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Trillingshinder station Arnhem beperkt

Rondom station Arnhem centraal wordt al 
jaren hard gewerkt aan verbetering van de be-
reikbaarheid en vernieuwing van het station. 
Het spoor wordt uitgebreid met twee spoor-
banen die dicht bij het bestaande apparte-
mentencomplex Beaulieu komen te liggen. 
Om overlast van trillingen en verzakking van 
het appartementencomplex te voorkomen is 
ervoor gekozen een 200 meter lange en 16 
meter hoge betonnen keerwand aan te leg-
gen. Het bijzondere aan dit project is dat de 
sleuf waar de wand in gestort wordt met de 
hand uitgegraven wordt. Het maken van de 
wand neemt daarom een jaar in beslag. 

Merford levert voor dit project een tiental 
vrachtwagens vol trillingsisolerend rub-
ber (Regupol) welke tegen de wand (aan 
spoorzijde) wordt geplaatst. De wand 
komt deels boven de grond en deels onder 
de grond. Het deel onder de grond wordt 
voorzien van het trillingsisolerend rubber 
om trillingen van treinen over het spoor 
tegen te houden. 

Regupol is een trillingsisolerend product dat bestaat uit door re-
cycling verkregen rubbergranulaat van hoogwaardige kwaliteit. 
Het product is zelf ook weer recyclebaar waardoor Regupol zeer 
ecologisch verantwoord is. Regupol isoleert trillingen als gevolg 
van contactgeluid. Vanwege haar hoogwaardige eigenschappen op 
het gebied van o.a. isolatie, vochtbestendigheid en duurzaamheid 
heeft Regupol een veelzijdig toepassingsgebied, zoals bij het project 
rondom station Arnhem.

Merford is marktleider in Nederland op het gebied van lawaai-
beheersing. Hierdoor weten we precies hoeveel Regupol u toe moet 
passen en welke soort. Deze keuze is sterk afhankelijk van de spe-
cifieke situatie. U koopt bij Merford dus meer dan een product; u 
koopt een oplossing. 

Kijk voor meer informatie op www.noisecontrol.nl of bel 
Merford Noise Control | tel: +31 (0)183 675 000

(Advertorial)
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Nieuwe geluidregelgeving blijft complex
Wijziging van de Wet geluidhinder onder de noemer 
Swung, met nieuwe geluidregels voor snel- en 
spoorwegen, moet onbeheerste groei van verkeers-
lawaai tegengaan. Maar er is kritiek betreffende het 
ambitieniveau en de duidelijkheid voor de burger.

Slinkend verschil vervoer over water of weg 
Lange tijd gold de binnenvaart als de meest milieu-
vriendelijke vervoersmodaliteit. De vrachtwagen 
loopt zijn achterstand op het gebied van luchtvervui-
ling echter snel in. Zo luidt de verrassende conclusie 
anno 2012. 

Tanks zijn slim schoon te maken
Vluchtige koolwaterstoffen komen vrij bij laden, los-
sen, overslag en ontgassen van schepen en opslag-
tanks.  Een nieuwe technologie brengt emissievrije 
havens dichterbij. 
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In dit nieuwe jaar zoek ik de stilte in Drenthe, waar 
een vriend - tot voor kort mede-Randstadbewoner - 
zijn bestemming zegt te hebben gevonden. Ik tref 
hem in z’n oude boerderij, daterend uit de tijd dat de 
Heidemij deze streek ontgon. Op zijn plek is overigens 
wel weer een fraai bos verrezen dat zijn hoeve dood-
leuk heeft ingesloten. Ook in het agrarisch ommeland 
lijkt op dit moment sprake van een zekere revanche 
van de natuur, want zondvloedige regens hebben de 
akkers in moerassen weten te veranderen. De aanblik 
spreekt tot mijn verbeelding. Zoals ik me ook wel 
eens Nederland probeer voor te stellen nadat het 
wassende zeewater het heeft heroverd. Ik zie dan de 
kabeljauwen al krijgertje spelen door de vensters van 
de Vinexwijken die op de verkeerde plekken verrezen. 
Na ons de zondvloed en na de zondvloed een natuur 
die het best - of zelfs beter - zonder ons afkan. 
Vriend verstoort elke gedachte van dit type. Deze na-
tuurminnende bioloog blijkt in dit woeste landschap 
verrassend snel te zijn ingeburgerd. Ik dacht dat ik 
hem kwam helpen met timmeren en verven maar hij 
vindt het hoog tijd eerst buiten aan de slag te gaan - 
naar ras blijkt: om zelf weer eens ‘Heidemijtje’ te gaan 
spelen. Het grasveld moet gered van het oprukkend 
bos. Ook elders moeten bomen om, en dient een lap 
grond te worden afgeplagd om een schuur te zetten, 
niet in de laatste plaats bestemd voor de opslag van 

de ijlings aangeschafte trekker, de bijlen, de zagen en 
ander wapentuig waarmee de omgeving vanaf nu 
strak beheerd zal worden. 
Nu ben ik een behulpzaam type, al wijd ik hakkend en 
spittend wel wat gedachten aan de vreemde menselij-
ke soort, waarvan ook vriend zich een typisch exem-
plaar toont. Op zijn aanwijzing kieper ik kruiwagen na 
kruiwagen afgeplagd bodemleven op een hoop, terwijl 
hij dichter bij de hoeve de tuin heeft opgeleukt met 
van die ‘insectenhotels’ die je in een tuincentrum kunt 
aanschaffen. Het lukt me ten slotte dat magere tegen-
gebaar te begrijpen vanuit onze onmacht af te zien 
van ingrepen, om het even goede of kwalijke. Niks 
doen is geen optie. Hier spitten; daar de schepper uit-
hangen. Maar ik ben ook gewoon jaloers: je zult maar 
zoveel ruimte hebben om zo willekeurig en zonder 
schuldgevoel met de natuur te kunnen omgaan!
Een volslagen idylle zal het hem overigens niet ople-
veren. Met het draaien van de wind bereikt ons ge-
raas, en in het invallend duister zie ik - tussen de bo-
men door - rijen koplampen die een nabijgelegen 
provinciale weg verraden. Lijkt het hier tóch nog 
enigszins op de Randstad, waar ik bomen plantte om 
de Polderbaan tegen te houden, waar die baan er 
toch kwam en het vliegverkeer boven mijn huis weg-
nam, waardoor ik, gezeten in mijn idyllisch groene 
achtertuin, voor het eerst de A9 kon horen razen.

Een nieuw geluid

Wim Verhoog 
Hoofdredacteur
milieumagazine@kluwer.nl

Bedrijven die duurzaam willen 
ondernemen kunnen ook in 
2012 weer profi teren van de 
gunstige fi scale aftrekmoge-
lijkheden van de MIA\Vamil-
regeling. De nieuwe Milieulijst 
2012 MIA\Vamil-regeling is in-
middels gepubliceerd.  
Op de nieuwe Milieulijst voor 
2012 staan circa 360 investerin-
gen met een onmiskenbaar mi-
lieuvoordeel waarbij tot 36 pro-
cent van de investeringskosten 
mag worden afgetrokken van de 
fi scale winst.
De recente lijst stimuleert onder 
andere nieuwe maatregelen voor 
een duurzaam (her)gebruik van 
grondstoffen, beperking van in-
dustriële luchtemissies en ver-
mindering van het watergebruik 
in de glastuinbouw. 

Nieuw in 2012 is dat bedrijven 
eenvoudig via internet MIA\Va-
mil kunnen aanvragen. Dit geldt 
overigens alleen voor milieu-
investeringen die in 2012 wor-
den gedaan en niet voor inves-
teringen waarbij de opdracht in 
2011 is verstrekt.

Op de Milieulijst van 2012 is het 
aantal keurmerken fl ink uitge-
breid met onder andere de 
MVO- en CO

2-prestatieladder en 
de Barometers die in beheer zijn 
bij Stichting Milieukeur. Ook ko-
men er in 2012 meer niveaus per 
keurmerk in aanmerking voor 
aftrek. Bij een aantal keurmer-
ken, zoals Milieukeur, Dubokeur 
en Europees Ecolabel, kunnen 
zowel de producerende bedrij-
ven (productiemiddelen) als af-

nemers (gecertifi ceerde produc-
ten) gebruik maken van de MIA\
Vamil-regeling.

Voor de glastuinbouw zijn er 
nieuwe aftrekmogelijkheden 
voor het verminderen van het 
lozen van drainwater (met ge-
wasbeschermingsmiddelen), 
voor het beter benutten van op-
gepompt grondwater en voor 
het voorkomen van warmte-
ophoping in de kas. 
Ook tuinbouwkassen die het 
certifi caat Groen Label Kas be-
halen kunnen fi scaal voordelig 
investeren in een duurzame kas.
Voor de veehouderij is er de uit-
breiding dat bedrijven in 2012 
naast duurzame melkveestallen, 
varkensstallen en pluimvee-
stallen, ook fi scaal voordelig 

kunnen investeren in een duur-
zame konijnenstal. Duurzame 
stallen moeten in 2012 wel vol-
doen aan de strengere eisen van 
de Maatlat Duurzame Veehou-
derij certifi catieschema 6 
(MDV6). Ook is een aantal maxi-
male bedragen per dierplaats 
aangepast.

Meer informatie: 
http://www.agentschapnl.nl/nl/
node/100318

Gunstige fi scale aftrekmogelijkheden

rzaam ondernemenDuur
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EL&I en IenM hebben een Green Deal on-
dertekend met Stichting biomimicryNL 
en partners. Het gaat er in deze deal om 
het ‘leren van de natuur’ in Nederland 
meer gestructureerd in te zetten voor 
duurzame innovaties. 
Biomimicry is een groeiend vakgebied dat 

de technologie van de biologie bestudeert 

en de beste ideeën uit de natuur gebruikt 

om problemen in onze maatschappij op te 

lossen. De gedachte hierachter is dat de 

dieren en planten om ons heen gedurende  

3,8 miljard jaar research & development 
allang hebben uitgevonden wat werkt, wat 

relevant is en wat nodig is om te overleven 

op aarde. Biomimicry heeft bewezen op-

lossingen gebracht in architectuur, chemie, 

werktuigbouw, waterbouw, automotive en 

design. 

Dit jaar zal biomimicryNL een consortium 

vormen van Nederlandse bedrijven, (bui-

tenlandse) kennispartners en overheden. 

Zij brengen in kaart op welke manier de 

biomimicry-infrastructuur in Nederland kan 

worden versterkt en kan worden verbon-

den met een internationaal netwerk. 

Partijen die een actieve rol zullen spelen in 

het ontwikkelen van het biomimicry-net-

werk en de biomimicry-infrastructuur zijn 

onder meer: InterfaceFLOR, BELW Advies, 

draaijer+partners, Brainport Industries 

Campus, en de Technische Universiteit 

Delft. Daarnaast worden in samenwerking 

met deze partners vanaf 2012 twee icoon-

projecten opgezet. Deze projecten worden 

gekoppeld aan het topsectorenbeleid en 

zijn gericht op gebiedsontwikkeling en op 

watergebaseerde chemie. 

Saskia van den Muijsenberg, mede-

oprichter van biomimicryNL, stelt dat bio-

mimicry in Nederland, in tegenstelling tot

bijvoorbeeld Duitsland, nog relatief onbe-

kend is. “De Green Deal geeft een impuls 

aan de bewustwording van de mogelijkhe-

den van biomimicry als vliegwiel voor 

duurzame innovatie.” Ton van Keken, di-

recteur van InterfaceFLOR kan het belang 

van biomimicry al vanuit de eigen bedrijfs-

activiteiten illustreren: “Wij laten onze pro-

ducten al jaren inspireren door de natuur. 

Exemplarisch zijn de TacTiles. Dit zijn 

stickers die tapijttegels stevig bij elkaar 

houden, geïnspireerd op de pootjes van 

een gekko. Hierdoor wordt het gebruik van 

milieubelastende lijm overbodig en wordt 

het binnenklimaat verbeterd.” 

Bedrijven 
tekenen voor 
biodiversiteit
Elf Nederlandse en internationale be-
drijven gaan zich met concrete projec-
ten inzetten voor biodiversiteit en eco-
systemen in Nederland en daarbuiten. 
Zij hebben dit afgesproken met het 
Nederlandse kantoor van de Internatio-
nal Union for Conservation of Nature 
(IUCN).
Door natuur te beschermen en te be-

houden willen de bedrijven duurzaam 

gebruik maken van de diensten die bio-

diversiteit en ecosystemen leveren. Het 

gaat onder andere om de levering van 

zuiver water, hernieuwbare grondstoffen, 

de opname van CO
2
 en een gezonde 

bodem voor de landbouw. Het is wereld-

wijd uniek dat bedrijven zich voor de 

langere termijn, met een visie op de ko-

mende 20 jaar, samen inzetten voor bio-

diversiteit en ecosystemen. De overeen-

komst komt voort uit Leaders for Nature, 

het bedrijvennetwerk van IUCN NL. De 

ondertekenaars zijn ABN AMRO, Akzo-

Nobel, ARCADIS, Cofely Nederland NV 

(onderdeel van GDF Suez), DHV, DSM, 

InterfaceFLOR, KLM, Nutreco, Philips en 

PwC. 

Al op korte termijn gaat een aantal van 

deze bedrijven met een eerste pilot aan 

de slag door het eigen bedrijventerrein 

als verbinding tussen natuurgebieden in 

te zetten. Hierdoor kunnen planten- en 

diersoorten zich over een groter gebied 

verspreiden, waardoor zij in ons veran-

derende klimaat meer kans op overleven 

krijgen. IUCN-lidorganisaties als de 

Zoogdiervereniging en RAVON verlenen 

hun steun aan deze initiatieven. 

Meer informatie op:

http://www.leadersfornature.nl.
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Het Havenschap Moerdijk anticipeert op 
verdere groei waardoor de geluidsruim-
te op het gezoneerde terrein, eerder ver-
ruimd in 2009, opnieuw te klein kan wor-
den. 
Manager milieu en veiligheid Jacco 
Rentrop meldt dat de overslag de afgelo-
pen tien jaar groeide van 6 naar 18 miljoen 
(2010) en verwacht dat deze over nog 
eens tien jaar op 30 miljoen ton zal uitko-
men. Het regelen van een eerdere verrui-
ming van de geluidszone bij het bevoegd 
gezag was een kostbaar en tijdrovend tra-
ject. Met die ervaring en de blik op de toe-
komst vroeg het havenschap zich af of er 

Verhandelbare geluidsruimte?
wellicht ook andere manieren waren om 
‘meer lucht te krijgen’. Eén daarvan werd 
het idee van ‘verhandelbare geluidsrech-
ten’. Rentrop: “Als bedrijven binnen de 
huidige geluidszone decibels kunnen vrij-
spelen door geluidsreducerende maatre-
gelen te nemen, kunnen andere onderne-
mers die moeilijker maatregelen kunnen 
nemen daarvan profi teren”. Als voorbeeld 
noemt hij de modernisering van een ge-
luidslek dak van een productiehal. “Zo 
ontstaat geluidsruimte die een groeiende 
terminal op het terrein - met activiteiten 
die zich niet laten overkappen - kan ge-
bruiken.” Inmiddels loopt een onderzoek 

naar deze mogelijke verhandeling. Hoe 
vindt de kostenverdeling in dergelijke ge-
vallen plaats? Wie beheert en verhandelt 
de geluidsruimte? Wat zijn de eventuele 
juridische aspecten bij zo’n handel? In het 
onderzoek trekken het havenschap en het 
Havenbedrijf Amsterdam gezamenlijk op. 
Rentrop: “Zo worden de mogelijkheden in 
de breedte verkend: zowel voor ons terrein 
dat meer in het buitengebied ligt, als voor 
de ‘stadshaven’ Amsterdam-Westpoort”.  
Het onderzoek kost een kleine kwart mil-
joen euro, waarvan de helft wordt gesubsi-
dieerd door het Ministerie van I&M. Medio 
2013 worden de resultaten bekend.

uidGelu

Utrecht gaat als eerste gemeente in 
Nederland objecten in de openbare 
ruimte op afstand besturen en beheren. 
Het systeem, Integraal Beheer Openbare 
Ruimtes, omvat sensoren, objectcontrol-
lers, datacom-, opslag- en verwerkings-
software en grafi sche presentatietechnie-
ken.  Het wordt zo mogelijk straatlantaarns  
’s avonds in verlaten gebieden te dimmen, 

Reusachtige afstandsbediening
met een energiebesparing van wel 25% 
als gevolg. Remote aansturen van ver-
keerslichten biedt onder meer de mogelijk-
heid deze op groen te zetten voor ambu-
lances. Ook rioolgemalen en bruggen 
worden op afstand bediend. Eind 2011 
startte een demonstratie aan de 
Cartesiusweg. Als deze pilot slaagt zal een 
groter proefgebied worden aangesloten.
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Groene 
stadsdaken
Sinds Amsterdam in 2010 een subsidie-
regeling voor groene daken startte, is 
het aantal vierkante meters aan groene 
daken in de hoofdstad verdubbeld. 
Klinkt aardig, maar nog altijd is niet 
meer dan twee promille van de Amster-
damse daken groen. Er valt hier dus nog 
wel wat terrein te winnen.
 
Op 60% van de bebouwing in Amster-
dam bestaat de mogelijkheid om een 
groen dak aan te leggen. Dat komt neer 
op ongeveer 9.000 voetbalvelden. Op dit 
moment is er in Amsterdam ongeveer 20 
voetbalvelden aan groen dak aangelegd. 
Niet veel, maar de subsidieregeling heeft 
met de bereikte verdubbeling van groen 
dakoppervlak een duidelijk effect gehad. 
Daarnaast is ook het aantal projecten 
met 76% toegenomen. Het feit dat er re-
latief veel projecten zijn met kleinere af-
metingen duidt erop dat ook particuliere 
huizenbezitters steeds vaker overgaan 
tot de aanleg van een groen dak.
De uitvoerder van dit onderzoek, De Dak-
dokters, wijst op het voordeel van deze 
vorm van stedelijk groen: dit groen claimt 
geen openbare ruimte en de gemeente is 
in dit geval geen geld kwijt voor onder-
houd. Daarnaast vormen groene daken de 
ideale natuurlijke spons om de Amster-
damse riolen te ontzien. Hiermee kan aan-
zienlijk bespaard worden op het vergroten 
van het rioolsysteem
Voor de stelling dat het nog wel een tandje 
harder mag en kan, wijst De Dakdokters 
op Europese steden als Kopenhagen, Ant-
werpen, Stuttgart en Berlijn. Deze hebben 
grote ambities op het gebied van groene 
daken en stellen groene daken in veel ge-
vallen verplicht bij de bouw of renovatie 
van vastgoed. 

Lucht in de crisis 
Ik lees de kerstrede van de Koningin nog eens na. Ze roept op 

om het verlangen naar vrede en welbehagen in te zetten voor een 

leven in harmonie met de medemens en de natuur, om zo gevoe-

lens van onvrede en onbehagen te overwinnen. Volgens de PVV 

is onze Koningin een GroenLinkser geworden. Deze duurzame 

boodschap zou niet in deze tijdsgeest passen. Ik zucht… en ver-

denk de criticasters ervan dat zij vinden dat de kerstboodschap 

vooral over welvaart had moeten gaan. Ik vind het juist een topre-

de. Juist dit kabinet worstelt met de opgave om met de schaarse 

middelen de juiste keuzes te maken. De lucht in de crisis is dat 

duurzaamheid hét antwoord is in zowel het fysieke als het sociale 

domein. Schaarste dwingt tot heroverwegen en zoeken naar 

duurzame oplossingen, gericht op het welbevinden en een recht-

vaardige samenleving. De stappen van dit kabinet in het afgelo-

pen jaar geven nog geheel geen vertrouwen in de biobased eco-
nomy die het duurzame antwoord moet geven. Het zijn schamele 

stapjes en verre van duurzaam. Hoewel ze bij verschillende mi-

nisteries best tevreden zijn over hun inzet. Zoals over de Green 
Deals, interventies voor het verminderen van fi les en de goede 

doorstroming op de A2. Minder fi lestress, meer veiligheid en min-

der luchtvervuiling. En als dit nu eens is toe te schrijven aan de 

crisis en het feit dat automobilisten eigen keuzes maken of ze al 

dan niet de fi le inrijden? Ik zie hier eerder een effect van de grote 

sprongen die met het Nieuwe Werken zijn gemaakt. De automo-

bilist kan zelf kiezen waar en wanneer te werken.

