkrachtcentrales met elkaar in 
balans te brengen. In het zuiden van Europa komen daar zonnecentrales bij, die voor een 
deel ook in de woestijnen van Afrika gepland zijn. Zo’n Europees supergrid koppelt industriële 
en stedelijke centra in landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland met grootschalige 
duurzame opwekkingsinstallaties die zich aan de rand van Europa bevinden. Denk daarbij aan 
geothermische energie uit IJsland, waterkracht uit Noorwegen, windparken op de Noordzee 
en zonnecentrales in Spanje en de Sahara. Wetenschapsjournalist Fred Pearce (New Scientist, 
21 april 2009) beschrijft hoe dat in zijn werk kan gaan: “Wanneer de zon ondergaat in de 
Sahara, kan Duitsland – door de geplande Desertec-kabel met Afrika verbonden – 
overschakelen op geothermische energie uit IJsland. Wanneer het flink waait op de Noordzee 
kan overtollige elektriciteit ingezet worden om water tegen de berg op te pompen in 
reservoirs van Noorse rivieren, klaar om ingezet te worden op momenten dat de wind gaat 
liggen.” Pearce tekent daarbij aan dat zulke plannen op verzet kunnen stuiten van lokale 
milieuactivisten die bezwaar maken tegen de aantasting van de rivieren, tegen 
hoogspanningskabels door het landschap of tegen aantasting van de leegheid van de 
woestijnen. Daar duikt weer het groene dilemma op dat kenmerkend is voor grootschalige 
duurzame energieprojecten: goed voor het klimaat en een onafhankelijke energievoorziening, 
maar ingrijpend in het landschap. 
 
 

 
In Europa begint zich een supergrid te ontwikkelen van onderzeese hoogspannings 
gelijkstroomkabels tussen de deelstaten – Bron: Refabrica 
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Osmose-energie 
Tofte, Harlingen 
 
Aan schoon water geen gebrek in Noorwegen. Zelfs in de haven van Oslo is het water zo 
helder dat je onder de schepen door kunt kijken. Ze zweven als het ware op het 
kristalheldere water. Na een dag fietsen langs de Oslofjord bereiken we het dorp Tofte. Vlak 
voor het dorp passeren we een enorme fabriek met achter het hek huizenhoge stapels 
boomstammen van allerlei dikten. Het is de cellulosefabriek van Söndra, een van oorsprong 
Zweeds bedrijf dat hier is neergestreken vanwege het hout, schoon zoet water uit een 
bergbeek en de transportmogelijkheden over zee. De bomen worden hier vermalen en 
gekookt tot kortvezelige cellulose – grondstof voor zakdoekjes, tissues en inlegkruisjes. Dat is 
niet waar wij voor komen. Op de hoek van het terrein staat een kleine proeffabriek van 
Statkraft die gebruik maakt van het zoete water uit de bergbeek en zout water uit de fjord 
om er energie mee op te wekken. Het is ’s werelds eerste osmosecentrale. Het was de 
bedoeling dat de centrale zou werken rond de tijd dat wij er langs zouden komen, maar er 
wordt nog volop aan gewerkt. 
Na enig heen en weer bellen loodst voorlichter Stefan Okstveit ons door de poort. De technici 
bekijken ons argwanend. Ze weten niet precies wat ze wel en niet mogen vertellen en kiezen 
voor de veiligste optie: zwijgen. Okstveit gaat ons voor naar binnen. Afgezien van het 
schitterende uitzicht op de Oslofjord vallen daar vooral de rekken op met elk tientallen witte 
cilinders, en de wirwar van zwarte kunststof pijpen die daar tussendoor lopen. Technici lopen 
af en aan, water stroomt uit open leidingen en fotograferen mag slechts mondjesmaat en na 
toestemming. De opstelling werkt nog niet. Zoveel is wel duidelijk. 
Een half jaar later, op 24 november 2009, werd de osmosecentrale in werking gesteld door 
de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Het water stroomde door de pijpen en een waterkoker 
begon te pruttelen. Dat werd een bijzonder kopje thee voor haar, want de stroom werd 
geleverd door ’s werelds eerste osmosecentrale. 
De eerste die de kracht van osmose demonstreerde was de onderzoekende Franse priester 
Jean Antoine Nollet in 1748. Osmose is het natuurlijke verschijnsel dat levende cellen hun 
stevigheid geeft en verse sla doet knisperen. Ten overstaan van nieuwsgierige Parijzenaars 
liet ‘Abbé’ Nollet een met wijn gevulde varkensblaas in een vat met water zakken. De 
stomverbaasde toeschouwers zagen het orgaan opzwellen als een ballon. De priester had zo 
de eerste demonstratie gegeven van osmotische druk die ontstaat als gevolg van 
concentratieverschillen aan weerszijden van een halfdoorlatend membraan, in dit geval de 
varkensblaas. Watermoleculen kunnen wel door de blaaswand heen, maar alcohol niet. Het 
gevolg is dat er water in de blaas dringt totdat de opgebouwde druk gelijk is aan de 
zogenaamde osmotische druk van het concentratieverschil. Die druk kan flink oplopen. De 
Nederlandse Nobelprijswinnaar Jacobus Henricus van ’t Hoff stelde er in 1902 een formule 
voor op (die later verbeterd werd). Om een idee te geven: de osmotische druk tussen 
zeewater en zoet water bedraagt 20-25 bar, dat staat gelijk aan de druk van een waterkolom 
van ongeveer 250 meter. In praktische toepassingen is de druk minder hoog, omdat een deel 
ervan gebruikt wordt om pompen aan te drijven. 
De Noren maken van de osmotische druk gebruik in een proces dat ze aanduiden als 
‘Pressure Retarded Osmosis’ of PRO. Zeewater en zoet water stromen daarbij aan 
weerszijden van een membraan, waardoor zoet water -net als bij de varkensblaas - door het 
membraan heen dringt, zodat aan de kant van het zeewater de druk stijgt. De druk in het 
brakke water (verdund zeewater) wordt gebruikt om instromend zeewater alvast op druk te 
brengen én om een generator aan te drijven. Volgens gegevens van de Noren stroomt per 
seconde 10 liter zoet water en 20 liter zout water door de opstelling bij een druk van 10 bar. 
Ze gebruiken 2.000 vierkante meter membranen, die in rollen zijn ondergebracht in witte 
cilinders. De eerste productie in Tofte ligt nu op ongeveer 1 watt per vierkante meter 
membraan.  
De proef kan nu beginnen, zegt projectleider Stein-Erik Skilhagen. Want dat is het in feite: 
een praktijkproef over een periode van drie jaar waarin de techniek zich moet bewijzen. De 
huidige opstelling, waar Statkraft sinds 1997 naast vijf miljoen euro subsidies ook zelf tien 
miljoen euro in heeft geïnvesteerd, levert maar net genoeg elektriciteit voor een waterkoker 
(2 kilowatt). Maar dat is niet waar het hier om gaat. Blijft de stroomproductie op peil? Groeit 
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er geen aanslag op de membranen? Dat zijn de kwesties waar het hier om gaat. In de 
komende drie jaar wil Statkraft het proces robuuster maken en tegelijk goedkoper. De 
volgende stap zou dan een demonstratiecentrale zijn met een vermogen van 25 megawatt – 
ruim duizend keer groter dus – die tussen 2015 en 2020 operationeel zou moeten zijn. 
 
Ook in Nederland bestaan plannen voor een osmosecentrale. De firma Redstack kwam in 
2007 in het nieuws met het plan voor een osmosecentrale op de Afsluitdijk, prettig gelegen 
tussen ruime hoeveelheden zoet en zout water. Het plan was om ervaring op te doen met 
een demonstratieopstelling ter grootte van een zeecontainer die 10-15 kilowatt elektriciteit 
zou produceren uit de combinatie van zoet en zout water. Die opstelling is er nog niet 
gekomen, maar het blijft wel de bedoeling dat er zoiets op de Afsluitdijk komt. 
Het grootste osmoseapparaat tot nu toe heeft een tijd bij de zoutfabriek Frisia in Harlingen 
gedraaid. Het had een oppervlakte van een vierkante meter bij twee meter hoogte. Door de 
opstelling stroomt pekelwater van de zoutwinning (twintig tot dertig maal zouter dan de zee) 
en zeewater. De stapel met 600 cellen leverde ‘honderden volts’ bij een vermogen van 1 
kilowatt, dat komt neer op 1,2 watt per vierkante meter membraan. Na enige tijd was de boel 
gaan lekken waardoor een gevaarlijke situatie was ontstaan: honderden volts en geleidend 
zout water over de vloer. Eind 2009 ging het apparaat in revisie. 
Het proces wordt ook osmose genoemd, maar het werkt op een heel andere manier.  
De Noren gebruiken membranen die water doorlaten, maar geen zouten. Bij de firma 
Redstack en het onderzoeksinstituut Wetsus (Leeuwarden) is dat precies andersom; hun 
membranen laten geen water door, maar wel opgeloste ionen. Die techniek staat bekend als 
‘Reversed Electrodialysis’ of RED. Zeewater bevat ongeveer 33 gram natriumchloride 
(keukenzout) per liter. Het zout in oplossing bestaat uit positieve natriumionen (Na+) en 
negatieve chloorionen (Cl-). Voor elektriciteitsopwekking wordt zout en zoet water bij elkaar 
gebracht, maar gescheiden door een stapeling (‘stack’) van twee verschillende membranen. 
Het ene laat alleen negatieve ionen door (anionmembraan), het andere (kationmembraan) 
alleen positieve ionen. De membranen, gemaakt van polyethyleen (bekend van 
boterhamzakjes) trekken selectief positieve of negatieve ionen aan door geladen 
molecuulgroepen die erop aangebracht zijn. Positief geladen groepen trekken de negatieve 
ionen aan en omgekeerd. Vanuit het zoute water bewegen zo negatieve ionen naar de ene 
kant, en positieve naar de andere kant. Het netto resultaat is een elektrische stroom door de 
membranen. Over elk membranenpaar ontstaat door de ladingverplaatsing een 
spanningsverschil van ongeveer 0,1 Volt. Serieschakeling van honderden tot duizenden 
compartimenten of 'cellen' is dus nodig om tot een bruikbare spanning te komen. Doordat de 
membranen zo’n 40 euro per vierkante meter kosten, tikken de kosten voor een stack met 
een vierkante meter oppervlakte en twee meter hoog behoorlijk aan.  
Bij Wetsus werken opeenvolgende promovendi aan het optimaliseren van de techniek en 
vooral aan het verhogen van de opbrengst per vierkante meter. 
 