Top dat onze Koningin verder durft te gaan en burgers oproept 

om eigen duurzame initiatieven te nemen. “Zuinig gebruik van 

energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust ko-

pen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen 

beïnvloeden”. Kortom: wie de wereld wil veranderen moet nu 

eenmaal bij zichzelf beginnen. Om mij heen zie ik diverse duurza-

me initiatieven van mensen die het zat zijn afhankelijk te worden 

van een overheid of producenten/leveranciers die bepalend zijn 

voor hun energie-, water- en voedselvoorziening. Ik zie mensen 

uit de consumptiemaatschappij stappen en het geld dat ze daar-

mee besparen inzetten voor duurzame initiatieven. Met die be-

reidheid zelf aan zet te zijn verwacht ik een verantwoordelijke 

overheid die al deze hoopgevende aanzetten tot verandering uit 

de samenleving aanmoedigt, anticipeert en zelf ook initiatieven 

neemt. Met de oproep van de Koningin nog op mijn netvlies lees 

ik de reactie van een gedeputeerde uit Groningen die nieuwe 

windparken afwijst. Tjonge jonge, wat een ontzettend getrut. 

Alle ouwe koeien, zoals landschapsverpesting, weer uit de sloot. 

Windenergie moet echt sneller van de grond komen. En aange-

zien dit landelijk niet het geval is, pakt het ministerie haar rol en 

wijst nieuwe gebieden aan. Als we echt naar een biobased 
economy willen, waarin ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid 

neemt, dan zal dit soms boven je eigen verlangens getild moeten 

worden om zo in harmonie te leven met de medemens en de na-

tuur. Dank Koningin, voor deze prachtige kerstrede die ieder weer 

wakker schudt en ons kritisch maakt over onze eigen begeertes 

en verlangens.

Saskia Borgers
is gemeentesecretaris/
algemeen directeur van de 
Gemeente Haarlem en 
voormalig DG-Milieu bij 
het minsitere van VROM

en en waterbeheerGroe
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Staat Pollutec al in uw agenda? 

De 2011-editie van Pollutec Horizons, afgelopen december in Parijs, toonde aan dat de 
aandacht voor milieu en duurzame oplossingen – crisis of niet – onveranderd op de 
agenda staat van besluitvormers van bedrijven en organisaties. 

Het aantal bezoekers voor de internationale vakbeurs 

voor cleantech en innovatie – deze editie bijna 30.000 pro-

fessionals - betekende weliswaar een lichte teruggang, 

maar het werd ruimschoots goedgemaakt door een toe-

genomen bezoekerskwaliteit. Circa een derde van het 

aantal bezoekers bleek onderdeel uit te maken van de 

algemene directie of het managementteam; en voor nog 

eens een derde deel ging het om ingenieurs, technici, ar-

chitecten, geologen of stedelijke inrichters. De best verte-

genwoordigde sectoren waren milieu en eco-activiteiten, 

industrie, advies en engineering, de dienstensector  en 

administratie/lokale overheden. Ruim 95% van de onder-

vraagde bezoekers was tevreden over de beurs en het 

aanbod van de meer dan 1300 exposanten op de ruim 

42.000 m2 beursoppervlakte. Onder de exposanten ook 

nieuwkomers als China, Denemarken, Finland, Italië en 

Polen, vertegenwoordigd in collectieve landenpaviljoens.

Innovatief
Vernieuwende oplossingen werden gepresenteerd op 

het gebied van onder meer recycling van scheepsbrand-

stofresten, het testen van de binnenmilieukwaliteit, het 

aan de bron scheiden van verpakkingen, bodemreini-

ging en duurzame energiewinning. De vakbeurs fun-

geerde ook als springplank voor nieuwe onderwerpen 

als ‘ecological engineering en biodiversiteit’, satelliettoe-

passingen, en ‘de duurzame stad’. De beursruimte Eco-

logical Engineering en Biodiversiteit presenteerde op-

lossingen voor het behoud en optimaal gebruik van 

natuurlijke bronnen. De beursruimte voor ruimtevaart 

toonde de voordelen van satellieten voor onder meer 

milieubewaking. Net als deze ruimtes trokken ook de 

nieuwe expertiseruimtes voor integratie en maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen veel bezoekers. 

Pollutec 2012: 27-30 november 2012, Lyon

Terugkerend event op de beurs is ook de uitreiking van 

de EEP Awards door de Europese milieubladen. ‘Goud’ 

was er dit keer voor  een Finse vinding, de  

ZenRobotics Recycler, die robottechniek en kunstmati-

ge intelligentie inzet voor vergaande afvalscheiding.

Connecties
Zowel de vele conferenties van de Pollutec Horizons als 

de Cleantech- en Green Business- ontmoetingen werden 

goed bezocht. Bijna 200 deelnemers waren bij het Clean-
tech-evenement, waar 23 bedrijven uit verschillende 

 sectoren zich presenteerden tijdens ‘pitch sessies’.  De 

Green Business Meetings trokken 150 deelnemers uit 23 

landen (Europa, Afrika en Latijns Amerika), voornamelijk 

gericht op de behandeling van vervuiling en optimaal 

brongebruik. Hieruit vloeiden meer dan 500 afspraken 

voort die zullen worden begeleid door adviseurs van het 

Enterprise Europe Network. Ten slotte kende de beurs een 

sterke opkomst van offi  ciële internationale delegaties, 

met de aanwezigheid van gekwalifi ceerde vertegenwoor-

digers op zoek naar oplossingen voor concrete projecten. 

Bijvoorbeeld delegaties uit Vietnam, Guinea, Servië, Uru-

guay, Venezuela en Argentinië.

De volgende beurs, Pollutec 2012 (Pollutec en 

Pollutec Horizons wisselen elkaar af), vindt plaats van 

27 t/m 30 november 2012 in Lyon Eurexpo. 

www.pollutec.com

In Nederland wordt de Pollutec vertegenwoordigd door 
Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, pollutec@
promosalons.nl). Hier kunt u terecht met vragen over 
deelname, bezoek, inschrijfdossiers, uitnodigingen, reis- 
en verblijfmogelijkheden, marktinformatie, et cetera. 

(Advertorial)
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AFVAL VUILE ZEE IS SCHADEPOST
Wereldwijd bereikt - direct of indirect - jaarlijks naar 

schatting 6,4 miljoen ton afval in zee. Dit is niet alleen 

schadelijk voor het milieu maar treft ook de economie. 

Een recent onderzoek schat de schade voor zeegebonden activi-

teiten van 21 economieën in het Aziatisch-Pacifi sch gebied op 

meer dan 1.26 miljard dollar per jaar. 

De bijdrage van zee-gerelateerde economische activiteiten 

(scheepvaart, visserij en toerisme) aan het gezamenlijke BNP in 

de regio wordt geraamd op 3%. Aangenomen wordt dat 0,3% van 

deze bijdrage verloren gaat door schade als gevolg van afval in 

zee. Denk hierbij aan drijvend materiaal dat in scheepsschroeven 

komt, aan verstopte koelsystemen van scheepsmotoren, of aan 

vervuilde stranden die toeristen afschrikken. Het verlies aan eco-

systeemdiensten als gevolg van milieuschade is nog niet in de 

berekeningen opgenomen. 

Opruimen van een ton afval kost, volgens de studie, in deze regio 

zo’n 1500 dollar per ton. In de studie zijn ook enkele strategieën 

voor preventie verkend, waarbij de onderzoekers oproepen tot 

een mix van maatregelen, dus een bredere aanpak dan de weg 

van regulering die de overheden doorgaans graag kiezen.

Bron: McIlgor et al, in Ocean & Coastal Management. 54: 643-651. 

MVO REKENEN MET ECOSYSTEEMDIENSTEN

 

Europese bedrijven kunnen aan de slag met een nieuwe 

tool die laat zien hoe zij - door de ecosystemen waarvan 

ze afhankelijk zijn te beschermen - niet alleen ‘goed be-

zig zijn’, maar ook hun winsten kunnen verbeteren, risico’s kun-

nen verkleinen, en de waarde van hun producten of diensten 

kunnen vergroten. 

De ecosysteemdiensten waarvan zij profi teren zijn bijvoorbeeld 

hout, water en oogsten, maar bijvoorbeeld ook bescherming te-

gen overstroming. De Corporate Ecosystem Valuation (CEV) helpt 

bedrijven om alle inkomende en uitgaande stromen die een 

(positief of negatief) effect hebben op de natuurlijke hulpbronnen 

te vertalen in een score of zelfs geldwaarde. Het betreft zowel di-

recte effecten als de indirecte, zoals het gevolg van de uitstoot 

van broeikasgassen. Het laatste type effecten, in bredere zin voor 

de maatschappij, heeft doorgaans geen marktwaarde. In de CEV 

wordt daar ofwel alsnog een waarde aan toegekend, of wordt - 

als dat niet lukt - zo’n effect toch nog kwalitatief meegenomen in 

de analyse. 

De CEV-methode is uitgetest door veertien bedrijven in onder 

meer de mijnindustrie, bosbouw, energiesector, waterbranche, 

papierindustrie, chemie en olie- en gaswinning. 

Rapport op: www.wbcsd.org/work-program/ecosystems/cev.aspx 

WATERKWALITEIT TRICLOSAN ONDERSCHAT
Triclosan, de werkzame stof die zorgt voor een anti-

microbiële werking in onder meer zepen, huidcrèmes en 

tandpasta, is in een ander daglicht gezet door recent 

Duits onderzoek. Het stelt dat de risico’s zijn onderschat en dat 

waterorganismen frequent bloot staan aan zeer schadelijke con-

centraties van de stof. 

Zelfs de nieuwste RWZI’s weten triclosan niet effi ciënt te verwij-

deren uit het afvalwater. Er was al een toxisch effect bekend voor 

- in het bijzonder - algen, en de stof is teruggevonden in moeder-

melk en bloed bij de mens. Toch kreeg de stof in Europa geen pri-

oriteit omdat er te weinig monitoringgegevens waren om triclosan 

als prioritaire stof aan te merken voor de Kaderrichtlijn water. En, 

zo stellen de onderzoekers, de schadelijkheid is onderschat. Met 

hun herziene no-effect concentraties, op basis van zeer uitge-

breid literatuuronderzoek, beoordeelden ze triclosanconcentraties 

die ze maten op meer dan 800 plaatsen in het stroomgebied van 

de Elbe. De concentraties bleken op 75% van de locaties te hoog 

voor algen, waarmee daar hele aquatische ecosystemen gevaar 

lopen. In hun lijst stoffen met gevaarlijke overschrijdingen – ze na-

men nog 500 andere organische stoffen onder de loep - eindigde 

triclosan op nummer zes. De onderzoekers stellen dat de stof ge-

zien het wijdverbreide gebruik een kandidaat is om in routine-

metingen in de EU en in de lijst prioritaire stoffen van de kader-

richtlijn te worden opgenomen. 

Bron: Von der Ohe et al, in Environmental Science and Pollution 
Research. DOI: 10.1007/s11356-011-0580-7.

GELUID VERLIES VAN GEZONDE LEVENSJAREN
 In een nieuwe studie van de WHO is bewijs bijeenge-

bracht over de relatie tussen geluidshinder en gezond-

heidseffecten. Ook is - op basis van die relatie - een 

schatting gemaakt van de effecten. De focus lag op hart- en vaat-

ziekten, optredende cognitieve gebreken, slaapverstoring, oor-

suizen en ervaren hinder. In deze studie komt men tot de schat-

ting dat geluidshinder in West-Europa de bevolking tot zo’n 1.6 

miljoen gezonde levensjaren per jaar kost. 

Rapport downloaden op: http://tinyurl.com/healthy-life-years-lost 

KLIMAAT KRIMPENDE GLETSJERS

 

De gletsjers in de Franse Alpen slinken snel. Op een 

congres van de Amerikaanse wetenschappelijke organi-

satie American Geophysical Union (AGU) presenteerden 

Franse onderzoekers hun conclusies uit de bestudering van kaar-

tenarchieven, satellietbeelden en luchtfoto’s. Eind zestiger, begin 

zeventiger jaren bedekten de gletsjers in het gebied nog een op-

pervlak van 375 vierkante kilometer. In 1985 was dat al teruggelo-

pen tot 340 vierkante kilometer en inmiddels beslaat het totale 

oppervlak nog maar rond de 270 vierkante kilometer. 

GRONDSTOFFEN AANKOMENDE SCHAARSTE
 Bestuurders van wereldwijd opererende productiebedrij-

ven voorzien dat grondstoffen duurder en moeilijker ver-

krijgbaar worden. Vooral door politieke barrières die 

 worden opgeworpen. Aldus onderzoek van PWC, gerapporteerd 

in: Minerals and metals scarcity in manufacturing: the ticking 
timebomb. Eind 2011 ontving Jaime de Bourbon Parme, als 

Speciale Gezant voor grondstoffen van het ministerie van Buiten-

landse Zaken, het eerste exemplaar. Het rapport is te downloaden 

op: http://tinyurl.com/schaarste. 
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GENOT VERSUS
GEZONDHEID
Na jaren van uitstel lijkt het erop dat Nederland de EU-normen voor fi jnstof en stik-
stof-oxiden gaat halen. Minister Schultz neemt alvast een voorschot door ‘de auto-
mobilist zijn feestje’ te gunnen. De maximumsnelheid gaat vrijwel overal omhoog. 
Een tricky aangelegenheid, meent zelfs de autobranche-organisatie BOVAG.

RENÉ DIDDE

Wat een saaie opdracht heeft u meege-

kregen”, zegt de voorlichter van bureau 

Goudappel Coff eng als hem enkele 

vragen worden voorgelegd over de 

commotie die in december ontstond rond de voorge-

stelde snelheidsverhoging. Het gerenommeerde ad-

viesbureau op gebied van verkeer en vervoer had na-

melijk al direct na verschijnen van het regeerakkoord 

in 2010 op eigen initiatief onderzoek verricht naar het 

voornemen om de maximumsnelheid te verhogen tot 

130 kilometer per uur. Niet in opdracht van overheid, 

Veilig Verkeer Nederland, BOVAG, RAI of Milieudefen-

sie, maar ‘uit maatschappelijke betrokkenheid’ reken-

de Goudappel Coff eng enkele scenario’s door. De re-

sultaten logen er niet om. Meer mensen zullen in de 

auto stappen en de hogere snelheden leiden tot meer 

brandstofverbruik, meer CO2-emissies, meer uitstoot 

van schadelijke stoff en, meer lawaai, meer snelheids-

verschillen tussen automobilisten en meer ongeluk-

ken. Door dat laatste ontstaat ook een grotere onbe-

trouwbaarheid over de aankomsttijd en daarmee dus 

onzekerheid over de tijdwinst, die met name op de lan-

gere tracés evident lijkt.

In 2011 werd op acht trajecten een proef gestart met 

130 kilometer per uur. Op onder meer de Afsluitdijk en 

op een stuk van de A2 tussen Utrecht en Den Bosch 

mogen automobilisten voortaan het gaspedaal dieper 

indrukken. In het najaar reageert het kabinet met ‘we 

halen de normen, want de auto´s worden steeds scho-

ner en stiller’, aldus Minister Schultz die aankondigt dat 

op een stuk of dertig trajecten op de Nederlandse snel-

wegen 130 km/uur mag worden gereden. Achteloos 

voegt ze eraan toe dat op veel plaatsen de honderd 

kilometer-grens wordt opgetrokken tot 120 en dat op  

de vier tracés rond grote steden (Amsterdam, Rotter-

dam, Utrecht) en bij Voorburg/Den Haag de snelheid 

wat haar betreft naar honderd kilometer per uur mag 

als dat haalbaar is. ‘Fijnstof is alleen nog een probleem 

Naar 130 km/uur is tricky, zegt zelfs de  BOVAG
D
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bij de A20/Rotterdam’, zegt ze, ‘dus dat gaan we nader 

onderzoeken.’

Respijt
Nederland kreeg zes jaar uitstel voor het halen van de 

Europese norm voor fi jnstof. Toenmalig staatssecreta-

ris Pieter van Geel liep zich het vuur uit de sloff en om 

al te rigide handhaven van de Brusselse regelgeving te 

bezweren. Menig (woning)bouwproject in de buurt 

van snelwegen werd (tijdelijk) stilgelegd. Zelfs het 

nieuwe voetbalstadion van ADO Den Haag, in de oksel 



11JANUARI/FEBRUARI 2012 | NR 1/2 | MILIEUMAGAZINE

LUCHT 

van het drukke Prins Clausplein (A4-A12) liep vertra-

ging op door de luchtverontreiniging. In juni 2011 – 

drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn - was 

het afgelopen met de coulantheid uit Brussel en moest 

de jaargemiddelde concentratie fi jnstof onder de 

grenswaarde van 50 microgram per kubieke meter 

lucht liggen en mocht het aantal dagen dat deze piek-

concentraties wordt overschreden niet meer dan vijf-

endertig bedragen. Op 1 januari 2015 – eveneens het 

uiterste uitstel - moet Nederland ook de NO2-normen 

halen. Het is dan ook uiterst tricky om brutaal een 

voorschot te nemen op het bereiken van normen die 

Nederland ternauwernood haalt, aldus het opmerkelij-

ke standpunt van BOVAG. “Verhoging van de maxi-

mumsnelheid klinkt leuk, maar we komen van een 

koude kermis thuis als we straks toch forse boetes 

moeten betalen, ingrepen moeten doen in het wagen-

park of te maken krijgen met nog meer milieuzones”, 

zegt woordvoerder Paul de Waal van de lobby-organi-

satie van de autobranche. “De luchtverontreinigings-

normen zijn voor ons een heel zwaar punt, met name 

in het stedelijk gebied. We moeten eerst zeker weten 

dat we die normen niet gaan overschrijden, anders 

hoeft die snelheidsverhoging voor ons niet.” Ook de 

ANWB is vanwege milieu en veiligheid uiterst terug-

houdend over de snelheidsverhoging. “Voor ons had 

het niet gehoeven”, klinkt het bij deze wielrijdersbond. 

Anders dan over de luchtverontreiniging maakt 

BOVAG zich weinig zorgen over de extra uitstoot van 

CO2 als gevolg van de hogere snelheden en bijbeho-

rend hoger brandstofverbruik. “We voldoen mede door 

de fi scale maatregelen voor schone en zuinige auto’s 

als enige land in Europa nu al aan de klimaatdoelstel-

lingen voor 2015”, aldus De Waal. Hetzelfde geldt voor 

de veiligheid. “Op Malta na – waar je sowieso niet har-

der kunt dan zestig kilometer per uur – is Nederland 

met acht miljoen auto’s het meest verkeersveilige land 

van Europa.”

Op het randje 
Over het al dan niet halen van de normen voor lucht-

verontreiniging bestaat allerminst duidelijkheid. Uit de 

Monitor Luchtkwaliteit 2011 blijkt dat de concentraties 

NO2 en fi jnstof (PM10) dalen, maar de concentraties 

liggen net tegen de grenswaarden aan. “Tegenvallers 

kunnen ertoe leiden dat het aantal overschrijdingen 

snel toeneemt en de geplande maatregelen door Rijk, 

provincies en gemeenten sneller moeten worden uit-

gevoerd”, waarschuwt het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL). 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu denkt dat 

Nederland onder de normen zal uitkomen. Organisa-

ties als Natuur & Milieu wijzen er daarentegen op dat 

het landelijk meetnet luchtverontreiniging al in 2011 

toonde dat zestig procent van de meetstations langs 

wegen meer dan 35 dagen per jaar de daggemiddelde 

norm voor fi jnstof overschrijden. 

Luchtverontreiniging- en gezondheidsdeskundige Bert 

Brunekreef van de Universiteit van Utrecht noemt de 

voorstellen voor de snelheidsverhoging een ‘treurig 

verhaal’. “Het is niets minder dan het opvullen van de 

normen die nu waarschijnlijk net worden gehaald”, 

zegt hij. Voor fi jnstof langs de meeste 130 km/uur-tra-

jecten voorziet hij weinig problemen, voor de voorma-

lige 100 en vooral 80 km/uur-trajecten des te meer. 

“Juist in de Randstedelijke agglomeratie is het pro-

bleem van fi jnstof en stikstofoxiden venijniger doordat 

veel mensen in de buurt van snelwegen wonen. Daar-

bij moet worden aangetekend dat het huidige EU-nor-

menstelsel een compromis is, waardoor de gezond-

heidsschade door verkeersemissies op drukke plekken 

wordt onderschat”, concludeert Brunekreef op grond 

van eigen analyse van tal van onderzoeken. 

Verhoging van de snelheid op de 80 km/uur-zones tot 

100km/uur is een riskante aangelegenheid, vindt ook 

milieu-organisatie Natuur & Milieu. Het is balanceren 

op de grens van wat mogelijk is, met als doel een winst 
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van niks, zegt verkeersspecialist Maarten van Biezen. 