Het ligt voor de hand om te kijken welke methode de beste is: de Noorse PRO of de 
Nederlandse RED. Maar ze zijn niet zomaar te vergelijken. De Nederlandse methode is beter 
geschikt voor het troebele water van Waddenzee en IJsselmeer omdat aangroei op de 
membranen waarschijnlijk te voorkomen is door de wateraansluitingen te verwisselen en de 
spanning om te polen. De Noorse methode is gevoeliger voor aangroei op de membranen en 
werkt daarom alleen bij schoon en helder water. En dan nog is de proefopstelling in Tofte 
van een uitgebreide waterzuivering voorzien. Vooralsnog wordt daarbij geen gebruik gemaakt 
van chemicaliën.  
Stein Erik Skilhagen (van het Noorse Statkraft) zegt dat het nog veel te vroeg is voor 
concurrentie tussen verschillende methoden. Daarvoor is de techniek nog te pril. Hij ziet er 
meer heil in om gezamenlijk de mogelijkheid van osmose-energie onder de aandacht te 
brengen. Theoretisch, als je alleen afgaat op de hoeveelheid zoet water die beschikbaar is, 
zou in beide landen zo’n tien procent van de totale stroomproductie met osmosestroom 
opgewekt kunnen worden. Daar zijn beide partijen het over eens. Maar het zal duidelijk zijn 
dat er nog heel wat water onder de brug zal stromen voor het zover is. 
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Autonomie 
Ameland, Noderney, Utsira 
 
Eilanden zijn aantrekkelijke proeftuinen. Dat besefte Darwin al toen hij in 1835 de Galapagos-
eilanden bezocht. De geïsoleerde ligging en de overzichtelijke kleinheid zorgen ervoor dat een 
getraind oog de werking van de natuur kan ontwaren. Het ontbreken van natuurlijke vijanden 
biedt de mogelijkheid dat op eilanden soorten ontstaan die elders geen kans maken (denk 
aan de dodo) of dat dierensoorten veel groter of juist kleiner worden dan op andere plekken. 
Ook voor evoluties in techniek nemen ontwikkelaars graag hun toevlucht tot eilanden. Lekker 
klein en overzichtelijk beginnen, aanpassen, lering trekken en pas bij gebleken succes op 
grotere schaal toepassen. We zijn er tijdens onze tocht verschillende voorbeelden van 
tegengekomen. Eerder schreef ik over het indikken van rioolslib op Norderney met rietvelden. 
Ook energietechnieken worden vaak op eilanden uitgetest, vaak met zelfvoorziening als 
uiteindelijk doel. 
 
Op Ameland zijn de ambities beperkt. Er lopen twee energieprojecten waarin nieuwe 
technieken op bescheiden schaal worden uitgeprobeerd – beide op het gebied van aardgas. 
Tegenover het bejaardenhuis Noorderlicht aan de strandweg in Nes staan twee groene 
containers achter een hek met een ‘verboden te roken’ bord. In de ene container wordt 
waterstof gemaakt door stroom door water te leiden. Het waterstof wordt in de andere 
container met aardgas gemengd. Gasterra, Eneco en de NAM doen hier onderzoek naar het 
verduurzamen van aardgas. Aardgas raakt een keer op, dat beseffen deze bedrijven ook. 
Waterstof – dat hier met elektriciteit geproduceerd wordt – zou een mogelijke vervanging 
zijn. Maar eenvoudig is dat niet. Alle aardgastoestellen (fornuizen, kachels en cv-ketels) zijn 
heel precies afgesteld op aardgas en kunnen niet zondermeer op een ander gas 
overschakelen. Net zoals je voor een auto met een benzinemotor geen diesel moet gaan 
tanken. Daar komt nog bij dat waterstofgas uit heel kleine en beweeglijke moleculen bestaat 
zodat een pijpleiding die voor aardgas (methaan) lekdicht is, dat voor waterstof gas niet 
perse is. Je kunt daar lang over praten, of je kunt het ook gewoon eens voorzichtig proberen. 
En dat is wat aan de Strandweg in Nes gebeurt. In vijf jaar tijd wordt er geleidelijk steeds 
meer waterstof in het aardgas gemengd. Het begint met 5 procent en loopt op tot 20 
procent. In de gecontroleerde omgeving van de seniorenwoningen zijn de gastoestellen op 
die verandering aangepast. Uiteraard onderzoeken medewerkers of de apparatuur goed 
functioneert en ook hoe de bewoners op de veranderingen reageren. Het is een eerste 
voorzichtige stap naar een verduurzaming van het gasnet. 
Een ander lopend experiment betreft de plaatsing van in totaal honderd ‘slimme cv-ketels’, 
ook wel toverketel, HRe-ketel of micro-wkk genoemd. Het gaat om cv-ketels of combiketels 
(voor de centrale verwarming en tapwater) met een ingebouwde elektriciteitsgenerator. Het 
temperatuurverschil tussen de ketel en de omgeving drijft een Sterlingmotor aan die op zijn 
beurt een generator in gang zet. De brandende ketel levert op die manier behalve warmte 
ook elektriciteit. Daardoor neemt het huishouden minder stroom af van het elektriciteitsnet 
waardoor in theorie de CO2-uitstoot afneemt. Of dat zo is, en of de nieuwe HRe-ketels net zo 
betrouwbaar zijn als de high-tech HR-ketels waar we nu aan gewend zijn, moet natuurlijk 
blijken. Daarvoor is de veldtest bedoeld. Wie zo’n ding eens van dichtbij wil zien kan in het 
wachtlokaal van de veerdienst terecht. Daar staat er een in een blauwe kast met een keurig 
informatiebord. 
Gezien de ligging en de betrokken sponsors is het niet verwonderlijk dat men op Ameland 
experimenteert met aardgas: efficiënter gebruik en stapsgewijze verduurzaming. Maar je kunt 
wel twijfelen aan de wijsheid van de omzetting van elektriciteit in waterstof, zoals bij de proef 
met het bijmengen in aardgas gebeurt. Bij die elektrolyse en de opslag van het waterstofgas 
gaat veel energie verloren – ongeveer de helft. Qua energiegebruik is het dan voordeliger om 
elektrisch te koken dan op bijgemengd gas. Maar dat interesseert Gasterra en de NAM weer 
minder. 
 
Het Duitse zustereiland Norderney - een oudere en sjiekere zuster -  heeft grotere plannen: 
het wil in 2030 in zijn energie voorzien met zonnepanelen, kleine buurtcentrales en ‘nog iets’.   
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“Norderney heeft veel zonne-uren”, zegt Tobias Pape. Hij is de verantwoordelijke ambtenaar 
voor elektriciteitsopwekking en  de verkoop ervan. Dertiger, sportief overhemd met zwarte 
spijkerbroek en golvend blond haar dat achter zijn oren blijft hangen. “We hebben hier net 
zoveel zon als in Freiburg.” En dat is, zoals elke Duitser weet, het zonnigste plekje op het 
Duitse vasteland. 
We ontmoeten Pape in een gemeentelijke expositieruimte waarin verschillende lichtbronnen 
met hoog rendement staan uitgestald: halogeenpitjes, spaarlampen en veelkleurige LED 
clusters. De tentoonstelling, die in samenwerking met Philips is opgezet, wil de bewoners 
duidelijk maken dat efficiënte verlichting behalve energiezuinig ook mooi kan zijn. Nu blijft 
dat een kwestie van smaak, maar de tentoonstellingsmakers bieden in elk geval keus. Het 
doel is de bewoners met een korting van 40 procent te verleiden hun gloeilampen voor het 
einde van het jaar door iets zuinigers te vervangen. ‘Norderney Glühbirnenfrei’ luidt de leus. 
De gemeente hoopt aan het einde van het jaar 90 procent van de gloeilampen van het eiland 
te hebben verbannen. Maar er zijn grenzen. “We gaan niet in alle kelders en schuurtjes 
controleren of de gloeilampen weg zijn”, erkent Pape. 
Hij richt zijn energie liever op een groter doel, namelijk meer zonnepanelen op het eiland te 
installeren. Twee jaar geleden, in 2007, was er 350 kilowattpiek geïnstalleerd, een jaar later 
was dat al 50 procent meer. Nu klinkt dat misschien fors, maar het produceert slechts 1 
procent van het elektriciteitsgebruik van het eiland. (Kilowattpiek (kWp) is de eenheid voor 
het vermogen van zonnepanelen; het is het elektrisch vermogen dat het zonnepaneel levert 
bij loodrecht invallend zonlicht met een sterkte van 1000 Watt per vierkante meter. Dat is in 
de praktijk zelden het geval; zonlicht is in onze streken twee tot drie keer zwakker). 
Nu is er een race aan de gang om het beheer van de daken. De gemeente is begonnen met 
de installatie van zonnepanelen op de daken van enkele galerijflats, maar die zijn nu vol. 
Pape heeft zijn oog laten vallen op een aantal grote gebouwen rond de haven. Als alle 
geschikte daken met zonnepanelen belegd worden, levert dat een actief oppervlak op van 
350 bij 350 meter, aldus Pape. Dat zou voldoende zijn voor 40 procent van de elektriciteit. 
Net zo veel zou van elektriciteitscentrales moeten komen die met warmtekrachtkoppeling zijn 
uitgerust, zodat ze behalve elektriciteit (kracht) ook warmte leveren voor een 
stadverwarmingssysteem. Momenteel draait er één zo’n wkk-installatie op het eiland die 10 
procent van de stroom levert en verschillende huizenblokken verwarmt. Een efficientere 
installatie daarvoor in de plaats zou 15 procent van de stroomvoorziening kunnen leveren. De 
resterende 25 procent moet dan van nieuwe wkk-installaties komen. 
“Ik ga uit van 40 procent van de zon, 40 procent van wkk en 20 procent uit andere bronnen”, 
licht Pape zijn plan toe. Maar welke die andere bronnen zijn, kan hij niet zeggen. Windmolens 
maken weinig kans omdat de eilanders vinden dat windparken hun blik op zee bederven. Veel 
landbouw is er ook niet, zodat ook biomassa evenmin een grote bijdrage zal leveren. Het is 
dus de vraag welke technologie het gat in het energiebudget moet dichten. 
Misschien krijgt Pape steun van een nieuwe Duitse wet (Energie Einspar Verordnung of  
EnEV) die bepaalt dat elk huis dat na 2009 gebouwd wordt, voor 30 procent in zijn eigen 
energiegebruik moet voorzien. 
Ook zou Pape graag experimenteren met elektrisch vervoer op het eiland, te beginnen met 
gemeentevoertuigen en taxi’s. Deze zouden als buffer kunnen dienen in de 
elektriciteitsvoorziening, zolang ze tenminste ’s ochtends weer een volle accu hebben.  
Uiteindelijk zou hij het eiland het liefst autovrij zien. Het is er met veertien kilometer lengte 
van punt tot punt klein genoeg voor. Maar Pape weet ook dat mensen gehecht zijn aan hun 
auto, zei het vaak vanwege verkeerde redenen. “Ze gebruiken hun auto om hun bagage te 
vervoeren. Als we dat vervoer anders voor hen zouden kunnen regelen, laten ze misschien 
hun auto’s aan de overkant.” 
Voor nu is dat nog teveel gevraagd. Maar Pape is jong en geduldig. Hij wacht zijn tijd af en 
neemt ondertussen kleine maar weloverwogen stappen richting duurzaamheid en 
zelfvoorziening. 
 