“De tijdwinst is miniem, zeker als je in ogenschouw 

neemt dat veruit de meeste autoritten korter zijn dan 

veertig kilometer”, aldus Van Biezen.  

Als Nederland de normen na juni overschrijdt, kan de 

Europese Commissie een zogenaamde inbreukproce-

dure starten. “Dat kan uitmonden in een dwangsom 

en/of een forfaitaire boete van tientallen miljoenen eu-

ro’s.” De Europese rechter kan met zijn hand over het 

hart strijken als een land een ‘maximale inspanning’ 

heeft geleverd om de norm te halen. “Maar ja, als je als 

Nederland zojuist de snelheid hebt verhoogd naar 130 

kilometer per uur, dan pleit dat niet bepaald in je voor-

deel”, denkt Van Biezen.

Lastig terugkrabbelen
Afgezien van de boetes, die moeten worden opge-

bracht door de belastingbetaler en de automobilist, is 

er nog een ander lastig punt. Hoe gaat de regering het 

aanpakken om de maximumsnelheid weer terug te 

schroeven in geval van boetes of aangetoonde gezond-

heidsschade? Het is leuk, zo’n feestje waarbij de auto-

mobilist zijn ‘ultieme beleving van vrijheid’ krijgt aan-

geboden, maar wat als de automobilist op straff e van 

internationale afspraken weer aan banden moet wor-

den gelegd?

“Dat is een hachelijke zaak”, meent emeritus-hoogle-

raar psychologie Charles Vlek van de Rijksuniversiteit 

Groningen. “De populistische fl inkheid van minister 

Schultz lijkt een kwestie van macht en gevoel tegen-

over feiten en argumenten”, zegt hij. “Met dit beleid 

wordt het paard weer achter de wagen gespannen. 

Deze kortzichtige ommekeer staat haaks op de gestage 

verbetering in gezondheid, veiligheid en milieukwali-

teit sinds het Tweede Structuurschema Verkeer en Ver-

voer omstreeks 1990”, zegt Vlek.

Dat beleid is nota bene in gang gezet door VVD-minis-

ters als Kroes, Nijpels en Kortals Altes, vult Martin 

Kroon aan. De oud-ambtenaar van het ministerie van 

VROM was onder meer verantwoordelijk voor de intro-

ductie van het Nieuwe Rijden en is thans verkeersadvi-

seur. “Terugdraaien van de snelheidsverhoging is heel 

lastig te communiceren want de automobilist snapt er 

niets meer van. Toch zal het moeten en ook de boetes 

zullen moeten worden betaald. En dat alles om het tra-

ject Amsterdam – Leeuwarden in 95 minuten in plaats 

van 100 minuten af te leggen en daarvoor wel twee liter 

meer benzine te verbruiken.” Hij wijst er ook op dat 132 

miljoen euro moet worden uitgetrokken voor veilig-

heidsmaatregelen, langere in- en uitvoegstroken en 

extra geluidschermen.

Bij Goudappel Coff eng laten de verkeersadviseurs het 

politieke gekrakeel voor wat het is. “Weet u dat er heel 

interessante experimenten gaande zijn om de automobi-

list in de richting van duurzaamheid in het vervoer te 

bewegen?”, zegt woordvoerder Gerard van Heusden. “In 

het project ‘Spitsvrij Utrecht’ worden automobilisten be-

taald om de spits te mijden door bijvoorbeeld het 

checken van e-mails alvast thuis te doen en dan wat later 

naar het werk te gaan, of de trein te nemen. Dergelijke 

experimenten gaan door en het leuke is dat een verho-

ging van de maximumsnelheid tot 130 km/uur of tot 100 

of 120 op de ring rond Utrecht daar helemaal geen in-

vloed op heeft. Als je in de fi le staat, maakt het niets uit 

of je daar ter plaatse eigenlijk 130 km/uur mag rijden. 

Het gaat erom mensen uit hun gewoontepatroon te 

halen.”

D
RE

A
M

ST
IM

E



COLUMN

13JANUARI/FEBRUARI 2012 | NR 1/2 | MILIEUMAGAZINE

Ken je dat beeld nog: Jan Kees de Jager die over ‘onze’ 
eerste lening aan Griekenland vertelt? “Het is veel geld, 
en ze betalen ook nog een hoge rente.” Kortom: het was 
gewoon een goede deal. Waar herkende ik dat beeld 
van? Oh ja, van de redding van ABN AMRO: Wouter Bos 
bracht dat als het voordeeltje van de dag: we hebben 
voor 16,8 miljard een bank gekocht die we straks ge-
woon weer naar de beurs gaan brengen. Suggesties dat 
het dan 24 miljard waard zou zijn, gingen direct rond. 
Reddingsoperaties waar de redding een buitenkans leek.
Zo ook in de eerste jaren van de crisis. Het eerste jaar 
riep Balkenende nog dat de crisis een Amerikaans pro-
bleem was en dat dat aan de sterke Nederlandse econo-
mie voorbij zou gaan. Het tweede jaar was de bood-
schap dat het wel crisis was, maar dat niemand er in 
koopkracht op achteruit zou gaan. De pensioenen gaan 
nu daadwerkelijk gekort worden, maar als we Henk 
Kamp geloven, dan is het gemiddelde van 2% op het 
pensioen maar 0,7% minder inkomen en als je de belas-
ting eraf haalt, misschien nog maar 0,3%. 
Dat klinkt als ... goed nieuws.
Het lijkt wel of we in Nederland verslaafd zijn aan het 
goede nieuws, maar wie eigenlijk? Publiek of politiek? 
De markten reageren maar heel kort op nieuwe maatre-
gelen: de rentepercentages dalen een paar dagen, de 
koersen stijgen even. En hoe kan het ook anders: men-
sen zijn niet gek. Klein goed nieuws helpt maar kort. On-
dertussen beseffen we natuurlijk allemaal dat we niet in 
een opgaande lijn zitten. 
Geen reden om te sippen, maar om er tegen aan te gaan. 
De vraag is: hoe krijgen we het schip vlot. Door te den-
ken dat het allemaal meevalt? Dat heeft voor de 
Costa Concordia niet mogen baten. Stilliggend op de rot-
sen tegen de opvarenden en de kustwacht zeggen dat er 
een stroomstoring is. Dat is niet goed gevallen. De enige 
publieke held is de man van de kustwacht geworden die 
woedend de kapitein op z’n verantwoordelijkheid wijst. 
Op welke rots moeten wij schipbreuk lijden voor we ac-
cepteren dat we er best een tandje bij mogen zetten? 
Omstandigheden vragen van ons dat we focus aanbren-
gen, omdat de luie keuze van ‘ik doe lekker wat ik leuk 
vind’ het schip niet vlot trekt. Dat kunnen we gerust met 
optimisme doen, maar dan wel vanuit ambitie. Problemen 
worden niet kleiner door ze kleiner te presenteren. Er is 
werk aan de winkel op de twee belangrijkste omgevings-
factoren van onze samenleving: economie en klimaat.

Wie durft eerlijk te zijn 
over het slechte nieuws?

Huibrecht Bos 

ondernemer

MoveNext - Latus

Klimaat? We zouden het bijna vergeten: er was iets 
met het klimaat. We noemden het voorzichtig een 
 klimaatcrisis tot de economische groei stilviel. Dat de 
CO2-uitstoot nu niet vanzelf meer groeit, is net zo min 
goed nieuws als dat er minder fi les zijn: het is niet het 
gevolg van meer aanpassing, maar van minder activi-
teiten. Gelukkig is er op de combinatie van klimaat en 
economie nu wel een titel waarmee ambitie weer een 
plek kan krijgen: de Green Deal. De ambitie van de 
Green Deal is niet groot genoeg, maar dat krijg je als 
we de problemen steeds klein maken. De richting van 
de Green Deal deugt in ieder geval: bottom up-initia-
tieven kunnen ondersteund worden. En op dat vlak is 
er goed nieuws genoeg. Er zijn zoveel initiatieven die 
leiden tot een duurzaam gebruik van grondstoffen, 
mobiliteit, energiebesparing. Het zijn oplossingen 
voor de mensen die het probleem zien. Mensen die 
betrokken zijn bij leefomgeving en de toekomst. En 
het duurt niet meer lang voor duurzame keuzes niet 
meer zo hoeven te heten, omdat ze economisch én 
ecologisch het beste zijn.

Mensen zijn niet zo van verandering. Als het even kan, 
doen we wat we deden. En je weet wat ze daar van zeg-
gen: als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Ik 
zou bijna zeggen dat het goed nieuws is dat het steeds 
moeilijker zal zijn om de grote vraagstukken te verstop-
pen of voor ons uit te schuiven. Ik geloof nog steeds in 
de combinatie van welvaart en duurzaamheid. Het vraagt 
dat we nu meer willen oplossen dan onze economische 
vragen. Nederland heeft alle ervaring met de problemen 
van grote welvaart én met duurzame oplossingen: 
we kennen schaarste aan grondstoffen en energie, pro-
blemen met mobiliteit en ruimte, fi nanciering van ontwik-
keling of consumptie. Als kenniseconomie kunnen we 
handelen in innovatie. Produceren is niet meer onze 
kernkwaliteit. Ontwikkelen wel. Niets mooier dan ontwik-
kelen als er een verandering komt. Dit is ons moment, 
hier komt onze uitdaging. Niet omdat we denken dat er 
een stroomstoring komt, maar omdat het schip anders 
op de klippen loopt.
De omstandigheden vragen om een verandering. Ik heb 
het volste vertrouwen in de toekomst, niet omdat de om-
standigheden nu zo goed zijn, maar omdat we proble-
men kunnen oplossen. Laten we de oplossingen groter 
maken, in plaats van de problemen kleiner praten.
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GELUIDBELEID 
KRIJGT SWUNG
Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid, kortweg Swung, is de noemer 
voor ingrijpende wijziging van de Wet geluidhinder. De nieuwe geluidregels voor snel- en 
spoorwegen moeten een beter wapen zijn tegen de onbeheerste groei van verkeersla-
waai. Maar er is kritiek betreffende het ambitieniveau en de duidelijkheid voor de burger. 

PIETER VAN DEN BRAND

Voor de duidelijkheid: de nieuwe geluidre-

gelgeving komt niet uit de koker van Rutte 

en consorten. Het politieke gesternte waar-

onder Swung tot stand is gekomen ademt 

bepaald niet de ambitie uit om de groeiende geluid-

deken over ons land aan te pakken. Kabinet-Rutte trekt 

méér geld uit voor asfalt en minder geld voor inpas-

singsmaatregelen. Bovendien gaat de maximumsnel-

heid omhoog en krijgen burgers nauwelijks nog juridi-

sche mogelijkheden aangereikt om tegen al die 

plannen in beroep te gaan. De gang naar Swung werd 

tien jaar terug reeds ingezet door het laatste kabinet-

Kok. Ondanks zijn doorwrochte technisch-weten-

schappelijke basis bleek de Wet geluidhinder (Wgh) 

onmachtig om iets te doen tegen de wilde toename 

van het geluid rond snelwegen en spoorlijnen. Er was 

geen wettelijke dwang voor beheerders om maatrege-

len te treff en bij bestaande stukken spoor- en snelweg, 

ook al was daar het aantal decibellen toegenomen. 

Burgers die onder de groeiende geluidhinder leden, 

ontbeerden daardoor juridische middelen. Een span-

Regelgeving oogt transparant maar blijft complex

ningsveld dat steeds groter werd, alsmede de roep 

richting politiek om actie te ondernemen.

“De echte en de juridische werkelijkheid liepen steeds 

verder uit elkaar”, verklaren milieuadviseur Frank 

Elbers van dBvision en Willem-Jan Langenbach van 

De Vries Juristen de gang naar Swung. Deze twee be-

drijven zitten achter de website swungspecialisten.nl. 

Niet alleen de overheden in het land, ook de beleids-

makers zelf in Den Haag doen regelmatig een beroep 

op de kennis van het duo bedrijven. “Milieuregels zijn 

complex, geluidregels nog een tikje complexer. Daar 

zijn specialisten voor nodig”, zegt Elbers.

Ook de nieuwe Swung-regels (eigenlijk gaat het om 

een aanpassing van de Wet milieubeheer) zijn nog re-

delijk abstract. De behandeling van de wet in de Twee-

de Kamer dreigde om die reden te stagneren. ‘Veel 

technische regels, maar geen lange-termijnkoers naar 

minder geluidsoverlast’, twitterde PvdA-kamerlid 

Samsom tijdens de kamerdebat juni vorig jaar ontevre-

den. Het CDA wilde de behandeling zelfs opschorten. 

Om de systematiek van Swung veel concreter te ma-

ken, werkte dBvision in opdracht van het ministerie 

van IenM mee aan een brochure met praktijkvoorbeel-

den. “Hierin worden enkele woningen door de jaren 

gevolgd. Dit boekje bracht weer vaart in het behande-

lingsproces”, blikt Elbers terug. Uiteindelijk werd het 

wetsvoorstel unaniem aangenomen door de Tweede-

Kamer. De wet, die in april van kracht wordt, passeerde 

ook vlekkeloos de Eerste Kamer. D
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Om de industrie tot milieumaatregelen te dwingen, 
 leggen we de best beschikbare technieken op. 
Voor de overheid zelf, als beheerder van wegen, blijkt 
dat opeens niet meer te gelden



15JANUARI/FEBRUARI 2012 | NR 1/2 | MILIEUMAGAZINE

GELUID

Geluidplafonds
Kern van Swung vormen de geluidproductieplafonds 

(GPP’s). Voor zo’n 6000 kilometer aan verkeersinfra-

structuur worden twee registers aangelegd (weg en 

spoor). Aan weerszijden van snel- en spoorwegen wor-

den op vijftig meter afstand telkens om de honderd 

meter, dus in totaal op ruim 120 duizend punten, maxi-

male waarden voor de uitstoot van geluid bepaald. Dat 

lijkt op een monnikenklus, maar hiervoor geldt voor 

wegen het geluidniveau uit 2008 en voor spoorwegen 

het gemiddelde geluidniveau uit 2006, 2007 en 2008, 

plus 1,5 dB aan werkruimte. “Zonder deze extra ruimte 

zou Swung meteen vastlopen”, zegt Elbers. “Beheerders 

zouden direct maatregelen moeten treff en.” Wel moe-

ten Rijkswaterstaat en Prorail voor al die stukken snel-

weg en spoor jaarlijks de actuele geluidproductie 

berekenen. Dreigt een overschrijding van de plafond-

waarden, dan komt het normenkader (Lden) uit de 

Wet geluidhinder in actie. “De beheerder is dan ver-

plicht om de noodzakelijke maatregelen te treff en om 

de geluidemissies verder onder het plafond terug te 

brengen. De geluidproductieplafonds zijn daarmee 

een soort milieuvergunning.” De extra ruimte van 1,5 

dB staat volgens deskundigen overigens gelijk aan een 

verkeerstoename van veertig procent.

Met de geluidplafonds biedt de nieuwe wet een nieuw 

systeem om de geluidsbelastingen van geluidsgevoeli-

ge objecten te bewaken; dat varieert van woningen, 

zorginstelingen en kinderdagverblijven tot - voortaan 

ook - ligplaatsen voor woonboten. Naast deze nale-

vings-systematiek die continu geldt - dus voortaan ook 

buiten wijzigingen aan de spoor- en snelweginfrastruc-

tuur - worden nog twee doelen bereikt: het geluid van 

spoor- en wegverkeer kan niet meer onbeperkt groeien 

en te hoge geluidniveaus worden teruggeschroefd door 

het toepassen van stille technieken (denk aan dubbel-

laags ZOAB en raildempers). De Swung-systematiek is 

dynamisch: als de geluidproductie op de referentie-

punten afneemt, doordat er voldoende geluidbeper-

kende maatregelen zijn getroff en, kan men het geluid-

plafond verlagen. Gemeenten die bijvoorbeeld in de 

buurt van snelwegen en spoorlijnen willen bouwen, 

kunnen een plafondverlaging aanvragen. Zij draaien 

dan echter wel zelf op voor de saneringsmaatregelen, 

niet de beheerder.

Swung komt het huidige kabinet trouwens toch wel 

van pas. De nieuwe regels bieden minister Schultz 

(IenM) de mogelijkheid zonder langdurige procedures 

en onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast haar 

plannen te realiseren om op een aantal snelwegtrajec-

N
SG

Wonen met uitzicht op de spoorlijn Deventer-Enschede. De galerij is afgeschermd met een voorzetgevel. 

Pluspunt is dat Swung het probleem bij 
de bron legt en niet bij de ontvanger, 
zoals de Wet geluidhinder doet
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ten de maximumsnelheid te verhogen. De plafondsys-

tematiek maakt dat alles overbodig, zolang de iets ho-

gere geluidemissies maar binnen de plafondwaarden 

blijven. De hogere snelheid kan bijvoorbeeld ten koste 

gaan van (een deel van) de extra werkruimte van 1,5 

dB. Met de verhoging van 120 naar 130 km/uur is circa 

0,5 dB gemoeid, met die van 80 naar 100 km/uur circa 

1 dB. Feit is wel dat Schultz de werkruimte dus eerder 

aansnijdt. In de praktijk betekent dit dat het treff en van 

geluidmaatregelen eerder zal moeten worden overwo-

gen dan zonder snelheidsverhoging, om zo aan het ge-

luidplafond te blijven voldoen.

Probleem
Swung lijkt een passende oplossing om het geluidbe-

leid een impuls te geven. “Het systeem is helder. Mid-

dels plafonds grenzen aan de geluidsbelasting stellen 

is logisch. Dat juichen we toe”, zegt directeur Erik 

Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder 

(NSG), tevens manager/consultant bij milieuadviesbu-

reau Schoonderbeek en Partners. “Pluspunt is dat 

Swung het probleem bij de bron legt en niet bij de ont-

vanger, zoals de Wet geluidhinder doet. Het probleem 

is echter dat de Wgh met zijn grenswaarden nog steeds 

van kracht is. Het matchen van die twee kan tot allerlei 

confl icten leiden. Voor de burger wordt het er in elk 

geval niet helderder op.”

Het ambitieniveau van de nieuwe wet is daarnaast be-

droevend laag, vindt Roelofsen. “Om de industrie in 

ons land tot milieumaatregelen te dwingen, leggen we 

de best beschikbare technieken op. Voor de overheid 

zelf, als beheerder van wegen, blijkt dat opeens niet 

meer te gelden. Dubbellaags ZOAB is de stand der 

techniek en levert een aanzienlijke geluidsreductie op, 

maar stil asfalt wordt niet automatisch aangelegd.” 

Wellicht omdat dit type asfalt, voert hij als reden aan, 

anderhalf keer duurder is dan enkellaags ZOAB en ook 

minder slijtvast is, dus minder lang meegaat. “De be-

langen van de wegbeheerder wegen blijkbaar zwaarder 

dan die van omwonenden.” De wetgever had pas echt 

lef gehad, stelt de NSG-directeur, als er een werkruimte 

van 0,5 dB was vastgesteld. “Dan zouden er pas prik-

kels worden uitgedeeld om Nederland stiller te ma-

ken.”

Stap vooruit
Toch is Swung in de Tweede Kamer met algemene 

stemmen aangenomen. SP-parlementariër Paulus 

Jansen heeft daar wel een verklaring voor. “Dat geeft 

aan dat het parlement, inclusief de oppositie, van me-

ning is dat de wet per saldo een goede stap vooruit is.” 

Maar we moeten wel realistisch blijven, vindt de SP-

milieuwoordvoerder die goed in het geluidbeleid is in-

gevoerd. “Als het zou lukken de overschrijdingen van 

de geluidplafonds binnen tien jaar weg te werken, zou 

dat een topprestatie zijn. Het beschikbare sanerings-

budget is immers in de verste verte niet toereikend om 

alle knelpunten uit de weg te ruimen. Dan heb ik het 

nog niet over de noodzakelijke investeringen om de 

verkeersgroei en de verhoging van de maximumsnel-

heid te compenseren.” Volgens staatssecretaris Atsma 

is het beschikbare budget daarentegen voldoende en 

een kamermeerderheid – de coalitiepartijen – is dat 

met hem eens.

Ook Jansen zet vraagtekens bij de ambitie van Swung. 

“De geluidplafonds zijn gebaseerd op een te groot per-

centage ernstig gehinderden. Ook de bescherming van 

stille gebieden wordt niet bevorderd. Binnen Swung is 

het mogelijk dat ons land straks bedekt wordt onder 

één grote grijze geluiddeken, op een niveau net onder 

het wettelijk maximum.” Volgens Jansen gaan partijen 

die belang hebben bij de aanleg van infrastructuur 

nogal creatief om met het berekenen van de geluidsbe-

lasting. “Op een studiedag van de NSG constateerde ik 

dat bij drie van de gepresenteerde projecten de uitein-

delijk gemeten waarden zo’n 2 dB hoger waren dan de 

vooraf berekende.”