Ook op het Noorse rotsachtige eilandje Utsira loopt een demonstratieproject voor 
zelfvoorziening in energie. De ironie wil dat het eiland tot vijftig jaar geleden inderdaad op 
zichzelf was aangewezen. Dat was geen lolletje – de schapenhoeders stookten hun schamele 
huisjes met turf en hadden hooguit licht van een olielampje. Een halve eeuw geleden werd 
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Utsira door een stroomkabel met het vasteland verbonden, waardoor het comfort enorm 
toenam. Nu experimenteert men er dus weer met zelfvoorziening, maar dan wel met de 
modernste techniek. 
Utsira is met 215 bewoners (stand zomer 2009) de kleinste gemeente van Noorwegen. Het is 
een vlek (drie bij drie kilometer) in de Noordzee, vijftien kilometer uit de kust van Karmoy en 
met een veerboot vanuit Haugesund te bereiken. Bijzonder: het eiland heeft aan beide 
kanten een haven zodat er bij iedere windrichting wel een in de luwte ligt. Het profiel heeft 
wel iets van een kies – een vlak gedeelte in het midden aan beide kanten omgeven door een 
verhoging. De winkel opent na sluitingstijd wanneer je aanbelt en als je zondag een biertje 
koopt – wat niet mag – dan slaat de winkelier een ander artikel aan met dezelfde prijs. De 
deuren zijn altijd open en fietsen hebben er geen slot. Welkom op Ustira. 
Reidar Klovninh, een gepensioneerde zeekapitein, neemt ons mee over de Waterstofweg. 
“Vandaag is het doodkalm”, constateert hij. Normaal waait er een stevige wind  over het 
eiland. De weerboeken van de vuurtoren kunnen dit staven. Slechts 10 tot 20 procent van de 
tijd is er te weinig wind om de molens te laten draaien. 
De Waterstofweg leidt ons naar de experimentele opstelling die Statoil hier gebouwd heeft 
om ervaring op te doen met onafhankelijke energievoorziening voor afgelegen gebieden. 
Twee Enercon molens van 600 kilowatt elk staan aan de oostzijde van het eiland. Aan de 
voet ervan biedt een aantal witte containers onderdak aan een elektrolyse-unit, een 
compressor en een aantal gascilinders. Dit is de waterstofinstallatie die energie moet leveren 
op kalme dagen als vandaag. In werkelijkheid is het een deeloplossing; van de honderd 
huizen op het eiland zijn er slechts tien aangesloten op de waterstofinstallatie. De rest krijgt 
z’n stroom gewoon via de kabel van het vasteland. 
De waterstofunit slaat waterstof op onder een druk van 200 bar. Energie wordt geleverd door 
een gasmotor (60 kW) en een brandstofcel (10 kW). De unit is vanaf 2005 in gebruik. 
Projectmanager Torgeir Nakken vertelt dat de waterstofunit 40 procent van de tijd buiten 
gebruik is geweest voor onderhoud en onverwachte storingen. Op het moment dat we de 
installatie bezoeken wordt de gasmotor vervangen. De brandstofcellen hebben vaker voor 
problemen gezorgd. In bedrijf gaven ze storingen, en als ze een tijdje buiten bedrijf waren, 
droogden ze uit. In theorie hebben brandstofcellen met 40 procent een hoger rendement bij 
de omzetting van waterstof naar elektriciteit, maar de gasmotor (rendement 25 procent) 
bleek betrouwbaarder. Rendement is ook niet de grootste zorg hier. “We hebben stroom zat”, 
zegt Nakken. “We hebben een van de turbines zelfs teruggeschroefd naar 150 kilowatt (een 
kwart van zijn maximum) omdat het teveel was voor de tien huishoudens.” 
De grootste uitdaging was volgens Nakken om een goede en constante stroom te leveren, 
ondanks de fluctuaties in de wind. “In het begin flakkerde de stroom soms, maar we zijn erin 
geslaagd om constante stroom te leveren.” Wat hielp was een vliegwiel in de installatie. Die 
vlakte de fluctuaties effectief af.  
Het experiment op Utsira heeft geen einddatum. Statoil probeert de kosten van het systeem 
te verminderen en de techniek te ontwikkelen als een betaalbare oplossing voor 
energievoorziening in afgelegen gebieden.  
Reidar Klovninh vertelt dat er plannen zijn voor nog vier windmolens, net buiten de kust van 
het eiland. Maar dan is er een nieuwe kabel nodig naar het vasteland. De huidige kabel met 
een capaciteit van 1 megawatt stamt uit 1958. Een nieuwe kabel met een aanzienlijk groter 
vermogen zou ook nodig zijn voor een gepland offshore windpark met 50 molens ten westen 
van Utsira. Gezien de diepte daar (200 meter), moeten dat wel drijvende turbines worden. 
Het eerste prototype daarvan, de HyWind, is zichtbaar op de zuidelijke horizon, waar het kort 
geleden tien kilometer buiten de zuidelijke punt van Karmøy verankerd is voor een 
proefperiode van twee jaar. 
Er kan veel veranderen. Een halve eeuw geleden kreeg Utsira zijn eerste stroom vanaf het 
vasteland – nu is de bedoeling hier een knooppunt (‘hub’) te maken voor offshore 
windturbines waarna de stroom de andere kant op zal vloeien. 
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Biomassa 
Rotterdam, Delfzijl, Vlissingen 
 
Achter het nieuwe krokodillenhuis van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp staat – vlak langs 
het spoor – een afdakje voor houtsnippers. Het is de nieuwe klimaatneutrale brandstof voor 
de verwarming ten behoeve van de kouwelijke reptielen. Omdat hout tijdens de groei net 
zoveel CO2 uit de lucht opneemt als er bij verbranding vrijkomt, wordt het verstoken van 
houtsnippers als klimaatneutraal beschouwd. Met andere woorden: je kunt hout verstoken 
zonder dat daardoor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt. Hout stoken is in zekere 
zin ook back to basics.  Het is samen met gedroogde koeienmest en turf een van de eerste 
brandstoffen die mensen zijn gaan gebruiken. Onder druk van vermindering van de CO2-
uitstoot onder het Kyoto-protocol (voor Nederland 6 procent minder CO2 in 2012 dan in 1990) 
is verstoken van hout weer in de belangstelling gekomen. Zo is men in 1998 begonnen om 
hout mee te stoken in elektriciteitscentrales. In 2009 telde dat voor bijna een kwart van de 
duurzame energie in Nederland. Blijdorp koos voor de houtkachel in het kader van het 
Rotterdam Climate Initiative dat beoogt de emissies van de havenstad in 2025 met de helft 
terug te brengen ten opzichte van 1990.  
Voorlichtster Constance Alderlieste gaat ons voor in het krokodillenhuis. Na een dubbele deur 
slaat de vochtige warmte je in het gezicht. Het is nog vroeg – ook voor de beesten. Het 
looppad duikt naar beneden waardoor je onder de waterspiegel van een vijver terecht komt. 
Mooi gezicht die slanke piranha’s achter het glas met hun valse bekkies en vlijmscherpe 
tandjes. Door het glas heen voelt het water als een lauw bad. Verboden de handen in het 
water te steken! Verderop sleept een grote schilpad met een krop sla. We speuren naar de 
krokodillen, maar die hebben een goede schutkleur. Pas als Constance er op wijst ontdekken 
we een stel. Een meter of drie lang. Een van hen komt langzaam in beweging en glijdt haast 
rimpelloos het lauwe water in. 
In de machinekamer brandt de meer dan manshoge houtoven op halve kracht. Een 
automatisch systeem regelt de toevoer van houtsnippers. De snippers worden gratis 
aangeleverd door de gemeentelijke plantsoenendienst. Het spul is afkomstig uit parken en 
gemeentelijk groen in Rotterdam. Maar zelfs al zou men de marktprijs ervoor betalen, dan 
nog is stoken op hout de helft goedkoper dan op aardgas, vertelt ons Randolph Streng, hoofd 
van de technische dienst in Blijdorp. Om een kubieke meter aardgas te vervangen heb je 
tweeënhalve kilo houtsnippers nodig. Per jaar is dat 50 ton om twintig duizend kubieke meter 
gas te vervangen.  
Vijftig ton per jaar, de inhoud van vijf vrachtwagens, levert slechts 2 procent van het totale 
energiegebruik van Blijdorp. De Diergaarde torst door veel oude gebouwen een zware 
klimaatlast met zich mee. De deels monumentale oudbouw zoals de Rivièrahal (1940) stamt 
uit een tijd dat het energiegebruik nog geen punt van overweging was. Nieuwbouw in 
Blijdorp mag aan de hoogste energie-eisen voldoen en gebruik maken van led-verlichting, 
energiezuinige waterpompen en zonnecellen (op het dak van het Oceanium) – het maakt het 
energieverbruik van de bestaande gebouwen niet minder. Blijdorp blijft voorlopig een van de 
grootste energiegebruikers van de stad. Het siert de Diergaarde dat ze hun 
milieuboekhouding online hebben gezet op milieubarometer.nl (inlog met ‘gast’ en ‘blijdorp’) 
zodat iedereen kan zien dat in 2009 het energiegebruik (voor de helft elektriciteit) dankzij alle 
inspanningen met een paar procent gedaald is. Het probleem, zegt Alderlieste, is dat Blijdorp 
moet blijven bouwen en vernieuwen om zijn vaste klanten voldoende te blijven bieden. Op 
een afbouwende dierentuin komt niemand af. Blijdorp ziet wel een rol voor zichzelf 
weggelegd in educatie. Het duidelijkst komt dat naar voren in een tentoonstelling over de 
bedreigde ijsbeer – de panda van de klimaatverandering. Blijdorp wil met die tentoonstelling 
het goede voorbeeld geven, vertelt Alderlieste, in de hoop daarmee de anderhalf miljoen 
bezoekers per jaar bewust te maken van klimaatverandering en hun eigen rol daarin. 
 