Geluidspecialist Frank Elbers van dBvision is het niet 

met de SP-politicus eens. “Ik herken het getal van 2 dB 

niet in andere monitoringsrapporten, zoals die van het 

RIVM. Bovendien is in Swung opgenomen dat met 

daadwerkelijke geluidmetingen beoordeeld zal wor-

den of de rekenmodellen nog valide zijn. Over het am-

bitieniveau kun je twisten. Swung zoekt het evenwicht 

tussen milieu en economie. Dat is een politieke belan-

genafweging geweest.”

Voor het saneren van de geluidsbelasting van snel- en 

spoorwegverkeer is één miljard euro beschikbaar. Dat 

dit budget ontoereikend zou zijn, wat Paulus Jansen 

beweert, bestrijdt Elbers eveneens. dBvision heeft daar 

in opdracht van IenM onderzoek naar gedaan. “De 

middelen zijn voldoende. Ook is alles in de gestelde 

termijn van tien jaar te behappen. De beheerders staan 

in de startblokken. Ook de markt is er klaar voor.” Dat 

laatste kunnen de Swungspecialisten vanuit hun eigen 

praktijk beamen. “De interesse in cursussen en in-
company trainingen is groot. Dat begint fl ink te lopen”, 

zegt Langenbach. “Swung zet druk op de ketel. Ge-

meenten met woningbouwplannen moeten alert zijn. 

Ze zullen de registers moeten raadplegen en vinger 

aan de pols houden.”

Op punten aan weerszijden van snel- en spoorwegen worden maxi-
male waarden voor de uitstoot vastgelegd.
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De wetgever had pas echt lef gehad 
als er een werkruimte van 0,5 dB was 
vastgesteld. Dan zouden er pas prik-
kels worden uitgedeeld om Nederland 
stiller te maken.
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STOFZUIGEN MET 
DE GELUIDWAL
Alweer bijna een jaar is Ad van Wijk hoogleraar Future Energy Systems. We kennen hem 
nog van Econcern, waarmee hij duurzame energievoorzieningen over hoge drempels 
hielp. Als altijd wil Van Wijk zijn duurzame stempel op de omgeving zetten. Met een 
 bijzondere geluidwal bijvoorbeeld, een vinding van zijn TU-Delft.

JOS VAN DER SCHOT

In zijn intreerede schetste Van Wijk  het nieuwe aanzien 

van zijn TU-Delft, waar iedere op de TU ontwikkelde 

technologie een plaats krijgt. De zuidzijde krijgt een 

supermoderne windmolen – de harp –, een garage an-

nex energiecentrale en een geluidwal, waarin zonnepane-

len, kleine windmolens, ledverlichting, een fi jnstofafvan-

ger en een people mover zijn geïntegreerd. Zo ontstaat een 

energie-, geluid- en stofscherm in één. 

Het systeem voor de elektrostatische verwijdering van fi jn-

stof is een TU-vinding. De natuurkracht waarop ze is geba-

seerd, openbaarde zich aan Bob Ursem tijdens een wan-

deling in de duinen van Oostvoorne. De wetenschappelijk 

directeur van de botanische tuin van de TU zag dat bewe-

gende zand- en zoutdeeltjes omhoog gingen en op een 

bepaalde hoogte bleven hangen. Ursem vroeg zich af hoe 

deze beweging tegen de zwaartekracht in kan gaan: “Ik 

kwam erachter dat deeltjes op drift negatieve lading op-

bouwen en zo worden afgestoten door de negatieve aarde. 

Ik experimenteerde in het lab met het ‘ompolen’ van stof-

deeltjes, zodat ze door de aarde zouden worden aange-

trokken. Daar kon ik de deeltjes laten dansen en heel 

 precies sturen.” Daarmee was het principe van de elektro-

statische stofvanger een feit, een vinding goed voor de 

Innovation Award van Inter Traffi  c.

Praktijk
De volgende stap – opschaling naar praktijktoepassing – 

was Ursem een maatje te groot. Collega’s op de TU en 

praktijkmensen van BAM-Infratechniek ontwikkelden 

Ook tegen de fi jnste en schadelijkste deeltjes  

 samen met hem een systeem van actieve rekken die stof-

deeltjes een positieve lading geven en passieve delen die, 

geaard, een negatieve lading hebben. De stofdeeltjes be-

wegen automatisch van plus naar min en slaan neer op de 

passieve rekken. Irene Bruines, projectleider bij BAM, is 

enthousiast: “Het mooie van dit systeem is dat we ook het 

fi jnste en meest schadelijke stof uit de lucht halen, terwijl 

roetfi lters vooral de grotere stofdeeltjes vangen.” De eerste 

praktijktest in 2009 in de Th omassentunnel in de A15 was 

succesvol. De reductie van fi jnstof in de tunnel bedroeg 

15%, voorwaar een goed resultaat.

Voor BAM, exclusieve licentiehouder voor toepassing in 

onder andere het wegverkeer, lonkte een schone toekomst. 

In 2010 wees Rijkswaterstaat tot veler teleurstelling groot-

schalige toepassing in tunnels af. ‘We voldoen aan alle 

normen’, was de redenering. Desondanks werkt BAM aan 

tal van toepassingen. Bruines: “We hebben een proef uit-

gevoerd langs de A9 bij Amstelveen om het systeem in de 

buitenlucht te beproeven en maken deel uit van een test 

bij de Amsterdamse ringweg A10, waar ook andere stoff en 

dan fi jnstof uit de lucht gehaald worden. Verder werken we 

samen met Ziut aan de verwerking van het systeem in 

lichtmasten.” Ziut levert duurzame lichtoplossingen, vaak 

met ledverlichting, voor de openbare ruimte. Wat Bruines 

betreft een ideale oplossing voor het fi jnstofprobleem in 

binnensteden, waar de fi jnstofnormen moeilijk te halen 

zijn. “Door ons elektrostatische systeem te integreren in 

lichtmasten kunnen we zonder verstoring van de openba-

re ruimte de lucht schoner maken.”

LUCHT & GELUID
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ZW GIFD GGIDWEVEVENDZWWEV
Vormt zwevend landbouwgif een risico voor omwonenden van landbouwpercelen? Over 
die vraag buigt de Gezondheidsraad zich dit jaar. Want omwonenden maken zich zorgen 
en wetenschappers hebben kritiek op de manier waarop de overheid pesticiden 
beoordeelt.

HARRY PERRÉE

Pesticiden zijn overal. Wie in Nederland woont, 

ademt ze in. De schade die ze de natuur be-

rokkenen is onduidelijk, maar regenwater vol-

doet vaak niet aan de pesticidenormen die 

voor oppervlaktewater gelden. Dat constateerde de 

Gezondheidsraad in 2000 in haar rapport ‘Atmosferi-

sche verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen - 

een ecologische risico-evaluatie’. Dit jaar duikt de 

Gezondheidsraad opnieuw in de pesticiden, die vooral 

in de landbouw vrijkomen. Nu niet vanwege de ecolo-

gische risico’s, maar om de risico’s van atmosferische 

verspreiding voor omwonenden te beoordelen.

Het is belangrijk deze te onderzoeken, vindt Fred 

Woudenberg van de GGD Amsterdam, “omdat je er on-

voldoende vanuit kunt gaan dat mensen voldoende be-

schermd zijn. Het is niet zo dat er aanwijzingen zijn dat 

mensen gezondheidsschade oplopen. Maar het is ook 

niet aangetoond dat mensen die niet oplopen. De eerste 

stap is om de verspreiding en de blootstelling beter in 

kaart te brengen.” Woudenberg is voorzitter van de com-

missie die de Gezondheidsraad heeft gevormd voor het 

nieuwe onderzoek. De atmosferisch verspreiding van 

pesticiden stond al sinds 2007 op de werkagenda van de 

Gezondheidsraad, maar pas in april 2011 kwam er een 

brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

met een precieze vraagstelling voor het onderzoek. 

Gezondheidsraad duikt opnieuw in de materie 

Dat was een paar maanden na de Zembla-uitzending 

‘Gif in de Bollenstreek’. In die uitzending kwam het uit-

bundig spuiten van pesticiden door Nederlandse bol-

lentelers aan bod, evenals de zorgen die omwonenden 

zich maken over de verwaaiing van de pesticiden en de 

gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Wetenschap-

pers uitten hun kritiek op de gang van zaken. De over-

heid, in de vorm van het College voor de Toelating van 

Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB), 

stond erbij en keek ernaar, zo schetste Zembla.

Toegelaten
In Nederland mogen alleen pesticiden worden gebruikt 

die zijn toegelaten door het CTGB. Dat beoordeelt of 

pesticiden veilig kunnen worden toegepast. De (Euro-

pese) normen die het CTGB daarvoor gebruikt gaan 

echter niet uit van gezondheidsrisico’s voor omwonen-

den, maar van de risico’s voor de boer, werknemer of 

loonwerker die de pesticiden op het land toepassen. De 

achterliggende gedachte is dat zíj het grootste risico lo-

pen: als het voor de toepassers veilig is, is het dus ook 

veilig voor omwonenden. “Bij die veronderstelling zijn 

nationaal en internationaal steeds meer vraagtekens 

gezet”, motiveert staatssecretaris Atsma zijn verzoek 

aan de Gezondheidsraad om een advies uit te brengen.

Hans Muilerman van Pesticide Action Network meent te 
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weten waarom bij de toelating van pesticiden de 

atmosferische verspreiding niet meeweegt. “Dat is een 

nieuw gebied. Het staat niet goed op de agenda van de-

gene die het moeten beoordelen. Ze hebben geen sys-

tematiek en dan doen ze het niet”, zegt hij. “De beoor-

deling loopt vijftien tot twintig jaar achter bij de kennis 

die we hebben. Men wil methodieken hebben, is bang 

voor rechtszaken van de industrie ... dus dat duurt ein-

deloos.” Maar is er dan wel genoeg kennis over de 

atmosferische verspreiding om in te grijpen? De activist 

meent van wel. “Het is bijvoorbeeld aangetoond dat 

chloorpyrifos (een pesticide dat gebruikt wordt bij teelt 

van kool, asperge en prei, redactie) en andere pestici-

den via atmosferisch transport terechtkomen op de 

Noordpool. Daar zijn wetenschappelijke artikelen over.”

Ook hoogleraar toxicologie Martin van den Berg vindt 

dat de huidige toelating niet deugt. Hij noemt in de 

Zembla-uitzending de manier waarop pesticiden door 

het CTGB worden beoordeeld “volledig achterhaald.” 

Niet alleen kun je normen die gelden voor telers niet 

zomaar laten gelden voor kwetsbare groepen, zoals 

kinderen. De huidige normen houden er geen reke-

ning mee dat mensen worden blootgesteld aan een 

cocktail van pesticiden. “Die normen zijn niet veilig ge-

noeg als je kijkt naar het mengsel, want de normen zijn 

gebaseerd op enkele stoff en en het mengsel bestaat uit 

een mengsel van stoff en die een gezamenlijk groter ef-

fect kunnen hebben en dus geeft het ons in feite een 

soort schijnzekerheid”, aldus Van den Berg, die ook in 

de commissie van de Gezondheidsraad zit.

Kritiek op het toelatingsbeleid voor pesticiden is niet 

nieuw. Al in 2000 kraakte de Gezondheidsraad er in haar 

rapport harde noten over. Eén van haar aanbevelingen was 

om de lucht- en neerslagkwaliteit te monitoren. Maar 

anno 2012 is er nog steeds geen regulier monitoringspro-

gramma voor bestrijdingsmiddelen in de lucht, laat het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) we-

ten. “Het is RIVM niet bekend welke bestrijdingsmiddelen 

er in Nederland, in welke concentratie, in de lucht zitten.” 

Een omvattend wettelijk of beleidskader voor alle bestrij-

dingsmiddelen ontbreekt. Voor sommige stoff en is wel een 

maximaal toelaatbaar risiconiveau vastgesteld, maar mo-

nitoring om dit te toetsen ontbreekt, aldus het RIVM.

Lastig
Of de adviezen van de Gezondheidsraad opgevolgd 

worden, is de keuze van de verantwoordelijke minister 

of staatssecretaris. Op vragen aan het ministerie van 

IenM over wat er is gebeurd met de adviezen uit het 

rapport van 2000, reageert een woordvoerder dat de 

vragen “niet 1 op 1 te beantwoorden zijn”. Hij mailt: 

“Metingen zijn kostbaar, en de samenstelling en de ei-

genschappen van een middel variëren bijvoorbeeld in 

de tijd. Dat maakt het ook lastig om onderbouwde nor-

men te stellen voor atmosferische depositie, zoals die 

wel bestaan voor het oppervlaktewater.”

Niettemin heeft de Europese voedselveiligheidsautori-

teit EFSA een nieuwe methode ontwikkeld om bij toe-

lating van pesticiden ook de blootstellingsrisico’s voor 

omwonenden mee te laten wegen. Momenteel ver-

werkt EFSA het commentaar van de Europese Com-

missie op deze methode. De Duitse tegenhanger van 

de CTGB heeft inmiddels, met deze nieuwe methode 

in de hand, pakweg driehonderd pesticiden opnieuw 

beoordeeld. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot 

beperkingen van het gebruik van deze middelen.

Maar hoe kun je risico’s laten meetellen bij toelatings-

eisen, als onbekend is hoe groot die risico’s zijn? “Dat is 

lastig”, reageert commissievoorzitter Fred Woudenberg 

van de Gezondheidsraad. “Wij moeten uitzoeken hoe 

verstandig dat soort maatregelen is. Soms zie je dat 

voorzorgsmaatregelen genomen worden. Je moet altijd, 

dat is ook hier de eerste stap, goed in kaart brengen wat 

de verspreiding en blootstelling is, om vervolgens te kij-

ken wat risico’s zijn. Dan kun je adviezen geven en kun 

je ook iets zeggen over toelatingsprocedures.”

geven en
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BINNENVAART 
RAAKT MILIEU-
VOORDEEL KWIJT
Lang gold de binnenvaart als meest milieuvriendelijke vervoersmodaliteit. De vracht-
wagen loopt zijn achterstand op het gebied van luchtvervuiling echter snel in. Straks kun 
je bijna net zo goed tweehonderd containers op honderd vrachtwagens zetten om die van  
Rotterdam naar Duisburg te transporteren, zo is de verrassende conclusie anno 2012.

RENÉ DIDDE

Wat betreft de uitstoot van CO2 wint het 

schip het van de vrachtwagen, maar 

op het gebied van de emissies van 

roet, fi jnstof en stikstofoxiden, is er 

nauwelijks nog verschil”, zegt Eelco den Boer. De on-

derzoeker van CE Delft volgt de milieuprestaties van 

het vrachtvervoer per vervoerde ton goederen al jaren 

via modellen. “De vernieuwing van de vloot van bin-

nenvaartschepen is kostbaar en blijft zeker in deze 

economisch slechte tijd achter.”

De trend is onmiskenbaar, aldus CE Delft, en is terug te 

voeren op de strenge Europese emissie-eisen die in 

alle lidstaten gelden voor vrachtwagens. De elke vier 

jaar aangescherpte Euronormen – nu gelden de Euro 

Slinkend verschil tussen vervoer over water of weg

V-normen, in 2014 moeten nieuwe vrachtwagens aan 

de nog strengere Euro VI-normen voldoen – hebben de 

afgelopen vijftien jaar voor een enorme push aan scho-

ne motortechnologie gezorgd. Weliswaar kent ook de 

binnenvaart een dergelijk normenregime (CCR-

categorie, uitgevaardigd door de Centrale Commissie 

Rijnvaart Europa), maar de emissie-eisen voor binnen-

vaartschepen die voor 2016 zijn voorgesteld, komen 

naar verwachting overeen met die van vrachtwagens 

voor 2008. 

De binnenvaart loopt dan dus een kleine tien jaar ach-

ter. De politieke onrust over fi jnstof en de weliswaar 

met grote bandbreedte omgeven vroegtijdige sterfte en 

verloren jaren aan gezondheid hebben de strenge nor-

DEEN SHIPPING B.V
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men voor het wegverkeer gestimuleerd. “Vrachtver-

keer over de weg speelt in alle lidstaten, terwijl slechts 

landen als Nederland en Duitsland over enige omvang 

beschikken als het gaat om vrachtvervoer over water”, 

verklaart Den Boer. Overigens is de trein (elektrisch) 

op alle fronten milieuvriendelijker dan schip en 

vrachtwagen.

Een vrachtwagen is bovendien sneller afgeschreven 

dan een binnenvaartschip. Het overgrote deel van de 

Nederlandse vloot van naar schatting zesduizend sche-

pen dateert uit de jaren zeventig en tachtig. Pluspunt is 

zonder meer dat er sinds 2011 geen laagwaardige, zeer 

zwavelrijke diesel (bunkerolie) wordt verstookt. Daar-

door daalden bijvoorbeeld de fi jnstof-emissies van de 

binnenvaart vorig jaar direct met maar liefst zeventien 

procent. “Zelfs voorzien van betere dieselbrandstof als 

EN-590 stoten oude motoren relatief veel fi jnstof uit”, 

aldus Den Boer.

behoefte gemakkelijk twee in plaats van vier motoren 

kunnen worden aangezet. Een schip vaart immers zelden 

volle kracht vooruit. Dat scheelt brandstof en emissies.”

De derde optie is vloeibare aardgas (LNG), waarmee 

sinds eind december motortankschip Argonon in de 

vaart is. Het schip gebruikt diesel om op te starten, 

maar vaart verder op gas. Deze dual-fuel trend kan per-

spectief bieden, aldus Volker.

Mooie ontwikkelingen, maar bij elkaar beslaan de ex-

perimenten en trend niet meer dan één luttele procent 

van de binnenvaartvloot. Den Boer van CE Delft rept 

dan ook van een ‘uitdaging’ voor de branche om het 

wegkwijnende milieuvoordeel ten opzichte van de 

vrachtwagen weer in te lopen, zeker in deze onzekere 

economische tijd. Volker reageert monter. “De emissie-

eisen voor fi jnstof, roet en stikstofoxiden zullen steeds 

strenger worden, ook voor de binnenvaart. Het gros 

van de vloot stamt uit de jaren tachtig, dus de komende 

Rondvaart op waterstof en elektrisch
Twee jaar geleden had rederij Lovers in Amsterdam de wereldprimeur met de eerste ‘zero-emission canal boat’. Deze ‘Nemo-2’ vaart  

sinds het voorjaar van 2010 door de Amsterdamse grachten. Een brandstofcel maakt elektriciteit door waterstof en zuurstof te men-

gen tot water. Waterstof als brandstof wordt duurzaam gemaakt, verzekert Peter Sul van Lovers. De rederij heeft 22 rondvaartboten 

en watertaxi’s die jaarlijks een half miljoen toeristen vervoeren.

In 2010 nam de rederij ook ‘The Floating Dutchman’ in gebruik. Dit amfi bievoertuig pikt als een bus passagiers op bij Schiphol, rijdt 

naar het Nemo-museum bij het Centraal Station en dendert daar van een ‘plonssteiger’ in het water om de toeristen naar hotels te 

vervoeren. Sul: “Op de weg gebruikt het voertuig een superzuinige dieselmotor, in het water is het een elektrisch aangedreven boot.”

Volgens Sul is duurzaamheid niet meer terug te draaien. “Juist in deze tijden van crisis moet je je onderscheiden. Bovendien vindt de 

gemeente Amsterdam duurzaamheid belangrijk.” Lovers gaat later dit jaar nog meer verduurzaming doorvoeren.

Schippers hebben interesse voor noviteiten. Als we de-
zelfde subsidieregelingen krijgen als het wegvervoer 
zijn verbeteringen zeker mogelijk

Uitdaging
Dat neemt niet weg dat de binnenvaartsector aller-

minst achterover leunt. “We erkennen de problema-

tiek”, zegt Wilco Volker onomwonden. De marketing-

manager van het Bureau Voorlichting Binnenvaart 

overlegt een hele serie schone technologieën waar zijn 

branche hard aan werkt. “Er zijn programma’s om zui-

niger te varen. Betere brandstof maakt het mogelijk 

scheepsmotoren uit te rusten met roetfi lters en kataly-

satoren”, zegt Volker. De verlader is daarbij wel duurder 

uit. “Toch heeft bijvoorbeeld een bedrijf als Akzo No-

bel voor vijf schepen van de Nederlandse Particuliere 

Rijnvaart Centrale een langlopend contract afgesloten 

om zout van Delfzijl naar Rotterdam te verschepen”, 

aldus Volker. Volgens hem zijn in totaal veertig sche-

pen met deze nageschakelde technieken uitgerust 

doordat schippers én verladers het belangrijk vinden.

De tweede en derde trend is echt toekomstmuziek. De 

‘ecotanker’ Amulet is de eerste dieselelektrische tanker 

op de Nederlandse waterwegen. “Het is geen speciale 

scheepsmotor, maar een aaneenschakeling van vier of vijf 

Volvo-vrachtwagenmotoren die aan een generator zijn 

gekoppeld”, zegt Volker enthousiast. “Voordeel is dat naar 

jaren zullen de schepen zich versneld vernieuwen, al 

mag je van een schipper geen anticyclische investering 

en vervroegde afschrijving verwachten. Een scheeps-

motor kost toch al gauw twee ton. We zien bij schip-

pers en hun coöperatieve samenwerkingsverbanden 

steeds meer interesse voor de noviteiten, zeker als ze er 

de waarde van hun schip mee kunnen verhogen. Als 

we dezelfde subsidieregelingen krijgen als het wegver-

voer zijn verbeteringen zeker mogelijk.”

Signaal 
Terwijl de overheid zich terugtrekt is er een opmerke-

lijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds 1 

januari van dit jaar krijgen schone schepen korting op 

het havengeld voor de binnenvaart, terwijl de meest 

vervuilende schepen meer gaan betalen. “Binnen-

vaartschepen die niet voldoen aan de CCR 2-emissie-

eisen gaan 10% meer betalen. Schepen die voldoen 

aan CCR 2 en beschikken over een Green Award certifi -

caat (een label voor schone binnenschepen – redactie) 

krijgen daarentegen vijftien procent korting”, meldt 

woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf. Sche-

pen die ten opzichte van CCR-2 minstens zestig pro-

cent minder fi jnstof en stikstof uitstoten, krijgen zelfs 

dertig procent korting op het havengeld. Poppe: “Deze 

korting van dertig procent is vooral bedoeld als signaal 

aan de sector dat investeren in duurzaamheid aantrek-

kelijk is. Tot nog toe komt alleen de op LNG varende 

Argonon hiervoor in aanmerking.” 
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Laagfrequente geluidshinder is een moeilijk 
te analyseren verschijnsel. De bron is vaak 
lastig te achterhalen en het geluid is niet 
voor iedereen hoorbaar. Toch zouden in 
ons land bijna een half miljoen mensen in 
meer of minder mate last hebben van dit 
type geluid! Een impressie van deze pro-
blematiek

RIJKERT KNOPPERS

Wat hebben windturbines, zware die-

selmotoren, op de landingsbaan 

manoeuvrerende vliegtuigen en 

draaiende wasmachines met elkaar 

gemeen? Het antwoord luidt dat zij allen geluids-

trillingen kunnen voortbrengen met een lage fre-

quentie van 20 Hz tot 100 Hz. Het laagfrequente ge-

luid, ofwel LFG, is lang niet altijd voor iedereen 

hoorbaar, wat het tot een moeilijk te hanteren ver-

schijnsel maakt. De overlast kan echter ernstige 

vormen aannemen! ‘Als u last hebt van LFG staat u 

vaak alleen in uw klachten,’ schrijft de GGD Zuid-

Holland, ‘U neemt geluiden waar die niemand an-

ders hoort. Of anderen horen wel wat, maar storen 

zich er niet aan. Dit maakt u onzeker, wat strubbe-

lingen kan veroorzaken.’ Volgens een richtlijn van 

de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) 

brengen de laagfrequente geluidstrillingen niet al-

leen geluid voort, ze kunnen ook trillingen geven 

die te voelen zijn in borst, buik of extremiteiten. 

Kenmerkend voor de moeilijk in kaart te brengen 

problematiek is dat Jan Kramer, akoestisch adviseur 

van NSG, desgevraagd ontkent dat LFG ook te voe-

len zou zijn: “Het gaat om horen; bij trillingen gaat 

het om voelen. Trillingen merk je via al die plekken 

waar je op zit, staat of ligt”, aldus Kramer. “Bij LFG 

gaat het niet om trillingen, al is het wel merkwaar-

dig dat mensen hun bevindingen vaak als zodanig 

beschrijven.” Laagfrequente geluidshinder is overi-

gens een fenomeen dat in ons land pas sinds een 

jaar of twintig als zodanig erkenning krijgt. Het is 

niet ondenkbaar dat de opkomst van dit verschijn-

sel direct gerelateerd is aan de ontwikkelingen bin-

nen de industrie, met onder meer een steeds groter 

gebruik van de ondergrondse infrastructuur.

Laagfrequent geluid 
lastig hanteeerbaar 
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Gaslocatie
Een van de meest langdurige, en nog steeds niet opge-

loste voorbeelden van LFG speelt zich af in het Gro-

ningse dorp Zuidhorn, waar de overlast waarschijnlijk 

is ontstaan na de aanleg van een gaslocatie door de 

NAM in 1995 bij Grijpskerk, in West Groningen. Met de 

voortdurende uitbreiding op en rond het terrein na-

men in de loop van de tijd de klachten toe. “De NAM 

gebruikt de locatie om in de zomer gas uit Rusland en 

Noorwegen in de gasvelden op te slaan, om vervolgens 

in de winter, als de vraag toeneemt, het gas weer om-

hoog te pompen”, vertelt omwonende Dirk van der 

Plas. “Het gaat om een enorm terrein van een kilome-

ter lengte en een halve kilometer breedte dat vol staat 

met pijpen, compressoren, ventilatoren en fornuizen. 

Als je er bij staat, voel je meteen het geluid en met de 

verdere uitbreiding van de installaties in de loop van 

de jaren is de overlast toegenomen.” In 2009 werd in 

een rapport van de RIVM geconstateerd dat de klach-

ten van de omwonenden ernstig van aard zijn; een jaar 

later bevestigde een onderzoek van het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) dat het vrij-

wel zeker was dat het continu aanwezige laagfrequent 

geluid afkomstig was van gaslocatie Grijpskerk. Tijdens 

een vergadering, eind 2011, bleef B&W van Zuidhorn 

zich echter neutraal opstellen ten aanzien van de mo-

gelijke geluidshinder door de NAM. “Enkele jaren gele-

den schreven sommige kranten nog over mysterieuze 

bromtonen en dat soort vage dingen, maar inmiddels 

is er wel meer erkenning dat het om een geluidsbron 

gaat die je gewoon kan meten”, verduidelijkt Van der 

Plas, die in februari 2011 de belangengroep Hoogge-
voelig voor Laagfrequent geluid oprichtte. “Toch blijft 

LFG een lastig aan te tonen fenomeen, met name om-

dat het aanwijzen van de bron soms moeilijk ligt. Als je 

een fabriek naast je de deur hebt, is de bron van de ge-

luidshinder meestal duidelijk, vervolgens zijn er een-

voudig maatregelen te nemen.” 

Lokaliseren
Ook Martijn Vercammen, directeur van het in Mook 

gevestigde adviesbureau Peutz, wijst op het probleem 

om de oorzaak van de geluidshinder op te sporen.

“Als je in opdracht van een industrieel bedrijf werkt, 

dan zal dat bedrijf ook meewerken aan het onderzoek”, 

aldus Vercammen, “maar er zijn confl ictsituaties, 

waarbij het bedrijf het probleem niet wil erkennen en 

dus niet wil meewerken. Dan kun je wel rondom het 

bedrijf gaan lopen maar dan is het heel moeilijk om de 

oorzaak van de hinder te vinden”. In tegenstelling tot 

de hogere frequenties zijn laagfrequente geluidbron-

nen moeilijk op het gehoor te lokaliseren, zegt Vercam-

men. “Ook meettechnisch is dit niet eenvoudig maar 

wel mogelijk. Extra moeilijk is de situatie als de geluid-

bron niet continu is.” 

NSG-adviseur Kramer erkent dat het probleem om een 

duidelijke bron te lokaliseren de zaak niet eenvoudiger 

maakt: “Wij krijgen regelmatig vragen over dit onder-

werp, waarbij mensen hinder blijken te ondervinden 

van een zogeheten hum in de omgeving. Vervolgens 

gaan ze op zoek naar de bron, maar die blijkt lang niet 

altijd traceerbaar. In Grijpskerk heeft de NLR bijvoor-

beeld uitgebreid geluidsonderzoek gedaan, maar ook 

zij hebben geen defi nitieve bron gevonden!”

Lange golfl engte
Dat het vinden van de oorzaak van de geluidshinder 

lastig kan uitpakken, komt onder meer doordat de ab-

sorptie van geluid van lage frequentie in de atmosfeer 

veel lager is dan van hoger frequent geluid. Daardoor 

kunnen laagfrequente geluidbronnen op grote afstand 

hoorbaar zijn en kan de bron dus veel verder weg lig-

gen dan aanvankelijk wordt aangenomen. Verder is het 

zo dat geluidsisolatie geluid met een lage frequentie 

veel minder goed tegenhoudt dan geluid met een hoge-

re frequentie: voor een gevel met een raam van enkel 

glas is de geluidsisolatie van geluid van 50 Hz ongeveer 

15 dB, terwijl voor geluid van 500 Hz de isolatie van 

hetzelfde raam 30 dB bedraagt, aldus een rapport van 

de Stichting Geluidshinder. “Laagfrequent geluid kent 

een lange golfl engte, die omgekeerd evenredig is met 

de frequentie”, vertelt Vercammen. “Bij een frequentie 

van 10 Hz praat je bijvoorbeeld over een golfl engte van 

34 meter. Dergelijke geluiden, die heel onaangenaam 

kunnen zijn, kunnen alleen door relatief grote geluid-

afstralende constructies ontstaan, zoals grote roterende 

stalen buizen of stalen spoorbruggen.” Adviesbureau 

Peutz is recent betrokken bij de problematiek rond het 

zogeheten grondgeluid bij Schiphol dat ontstaat tijdens 

het starten van vliegtuigen voordat ze opstijgen. “We 

hebben onderzoek gedaan naar aanleiding van klach-

ten bij startende vliegtuigen die een ‘bulderend lawaai’ 

veroorzaken”, aldus Vercammen. “Het blijkt dat de 

overlast onder meer afhankelijk is van de oriëntatie ten 

opzichte van de Polderbaan. Bovendien blijkt er niet 

één frequentie te zijn, die maatgevend is.” 

Door de toenemende industrialisatie, gasindustrie en 

de uitbreiding van de infrastructuur zou in ons land 

globaal 2,5 procent van de bevolking onder LFG te lij-

den hebben, wat overeenkomt met 450.000 mensen. 

Krijgt het fenomeen tegenwoordig meer erkenning? 

“In Engeland kreeg het onderwerp een tijdlang buiten-

gewoon veel media-aandacht, omdat je ziekteklachten 

zou kunnen krijgen zonder dat je geluid zou horen”, 

verduidelijkt Vercammen. “Dat is een onjuiste voor-

stelling van zaken, zoals blijkt uit fysiologisch onder-

zoek, want van onhoorbaar geluid krijg je niets! Aan de 

andere kant: als het laagfrequente geluid wel hoorbaar 

is, blijkt dit vaak erg onaangenaam. Dit kan bijzonder 

belastend zijn voor mensen uit de directe omgeving.”
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SCHOON
ONTGASSENN
Overheden zitten in hun maag met emissies van vluchtige koolwaterstoffen bij laden, 
lossen, overslag en ontgassen van schepen en opslagtanks. Nieuwe technologie brengt 
emissievrije havens echter dichterbij. Een strikt handhavende overheid kan een wereld-
wijde doorbraak van deze technologie en een groen imago voor onze havens opleveren. 

JOS VAN DER SCHOT

Wie kent nog KWS-2000, een icoon van 

succesvol milieubeleid? Met een slim-

me combinatie van voorlichting, wet-

geving en gerichte subsidie- en inves-

teringsregelingen wist de overheid de emissies van 

vluchtige koolwaterstoff en (KWS of VOS) drastisch te-

rug te dringen. In havens zit nog een klein ‘lek’. Bij het 

overpompen van vluchtige organische stoff en ontstaat 

damp die achterblijft in opslagtanks en tankschepen. 

Bij hervullen van de tankschepen en bij het schoonma-

ken van de tanks, ook wel ontgassen genoemd, kunnen 

deze dampen vrijkomen. Offi  cieel mag niet stilliggend 

ontgast worden, maar havenbedrijven laten het op een 

aantal plaatsen gecontroleerd toe.

Dit is al tijden een doorn in het oog van Perry van der 

Bogt, partner in Th e European Innovation Company 

(TEICom BV). Hij ruikt vrijwel dagelijks vluchtige kool-

waterstoff en over zijn Hoek van Hollandse woonwijk 

drijven. Met zijn geoefende neus weet hij precies welke 

stof wordt ‘afgeblazen’. Van der Bogt ontwikkelde daar-

om een technologie waarmee het gros van deze gassen 

kan worden teruggewonnen: VentoClean-System. 

Het werkingsprincipe is simpel, aldus Van der Bogt: 

“Bij het verpompen van de vluchtige vloeistof van een 

tank naar een tweede tank voeren we de daaruit ont-

wijkende lucht door een koelsysteem, waar de damp 

condenseert. Vervolgens pompen we de schone lucht 

of – indien nodig om explosiegevaar tegen te gaan - 

stikstof terug naar de eerste tank.” De techniek van de 

installatie is daarentegen complex. “Het is een gesloten 

systeem, waarbinnen we de druk, de temperatuur en 

de gasstroom heel precies moeten regelen, afhankelijk 

van de stof die we willen terugwinnen. We hebben te 

maken met complexe veiligheidsregels en willen certi-

fi caten die wereldwijde toepassing toestaan.” Alsof dat 

nog niet genoeg is, koos TEICom een compacte vorm-

geving die in een veertigvoets zeecontainer (12 bij 2,5 

bij 2,8 meter) past. “Dit maakt toepassing mogelijk op 

Tanks zijn slim schoon te maken

de beperkte ruimte van een schip, een haven- of be-

drijventerrein, of zelfs op een vrachtwagen als mobiele 

ontgasser.” Als alles goed werkt kan het systeem sche-

pen extra snel én emissievrij laden en lossen. 

Voor de bouw van VentoClean-System ging het bedrijf 

in zee met een expert op het gebied van industriële 

koeling. N.R. Koeling constructeur Walter van den Bos 

test de installatie momenteel in de loods in Krimpen 

aan den IJssel. Als dat goed gaat worden de eerste 

twee systemen geleverd aan Specialised Tanker Servi-
ces (STS), die ze in de praktijk gaat testen in de Am-

sterdamse haven. Als launching customer en praktijk-

tester voelt Graham Wastell van STS zich deel van het 

ontwerpteam. “Het is voor ons ook noodzakelijk voor 

het behoud van business. Nu de haven van Amsterdam 

een nul-emissiebeleid voert, moeten wij zo’n overslag 

kunnen aanbieden. Als dat hier lukt kunnen we dat 

ook wereldwijd.” 

Terugwinverplichting 
“Ventoclean past in ons nul-emissiebeleid voor vluch-

tige organische stoff en,” stelt Henri van der Weide, be-

leidsadviseur veiligheid en milieu bij het Havenbedrijf 

Amsterdam. “Wij hebben een van de grootste benzine-

havens ter wereld en omdat ons havengebied in een 

bewoonde omgeving ligt kregen we in 2008 en 2009 

veel klachten, met name uit Zaanstad. Samen met de 

provincie en de bedrijven hebben we toen een draai-
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boek stankcodes opgesteld. Bij sommige weertypen 

moesten bedrijven de beladingssnelheid halveren om 

de stank door emissies binnen de perken te houden.” 

Dat ging het Havenbedrijf echter niet ver genoeg. Toen 

in dezelfde tijd een aantal overslagbedrijven vergun-

ning aanvroeg voor de uitbreiding van hun terminals 

zag het zijn kans schoon. “Aan de vergunning is de ver-

plichting verbonden om de dampen terug te winnen.” 

Bedrijven investeerden in nieuwe terminals mét een 

installatie voor dampterugwinning. Van der Weide 

noemt het een win-win-win oplossing: de overlast is 

weg, bedrijven hebben vaste beladingssnelheid en het 

groene imago van de haven blijft in stand.

Rond dezelfde tijd klopte TEICom aan. Het Havenbe-

drijf steunde de ontwikkeling van het systeem met een 

subsidie van 200.000 euro. Van der Weide ziet het sys-

teem als aanvulling op de grote dampterugwinunits bij 

de terminals, omdat het een oplossing kan bieden voor 

overslag van schip naar schip en voor het ontgassen. 

Bij terminals wordt 30 à 40 miljoen ton per jaar ver-

pompt, tegen 1 à 2 miljoen directe overslag. “Vento-

clean kan voor een level-playing fi eld zorgen: iedereen 

moet de damp terugwinnen.”

Geulhaven
“Waarom doet de Rotterdamse haven niet hetzelfde?”, 

vraagt Van der Bogt zich hardop af. In 2008 onderzocht 

FluxSense in opdracht van DCMR-Milieudienst Rijn-

mond de emissies van VOS in de haven en constateer-

de veel hogere waarden dan bij de DCMR gemeld was. 

Dat zou toch reden moeten zijn om bij overslag nul-

emissie te eisen en een einde te maken aan ontgassing 

in de Geulhaven. Maurits Prinssen, beleidsadviseur bij 

het Havenbedrijf Rotterdam, verdedigt het ontgas-

singsbeleid: “We hebben de Geulhaven in onze Haven-

beheersverordening aangewezen voor ontgassing. Als 

we die voorziening niet bieden, gaan schepen varend 

ontgassen, wat volkomen legaal is. We doen het liever 

op een aangegeven locatie waar we er beter op kunnen 

toezien en rekening kunnen houden met de weerscon-

dities.” Maarten de Hoog, als afdelingshoofd Haven en 

industrie bij DCMR verantwoordelijk voor inrichtin-

gen, zegt dat “voor inrichtingen eisen gelden op grond 

van de Wabo en daarbij is de best beschikbare techniek 

(BBT) voorgeschreven.” 

Dat Rotterdam op dit moment minder ver lijkt te gaat 

dan Amsterdam kan Prinssen wel verklaren: “Voor 

overslag van benzine geldt in Rotterdam dezelfde wet-

geving als in Amsterdam, maar we hebben hier een 

breder scala aan stoff en. We zijn echter wel van plan 

om zo snel mogelijk een einde te maken aan ontgas-

singen zonder voorzieningen. We spreken met de ha-

vens van Amsterdam en Antwerpen over een geza-

menlijk beleid. In de Havenvisie 2030 staat in dit 

verband dat we op termijn streven naar dampverwer-

king en dampretour.” Wanneer er een plan van aanpak 

ligt kan Prinssen nog niet zeggen – “daar is afstemming 

voor nodig, ook met DCMR en het ministerie” – maar 

hij geeft aan dat een technologie als Ventoclean daar 

een belangrijke rol in kan spelen. Hij wacht, evenals 

collega Van de Weide, met grote interesse op de testre-

sultaten en is vooral benieuwd of het complexe meng-

sels kan terugwinnen.

Prinssen tempert de verwachting nog enigszins: “We 

zullen niet sturen op de toepassing van één specifi eke 

techniek.” De Hoog steunt hem daarin: “Maar als 

Ventoclean kan voldoen aan de eisen van BBT, staat 

het ieder bedrijf vrij om hier voor te kiezen.” In de laat-

ste week van 2011 kreeg Van der Bogt al een eerste er-

kenning. Ventoclean is opgenomen in de lijst van MIA/

VAMIL. Bedrijven kunnen nu bij aanschaf van het sys-

teem de investering aftrekken. Van der Bogt heeft ook 

een Green Deal met de overheid voorgesteld om toe-

passing van Ventoclean verder te stimuleren. 

eld om to

ren.

Zo compact, dat de installatie in een zeecontainer past
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GELUID ROND 
SCHIPHOL
Schiphol: wie zich hier in verdiept waant zich – in willekeurige volgorde – al snel in een 
spookhuis, een mijnenveld of een doolhof. En soms in een combinatie hiervan. 
Dat  gevoel hebben veel bewoners van de regio ook. “Schiphol is een dossier uit een 
bananenrepubliek”. 

HAN VAN DER WIEL 

Milieu en economie met elkaar verzoe-

nen. Dat was wat het eerste Paarse 

Kabinet beoogde met het zogeheten 

dubbelbesluit van 1995 over Schip-

hol, destijds het toppunt van polderen. Schiphol kreeg 

zijn vijfde start- en landingsbaan – de Polderbaan – en 

kon doorgroeien tot 510.000 vliegbewegingen in 2020. 