Twee kilo CO2 levert één kilo algen. Dat is kort samengevat het resultaat van de praktijkproef 
die leerlingen van de Hogeschool Zeeland onder leiding van hun docent Michiel Michels op 
het industrieterrein Vlissingen-Oost hebben uitgevoerd.  
Zoals gebruikelijk op bedrijfsterreinen is de toegang moeizaam: aanmelden, formulieren, 
pasjes en veiligheidskleding. Gekleed als playmobil mannetjes in slecht zittende wijde overalls 
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en dito laarzen, voorzien van knalgele helmen en laboratoriumbrillen mogen we het terrein 
van Thermphos op, een van ’s werelds grootste producenten van fosfor en fosfaten. Ze 
hebben een eigen gasgestookte energiecentrale en dat is de plek waar de proef loopt.  
Aan het eind van een grote hal met stoomketels staan twee brede glazen buizen van ruim 
een meter hoog voor een bak met tl-buizen. Twee studenten verzorgen hier de kweek: Vera 
van Bruggen en Marijn Biekart. Ze leggen uit dat algen groeien van licht en CO2 met 
daarnaast wat meststoffen als stikstof en fosfaat. Het licht komt in de donkere hal van tl-
buizen, en de CO2 – en dat is een unicum – uit de rookgassen van de energiecentrale. Het 
blijkt mogelijk om (een klein deel) van de rookgassen door het water met de algen te 
borrelen zonder de algen te vergiftigen. De studenten hebben in een vergelijkende test  (door 
een buis borrelt lucht, door de ander rookgassen) vastgesteld dat algen uit rookgassen drie 
maal meer CO2 opnemen dan uit de buitenlucht. Met andere woorden: ze groeien er drie keer 
sneller door. “Elke kilo algen kan twee kilo CO2 opnemen”, aldus Marijn Biekart. 
Algen zijn nuttige organismen. Vaak wordt biodiesel uit algen als toepassing genoemd, maar 
voordat dat lonend is moet de olieprijs wel erg hoog worden. Insiders spreken over de 
toepassingsrichtingen fuel, fodder, food, pharma (brandstof, diervoer, voedsel en 
farmaceutica). Aan de ene kant van het spectrum gaat het over bulk, aan de andere over 
door designers vormgegeven potjes. Dan kun je zelf wel bedenken wat voor een algenkweker 
de meest lucratieve afzetmarkt is. Eén mogelijke afzetmarkt moeten we niet vergeten: algen 
voor de viskweek. Dat zou de vraag naar industriële visserij – nu de belangrijkste leverancier 
voor viseiwit en visolie voor de viskwekerijen – kunnen verkleinen. En daarmee de 
visserijdruk op de bodem van de Noordzee. 
Als we teruglopen over het terrein zegt Michels, zelf promovendus bioprocestechniek aan de 
Wageningen Universiteit: “Je hebt hier alles voor algenkweek bij elkaar; warmte , CO2 en vers 
zeewater uit de Westerschelde aan de andere kant van de dijk. Je hoeft het alleen maar aan 
elkaar te koppelen. Dat is nou een goed voorbeeld van industriële ecologie.” 
Industriële ecologie – die term is me bijgebleven. Waarschijnlijk door de paradoxale klank. 
Want ondanks recente verbeteringen is de industriële geschiedenis er vooral een van geld 
maken door uitputting van grondstoffen, ruïneren van landschappen (en ecosystemen), 
verkwisting, vervuiling en wereldwijde vergiftiging met bestrijdingsmiddelen en dioxines. Dat 
rijmt niet op ecologie. 
Maar toch – ook hier keert het tij. Zij het nog mondjesmaat. 
 
De term ‘industrial ecosystem’ duikt voor het eerst op in een artikel in het tijdschrift Scientific 
American. Dat was in 1989, twee jaar na het Brundtlandrapport ‘Our common future’ – een in 
opdracht van de Verenigde Naties geschreven verkenning over milieuperspectief tot het jaar 
2000 en verder. Robert Frosch en Nicolas Gallopoulos pleitten in hun artikel Strategies for 
Manufacturing voor een nieuwe opzet van de industrie waarin ‘het gebruik van energie en 
materialen is geoptimaliseerd, afval en vervuiling zijn geminimaliseerd, en er een economisch 
rendabele rol is voor elk product in het productieproces’. Echo’s daarvan zijn terug te vinden 
in de cradle-to-cradle filosofie van William McDonough en Michael Braungart. Het centrale 
idee in hun boek Cradle to Cradle: Remaking the way we make things (2002) is dat alle 
gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden omgezet in een 
ander product. Veel aangehaalde voorbeelden zijn vloerbedekking, gemaakt van oude 
vloerbedekking en bureaustoelen met een rugleuning van gerecycled plastic. Aardig, maar 
nog niet erg sensationeel. 
In Denemarken lijken ze het verst te zijn met wat ze daar ‘industrlele symbiose’ noemen. In 
Kalundborg is een industrieterrein ingericht volgens het principe van symbiose, namelijk dat 
de verschillende deelnemers baat hebben bij elkaars rol in het geheel. De partners in 
Kalundborg zijn een energiecentrale, een gipsplatenfabriek, een farmaceutisch bedrijf, een 
enzymenfabrikant, een olieraffinaderij, een afvalverwerkingsbedrijf, een afvalwaterzuivering 
en de gemeente. Tussen die partners vindt intensieve uitwisseling plaats van water, warmte, 
stoom. Zo levert de energiecentrale behalve stroom ook warmte aan de gemeente en stoom 
aan de raffinaderij en de enzymfabriek. Resterende warmte vindt toepassing in een 
viskwekerij, vliegas uit de rookgassen gaat naar een cementfabriek en gistdrab gaat naar een 
varkensboerderij.  
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Een industrieel ecoloog, zo heb ik me laten uitleggen, sluit kringlopen. Waar industrie tot voor 
kort uitging van een eenmalig gebruik van grondstoffen tot een product dat aan het eind van 
het gebruik op de vuilstort belandde, heeft nu het idee van hergebruik postgevat. Een 
industriëel ecoloog gaat verder en wil voor alle bijproducten, energie-, warmte- en 
waterstromen afnemers vinden. Zo wordt telkens een kringloop gesloten. Het resultaat is een 
netwerk waarin het afval van de een de grondstof levert voor de ander, met als uitkomst: 
minder gebruik van energie en grondstoffen en een kleinere belasting van het milieu.  
 
Natuurlijke grondstoffen voor gebruik op industriële schaal ontdekten we in Delfzijl, in het 
uiterste noorden van Nederland. We komen er na een dag fietsen vanuit Ameland. Een tocht 
met tientallen hekken en roosters om de talloze schapen op hun plek te houden. Van de zee 
zien we niet veel, want het fietspad loopt aan de binnenkant van de dijk. Het dorpje Wierum 
is een onverwachte onderbreking van de groene monotonie. Het heeft een prachtig kerkje 
met verzorgde grafstenen rondom. Een ervan beschrijft de gestorvene als ‘een heel gewone 
bijzondere man’. 
Het industrieterrein, twee keer groter dan het stadje zelf, ligt aan de overkant van het 
Eemskanaal. Hier is het bedrijf BioMCN gevestigd, ’s wereld eerste bedrijf dat industriële 
hoeveelheden bio-methanol produceert uit afvalstoffen. Sinds de dramatische stijging van 
voedselprijzen in Mexico als gevolg van de aankondiging door de Amerikaanse president Bush 
van een biobrandstoffenprogramma in 2007, vinden veel mensen de productie van 
brandstoffen uit voedsel moreel onverantwoord. Zogeheten tweede generatie biobrandstoffen 
worden uit afvalstoffen bereid of uit niet-voedsel gewassen zoals grassen en hout. BioMCN 
bereidt bio-methanol, een alcohol die geschikt is als transportbrandstof of voor verdere 
chemische verwerking, uit glycerol wat een afvalproduct is van de biodieselindustrie. Glycerol 
(ook glycerine genoemd) komt vrij bij de productie van biodiesel – één ton glycerol per tien 
ton diesel.  
We worden ontvangen door bedrijfsleider Paul Compagne, een joviale Drent met noordelijke 
tongval en een harde stem. Hij had ons graag het bedrijfsterrein op laten fietsen, maar de 
bewaking stond dat niet toe. Wanneer er iets fout zou gaan in de chemische industrie – 
BioMCN zit hier niet als enige - zouden wij geen idee hebben waar te schuilen voor een 
gifwolk. Dus wordt iedereen, ook fietsers, met een busje over het terrein vervoerd. 
De installatie van BioMCN die Compagne ons laat zien heeft de afmeting van een woonwijk, 
met productie-units zo groot als galerijflats. De fabriek, met talloze pijpen, grote reactoren en 
enorme krakers, is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd om aardgas om te 
zetten in methanol. Bij de toenmalige lage gasprijs was dat een lucratief proces. Maar toen 
het gas, waarvan de prijs gekoppeld is aan de olieprijs, duurder werd, daalde de winst en 
werd de fabriek buiten werking gesteld. 
OP 14 juli 2009 echter werd het complex na een omvangrijke ombouw en renovatie weer 
officieel in gebruik genomen. De installatie kreeg een nieuw leven nadat iemand de 
mogelijkheid zag om glycerol als grondstof te gebruiken in plaats van aardgas. Methanol 
bereid uit glycerol wordt beschouwd als biobrandstof en het wordt volgens richtlijnen van de 
Europese Unie toegevoegd aan benzine om de CO2-uitstoot per liter te verlagen. Vooralsnog 
gaat dat met beetjes tegelijk: in 2010 zou benzine aan de pomp 4 procent methanol moeten 
bevatten (minister Jacqueline Cramer verlaagde in oktober 2008 de norm van 5,75 naar 4 
procent naar aanleiding van ongerustheid over neveneffecten van biobrandstofproductie). De 
voorgeschreven mengverhouding gaat langzaam omhoog, hetgeen een gegarandeerde 
groeimarkt betekent voor methanol. 
Methanol wordt hier gemaakt uit synthesegas – een mengsel van koolmonoxide en waterstof. 
Het glycerol moet daarvoor eerst gekraakt worden (het splitsen van grote moleculen in kleine 
brokstukken). Na reiniging wordt het glycerol met stoom snel verhit tot 300 graden. De damp 
wordt dan gekraakt bij een temperatuur van 650 graden, waarbij synthesegas ontstaat. 
Het synthesegas stroomt door een gigantisch bouwwerk met honderden verticale stalen 
pijpen onder hoge temperatuur (850 graden) en druk (25 bar) over een nikkelkatalysator en 
vormt methanol. 
De verwachte productiecapaciteit bedraagt 400 kiloton biomethanol per jaar – daarmee kan 
bijna drie kwart van de Europese productie aan glycerol verwerkt worden. Door ook de 
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tweede productielijn te ‘vergroenen’  kan BioMCN de productiecapaciteit nog verdubbelen, 
maar daarvoor is het aanbod van glycerol nog te laag.  
 