Maar dat mocht niet ten koste gaan van de omgeving 

en het milieu. 

Wat is van dit streven zeventien jaar later terecht geko-

men? Het Compendium voor de Leefomgeving (www.

compendiumvoordeleefomgeving.nl, met data van 

CBS en PBL) laat voor de periode 1993-2005 gemengde 

cijfers zien. Het aantal vliegbewegingen is na een ster-

ke stijging tot 2000 min of meer gestabiliseerd, en 

schommelt nu rond de 400.000. Positief is dat het aan-

tal woningen met ernstige geluidhinder gestaag daal-

de. Het aantal ernstig gehinderde mensen daalde tot 

2004 eveneens, en bleef vervolgens hangen op 300 dui-

zend. Het aantal mensen dat leidt onder ernstige slaap-

verstoring is sinds 2002 tussen de 140 en 130 duizend. 

Vergelijkbare cijfers over de jaren na 2005 ontbreken. 

Het aantal klachten over vlieglawaai nam sinds 1997 

sterk af, groeide weer na de oplevering van de Polder-

baan (in 2003), om vervolgens een aantal jaren weer 

scherp te dalen. In 2010 nam het aantal klachten daaren-

tegen toe. Met de kanttekening dat 2 procent van de kla-

gers verantwoordelijk is voor 89 procent van de meldin-

gen, zo stelt het Compendium voor de Leefomgeving. 

Het Nieuwe Vliegen
Deze cijfers vertellen niet het hele verhaal. Een meer-

derheid van de bewonersorganisaties in de regio 

Schiphol, die samenwerken in de vereniging tot Be-

houd Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS), maakt zich 

onder meer zorgen over het zogeheten Vliegen Volgens 

Afspraak (VVA), ook wel Het Nieuwe Vliegen genoemd. 

Dit is een twee jaar durend experiment, dat in novem-

Lopend experiment houdt gemoederen bezig 

ber 2010 begon, en er op neer komt dat Schiphol in be-

ginsel slechts twee (preferentiële) banen gebruikt, de 

Polderbaan en de Kaagbaan. Een voor opstijgen en een 

voor landen. Bij pieken, en onder bepaalde weersom-

standigheden, mogen er een of twee banen bijkomen. 

De bedoeling is om zo weinig mogelijk hinder te ver-

oorzaken. 

Splijtzwam
Het Vliegen Volgens Afspraak leidde in 2008 tot een 

splitsing der geesten onder de bewonersorganisaties 

die ageren tegen vlieghinder. Een minderheid ging ak-

koord met het VVA, en gaat nu door als Vereniging Ge-

zamenlijke Platforms. Hun achterban zit voornamelijk 

in de regio Zwanenburg-Haarlemmermeer. De afge-

splitste meerderheid zette zijn handtekening niet on-

der het VVA en verenigde zich in BLRS. De onderlinge 

betrekkingen zijn ronduit slecht. 

Tijdens het VVA-experiment wordt het geluid ‘gesal-

deerd’. Dat wil zeggen dat het totale geluidsvolume ver-

deeld wordt over de regio: als er hier wat bij komt, gaat 

er daar wat af, zolang de som van alle geluid niet boven 
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een maximum uitkomt, de Maximale Hoeveelheid Ge-

luid (MHG). Wat BLRS zorgen baart, is dat de locale 

rechtsbescherming voor burgers “volledig zal verdwij-

nen”. De 35 bestaande handhavingspunten, met grens-

waarden voor geluid, draaien op de achtergrond nog 

mee. Maar als het VVA-experiment slaagt, wat BLRS 

niet hoopt, dan bestaat het risico dat ze nooit meer te-

rugkomen. Probeer dan voor de rechter maar eens aan 

te tonen dat sprake is van het overschrijden van de 

normen als die er eigenlijk niet zijn. Bovendien is dit 

afsprakensysteem zo ingewikkeld, dat geen jurist er 

nog brood in ziet om een zaak te starten, aldus BLRS. 

Oud-minister Hans Alders, die het overleg tussen alle 

belanghebbenden bij Schiphol voorzit, verdedigt de 

MHG met het argument dat zo ongewenste eff ecten 

voorkomen worden. Bijvoorbeeld het inzetten van 

minder gewenste start- en landingsbanen om te voor-

komen dat de grenswaarden bij bepaalde handha-

vingspunten overschreden worden. 

Jan Griese is voorzitter van de Schiphol-Werkgroep 

Amstelveen-Buitenveldert (SWAB), en zit ook in het 

BLRS. Hij houdt zich al twintig jaar met Schiphol bezig 

en heeft zich het ondoorgrondelijke Schipholjargon 

eigen gemaakt. Volgens Griese gaan met name Buiten-

veldert en Amstelveen momenteel gebukt onder de ge-

volgen van het experiment met het Vliegen Volgens Af-

spraak, doordat de Buitenveldertbaan “heel vaak in 

gebruik is, hoewel het geen preferentiële baan is.” Grie-

se mailt een tabel waaruit blijkt dat in 2011 het aantal 

vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan met onge-

veer 30 procent is gestegen ten opzichte van 2010, ter-

wijl aan de Alderstafel juist een afname was toegezegd. 

Griese: “De weersomstandigheden zijn daarvoor niet 

de oorzaak, al wordt dat wel beweerd. De Buitenvel-

dertbaan wordt namelijk ook gebruikt bij stralend zon-

nig weer en als het windstil is.” 

Rekenwerk
Geluidhinder door vliegverkeer wordt nog steeds be-

rekend aan de hand van specifi caties van vliegtuigen 

die door de fabrieken worden verstrekt. Vroeger han-

teerde Nederland een eigen systeem, sinds een aantal 

jaren is het overgestapt op de Europese manier van re-

kenen. Met name ’s nachts zitten er grote verschillen 

tussen meten en rekenen. Volgens Griese is er tegen-

woordig betrouwbare meetapparatuur van Geluidcon-

sult (het vroegere Omegam) op de markt. “Gerespec-

teerde instellingen als TNO en RIVM zeggen dat hun 

meetapparatuur – Luistervink genaamd - met stip de 

beste is en dat de afwijking hooguit 1 decibel bedraagt, 

veel minder dan het meetnet van Schiphol zelf.” 

Een aantal gemeenten heeft Luistervinken aange-

schaft, maar de uitkomsten van deze Luistervinken tel-

len niet mee bij de handhaving van de geluidsnormen 

rond Schiphol. 

Luchtvaart moet aan de 
emissierechten
De Nederlandse Luchtvaartwet stelt geen grenzen 
aan de uitstoot van CO2 door vliegtuigen, maar sinds 
1 januari dit jaar valt de luchtvaart wel onder het 
Europese Emissiehandelsysteem (ETS). Ongeveer 
900 vliegmaatschappijen hebben voor 20 miljard euro 
aan emissierechten gekregen. 85 procent is gratis, 
voor de rest moet betaald worden. Sommige maat-
schappijen moeten uitstootrechten bijkopen, anderen 
kunnen hun rechten verkopen. 
De bedoeling is dat het aantal uit te geven uitstoot-
rechten (het plafond) stukje bij beetje wordt verlaagd, 
om de luchtvaart te stimuleren energiezuiniger vlieg-
tuigen te gaan gebruiken. De verwachting is dat de 
luchtvaart de – gratis – verkregen emissierechten zul-
len doorberekenen aan de passagiers. Dat deden de 
energiemaatschappijen in het verleden ook al. 
Het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde CO2-
uitstoot is circa 3 procent, maar die emissies zijn 
sinds het ijkjaar 1990 met 87 procent gestegen. 
Amerikaanse, Chinese en Russische luchtvaartmaat-
schappijen protesteren heftig tegen het ETS, want 
ook zij moeten er aan geloven als ze Europese lucht-
havens aandoen. Amerikaanse maatschappijen heb-
ben rechtszaken aangespannen, maar verloren. 
Of het ETS voor de luchtvaart gaat werken is de 
vraag. Volgens deskundigen moet daarvoor eerst de 
prijs van CO2-emissierechten stukken omhoog. 
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LUCHTJES 
SCHEPPEN
Luchtverontreiniging doet vaak allereerst denken aan wegverkeer en rokende schoor-
steenpijpen, maar binnenshuis kunnen kwalijke stoffen zich makkelijk ophopen met 
 diverse gezondheidsklachten als gevolg. Energiebesparing lijkt niet samen te gaan 
met frisse lucht.

HARRY VAN DOOREN 

B innenshuis zijn de stofconcentraties veelal 
hoger dan buiten. Zo kunnen ook relatief on-
schuldige stoff en een gezondheidsprobleem 
worden. Vocht, tabaksrook, radon, verbran-

dingsproducten en geurmiddelen kunnen zich bij on-
voldoende ventilatie ophopen. Dat probleem wordt 
versterkt omdat we samen veel tijd binnen doorbren-
gen: gemiddeld 85%. Volgens het RIVM kost een slecht 
binnenmilieu ons jaarlijks 24.000 gezonde levensjaren, 
vergelijkbaar met het verlies aan gezonde levensjaren 
als gevolg van verkeersgeluid. 
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en het 
RIVM hebben voor een groot aantal ‘huisstoff en’ bere-
kend boven welke advieswaarden gezondheidseff ecten 
kunnen optreden. Met deze waarden kunnen klachten 
en maatregelen worden beoordeeld. In Europees ver-
band worden eisen opgesteld voor stoff en die mogen 
vrijkomen uit bouwmaterialen. Hierbij valt te denken 
aan radon, metalen en vluchtige verbindingen zoals 
formaldehyde. Vergelijkbare acties worden vanuit het 
Ministerie van VWS uitgevoerd voor de consumenten-
producten.
 
Ventilatie in onbalans
Een belangrijke oorzaak van ongezonde binnenlucht is 
het gebrek aan ventilatie. Geur- en geluidshinder, maar 
ook energiebesparing en (inbraak)veiligheid zijn rede-
nen om huizen letterlijk potdicht te maken. Gevolg: te 
weinig frisse lucht. Door goed ventileren worden ver-
ontreinigingen verdund en afgevoerd. Natuurlijke ven-
tilatie schiet helaas vaak te kort, maar ook de mechani-
sche en balansventilatiesystemen staan regelmatig in 
een kwaad daglicht omdat ze niet adequaat worden 
geïnstalleerd en niet correct worden onderhouden. 
Balansventilatie wordt te vaak toegepast met een een-
zijdige focus op energiebesparing, terwijl er een balans 
moet zijn tussen energiebesparing en gezondheid. Een 
geïntegreerde benadering zoals dat tegenwoordig heet. 

Adembenemende energiebesparing 

De overheid verlangt van de bouw- en installatiewe-
reld dat ventilatiesystemen ten minste voldoen aan de 
eisen uit het Bouwbesluit. Adviesbureau BBA Binnen-
milieu onderzocht vorig jaar naar aanleiding van aan-
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Problemen in binnenmilieu Nederlandse woningen (bron: RIVM)
STOF/PROBLEEM GESCHAT  % VAN DE 

WONINGEN
Vochtproblemen 6-16% *)

Zichtbare schimmel 9% *) 

Huisdierallergenen   33% 
Tabaksrook 40-49% 
Meeroken door niet-rokers in woningen 18-40% 
Concentratie PM2,5 binnen > buiten 25% bij niet-rokers, 

95% bij rokers
Afvoerloze geisers 12% van de geisers
Vluchtige organische stoffen boven advies-
waarde  Gezondheidsraad (200 μg/m3) 0-8 % 
Formaldehyde - MTR voor langdurige
blootstelling overschreden (10 μg/m3) 60% 
Radon - Europese aanbeveling (200 Bq/m3) 100% **)

CO2-concentratie >1200 ppm 59% verblijfsruimten, 
47% slaapruimten

Te hoge temperatuur in de zomer 17% 

*)  Afhankelijk van bouwjaar
**) Aanwezig in alle woningen, maar geen overschrijdingen
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houdende gezondheidsklachten 450 nieuwbouw-
woningen: geen van de 150 onderzochte woningen 
met balansventilatie voldeed aan het Bouwbesluit en 
bij mechanische ventilatie haalde slechts 2% een vol-
doende. Voor het objectief vastleggen van de kwaliteit 
van het ventilatiesysteem is inmiddels een Ventilatie-
PrestatieKeuring opgesteld. Deze kan door een gecerti-
fi ceerd bedrijf worden uitgevoerd. Hiermee wordt een 
goed beeld verkregen van de capaciteit en het functio-
neren van het ventilatiesysteem.
 
Binnenbrandjes 
Verbrandingsproducten zijn erkende killers. De giftige 
gassen koolmonoxide en stikstofdioxide ontstaan bij 
onvolledige verbranding van (aard)gas in verwar-
mingsapparaten, zoals kooktoestellen en (afvoerloze) 
geisers. Bij vuur stoken in haarden kunnen ook PAK’s 
en fi jnstof vrijkomen in de lucht. Dit zijn allemaal ver-
brandingsproducten die zorgen voor luchtvervuiling. 
De stoff en komen vrij als de verbrandingslucht niet 
(goed) wordt afgevoerd en in geval er te weinig zuur-
stoftoevoer is. Dat komt voor bij verkeerd gebruik of 
slecht onderhoud van open haard of gasfornuis, of bij 
afvoerloze geisers. Wanneer er ook geen luchtafzuiging 
in huis is, of in geval van slechte ventilatie, kunnen de 
giftige verbrandingsproducten zich ophopen. Geisers 
met open aan- en afvoer worden inmiddels stelselma-
tig verwijderd uit de huizen van woningbouwvereni-
gingen. Houtkachels zijn echter aan een opmars bezig 
en die kunnen afhankelijk van bouwkwaliteit en stook-
gedrag zowel binnen- als buitenlucht verzieken.
Een geheel andere categorie vormen de stoff en uit 
bouwmaterialen. Radon bijvoorbeeld, een gas dat van 
nature voorkomt in de bodem maar ook in bouwmate-
rialen zoals baksteen, beton, en cement zit. In nieuw-
bouwwoningen komen doorgaans hogere radoncon-
centraties voor dan in oudere woningen. Dat komt 
deels door de betere isolatie in de nieuwe woningen, 
en deels door een toename in het gebruik van radon-
houdende steenachtige materialen in de huizenbouw. 
Het vrijkomen van radongas uit bouwmaterialen 
draagt meer bij aan de concentratie in huis dan de uit-
stoot vanuit de bodem. 
Formaldehyde is een vluchtige organische stof die on-
der meer in spaanplaat voorkomt. Voor spaanplaat be-
staat nu een KOMO-keurmerk dat garandeert dat de 
plaatmaterialen voldoen aan de gestelde norm voor 
het vrijkomen van formaldehyde.

Platform
De maatschappelijke partijen in de woonsector heb-
ben zich verenigd in het Platform Binnenmilieu Wo-
ningen om tot een eenduidig begrippenkader over ge-
zond binnenmilieu te komen. Doel is het creëren van 
een beoordelingsmodule die zelfstandig dan wel in 
aanvulling op een energieprestatiekeuring de situatie 
in een woning op een objectieve wijze vastlegt.
 
 Meer informatie op http://bitly.com/yFWalb

de situatie
egt.

A
N

N
ET

 D
E 

JO
N

G

Hernieuwde aandacht
Ir. Atze Boerstra, Directeur van BBA Binnenmilieu:
“Ventilatie krijgt nog steeds niet de aandacht die het 
verdient. Het moet erin, maar het mag vooral niets 
kosten. Als er maar aan de EPC wordt voldaan is het 
goed. Opdrachtgevers en bewoners hebben er ook 
weinig gevoel bij. Je ziet het immers niet. Gelukkig 
worden in het nieuwe bouwbesluit eisen gesteld aan 
het geluidsniveau van dit soort installaties en is het 
niet meer mogelijk huizen op te leveren waarvan de 
ramen niet open kunnen. Maar veel aspecten worden 
niet door het bouwbesluit geregeld. Dan komt het erop 
aan dat een opdrachtgever een goed programma van 
eisen opstelt (PVE). Daarvoor hoef je echt geen tech-
neut te zijn, maar je moet wel een visie hebben op wat 
je verwacht van het systeem. Met een duidelijk idee 
over comfort en gebruiksgemak kom je een heel eind. 
Wij hebben voor Aedes zo’n PVE opgesteld, waar ook 
particulieren mee aan de slag kunnen (zie link onder-
aan dit het artikel –red.). Laat de bouw- en installatie-
wereld nu eens komen met installaties die zich intuïtief 
laten bedienen en eenvoudig te onderhouden zijn. 
Waarom geen waarschuwingslampje als een fi lter 
moet worden vervangen? Met natuurlijke toevoer via 
gevelroosters en mechanisch afzuiging is gezond en 
energiezuinig ventileren trouwens ook goed mogelijk. 
Dan heb je geen balansventilatie nodig.”

Versnipperde bouwketen
“De problemen met ventilatie is het probleem van de 
versnipperde bouwketen”, zegt Kees de Schipper, 
Branchemanager Vereniging Leveranciers Luchttech-
nische Apparaten. “Niemand voelt zich verantwoor-
delijk. Er is ook nauwelijks sprake van toezicht en 
handhaving. Dus wie iets slechts oplevert, komt daar 
vaak mee weg. Van de mogelijkheid om bij de opleve-
ring een VentilatiePrestatieKeuring te laten uitvoeren, 
wordt nog weinig gebruik gemaakt. Maar dat gaat 
veranderen. In mei behandelt de Kamer een voorstel 
om de keuring per convenant tot een vast onderdeel 
te maken. Je zult zien dat daar een preventieve wer-
king van uitgaat. Een installateur die na de oplevering 
niet door de keuring komt, moet de gebreken herstel-
len. Dat zijn serieuze faalkosten waar een bouwer niet 
mee wil worden opgezadeld. Of er voldoende gecerti-
fi ceerde keuringsbureaus zijn? Dat kun je aan de 
markt overlaten. De vraag creëert het aanbod. En het 
is ook niet zo dat elk huis gekeurd hoeft te worden. In 
grote projecten kan dat steekproefsgewijs.”
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Nedvang heeft een stimuleringsregeling 
voor afvalbedrijven opgezet. Deze rege-
ling is in het leven geroepen om afvalbe-
drijven te prikkelen tot het opgeven van 
de tonnages (ingezameld en) bewerkt 
verpakkingsafval afkomstig van bedrij-
ven en huishoudens. 
Door de regeling komen afvalbedrijven in 
aanmerking voor twee eenmalige premies 
van elk minimaal € 5.000,- Met de stimule-
ringsregeling beloont Nedvang de inspan-
ningen van deelnemende bedrijven. 
De eerste premie wordt uitgekeerd nadat 
een afvalbedrijf zowel een ondertekende 
deelnemersovereenkomst heeft geretour-
neerd aan Nedvang als de eerste rappor-
tage bij Nedvang heeft ingediend (en deze 
is goedgekeurd). 

Goede afvalrapportages 
worden beloond

Afval

De tweede premie wordt uitgekeerd na 
certifi cering van het afvalbedrijf op basis 
van de Certifi ceringsrichtlijn Verpakkings-
afval (CRV). De CRV is opgezet om de be-
trouwbaarheid van de gerapporteerde ge-
wichten verpakkingsafval te waarborgen. 
Afvalbedrijven die aantonen dat zij werken 
volgens de CRV, laten zien dat de gege-
vens die zij rapporteren aan Nedvang op 
betrouwbare wijze tot stand zijn gekomen. 
Om de stimuleringsregeling inzichtelijk te 
maken verstuurde Nedvang een 10 stap-
penplan naar alle reeds bij Nedvang aan-
gesloten afvalbedrijven. Dit plan vormt een 
duidelijke toelichting op de regeling. 
Het is te vinden op: www.nedvang.nl, 
onder ‘Downloads/Certifi cering’. 

Een groep van - inmiddels al 25 - Euro-
pese bedrijven, waaronder grote inter-
nationale spelers als DHL, Dow Chemi-
cal Company en HEINEKEN, hebben 
besloten gezamenlijk een Europees sys-
teem op te zetten waarmee de bedrijven 
grip krijgen op de CO2 die ze via hun 
vervoer over de weg emitteren. 
Met een vergelijkbaar programma in de 
Verenigde Staten - daar opgezet onder de 
naam SmartWay Partnership - worden al 
goede resultaten geboekt. Voor de Euro-
pese groep bedrijven wordt de ontwikke-
ling van een Europese versie geleid door 

Grip op wegvervoer & emissie 
Transport 

de European Shippers’ Council en (verla-
dersorganisatie) EVO. De Energy Saving 
Trust zal zich over de technische kant van 
het programma buigen. 
Het idee van het programma is dat de be-
drijven hun CO2-uitstoot via een centra-
le database berekenen en bijhouden. Ook 
benchmarking tussen bedrijven onderling 
behoort tot de mogelijkheden. 
De techniek achter het programma wordt 
momenteel ontwikkeld en de offi ciële pre-
sentatie van dit initiatief mag binnenkort 
worden verwacht.  