Bedrijfsleider Paul Compagne vertelt ons over plannen voor bioraffinage op de naastgelegen 
bedrijfsterreinen. Groene energiereus Econcern – van oorsprong ook de grootste 
aandeelhouder van BioMCN – had plannen voor een fabriek die biomassa ‘roostert’ bij hoge 
temperaturen (officiële naam: pyrolyse) om het voor verdere verwerking geschikt te maken. 
Een ander idee is een fabriek die methanol verwerkt tot de biobrandstof DME 
(dimethylether), dat als biodiesel gebruikt kan worden. Of een fabriek van ‘groene’ 
formaldehyde (in gebruik voor het maken van spaanplaat) uit natuurlijke grondstoffen. 
Econcern ging failliet in de kredietcrisis, maar Paul Compagne is daar niet erg pessimistisch 
over. Een andere investeerder, een duurzame tak van pensioenfondsen onder de naam 
Waterland, heeft de aandelen BioMCN van Econcern overgenomen. Compagne gelooft dat de 
groene raffinage hier van de grond komt, al kan dat best vijf tot tien jaar duren. 
Compagne staat bepaald niet alleen in zijn geloof in groene grondstoffen. Een consortium van 
universiteiten, bedrijven en grote industrieën als DSM, AkzoNobel en CSM/Purac voeren een 
onderzoeksprogramma van meer dan honderd miljoen euro naar de ontwikkeling van 
biobrandstoffen, biochemicaliën en bioplastics. Alles wat nu nog op basis van aardolie 
gemaakt wordt zal ooit van hernieuwbare grondstoffen moeten komen, realiseert men zich in 
het onderzoeksprogramma BE-Basic (bio-based ecologically balanced sustainable industrial 
chemistry). Het gebruik van groene grondstoffen, stelt het BE-Basic consortium, maakt ons 
minder afhankelijk van de eindige olievoorraad, draagt bij aan de vermindering van CO2-
uitstoot en biedt enorme kansen voor de economie. Een paar jaar geleden zou je zo’n 
uitspraak toeschrijven aan de fractieleider van Groen Links, nu zegt Rein Willems het. Ex 
president-directeur van Shell Nederland (2003-2007) en nu voorzitter van de regiegroep 
chemie. Zoals gezegd – het tij keert. 
 
We eten een broodje op de dijk en kijken naar de schepen die hier met een U-bocht de 
haven invaren. We proberen het ons voor te stellen: Delfzijl als het groene Europoort, waar 
schepen met houtsnippers uit Scandinavië aanmeren om die hier te laten verwerken tot 
brandstof en basischemicaliën. Het kleine dichtbevolkte Nederland kan niet zonder energie-
import en tot nu toe zijn het olietankers die in de behoefte aan transportbrandstoffen 
voorzien. Is het denkbaar dat biobrandstoffen die rol gaan overnemen? We komen er niet uit. 
Wel is duidelijk dat de Europese richtlijnen voor bijmenging van biobrandstof iets in gang 
heeft gezet. Misschien is dat belangrijker dan precies te weten waar het toe zal leiden. Want, 
zoals oud-minister-president Jelle Zijlstra placht te zeggen, het loopt toch altijd anders! 
 
Halverwege de Dollard stuiten we bij Nieuwerschans op groot graafwerk. Een vreemd gezicht 
tussen grasland, boerderijen en met bomen omgeven weggetjes. Een modderige baan zo 
breed als een autosnelweg komt met een boog uit het oosten aanzetten. Het trekt zich van 
het rustieke landschap niks aan. Graafmachines hebben een brede sleuf gegraven in de grijze 
zware kleigrond, en daarna weer toegedekt. Overal waarschuwen fel oranje-gele borden: 
‘gasunie – hoge druk gasleidingen – PAS OP!’ Dan dringt het tot ons door dat dit de nieuwe 
aanvoerlijn moet zijn van Russisch gas. Nederland aardgasland heeft zich immers 
opgeworpen als ‘gasrotonde’ voor deze hoek van Europa. Inkopen, opslaan, doorverkopen – 
het is ons Nederlanders op het lijf geschreven. Aan de overkant van de grens, waar de 
Dollard Dollart heet, zien we gele koolzaadvelden en windmolens. Energiebeleid is een 
tamelijk abstract begrip, maar hier zie je in één beeld het verschil tussen Nederland en 
Duitsland: aardgas versus duurzaam.  
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Kernenergie  
Brunsbüttel 
 
Op weg naar Brunsbüttel over een prachtig fietspad langs de Elbe, komen we langs twee 
kerncentrales: een in Brokdorf met een archetypische witte koepel, en een groter doosvormig 
gebouw bij Brunsbüttel zelf. Deze laatste is eigendom van Vattenfall, maar al sinds 2007 
buiten gebruik. Lokale media betwijfelen of de centrale ooit nog actief zal worden.  
Duitsland telt nu nog zeventien actieve kerncentrales, maar de Duitse regering heeft besloten 
dat die uiterlijk in 2030 gesloten worden. Windmolenparken moeten de productie overnemen. 
Maar daar is weerstand tegen – het bekende groene dilemma tussen voorstanders van 
groene stroom en natuurbeschermers steekt de kop weer op. Bovendien zijn de benodigde 
investeringen enorm. 
Wind, zon en biomassa leveren nu bijna 15 procent van de Duitse stroom. Maar tegen 2020 
moet dit twee keer meer zijn, stelt de Duitse regering. De overheid stimuleert alle vormen 
van groene stroom, alleen is Duitsland nog niet erg actief met windenergie op zee, terwijl 
daar de grote kansen liggen. Vandaar de sprong naar zee: in 2030 wil de Duitse overheid 30 
windparken in de Noordzee en de Oostzee gebouwd hebben met een totaal vermogen van 25 
gigawatt (een gigawatt is duizend megawatt), vergelijkbaar met 25 kerncentrales. Maar 
omdat windparken gemiddeld maar 30 tot 40 procent van de tijd hun maximale vermogen 
leveren, vervangen de windparken hooguit acht tot tien kerncentrales. 
Het stroomgebruik moet dus ook naar beneden, of in elk geval gespreid worden. Smart 
energy use, heet dat. Dat betekent bijvoorbeeld dat een volgeladen wasmachine wacht met 
draaien totdat de marktprijs van de stroom laag is, bijvoorbeeld doordat er veel aanbod van 
windenergie is en weinig vraag. 
Maar de voorgenomen windparken stuiten op groeiende weerstand van natuurbeschermers, 
met name in de Waddenzee, een natuurreservaat van Texel tot Esbjerg. Natuurliefhebbers 
vrezen dat trekvogels ten slachtoffer zullen vallen aan de honderden turbines op hun route. 
Huisjeseigenaren zijn bang hun onbelemmerde uitzicht te verliezen en hebben zich verenigd 
onder de naam Windgegner of windtegenstanders. 
Afgezien van lokale weerstand is er ook het probleem van de immense investeringen die 
nodig zijn voor een dergelijke groei van duurzame bronnen. Volgens een rapport van het 
Duitse ministerie voor milieu is tot 2025 een extra investering van ruim honderd miljard euro 
nodig om aan de doelstellingen te voldoen. Dat is honderd euro per inwoner per jaar. 
Het goede nieuws is dat daarna de energiekosten omlaag gaan omdat zon en wind gratis zijn. 
Volgens hetzelfde rapport besparen de duurzame bronnen tussen 2025 en 2050 300 miljard 
euro aan fossiele brandstof (gebaseerd op aannamen over de notoir onvoorspelbare 
energieprijs). 
Het weekblad Der Stern vraagt zich af of de huidige generatie bereid zal zijn zoveel te 
investeren om hun kinderen van goedkopere en schone stroom te voorzien. 
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Kustverdediging 
Ter Heijde, Denemarken, Hemsby 
 
Als trage dansers in een mechanisch ballet bewegen vier bulldozers in de verte heen en weer 
over het strand. Het strand bij Ter Heijde staat er om bekend dat het tot het smalste deel 
van de kust behoort en dat er elke winter zand opgespoten moet worden om de afslag te 
compenseren. Maar nu is er meer aan de hand. Het opspuiten en egaliseren dat er nu 
plaatsvindt maakt deel uit van een groot project om het hele strand tussen Hoek van Holland 
en Scheveningen breder te maken. Over deze vijftien kilometer strand wordt 12,5 miljoen 
kubieke meter zand verdeeld. Als je die hoeveelheid over dierentuin Artis (oppervlakte 10 
hectare) zou uitstorten krijg je een zandberg van 125 meter hoog. Het Zuid-Hollandse strand 
wordt in het kader van een betere kustverdediging over de gehele lengte verbreed , mede 
met het oog op de verwachte zeespiegelstijging. De kenmerkende knik in de kust bij Hoek 
van Holland zal verdwijnen – de kust als een liniaal. Bij hoogwater wordt het strand 90-130 
meter breed. Bij laag water zelfs 160-200 meter.  
Waar nu de bulldozers rijden wordt het strand straks zelfs nog veel breder, want er komt hier 
een tweede duinenrij. Tussen de oorspronkelijke en nieuwe duinen komt een natte duinvallei 
van 80 meter breed. Dit stuk nieuwe natuur moet de verwachte achteruitgang van het 
duingebied bij Voorne als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte compenseren. De 
kosten van het project Delflandse kust zijn begroot op 130 miljoen euro. 
Dat is exclusief een uitbreiding met nóg meer zand: de zandmotor. Het idee is om ter hoogte 
van Ter Heijde een ongeëvenaarde berg zand in zee te dumpen (20 miljoen kubieke meter). 
De kunstmatige duin zal anderhalve kilometer in zee steken, en een basis van twee kilometer 
lengte hebben aan het strand. Wind, golven en stroming zullen het zand langzaam 
noordwaarts langs de kust transporteren waardoor het strand zal aangroeien in plaats van 
afkalven. Een mooi voorbeeld van het werken mét in plaats van tegen de natuur. In het 
begin 2010 was er nog geen definitief besluit genomen over de aanleg van de zandmotor.  
De voortvarendheid waarmee hier aan de kustverdediging gewerkt wordt, maakt mensen aan 
de Engelse oostkust jaloers. 
 
Duizend kilometer verderop langs de kust vinden we in Denemarken duinvalleien zoals die 
over tien, twintig jaar misschien ook voor de Zuid-Hollandse kust kunnen liggen. Op de kaart 
loopt de kust tussen Esbjerg en Thyboron als een gekromde lijn van duinen naar het 
noorden, met daarachter enorme fjorden met zout water. Dit zijn niet de Noorse fjorden 
tussen steile rotswanden, maar enorme oppervlakten waar het zoute water het land 
ongehinderd binnenstroomt. Bij Ho Bugt, ten noorden van Esbjerg, reikt de zee tot kilometers 
landinwaarts. Bij eb is er hier geen water te zien – alleen het zilverachtige glimmen van een 
moddervlakte. Maar tijdens een flinke vloed kan het water opeens verder komen en lokale 
wegen overstromen. Bordjes langs de kant waarschuwen er voor. In vergelijking met de 
Nederlandse kust is de Deense nog heel natuurlijk. De forse duinenrij aan de Deense 
westkust beschermt het achterland. Zandbanken en ondieptes breken de golven lang voordat 
ze de voet van de duinen bereiken. Anders dan in Nederland hebben de Denen de plaatsen 
waar de zee tussen de duinen door het land binnendringt niet ingepolderd. Het land is veel 
minder dicht bevolkt en het ligt enkele meters hoger waardoor ze zich konden permitteren de 
natuur zijn gang te laten gaan. Het resultaat is een uniek landschap van duin, heide en bos. 
De ‘klitheden’ (‘klit’ is bos en ‘hede’ is heide) vormt een uniek natuurgebied van 500 vierkante 
kilometer groot. Dichtbij de kust overheerst de heide op de arme zandgronden. Meer 
landinwaarts groeien bomen en hebben zich hele bossen ontwikkeld. Wat als ‘klit plantations’ 
staat aangegeven is ooit aangepland om zandverstuivingen tegen te gaan. Het resultaat is 
een prachtig afwisselend landschap met open stukken en dichte bossen, met droge 
zandheuvels en weide meren.  
Niet alleen de natuur krijgt hier alle vrijheid. Dat geldt ook voor mensen die middenin de 
duinen een huisje neer willen zetten. Gewend aan de streng gereguleerde Nederlandse 
duinen, verbazen we ons over de enorme hoeveelheid bungalows die hier gebouwd zijn.  
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De Denen kunnen zich qua kustverdediging een laissez-faire beleid veroorloven. In Oost-
Engeland gebeurt dat ook, maar met rampzalige gevolgen. De Noordzee knabbelt hier jaar na 
jaar meer land weg. Op sommige plaatsen is al meer dan honderd meter verdwenen.  
In Happisburgh staat een rijtje huizen aan de rand van het klif. Ze zijn op last van een 
ontruimingsbevel verlaten. De bewoners zijn voor hun eigen veiligheid geëvacueerd . Aan het 
eind van de tuin staat een gazen hek. Direct daarachter een tien meter diepe afgrond tot op 
het strand. 
De kliffen zijn hier zacht en zanderig. Als de golven over het strand het klif bereiken, spoelt 
de onderkant weg en duurt het niet lang of een heel stuk land stort naar beneden. Het meest 
gebeurt dat tijdens noordoostelijke stormen in februari. Opgezweepte golven dringen dan het 
strand op en spoelen het ingestorte klif spoorloos weg in zee. 
Geïmporteerde blokken graniet zijn op de vloedlijn geplaatst om de erosie terug te dringen. 
Dat lijkt een beetje te helpen. Want verderop, waar geen blokken zijn geplaatst, is de kust 
tientallen meters verder weg geslagen. Een aardappelveld eindigt plots aan de rand van de 
afgrond. 
De nieuwe toren van de kustwacht van Winterton – de oude is verslonden door de zee – 
huisvest op de begane grond een klein museum met historische foto's van ingestorte huizen 
op het strand, tot puin geslagen door de golven. Op historische luchtfoto's zijn nieuwe 
kustlijnen getekend, steeds verder landinwaarts. Ze vertellen keer op keer hetzelfde verhaal: 
het land capituleert hier voor de zee, ten koste van huizen en gebouwen.  
Pat Gowen (77) uit Norwich kocht hier samen met zijn vrouw Norma hun eerste bungalow in 
1978. Tien jaar later raakten ze het huisje kwijt aan de zee. Ik sta met hem op een duintop 
bij Hemsby als hij naar de branding wijst. Er zijn een paar palen te zien te omspoeld worden 
door de brekende golven. Ze maken deel uit, vertelt Gowen, van een historisch scheepswrak 
dat onder het eerste huis van Pat en Norma begraven lag. “Daar stond onze bungalow. Er 
waren nog twee rijen huizen tussen ons en de zee. In totaal is 118 meter kust verloren 
gegaan.” Van de 98 vakantiehuisjes in de duinen van Hemsby zijn er nog maar zes over. Eén 
daarvan is eigendom van Pat en Norma Gowen. Met recht hun tweede huis hier. 
Is deze kusterosie, zoals ook beschreven in Tommy Wieringa's roman Ceasarion, een 
natuurlijk verschijnsel, of spelen er andere zaken? Gowen geeft toe dat de natuur geeft en 
neemt. “Maar,” stelt hij, “'de erosie is dramatisch toegenomen vanaf de jaren zeventig.” En 
dat valt samen met het begin van zandwinning een paar mijl uit de kust. Daarvoor 
overheerste de zandafzetting waardoor zandbanken en de kustlijn steeds verder uitdijden 
richting zee. Het historische schip dat begraven werd onder de duinen is daar een toonbeeld 
van. 
Baggeren gebeurt hier voor winning van grof zand en grind ten behoeve van de bouw (70 
procent), export (27 procent) en voor het opspuiten van weggespoeld zand (3 procent), aldus 
de Marinet (Marine Information Network) website.  
Gowen stelt dat als gevolg van de baggerwerkzaamheden de golven die de kust bereiken 
hoger en krachtiger zijn, waardoor de kustafslag versnelt. Volgens waterbouwkundige Henk 
Jan Verhagen van de TU Delft moeten baggerschepen om kusterosie te voorkomen 10 
kilometer afstand van de kust houden, maar in principe zou 5 kilometer ook voldoende zijn. 
Hoe ver precies de baggerschepen voor de Oost-Engelse kust opereerden is niet duidelijk. 
Gowen houdt het op “erg dicht onder de kust.” 
De baggerindustrie ontkent natuurlijk alle verantwoordelijkheid en haalt 'onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek' aan dat stelt dat baggerwerkzaamheden de stromingen langs de 
kust nauwelijks verstoren. Pat Gowen op zijn beurt reageert grommend en zegt: “Die 
onderzoekers zijn allemaal door de baggeraars geselecteerd en betaald.” Als een 
prototypische linkse activist ziet hij een samenzwering tussen de industrie en de overheid 
gebaseerd op geldelijk gewin ten koste van de bescheiden huisjes van de kleine man aan de 
kust.  
Gowen heeft geprobeerd de baggerwerkzaamheden te stoppen, maar zonder veel resultaat. 
De baggeraars zijn een stukje verder getrokken. Hij promoot ook de instelling van 
zeereservaten (Marine Protection Areas) voor 30 procent van de Noordzee in de zogenaamde 
Marine Bill waarover het Britse parlement eind 2009 moet stemmen. Gowen ziet het duister 
in. Er zijn teveel gevestigde belangen die door de zeereservaten in het gedrang zouden 
komen.  
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Wat opvalt is dat de kustbescherming hier ondanks de sterke erosie heel bescheiden is. Een 
aantal golfbrekers van granieten blokken zijn in de branding gelegd voor de kust van Sea 
Palling. Maar de meeste golfbrekers zijn al een eind weggezonken in het zand. Alleen de drie 
laatste zijn bij hoog water nog zichtbaar. 
In vergelijking met Nederland zijn de duinen hier laag en niet erg breed. Je zou denken dat 
ze wel wat versterking kunnen gebruiken. Net als in Nederland is gebeurd, bij de 
Hondbossche zeewering.  
Verhagen (TU Delft) verklaart de geringe maatregelen uit het feit dat kustverdediging in 
Engeland tot voor kort een lokale en geen nationale verantwoordelijkheid was, met weinig 
middelen en kennis als resultaat. Nu kustverdediging een nationale aangelegenheid is, 
kunnen lokale overheden steun krijgen van de (nationale) overheid mits ze kunnen aantonen 
dat de kosten lager zijn dan de baten. Dat roept de vraag op hoe de waarde vast te stellen 
van een landbouwgebied of de ecologische waarde van bedreigde gebieden. 
Gowen heeft maatregelen voorgesteld om het zand van de stranden chemisch te versterken 
door het te verkleven en kunstmatige pieren onder water aan te leggen. Deze moeten de 
zandafzetting stimuleren. Maar alweer krijgt hij weinig gehoor. Deskundigen betwijfelen de 
effectiviteit van zijn voorstellen, hoewel Gowen rapporten aandraagt van Amerikaanse 
wetenschappers die dergelijke maatregelen beproefd hebben met positief resultaat. 
De Britse overheid lijkt weinig toeschietelijk met grootscheepse maatregelen om de Oost-
Engelse kust te beschermen. De vraag is waarom. Gowen's actiegroep Marinet stelt in een 
voorlichtingsfilm dat bescherming van het gebied eenvoudigweg te duur is. Delen van East-
Anglia staan volgens de film op een geheime lijst van stukken land die teruggegeven gaan 
worden aan de zee. Deze geplande terugtrekking ('managed retreat') is gebaseerd op de 
balans tussen de waarde van het beschermde gebied en de kosten voor de bescherming in 
het perspectief van broeikaseffect en zeespiegelstijging. Hoe de balans uitvalt is natuurlijk 
afhankelijk van de positie van de beslisser: aan rand van een Oost-Engelse klif of in een 
kantoor in Londen. 
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Tot slot 
Amersfoort 
 