In laboratoria zijn milieu en arbo geen 
vrienden. Neem de zuurkast. Deze vreet 
energie, maar afzuiging is nodig vanwe-
ge de arbo-eisen. 
In veel Nederlandse en Duitse laboratoria 
wordt vanuit milieuoogpunt meer en meer 
‘gekort’ op de hoeveelheid afgezogen 
lucht, soms zelfs tot onder de onbetrouw-
bare 0,25 m/sec instroomsnelheid. Het 
laboratorium van Chevron Oronite in 
Rotterdam-Pernis laat echter zien dat het 
anders kan. Hier zorgt een regelsysteem 
van het Engelse bedrijf TEL (importeur Van 
Andel Techniek, Dordrecht) ervoor dat het 
afzuigdebiet wordt gekoppeld aan de situ-

Energie

Lab met zuinige afzuiging 
atie: meer bij een geopende, en minimaal 
bij een gesloten kast. Het systeem regelt 
dit op basis van een sensor die de lucht-
snelheid onder het schuifraam meet. Tege-
lijkertijd vindt bewaking plaats om eventu-
ele onderschrijding onmiddellijk te melden. 
In rust wordt met het systeem tot 85% 
energie bespaard. Bij gemiddeld gebruik 
van een kast komt de besparing in de 
praktijk uit op circa 60 %. Bij het 
Chevronlab, waar twee labzalen met de 
nieuwe apparatuur zijn uitgerust en bin-
nenkort twee vergelijkbare ruimtes volgen, 
wordt een energiebesparing van ongeveer 
50.000 euro op jaarbasis verwacht. 
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Kweekvis met keurmerk
In de schappen van de Nederlandse 
supermarkten ligt met ingang van 2012 
kweekvis met het nieuwe keurmerk 
Aquaculture Stewardship Council (ASC). 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
(CBL) maakten deze doorbraak samen 
met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) 
bekend. 
Bijna de helft van alle vis die we eten komt 
van viskwekerijen. Wereldwijd is kweek-
vis de snelst groeiende sector in de voe-
dingsindustrie. Die groei gaat echter ten 
koste van waardevolle, kwetsbare natuur 
in kustgebieden, zoals mangrovebossen, 
wetlands en rivierdelta’s. Bovendien wor-
den pesticiden gebruikt en bestaat het ge-
vaar dat dierziekten zich verspreiden naar 
wilde vissen. Het WNF was dan ook een 
van de initiatiefnemers van een onafhan-

Duurzaam ondernemen

Meer dan 2000 vertegenwoordigers van 
industrie, NGO’s en wetenschap werk-
ten, georganiseerd door WNF, bijna zeven 
jaar aan de criteria voor negen vissoorten, 
waaronder die voor impact op de natuur-
lijke omgeving, de herkomst van het voer, 
de waterhuishouding en dierenwelzijn. 
Informatie op www.ascworldwide.org. 

kelijk keurmerk voor vis uit een verant-
woorde kweek. De Nederlandse super-
markten, verenigd in het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), gaven aan 
gezamenlijk de overstap op verantwoorde 
kweekvis voor hun assortiment te willen 
maken. De verwachting is dat na de eerste 
vissoort - Tilapia - dit jaar ook Pangasius 
(foto) met ASC-label in de supermarkten 
zal verschijnen. De Nederlandse super-
markten streven ernaar eind 2016 alleen 
nog gekweekte vis te verkopen volgens de 
normen van het ASC. De groeiende inte-
resse vanuit de retail voor ASC strekt zich 
ook uit tot buiten Nederland. Belangrij-
ke Europese retailers als Edeka en Migros 
en, recent, het Zuid-Afrikaanse Pick ‘n Pay 
committeren zich aan ASC. Zij verwachten 
dat ASC uitgroeit tot een geloofwaardig en 
betrouwbaar keurmerk voor kweekvis.

Composiet voor 
brug en sluis
Recentelijk zijn twee MRPI-bladen 
(Milieurelevante Productinformatie) ge-
reed gekomen voor composieten brug-
gen en sluisdeuren. 
Een MRPI-blad bevat getoetste informa-
tie over de milieuaspecten van een bouw-
materiaal, -product of -element. De toet-
sing bestaat uit een milieugerichte LCA en 
levert gegevens op over bijvoorbeeld ener-
gieverbruik, duurzaamheid en de mogelijk-
heden tot hergebruik. Voor de nieuwe bla-
den lieten FiberCore Europe en DSM met 
steun van Agentschap NL een LCA-studie 
uitvoeren van een composieten brug en 
een composieten sluisdeur. Met als doel 
partijen die duurzaam willen inkopen 
milieu-informatie te bieden over deze inno-
vatieve producten. Uit de rapportages, die 
voor het eerst zijn opgesteld voor toepas-
singen van composiet in de Nederlandse 
infrastructuur, blijkt dat kunststof ook zeer 
geschikt is voor constructieve toepassing 
in bruggen, sluizen en wegdekken. 
http://tinyurl.com/composieten 

Ecowhisperer
Een nieuw type turbine uit Australië. Een hele stille, wel te verstaan, voor 
degenen die een middenformaat molen dicht bij eigen huis of bedrijf wil-
len zetten maar lawaai of klachten van de buren vrezen.     
Deze windmolen telt maar liefst dertig ‘wieken´. Deze zijn gevat in een ring 
met een speciale functie, waardoor deze ‘Eco Whisper turbine´ z´n naam moet 
waarmaken. Bij de gewone wieken van de gebruikelijke driewiekige molens 
produceert het afglijden van wind aan de uiteinden van de wieken veel lawaai. 
De ring in de Eco Whisper turbine zorgt ervoor dat in dit deel van de construc-
tie juist weinig lucht verloren gaat.  
De molens zijn zo´n ruim zeseneenhalve meter in diameter en 21 meter hoog. 
Ze presteren volgens de fabrikant effectief in een breed spectrum van wind-
aanbod en produceren, bij gunstige plaatsing, meer dan 45.000 kwH per jaar. 

Bouw Energie
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Wordt naar geur- en rookoverlast bij 
houtstook gekeken? 
De gemeente Groningen heeft onderzoek 
laten uitvoeren naar de effecten van hout-
vuren op de luchtkwaliteit in de directe om-
geving van de bron. Hierbij is ook gekeken 
naar geur en mogelijke maatregelen om 
geuroverlast te verminderen. Ook heeft de 
gemeente een overzicht gemaakt van juridi-
sche (on)mogelijkheden om overlast ten ge-
volge van houtstook aan te pakken.
Een goed stookgedrag is van belang om 
geur- en rookoverlast te verminderen. 
Echter, in het onderzoek van 2009 is vast-
gesteld, dat geuroverlast door alleenstaan-
de houtkachels óók bij goed stookgedrag 
kan optreden. In een aanvullend onderzoek 
uit september 2011 is onder andere nage-
gaan welk effect schoorsteenverhoging 
heeft voor een alleenstaande houtkachel. 
In het rapport wordt geconcludeerd dat 
voor alleenstaande houtkachels de verho-
ging en isolatie van de schoorsteen een 
zeer effectieve maatregel is om de geur- en 
rookoverlast te verminderen. De bijdrage 
die een houtkachel hieraan levert, wordt 
globaal gehalveerd per meter schoorsteen-
verhoging. Verder wordt geconcludeerd dat 
ook het afstemmen van het vermogen van 
de houtkachel aan de warmtebehoefte van 
de ruimte en het vervangen van oude hout-
kachels door nieuwere, schonere kachels 
kosteneffectieve maatregelen zijn om de 
geur- en rookoverlast te verminderen. De 
informatie is beschikbaar via de InfoMil- 
website.

Zijn er extra risico’s verbonden aan het 
rijden met waterstofvoertuigen?
Agentschap NL heeft in een risico-analyse 
aandachtspunten in kaart laten brengen 
voor het gebruik van voertuigen die water-
stof als energiedrager hebben.
Binnen afzienbare tijd zullen deze voertui-
gen (brandstofcelvoertuigen, FCEV’s: fuel 
cell electric vehicles) op de Nederlandse 
wegen te vinden zijn. Als gevolg van stimu-
lering door de Nederlandse overheid en be-
drijfsleven, of omdat buitenlandse rijders 
grensoverschrijdende ritten maken door de 
steeds groter wordende actieradius van de 
voertuigen. De risico’s van waterstof zijn 
blijkens de analyse niet groter dan die van 
andere, traditionele, energiebronnen. Het 
rapport sluit aan op de norm voor water-
stoftankstations (NPR 8099) en geeft aan 

waar in de toekomst meer richtlijnen ge-
wenst zijn. De analyse geeft nuttige infor-
matie voor pioniers op dit gebied.
Het rapport is te vinden op: 
http://tinyurl.com/H2voertuigen. 

Hoe kan een gemeente het geluids-
niveau bij evenementen in de openbare 
ruimte reguleren?
De meeste gemeenten in Nederland zullen 
in hun Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) een variant hebben op de volgende 
bepalingen: 

raten in werking te hebben of handelingen 
te verrichten op een zodanige wijze dat 
voor een omwonende of overigens voor de 
omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt; 

het in het eerste lid bepaalde ontheffi ng 
verlenen. 
Bij veel evenementen zullen er geluidsni-
veaus optreden die voor hinder kunnen zor-

lijkheid om dergelijke evenementen toch 
door te laten gaan, door de organisatoren 
een ontheffi ng te verlenen. Dat ontheffi ng 
wordt verleend, hoeft niet te betekenen dat 

ontheffi ng beperkende voorwaarden verbin-
den, bijvoorbeeld door het opnemen van 
nadere bepalingen (beperkingen) in de APV; 
of het verlenen van een evenementenver-
gunning met daarin nadere bepalingen. 
In de APV kan ten behoeve van het verle-
nen van een evenementenvergunning, een 
verwijzing (juridische verankering) naar het 

gemeentelijke ‘evenementenbeleid’ worden 
gemaakt. In dat beleid kunnen bepalingen 
worden opgenomen over bijvoorbeeld de 
toegestane geluidniveaus, duur van de eve-
nementen en het maximaal aantal evene-
menten per locatie. Hoe ver men wil gaan 
met de details in dergelijke beleidsnota’s is 
aan het bevoegd gezag om te bepalen.
Met behulp van het evenementenbeleid is 
het mogelijk om op een transparante en 
eenduidige manier ontheffi ngen te verlenen 
(of ontheffi ngsaanvragen te weigeren) en 
klachten te behandelen. Uit de praktijk is 
wel gebleken dat het een hele klus is om 
goed, praktisch hanteerbaar, evenementen-
beleid op te stellen dat bovendien juridisch 
goed verankerd is. Voor bepaalde gemeen-
ten, waar de problematiek rondom evene-
menten beperkt is, kan het daarom wense-
lijker zijn om slechts een beperkt aantal 
randvoorwaarden direct in de APV op te 
nemen. Vooral bij kleinere gemeenten met 
een beperkt aantal evenementen van alge-
meen belang kan dit een handige manier 
zijn om de overlast binnen de perken te 
houden, en om op een transparante manier 
ontheffi ng te verlenen.
Meer over evenementenbeleid op www.
infomill.nl. Daar is ook de nota ‘Evenemen-
ten met een luidruchtig karakter’ te vinden, 
door veel gemeenten gebruikt voor het be-
palen van acceptabele geluidsniveaus 
waarvoor ontheffi ng wordt gegeven.
 

infrastructuur?
De RLI is een strategisch adviescollege 
voor het fysieke domein. Deze raad zal re-
gering en parlement adviseren op het ge-
bied van duurzame ontwikkeling van de 
leefomgeving en infrastructuur. Het bete-
kent een samenvoeging van drie raden: de 
Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad 

raad. De minister van Infrastructuur en 
Milieu is gestart met de werving van nieuwe 
leden voor de RLI, die naast de voorzitter 
uit negen leden zal bestaan.         www.rli.nl

De antwoorden zijn van Jan Rullens, adviseur op 
het gebied van milieuwet- en regelgeving bij een 
landelijk kenniscentrum. 
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Blauw goud 
steeds groener

Piet Veel (1949) is hoofd natuur en recreatie bij PWN 

en portefeuillehouder MVO in de directieraad. Verduur-

zaming wordt gevoeld als een vanzelfsprekende aan-

pak die past bij een maatschappelijk georiënteerd 

nutsbedrijf dat staat voor puur water en natuur.

Hoe kwam je bij PWN terecht?
“Ik zit in mijn huidige functie op een stoel die vaak 

voor biologen gereserveerd lijkt, maar ik studeerde ge-

zondheidstechniek in Delft. Mijn eerste baan bij PWN 

was dan ook een andere. Mijn kennis was destijds 

bruikbaar in de drinkwatertak van PWN, waar men be-

zig was infi ltratiewerken voor Zuid-Kennemerland te 

ontwerpen die gezond water moesten gaan leveren. 

Dat project werd echter ook het eerste proefproject 

voor een MER in Nederland, met als slotsom dat het 

beter was van dat project af te zien. Daarna ging ik 

twee jaar op wereldreis. Bij terugkeer startte ik bij de 

Provincie Noord-Holland om daar het provinciale 

grondwaterplan te schrijven. Het begrip verdroging 

bestond nog niet, maar het was al wel de centrale 

vraag hoe om te gaan met alle - deels tegenstrijdige - 

belangen bij grondwater. Met de opkomst van het 

anti-verdrogingsbeleid, in de tweede helft van de jaren 

tachtig, kreeg mijn werk steeds meer raakvlakken met 

natuurbeheer. Begin 2001 verruilde ik mijn werk bij de 

provincie voor de huidige baan bij PWN.”

In welke fase stroomde je daar weer in?
“PWN was zelf al bezig met vermindering van de wa-

terwinning in de duinen, gefl ankeerd door maatregelen 

om grondwateroverlast voor omwonenden te voorko-

men: door herstel van duinrellen en aanleg van draina-

gesystemen in woonwijken. Ik ging me met dit onder-

werp bezighouden, maar vooral met het opvangen van 

ongunstige effecten op de natuur, want peilverhoging 

is goed maar veroorzaakt als verandering ook een tij-

delijke bodemverstoring waarbij mineralen vrijkomen. 

Daarnaast werd bij PWN duurzaamheid in de eigen 

bedrijfsvoering steeds meer een uitgesproken ambitie. 

Geen noviteit overigens. Zo bestond er allang een 

Reststoffenunie, opgericht door PWN en andere wa-

terbedrijven, voor nuttig hergebruik van bijvoorbeeld 

ijzersulfaat, slib uit ontkalking en actief kool. Aandacht 

voor de ‘ver-thema’s’, zoals vervuiling en verspilling, 

hebben nu een plaats gekregen in het bredere MVO. 

We volgen daarbij de ISO 2600-systematiek, waaruit 

we tien speerpunten voor ons bedrijf hebben gehaald. 

Eén van de ambities is om in 2015 een CO
2
-neutraal 

bedrijf te zijn.”  

Wat moet daarvoor gebeuren? 
“We zullen in ons wagenpark meer moeten met elek-

trisch rijden. Ook zijn we bezig met verduurzaming van 

de huisvesting: het nieuwe bezoekerscentrum in 

Overveen gaat het niveau ‘excellent’ van de BREEAM-

systematiek behalen. Ook ons hoofdkantoor wordt 

verduurzaamd tijdens een verbouwing. Dit wordt - 

mede door het Nieuwe Werken - ook het kantoor van 

een groot aantal medewerkers dat nu nog op verschil-

lende plaatsen gehuisvest is. De allergrootste post in 

het energieverbruik vormen natuurlijk de productie en 

distributie van water. Denk aan de UV-installaties voor 

ontsmetting en de energievretende pompen die het 

water op druk tot in alle uithoeken van de provincie 

moeten brengen. Alles draait al op groene stroom, 

maar het is te gemakkelijk om onze ambitie helemaal 

op die manier in te vullen. Conform de Trias energetica 

kijken we eerst naar optimalisatie van installaties, de 

afstelling, de dimensionering, en lichten we het hele 

distributienet door op energie-effi ciëntie. In vervolg-

stappen kijken we naar eigen opwekkingsmogelijkhe-

den - zo bouwen we windmolens bij innamestation 

Andijk- en zullen we ten slotte de mogelijkheden on-

derzoeken om een actieve rol te spelen in de compen-

satie van de energie die we moeten blijven betrekken. 

Samenwerking met de watersector in Rwanda is mo-

gelijk zo’n optie. De effi ciëntie van de bedrijfsvoering 

daar kan enorm gebaat zijn met het planten van bos 

op hellingen waar de pijpleidingen nu voortdurend be-

zwijken als gevolg van bodemerosie.”

Wat zijn jullie drijfveren? 
“Ons gevoel van verantwoordelijkheid. We hoeven niet 

te concurreren. Competitie speelt ook geen rol als we 

bijvoorbeeld kraanwater promoten als alternatief voor 

gebotteld water. Het kraanwater is zeker zo goed en 

goed voor een enorme milieuwinst. Puur Water en Na-

tuur is precies waar wij voor staan. Uit onderzoek weet 

ik dat klanten van een maatschappelijk georiënteerd 

nutsbedrijf als het onze ook niets anders verwachten 

dan dat we duurzaam opereren.”

WIM VERHOOGPiet Veel 
hoofd natuur en

recreatie bij PWN

DE MILIEUPROFESSIONAL
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GROEN
VAN STAPEL

Na havens, ladingeigenaren en reders, is ook de scheepsbouw de worsteling met 
milieu- en duurzaamheidsdoelen aangegaan. Initiatieven in deze sector betreffen 
zowel het product dat van stapel loopt als de bedrijfsvoering.

MICHEL ROBLES

Eigenlijk gebeurt er veel”, beklemtoont Martine 

Holtkamp, projectleider duurzaamheid bij 

scheepsbouwbedrijf IHC Merwede, “maar pas 

sinds kort systematisch. Zeg je tegen mensen, 

‘wat jullie daar doen is óók milieusparend’, zie je hun 

ogen groot worden: Gut, ja! Maar idealistische praatjes,  

daar is dit de sector niet naar. Je moet wel komen met 

argumenten van kostenreductie en verkoopwaarde.”

Sectormanager David Anink van koepelorganisatie 

Scheepsbouw Nederland signaleert het ook: “Door 

onze strenge regelgeving, behoren Nederlandse 

scheepsbouwers tot de schoonste ter wereld. Maar 

milieuprestaties worden weinig uitgedragen. Neem 

ISO 14001-certifi cering. Die is populair in het bui-

tenland, maar zeldzaam onder Nederlandse wer-

ven.  Terwijl het ze weinig moeite hoeft te kosten. 

“Kennisverdieping, ketenbeheer en communicatie 

zijn daarom speerpunten in ons Masterplan Duur-

zaamheid. Maar bedrijven willen zichzelf niet in 

moeilijkheden brengen. Scheepswerven opereren 

op een wereldspeelveld, waar hooguit 3 procent van 

de opdrachtgevers milieu-eisen stelt. Een gelijk 

speelveld staat bovenaan onze verlanglijst, ook om-

wille van duurzaamheid.”

Asbest
De Europese scheepsbouw zwoegt door stormweer. 

Azië regeert. Zo is op Duitse werven sinds 2001 de 

werkgelegenheid 36 procent ingezakt. Tegelijkertijd 

moeten scheepsbouwers mee in de geforceerde ver-

groening onder havens, maritieme overheden als 

Rijkswaterstaat  en machtige reders als Maersk en 

Wagenborg. Nog afgezien van  een reeks andere pro-

blemen, veroorzaakt de scheepvaart tot 4,5 procent 

van de mondiale CO2-uitstoot. Dat moet anders.

95 procent van de potentiële milieuwinst zit, omdat 

schepen lang (40 jaar) meegaan, niet in het bouwpro-

ces, maar in operationele emissiereducties aan boord. 

Scheepsbouwers gaan mee in verduurzaming

Duurzamere schepen bouwen is de eerste prioriteit, 

verklaren mensen als Holtkamp en K&M-manager 

Joost Mathôt van Damen Shipyards eensgezind. Veel-

belovende innovaties (zie kader) zijn het resultaat.