Toen we weggingen waren de verwachtingen hoog gespannen. “Jullie komen straks terug 
met een gouden idee!”, voorspelde iemand ons. Helaas, zo liep het niet. In plaats van één 
gouden idee hebben we een handvol bronzen ideetjes meegebracht. Zo sprak de buurtmolen 
op Burray ons erg aan: gewoon met zijn allen geld bijeen brengen en er een windmolen van 
kopen. We zouden thuis in Amersfoort graag zoiets opzetten. Maar je hoeft de windatlas van 
Nederland maar te raadplegen om te zien dat het daarvoor in Amersfoort onvoldoende waait. 
Leuk idee, maar het loont niet.  
Loont het of niet? Het is de centrale vraag bij iedere vorm van duurzame energie die we 
tegenkwamen. Uiteindelijk kom je op bedragen van centen per kilowattuur. Als dat bedrag 
hoger is dan wat elektriciteit uit een gasgestookte centrale of een kolencentrale kost, wat bij 
vrijwel alle vormen van duurzame energie het geval is, dan zal er weinig belangstelling voor 
zijn. Het concurrentienadeel van duurzame ten opzichte van fossiele energie is op twee 
manieren te verhelpen: duurzame energie subsidiëren of fossiele energie duurder maken. 
 
Stelling: Nederland zou het Duitse subsidiesysteem voor duurzame energie over moeten 
nemen. 
 
Het Duitse subsidiesysteem voor duurzame energie dat bekend is onder de naam 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) uit 2000 tot gevolg had dat men tot massale installatie 
van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit overging en er een complete 
bedrijfstak voor duurzame energie is ontstaan. Het systeem houdt in dat 
elektriciteitsbedrijven verplicht zijn om duurzaam opgewekte energie tegen een vaste prijs af 
te nemen, waarbij de prijs afhankelijk is van de soort energie. Zonnestroom krijgt met 
ongeveer 50 cent per kilowattuur de hoogste vergoeding. Voor windenergie ligt dat lager. De 
energiemaatschappijen financieren die vaste prijs voor groene stroom uit een kleine 
verhoging van het algemene stroomtarief (minder dan 1 cent extra per kilowattuur). Door de 
zekerheid van een vast tarief over een lange periode is het eenvoudig om een lening te 
krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen. Anders dan in Nederland zit er geen maximum 
aan de regeling. Nederland heeft met de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energie) iets 
soortgelijks willen opzetten, maar houdt nog steeds de hand op de knip. Met lange 
tussenpozen worden er telkens een paar duizend aanvragen gehonoreerd waarna de regeling 
weer een tijd op slot zit.  
 
Stelling: Nieuwbouw zou verplicht 30 procent van de eigen energie op moeten wekken. 
 
Alweer zo’n goede Duitse wet, die Energie Einspar Verordnung of EnEV. De wet komt neer op 
hogere energie-eisen aan gebouwen. Twintig procent minder energiegebruik, met name 
warmte, dan in het vorige bouwbesluit. Nieuw is dat zelf opgewekte energie in mindering 
gebracht mag worden op het energiegebruik van de woning. Naar men verwacht zal dit 
leiden tot meer installatie van zonnecollectoren voor de invang van zonnewarmte, net als de 
Erneuerbare Energieen Gesetz uit 2000 heeft geleid tot massale installatie van zonnepanelen 
voor elektriciteitsopwekking. Ook bestaande bouw valt onder de regeling. Wanneer de 
verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is, is dat geen kwestie van domweg een nieuwe 
aanschaffen. Daarvoor in de plaats komt er een gesprek met een Energieberater die advies 
geeft over de beste combinatie van het verbeteren van de isolatie van het gebouw en de 
installatie van zonnecollectoren. Naarmate men minder aan isolatie wenst te doen, moet er 
meer energie zelf opgewekt worden. Omdat de isolatievoorschriften 30 procent scherper zijn 
dan in 2007, kan het zijn dat men verplicht is om 30 procent van de warmte zelf op te 
wekken. Waarom een goede wet? Omdat het huizenbezitters met de neus op de feiten drukt 
en hen dwingt hun energiegebruik te verminderen dan wel te verduurzamen. De gevolgen op 
termijn zijn een lager verbruik van fossiele energie, minder CO2-uitstoot, vermindering van 
de afhankelijkheid van energie-import (veelal stookolie), lagere energierekeningen en 
stimulering van een nieuwe bedrijfstak – die van de duurzame warmte. 
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Stelling: Nederland zou het voortouw moeten nemen bij de vergroening van het 
belastingstelsel. 
 
Sinds de laatste rapporten van het internationale klimaatpanel IPCC weten we dat de 
industriële uitstoot van broeikasgassen zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het 
versterkte broeikaseffect en de klimaatverandering. Desondanks zijn er geen sancties 
ingesteld op de uitstoot van CO2. De discussies, ook bij de laatste klimaattop in Kopenhagen, 
draaien allemaal om voorgenomen terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Een 
belasting op CO2 zou wel eens veel effectiever kunnen zijn, omdat het fossiele energie 
duurder maakt en duurzame energie niet. Daardoor komt duurzame energie gunstiger uit de 
verf en wordt investeren in grootschalige windparken en zonnecentrales opeens financieel 
aantrekkelijk. Een prijs van 50 euro per ton CO2 – een bedrag dat genoemd wordt als 
schatting van de kosten om een ton CO2 af te vangen en op te slaan – betekent 12 cent extra 
voor een liter benzine en 5 cent extra voor een kilowattuur elektriciteit. Dat creëert marges 
waarbinnen de duurzame energie van windparken en stromingscentrales zonder subsidie 
lonend kunnen worden.  
In Frankrijk is een voorgenomen invoering van de CO2-tax vastgelopen nadat eerst werd 
vastgesteld dat het uitzonderen van multinationals ongrondwettelijk was, en vervolgens 
omdat president Sarkozy zich realiseerde dat de maatregel Frankrijk voor bedrijven  
onaantrekkelijk zou maken in vergelijking met de rest van Europa. Een dergelijke maatregel 
moet op Europees niveau ingevoerd worden, concludeerde hij. 
Een andere groene belasting is die op het lozen van warmte. De Delftse hoogleraar duurzame 
ontwikkeling van de gebouwde omgeving, professor Andy van den Dobbelsteen deed dat 
voorstel bij zijn aanstelling. Belasting op het lozen van warmte, zo verwacht hij, zal bedrijven 
er toe aanzetten om afnemers te gaan zoeken voor de warmte – bijvoorbeeld in een 
stadsverwarmingproject - of om warmte op te slaan in de bodem voor gebruik in de winter.  
Het verhogen van belasting of fossiele brandstof en warmte zou gepaard moeten gaan met 
een even grote verlaging van de belasting op inkomen. Dat maakt het goedkoper om mensen 
in dienst te nemen en werkt dus waarschijnlijk gunstig uit op de werkgelegenheid. 
 
Stelling: Nederland zou een ministerie voor energie moeten instellen. 
 
Energiezaken vallen in Nederland onder twee ministeries: dat van economische zaken en van 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Dat komt een slagvaardig en eenduidig 
beleid niet ten goede. Zo was minister Jacqueline Cramer van VROM amper beëdigd of ze 
moest de bouw van vier kolencentrales verdedigen. Dat heeft haar reputatie geen goed 
gedaan. De omschakeling van fossiele naar duurzame energie is zo’n centrale en kolossale 
opgave voor de eenentwintigste eeuw dat daar een gespecialiseerd ministerie voor nodig is 
dat beleidslijnen kan uitzetten over periodes van decennia in plaats van kabinetsperiodes. 
Naar mijn mening zou zo’n ministerie er ook aan moeten werken dat er in Nederland een of 
twee kerncentrales bijgebouwd gaan worden. In Borssele en/of Eemshaven. Kernenergie is 
een CO2-arme vorm van energie die de overgang van fossiele naar duurzame energie kan 
versoepelen. In een recent document (16 maart 2010) roepen de energie- en 
milieuwerkgroepen van CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLnks ook op tot de 
instelling van een ministerie voor energie, net als in Engeland en Noorwegen al het geval is. 
 
Stelling: Nederland zou een derde deel van zijn visserijgronden moeten sluiten voor visserij. 
 
Door falend visserijbeleid is de visstand in de Noordzee vanaf een hoogtepunt direct na de 
Tweede Wereldoorlog in de decennia erna op een zorgelijk laag niveau beland. 
Visserijmanagers hopen de toestand te verbeteren door maximale vangsten vast te stellen in 
overleg met de betrokkenen -  een benadering die in zoverre lijkt te werken dat de afspraken 
beter nageleefd lijken te worden dan van bovenaf opgelegde quota. Maar volgens Charles 
Clover, auteur van The End of the Line, zijn drastischere maatregelen nodig om visstanden te 
laten herstellen. Het gaat bovendien niet alleen om de gevangen vis, maar ook om een 
verwoest ecosysteem op de zeebodem doordat de bodem keer op keer omgewoeld wordt op 
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jacht naar platvis en zandaaltjes. Het zeeleven heeft rust nodig om te herstellen. Net als we 
op het land natuurreservaten instellen, moet dat ook op zee gebeuren. Clover wil de helft van 
de wereldzeeën sluiten voor visserij. Ik zou zeggen: laten we met een derde van het 
Nederlands deel van de Noordzee beginnen. Voor een deel kan zo’n voor visserij gesloten 
gebied samenvallen met de locaties voor toekomstige windparken. Nu is dat oppervlak nog 
vrij klein, maar als er tegen 2020 dertig keer meer vermogen op zee komt te staan dan nu, is 
dat een flinke oppervlakte van naar schatting 2.000 vierkante kilometer. Om het wat 
aantrekkelijker te maken voor vissen, zouden er schone scheepswrakken gedumpt kunnen 
worden. Die blijken te werken als koraalriffen in de tropen of als oases in de woestijn. Het 
krioelt er van zeeleven, zoals iedere duiker je kan vertellen. 
 
Stelling: Nederland heeft goede kansen in de omschakeling naar groene grondstoffen. 
 
Ook in de chemie begint het tij te keren. Schommelende olieprijzen, strengere wetgeving en 
druk vanuit consumenten en afnemers hebben ertoe bijgedragen dat de chemische industrie 
steeds schoner wordt. Het idee van groene chemie is al vijftien jaar oud, maar het begint nu 
om zich heen te grijpen. Er blijkt van alles te kunnen: afbreekbaar plastic, brandstof van 
tuinafval, en slimme enzymen die chemische omzettingen versnellen. De geesten zijn rijp 
voor een chemie die zuiniger omspringt met energie en grondstoffen gebruikt die 
hernieuwbaar zijn, spul dus van biologische oorsprong. De ombouw van de BioMCN fabriek in 
Delfzijl is een goed voorbeeld (400 kiloton biomethanol per jaar), net als de onlangs 
aangekondigde biodieselfabriek  van het Finse Neste Oil op de Rotterdamse Maasvlakte (800 
kiloton per jaar). Nederland verkeert in een goede positie om in die omschakeling naar 
groene grondstoffen een leidende rol te spelen. We hebben goede havens en logistiek. 
(Bio)chemische bedrijven zoals DSM, CSM, AkzoNobel, Avebe en Nedalco hebben al 
belangstelling getoond voor groene chemie. Verder is er een unieke land- en 
tuinbouwtechnologie en het onderzoek naar bioprocestechnologie op de universiteiten van 
Delft en Wageningen is van wereldklasse. Het Platform Groene Grondstoffen – een lobbyclub 
van bedrijfsleven, kennisinstituten en universiteiten – streeft naar de vervanging van 30 
procent van de fossiele grondstoffen door biologische in 2030. Bijkomend voordeel van 
bioproductie in gistvaten is dat het op kleine schaal kan plaatsvinden en met een laag 
energiegebruik. Iedere huisbrouwerij kan daarvan meepraten. 
 
Stelling: Nederland moet zijn positie als fietsland verder uitbouwen. 
 
Nederland is onverslaanbaar in fietsinfrastructuur. De fietspaden zijn voorbeeldig (maar ze 
worden slecht gestrooid in de winter), het land is vlak en de knooppuntenroutes brengen je 
overal langs de meest rustige en schilderachtige routes. Waarom zou je nog naar het 
buitenland fietsen? Om te merken hoe goed het hier is natuurlijk. Bovendien kijk je je ogen 
uit naar wat er nog geïnnoveerd wordt op fietsgebied: de elektrobike, hippe bakfietsen, 
fietstaxi’s, en vrachtfietsen. Ik heb de fiets wel eens het panacee op wielen genoemd. Het is 
werkelijk overal goed voor. Ga maar na hoe rustig het zou worden als iedereen voor ritjes 
onder tien kilometer op de fiets zou stappen. Mensen zouden er fitter, slanker, vrolijker en 
rustiger van worden en het milieu profiteert mee. Zelfs een vakantie op de fiets is een 
overweging waard, weet ik nu. 
We zagen onderweg heel wat verveling. Op de boot, op terrassen, op de camping. In hotels 
en in winkelcentra. Overal zagen we mensen zich in de vakantie hartstochtelijk vervelen. Op 
de fiets heb je daar geen last van. Op de fiets ben je de hele dag onderweg. 
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Kaarten 
 
Nederland 
De Sterkste Fietskaart van Nederland / Smulders Kompas, twee delen: Noord en Zuid 
Schaal 1 op 150.000, uitgeverij Buijten & Schipperheijm 
Wedergeboorte van de aloude Smulders Kompaskaarten. Voor het Nederlandse traject zijn 
deze kaarten ideaal: ze zijn klein, sterk en werkelijk alles staat erop. 
 
 
Duitsland 
Nordseeküstenradweg, 4 delen, uitgeverij Bikeline 
Ringbanden met gedetailleerde routebeschrijving en kaarten, met allerlei nuttige adressen. 
Leuk om door te bladeren en de tocht te plannen. Veel te gedetailleerd om mee te nemen. 
Doit geldt uiteraard ook voor dezelfde uitgave over het Nederlandse traject. 
 
ADFC Regionalkarten, 1 op 75.000, drie stuks: Ostfriesland, Cuxhaven / Bremerhaven, 
Schleswig-Holsteinische Nordseeküste 
Uitgeverij Bielefelder Verlag, www.fahrrad-buecher-karten.de 
Deze drie kaarten zijn de ideale set voor het Duitse gedeelte. Zeer gedetailleerd, de 
Noordzeeroute en alle andere fietsroutes staan erop. Verder niets meenemen voor het Duitse 
traject. 
 
 
Denemarken 
Cykelkort Danmark, 1 op 100.000, drie stuks: Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland 
Uitgave van het Dansk Cyklist Forbundt 
Perfecte gedetailleerde kaarten met alle fietsroutes en met campings en hotels. Voor het 
Deense traject hoeven alleen deze kaarten mee in de tas. 
Bij de kaarten horen vrij zware boekjes met fietsroutes en stadskaarten. Thuis bekijken en 
daar achterlaten. 
 
Cykelkort Danmark, 1 op 500.000 
Uitgever Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk 
Wie echt op de grammen let, neemt voor Denemarken alleen deze kaart mee. De 
bewegwijzering daar is zo goed dat dat kan. Maar wie wat meer detail wil, neemt toch beter 
bovenstaande drie kaarten mee. 
 
Dänemark, 1 op 300.000 van Falk Plan 
Niet kopen, de andere zijn veel beter. 
 
 
Noorwegen 
Nordsjørute Øst en Nordsjørute Vest, uitgeverij Hjulgleder 
Prachtige kaartjes op zwaar papier. Gezien de rampzalige bewegwijzering in Noorwegen kan 
je overwegen een selectie mee te nemen; van Oslo naar Bergen is 630 gram als alleen het 
strikt noodzakelijke kaartmateriaal meegaat.  
 
Norwegen per Rad door Frank Pathe 
Uitgever Wolfgang Kettler, www.kettler-verlag.de 
Volstrekt waardeloos boekje, vooral niet kopen, ook niets al je niks anders hebt. 
 
Zuid Noorwegen, schaal 1 op 250.000, uitgever Freytag & Berndt 
Naar Nederlandse fiets-maatstaven veel te grove kaart, maar Noorwegen is Nederland niet. 
Een geschiktere is er niet voor het Noorse traject. In de steden is hij onbruikbaar, daarbuiten 
voldoet hij. 
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United Kingdom 
Ordnance Survey, leisure.ordnancesurvey.co.uk 
'Road' 1 op 250.000: 1 Northern Scotland, Orkney & Shetland, 3 Southern Scotland & 
Northumberland, 4 Northern England, 5 East Midlands & East Anglia, 8 South East England 
'Tour', 1 op 100.000: 14 Northumberland, 2 North York Moors, 20 Norfolk, 21 Suffolk, 17 
Essex, 15 London, 19 Kent 
National Cycle Network, verschillende schalen 
De kaarten van Ordnance Survey zijn het meest geschikt voor de fietser. De Road-kaarten 
dekken het hele traject. De gedetailleerdere Tour-kaarten bestaan alleen voor gedeelten van 
de route. 
De kaarten van het National Cycle Network zijn sterk verouderd. Verder hebben de kaarten 
vaak niet het noorden bovenin, hebben ze wisselende schalen en zijn ze strikt beperkt tot de 
fietsroute. Onbruikbaar. 
 
Shetland & Orkney Islands, 1 op 160.000 
Uitgave van Red Books, www.redbooks-maps.co.uk 
De beste kaart voor deze eilandengroepen. 
 
Road Map Britain, 1 op 200.000 
Uitgave van AA 
Autokaarten, voor de fietser niet prettig wegens te weinig detail. Ondanks de betere schaal 
leggen ze het af tegen de Road-kaarten van Ordnance Survey. 
 
 
Frankrijk 
Michelin kaart 310 Pas-de-Calais, Somme, 1 op 150.000 
 
 
België 
De Sterkste Fietskaart van Vlaanderen / Smulders Kompas 
Schaal 1:150.000, uitgeverij Buijten & Schipperheijm 
Net zo goed als de twee kaarten van Nederland. Deze ene kaart is voldoende voor het 
Belgische traject. 
 
 
Meer informatie 
 
www.northseacycling.com 
 