Toch kan ook de bedrijfsvoering op werven milieu-

bewuster. Voorbij zijn weliswaar de smoezelige tijden 

dat onze vaderlandse werven jaarlijks samen min-

stens 70.000 ton straalmiddel, verf, olie(emulsies), 

metaalslijpsel, enzovoort uitbraakten. Joost Mathôt: 

“Niet je rotzooi in het water donderen, dat weet ie-

dereen.” Maar nog in 2007 turfde onderzoeksbureau 

DSP illegale lozingen bij 36 procent van 50 onder-

zochte scheepswerven. En in 2010 bleek niet één van 

de 16 door de VROM-inspectie be-

zochte binnenvaartwerven de 

asbestregels na te leven. En 

dan de plaatselijke akke-

fi etjes. Scheepswerf 

Grave (2009), die te 

veel ruimte innam, 

geluidsoverlast 

veroorzaakte en 

door de provincie 

een dwangsom 

kreeg opgelegd. Of 

Greendeck in het 

Groningse Water-

huizen, dat vorig jaar 

van de provincie vier 

dagen dicht moest tot-

dat de verfspuit door rol-

lers was vervangen. Dit nadat 

wolken verf vanuit de primitieve 

overkapping door het dorp dreven. Vergeleken met 

Aziatische concurrenten mogen Nederlandse werven 

oases van reinheid zijn, toch blijft het opletten voor 

provinciale en gemeentelijke handhavers, die tegen-

woordig scheepswerven decentraal controleren. 
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DUURZAME SCHEEPSBOUW 

Lawaai en spuitnevels lijken de voornaamste boosdoe-

ners. “Er zijn”, zegt directeur Rob Schuurmans van bin-

nenvaartscheepsbouwer Bodewes Millingen, “altijd 

cowboys, die, plat gezegd, schijt aan de regels hebben”. 

De werkelijke kwaliteitssprong moet echter komen van 

bovenwettelijke zaken, denkt DSP-onderzoeker Sander 

Flight: “Wat doe je met verfchips wanneer het niet waait, 

dus wanneer schermen plaatsen niet verplicht is? Hoe 

ga je richting cradle-to-cradle bij materiaalgebruik?”

Mind set
Scheepsbouw Nederland organiseert themaseminars 

duurzaamheid. Industriekoepel FME-CWM heeft een 

Duurzaamheidskompas uitgebracht. De maritieme 

sector heeft met het Rijk vorig jaar een energieconve-

nant getekend (energieneutraal groeien tot 2020 en 

vervolgens tot 2050 nog eens 50 procent minder CO2-

uitstoot), alsmede een ‘innovatiecontract’ met vier 

speerpunten, waaronder slimme schepen en havens 

en schone schepen.

Grote marktspelers als Damen Shipyards en IHC Mer-

wede, intussen, verkennen binnenshuis de opties voor 

(keten)verduurzaming. Damen werkt bij alle dochter-

bedrijven aan de “mind set van veiligheid, verantwoor-

delijkheid en milieu”, vertelt Joost Mathôt: “Papieren 

managementsystemen op zich garanderen niet alles. 

Toch, volledige, holding-brede certifi cering - ISO 9001 

en 14001 en OHSAS 18001 - is wel ons basisstreven. 

Toeleveranciers en subcontractors benaderen we prag-

matisch. In landen als Vietnam ga je eens rondkijken, 

en we adviseren waar dat kansrijk is.” Ook IHC Merwe-

de gaat stapsgewijs te werk. Martine Holtkamp: “Er is 

een Technische & Milieudienst en verschillende vesti-

gingen zijn al doorgelicht op energiegebruik en/of 

hebben besparingen doorgevoerd. Van toeleveranciers 

vragen we geleidelijk meer inspanningen.”

Expliciete duurzaamheidsambities op de website heeft 

scheepswerf De Haas Maassluis. “Ik ben perfectionis-

tisch en heb van thuis zorgvuldigheid tegenover de 

omgeving meegekregen”, zegt directeur/eigenaar 

Govert de Haas. “En we zitten midden in de stad. Ik wil 

een schone, aantrekkelijke werkomgeving in een up-

graded bedrijf”. Klimaatgestuurde gesloten spuithal, re-

cycling, milieuvriendelijke verven en koelmiddelen – 

De Haas neemt milieu mee bij alle investeringen en 

contracten, zegt hij. “Ook zijn we erkend leerbedrijf 

voor jongens die het op school niet uithouden. Klanten 

blijken gecharmeerd. Bovendien: geïntegreerde MVO-

voorzieningen betekenen minder energiekosten en 

minder duur af te voeren afvalbakken.”

Groen konvooi
Internationale milieuregelgeving en benchmarking 

voor schepen worden strenger. Wereldwijd (www.

greenship.org) wordt gewerkt aan energiezuiniger, 

emissie-arme scheepsontwerpen (design-for-sustai-

nability). Nieuwe brandstoffen, aandrijfsystemen 

(dual-fuel/hybride, brandstofcel) en weerstandsarme 

rompvormen zijn hoofdthema’s, naast demonteer-

baarheid.

Een lichtend wereldvoorbeeld is het nieuwe Green-

peace-actieschip Rainbow Warrior (derde editie): een 

extra demontabel oceaanzeilschip met mega A-vormi-

ge masten, een dieselelektrische ‘tweede aandrijf-

optie’ en allerlei andere milieusnufjes aan boord. 

Nederland is vooral sterk in binnenschepen en gespe-

cialiseerde vaartuigen – van inspectieboten tot off-

shore-materieel. Het konvooi van groene modellen dijt 

uit. In Amsterdam verzorgt Lovers rondvaarten met ‘s 

werelds tweede waterstofschip, gebouwd bij Bodewes 

in Hasselt. Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessen-

dam assembleerde in 2010 de dieselelektrische ‘eco-

tanker’ Amulet, met een energiezuinige rompvorm en 

sturing en geavanceerde uitlaatgasreiniging. Energie-

besparing: ruim 40 procent. De tanker Argonon (ge-

bouwd bij Trico, Rotterdam) is een dual-fuel-schip dat 

meestentijds vaart op LNG. Diverse vergelijkbare 

schepen staan op stapel. LNG is ‘hot’ in scheepvaart-

land: 20 procent minder CO2 en 80 procent minder 

NOx dan diesel, en voor binnenvaartreders snel terug-

verdiend. Alleen de Europese toelating als scheeps-

brandstof moet nog afkomen.

De Damen Holding hanteert voortaan het E3-credo: 

environmentally friendly, effi ciënt in operations, eco-
nomically viable. “Wij ontwerpen doelgericht op feite-

lijk verwachte vaarcondities”, vertelt R&D-coördinator 

Peter van Terwisga. “Ook design-for-sustainability 

kun je daardoor beter optimaliseren.” Paradepaardjes 

zijn Damen’s radicale rompinnovaties. De ‘bijlboeg’ - 

messcherp, loodrecht op het wateroppervlak en daar-

door weerstandsarm (20 procent energiebesparing)- 

debuteerde in 2009, bij een offshore bevoorradings-

schip. De Rainbow Warrior heeft overigens een 

soortgelijk boegprofi el.

Spannend is het herrijzenisverhaal bij Damen-

dochter Bodewes Millingen, van het elders stukge-

lopen idee van ‘luchtsmering’ (ACES) met luchtbel-

letjes die onder het kielvlak worden uitgeblazen en 

vastgehouden, waardoor de waterweerstand daalt.  

“Proeven met de tanker Kraichgau verliepen prima”, 

zegt Bodewes-directeur Rob Schuurmans. “Maar bij 

andere scheepsmaten halen we nog niet de beoog-

de 15 procent brandstofbesparing. Samen met onze 

onderzoekspartners zoeken we momenteel uit hoe 

dat alsnog kan.”
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Werk in een droogdok, dat overigens in dit geval als geheel keurig in 
verfwerend gaas is ingepakt. 
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Casper levert ‘real-time’ monitoringsystemen die vlucht- 
en geluidsinformatie voor partijen in de luchtvaart én  
andere betrokkenen toegankelijk visualiseren. 

“De presentatie van gegevens vanuit onze software is 
een nuttige tool in de communicatie, voor analyse van 
gegevens en eventuele bijsturing van activiteiten”, zegt 
Heleen Erkamp, CEO van het jonge bedrijf Casper BV, 
gespecialiseerd in fl ight- en noise tracking van vliegver-
keer. 

Maar vliegtuigen worden toch al op het scherm 
gevolgd en geluid wordt toch al gemeten?  
“Dat klopt, maar dat soort monitoringsystemen zijn 
heel erg vanuit een technische invalshoek ontwikkeld 
en bedoeld voor een select aantal gebruikers, zoals bij 
de luchtverkeersleiding of op de luchthaven, die deze 
voor de eigen specialistische werkzaamheden gebrui-
ken. Dus niet vanuit het idee om gegevens met ande-
ren te delen. Met onze software haal je de gegevens uit 
de gesloten ‘technische omgeving’ en presenteer je die 
laagdrempelig, gevisualiseerd aan een groter aantal 
geïnteresseerden. Dat kunnen bijvoorbeeld omwonen-
den zijn, luchtvaartmaatschappijen en diverse overhe-
den en overheidsinstanties. Met ons monitoringsys-
teem zijn de vliegtuigen stuk voor stuk, en gelabeld met 
allerlei informatie, op een kaart te volgen. Er is bijvoor-
beeld te zien om welk type vliegtuig het gaat, welke 
vlucht het betreft, hoeveel geluid dat specifi eke vlieg-
tuig produceert, en er kan een koppeling worden ge-
maakt met klachten die naar aanleiding van die speci-
fi eke vlucht binnenkomen.“ 

Wordt zo’n informatiesysteem dus gevoed met 
data uit reguliere volg- en meetsystemen?  
“Vaak kunnen dat inderdaad gewoon de bestaande 
data zijn. Waar nodig - we werken voor vliegvelden we-
reldwijd, en daarmee ook voor minder moderne - hel-
pen we bij het opzetten van geluidsmeetnetten, en 
voor de fl ighttracking kan het systeem ook de signalen 
gebruiken die de vliegtuigen zelf uitzenden.”

Wat hebben anderen aan de informatie die jul-
lie software biedt?“
“Het is bekend dat voor omwonenden geluidshinder 
een beleving is die voor een belangrijk deel wordt be-
paald door de hoeveelheid beschikbare informatie die 
zij hebben. Het verandert weliswaar niets aan de feite-
lijke geluidsbelasting, maar het scheelt als een omwo-

VLUCHTEN MET 
EEN LABEL

WIM VERHOOG

Aan de grond
“We werken inmiddels ook aan een systeem dat veel meer partijen heel pre-
cieze, actuele informatie geeft over de positie van vliegtuigen aan de grond. 
Het is belangrijk die informatie te delen om al het grondverkeer, bijvoorbeeld 
dat voor fueling en catering optimaal te kunnen organiseren. Het is zonde als 
een bevoorradingsvoertuig een vliegtuig nog niet op de verwachte plek aan-
treft en dan onverrichter zake maar weer naar een volgend vliegtuig doorrijdt.” 

nende ziet dat een vliegtuig over zijn of haar huis vliegt 
omdat dat een logische route is tussen de startbaan en 
de bestemming. Je ziet dat er meer begrip ontstaat, ver-
geleken bij de situatie waarin je het gevoel hebt dat 
zo’n vliegtuig net zo goed anders had kunnen vliegen. 
We weten bijvoorbeeld ook dat mensen moeilijk kun-
nen inschatten hoe hoog een vliegtuig nu precies over-
scheert. Als je die informatie kunt geven, blijkt het hen 
heel vaak mee te vallen.” 

Maar levert het ook feitelijke verbeteringen op?  
“Aan bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen biedt 
zo’n monitoringsysteem natuurlijk ook interessante 
informatie. Zij kunnen hun prestaties vergelijken met 
andere, vergelijkbare vluchten van andere maatschap-
pijen en ze weten ook dat er nu heel veel partijen kun-
nen meekijken. Met zo’n systeem wordt bijvoorbeeld 
het gesprek tussen een luchthaven en een vliegmaat-
schappij over procedures voor het opstijgen een stuk 
gemakkelijker. Heel anders dan dat de luchthaven een 
brief stuurt die voor de andere partij nog als een ver-
rassing kan komen. Ook op deze manier kan het infor-
matiesysteem een verschil maken.” www.casper.aero            
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Wat doen we 
met huis-
houdelijk afval?
Kent u hem nog, die slogan van het eerste 

Nationaal Milieubeleidsplan? De heldere 

boodschap: wie niet kiest voor stevig milieu-

beleid is een dief van eigen portemonnee. 

De aangekondigde maatregelen – op tal van 

milieuthema’s - werden breed gedragen: veel 

laaghangend fruit, maar ook redelijk vergaan-

de milieumaatregelen. Op het gebied van 

afval en grondstoffen zou al in 2000 moeten 

worden voldaan aan forse doelstellingen. 

Preventie - in absolute zin - en hoge recy-

clingpercentages stonden bovenaan de lijst. 

En het sprak vanzelf dat gedegen analyse en 

overleg met betrokken bedrijven nodig was. 

En dat daarna de nodige knopen zouden 

worden doorgehakt. Wil je immers niet verlie-

zen dan is het: kiezen op elkaar en kiezen!   

Na dat eerste milieubeleidsplan uit 1989 is 

het kiezen voor goed milieubeleid echter 

steeds moeilijker geworden. Milieumaatrege-

len die hadden kunnen leiden tot de beoog-

de preventie en recycling werden uitgesteld 

of afgezwakt. Niet alleen doordat het milieu-

ministerie werd gehinderd door voortgaande 

krimp van capaciteit en budget. En ook niet 

puur als gevolg van het gure politieke klimaat 

van de laatste jaren. Op allerlei milieuterrei-

nen wordt niet of fout gekozen om een heel 

andere reden: belanghebbende bedrijven zijn 

steeds effectiever in verzet gekomen en onze 

Nederlandse overheid is niet bij machte om 

desondanks adequaat koers te zetten en te 

houden. De gang van zaken rond verpak-

kingsafval is wat dit betreft illustratief. De 

dreiging van juridische stappen en andere 

tegenacties van belanghebbende bedrijven 

hebben in ons land veel meer verlammend 

gewerkt dan in bijvoorbeeld Duitsland.      

Over het Nederlands afvalbeleid wordt veel 

moois gezegd. Al jaren prijkt ons land voor 

veel afvalstromen in de top tien van landen 

met hoge recyclingcijfers. Dat geldt niet alleen 

voor bedrijfsafval maar ook voor een aantal 

afvalstromen uit huishoudens, zoals glas, pa-

pier/karton en GFT. Toch valt juist bij huishou-

delijk afval nog veel milieuwinst te boeken. 

Want juist de afvalfracties waarmee de groot-

ste CO
2
-reducties te behalen zijn worden het 

slechtst gerecycled en vooral verbrand. De 

studie Saving Materials (2010) van de Univer-

siteit Utrecht liet zien dat door een verder-

gaande recycling-aanpak van het Nederland-

se huishoudelijk afval mooie resultaten 

kunnen worden geboekt: De reductie in CO
2
-

emissie kan toenemen van 1,7 miljoen ton

naar 4 miljoen ton. We benutten dus nog 

geen 45% van het potentieel, met name 

doordat het meeste kunststof- en textielafval 

wordt verbrand. Die verbranding veroorzaakt 

forse CO
2
-emissies die slechts beperkt wor-

den gecompenseerd door de energie-

opbrengst. En de huidige recycling van bron-

gescheiden plastic afval levert te weinig 

milieuwinst op.  

Van kwantiteit naar kwaliteit 
Het is cruciaal te mikken op hoogwaardiger 

recycling die leidt tot zoveel mogelijk CO
2
-re-

ductie. We hebben geen behoefte aan recy-

cling tot vulmiddelen en laagwaardige pro-

ducten, maar aan milieuwinst door 

vervanging van waardevolle grondstoffen. 

Recycling Netwerk, de koepel van milieuor-

ganisaties op het gebied van afval en grond-

stoffen, pleit al jaren voor het verleggen van 

de focus in het afvalbeleid van kwantiteit 

naar kwaliteit. Cradle-to-cradle is bepaald 

geen nieuw concept. De milieubeweging 

vroeg in de jaren tachtig al om een beleids-

aanpak gericht op bottle-to-bottle-recycling. 

Statiegeld op drankverpakkingen is wat dat 

betreft een absolute must. Er bestaat geen 

inzamel- en recyclingsysteem dat zo’n hoge 

inzamelrespons en zo’n hoogwaardige recy-

cling realiseert met zoveel milieuwinst per 

plastic fl es (zie ook www.echteheld.nl). 

Saving Materials concludeert over kunststof-

fen in het huishoudelijk afval: ‘Bij een inza-

meling van een mengsel van kunststoffen is 

altijd nascheiding nodig om de verschillende 

soorten kunststoffen te sorteren. Daarom 

wordt voor hoogwaardige recycling een ge-

scheiden inzameling op productniveau aan-

bevolen, en daarbij is statiegeld een geëi-

gend instrument’. De recente LCA-studie van 

CE naar de recycling van kunststof verpak-

kingsmateriaal uit huishoudens bevestigt het 

positieve beeld over statiegeld: wijzend op 

het hoge inzamelpercentage en de geringe 

uitval bij de verwerking luidt de conclusie: 

‘Nu afschaffen van het statiegeldsysteem 

voor grote PET-fl essen zou resulteren in circa 

30% minder klimaatvoordeel door recycling 

van kunststofverpakkingen in Nederland. 

Toevoeging van kleine PET-fl esjes in het sta-

tiegeldsysteem zorgt voor 11% á 15% toe-

name van het milieuvoordeel.’

Opmerkelijk is dat de beide milieustudies

niet zijn opgezet vanuit een rijksoverheid die 

regie wil voeren, maar vanuit de recyclingbran-

che en de afvalbranche. En nog opmerkelijker 

is dat de rijksoverheid in deze tijd van zware 

bezuinigingen niet verder kijkt. Met een beetje 

VOC-mentaliteit zou je nu toch investeren in 

een analyse die nagaat of de gescheiden inza-

meling van huishoudelijk afval goedkoper kan 

met behoud van dezelfde milieuwinst? De 

cost gaat voor de baet uit. Toch!

Op deze forumpagina breekt 
Robbert van Duin, voorzitter 
Recycling Netwerk, een lans voor 
statiegeld op drankverpakkingen. 
De overheid zou in haar beleid toch 
op z’n minst moeten openstaan 
voor een gedegen analyse op kos-
ten en milieurendement per euro?
Reageren: milieumagazine@kluwer.
nl, met als titel “Forum-reactie”.

ROBBERT VAN DUIN

KIEZEN OF VERLIEZEN 2.0
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Of gaat het bij de aanpak van huishoudelijk 

afval niet om milieuwinst, maar om beeldvor-

ming? Is het beeld van een rijksoverheid die 

het samen met ‘het’ bedrijfsleven oplost een 

beetje heilig? En kan er daarom niet zakelijk 

gekeken worden naar het meest voor de 

hand liggende inzamelscenario:     

schaffen, maar uitbreiden;

ook kleine plastic drankfl esjes inzamelen;

voor inzameling op productniveau; 

plastic verpakkingsafval inzamelen;

ding die bij hen de moeite waard is.  

Niet alleen de milieubeweging, maar ook la-

gere overheden en belangrijke delen van het 

bedrijfsleven willen weten welk inzamelsce-

nario het beste scoort op milieuwinst en kos-

ten. Er is vraag naar milieuwinst, minder 

zwerfafval, lagere kosten voor het opruimen 

ven en er is geen reden om de fabrikanten 

van drankenkartons buiten de deur te hou-

den als het gaat om gescheiden inzameling. 

Dus kom op, rijksoverheid: kiezen op elkaar 

en kiezen. Toon lef, laat u niet gijzelen door 

brancheorganisaties als CBL en FNLI en laat 

het milieu niet verliezen.

7-9 MAART 2012 
Dublin, Environ 2012,

http://Environ2012.org

20-21 MAART 2012 
London, Water & Environment 2012, 

www.ciwem.org/events/annual-

conference.aspx

23-26 APRIL 2012 
Athene, Transport Research Arena,

http://traconference.eu/

26-27 APRIL 2012 
Istanbul, GreenAge 2012, 

http://greenage2012.blogspot.com

1-3 MEI 2012 
Kirkwall, International Conference on the 

Environmental Interactions of Marine 

www.eimr.org 

7-11 MEI 2012
München, IFAT Entsorga,

www.ifat.de 

13-18 MEI 2012 
Dublin, IWA World Congress on Water, 

www.iwa-wcedublin.org

21-23 MEI 2012 
Berlin, B4E Business for the Environment 

- Global Summit 2012, 

www.b4esummit.com

5-8 JUNI 2012
Beirut, EcOrient 2012, 

www.ifpexpo.com

17-20 JUNI 2012 
Amsterdam, Urban Environmental 

Pollution, 

www.uepconference.com 
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