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De manier waarop we 
onze energie opwekken én 
gebruiken, gaat drastisch 
veranderen. Sterker: er 
staat de samenleving een 
fundamentele omwenteling 
te wachten. “Onze 
energievoorziening zal 
bestaan uit een mix van 
bronnen zoals wind,  
zon, water, biomassa en 
groen gas.”

de stad wordt één groot energiesysteem

XENERGY
Het nieuwe bouwen
BREEAM, Passief Bouwen,  
Cradle-to-Cradle... een paar begrippen 
die je vandaag de dag tegenkomt als 
het gaat over bouwen met respect voor 
mens en milieu. Ontstaan uit de gedachte 
dat het anders kan en beter moet. 
Gedreven door idealen als duurzaam-
heid, energiebehoud en hergebruik van 
grondstoffen. Instrumenten om inzicht te 
verschaffen, bewustwording te creëren 
en innovatie te stimuleren. 

CHemie
De Dow Chemical Company is overtuigd 
dat de combinatie van chemie en in-
novatie kan bijdragen aan het vinden van 
nieuwe oplossingen voor de wereldwijde 
uitdagingen waar we voor staan, bijvoor-
beeld als het gaat om energiegebruik en 
energiebehoud. 

ervaring
Dow heeft met Styrofoam XPS-isolatie 
meer dan 60 jaar ervaring opgedaan. De 
HCFK-vrije Styrofoam-A isolatieplaten 
hebben een aardopwarmingsvermogen 
(GWP) kleiner dan 5. Op basis van  
Styrofoam is het Dow Passief Huis Sys-
teem voor koudebrugvrij bouwen ontwik-

keld, gecertificeerd door het toonaange-
vende Passivhaus Institut in Darmstadt 
(D). Tegenwoordig zijn alle Styrofoam 
producten Cradle-to-Cradle “silver” 
gecertificeerd en worden vervaardigd in 
ISO14001 of ISO9001 gecertificeerde 
productielocaties. Bij toepassing in 
BREEAM projecten levert Styrofoam 
een bijdrage volgens Tier level 4 of 3 
van 1 tot 1,5 punt per element.  

volgende stap
Dow zet met de introductie van  
Xenergy de volgende stap in duurzaam-
heid. Deze zilvergrijze XPS-isolatie 
heeft een beter isolerende werking 
dan gangbare XPS-platen. Dankzij 
een nieuwe revolutionaire productieme-
thode voor XPS, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van reflecterende deeltjes in 
de schuimcellen neemt het isolerend 
vermogen toe.

prestaties
Xenergy isoleert tot 20% beter dan 
gewoon XPS en maakt isolatie van  
wanden, vloeren en daken nog  
effectiever. Het resultaat is lagere  
energiekosten en meer besparing, 
behaaglijkheid en duurzaamheid.
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3 vraGEn aan...

Over enkele decennia kunnen alle 
energiecentrales in ons land dicht. 
Stroom wekken we dan op via 
brandstofcellen in de motoren van 
onze auto’s of via de gevels van onze 
huizen. De parkeergarage als power 
plant. Science fiction? Geenszins. In 
Denemarken zijn al proeven gedaan 
waarbij de overtollige stroom van een 
windmolenpark werd opgeslagen in de 
accu’s van elektrische auto’s. Die 
leveren stroom terug zodra de vraag 
naar elektriciteit het aanbod overstijgt. 
De Delftse hoogleraar Future Energy 
Systems prof. dr. Ad van Wijk gaat zelfs 
nog een stap verder en wil auto’s 
inzetten als energieleverancier. Als het 
wagenpark in Nederland over enkele 
decennia is uitgerust met brandstofcel-
len, kan in een parkeergarage met 500 
van die auto’s 50 Megawatt aan schone, 
extreem efficiënt geproduceerde en 
goedkope stroom opgewekt worden. 
Een brandstofcel zet via een chemisch 
proces waterstof om in elektriciteit en 
schoon water. Van Wijk: “Grote 
automerken hebben al aangekondigd 
binnen twee jaar massaal auto’s met 
brandstofcellen te gaan produceren.” 
Omdat er jaarlijks in Nederland 
ongeveer 500.000 nieuwe auto’s 
verkocht worden, kan de introductie 
snel gaan. Al die auto’s, die gemiddeld 
23 uur per etmaal stilstaan, kunnen 
twee keer zoveel stroom opwekken als 
we nodig hebben. Volgens Van Wijk 

heb je dan op een bepaald moment 
geen energiecentrales en tankstations 
meer nodig. Energiebedrijven kunnen 
dan parkeergarages exploiteren,  
waar automobilisten geld toe krijgen 
als ze parkeren. 

voor van wIjk en tal van collega-
wetenschappers is het zaak dat 
Nederland zo snel mogelijk werk 
maakt van de overstap naar een 
duurzame samenleving. De stichting 
Nederland Krijgt Nieuwe Energie, een 
bundeling van maatschappelijke 
organisaties en wetenschappers, stelde 
al een routekaart op voor zo’n over-
gang naar duurzame energieopwekking. 
De Sociaal Economische Raad pleitte 
in oktober voor een Energieakkoord 
voor duurzame groei met bindende 
afspraken over energiebesparing, 

schone technologie en klimaatbeleid. 
En prof. dr. ir. Andy van den 
Dobbelsteen, hoogleraar Climate 
Design & Sustainability aan de TU 
Delft, pleit zelfs voor een Deltaplan en 
een minister voor Energie, want er 
staat de samenleving een fundamentele 
omwenteling te wachten. 

zo voorSPelt Van Wijk dat we zullen 
overstappen op gelijkstroom in plaats 
van wisselstroom, aangezien zonne-
panelen en brandstofcellen gelijk-
stroom opwekken. “Maar die transfor-
matie zal heel geleidelijk plaatsvinden. 
Je hoeft niet ineens het hele net te 
vervangen.” Zijn collega Van den 
Dobbelsteen wijst nog op andere 
ontwikkelingen. In 2050 moet volgens 
Europese afspraken al onze energie 
duurzaam opgewekt worden. “Onze 

energievoorziening zal bestaan uit een 
mix van bronnen zoals wind, zon, 
water, biomassa en groen gas.” 
Opwekking zal steeds meer decentraal 
in plaats van in grote energiecentrales 
plaatsvinden. Al die ontwikkelingen 
stellen andere eisen aan ons netwerk 
en de manier waarop we met energie 
omgaan. Dat gaat veel geld kosten, 
maar dat zal zich terugverdienen. “Er 
liggen ook grote economische kansen 
voor het bedrijfsleven”, aldus Van Wijk. 
“Daarom ben ik voor zo’n Deltaplan 
om kansen optimaal te benutten.”

de Stad zal volGenS Van den 
Dobbelsteen veranderen in een groot, 
slim netwerk, waar energie wordt 
opgewekt en uitgewisseld, met 
opslagpunten om pieken en dalen op 
te vangen. “We gaan in steden naar 
geïntegreerde gevelsystemen, die 
regen buiten houden en energie 
opwekken. Daken kunnen veel beter 
benut worden.” Ook met de verbete-
ring van smart grids – slimme 
systemen om schommelingen in de 
energieproductie op te vangen – valt 
nog veel winst te boeken, zonder dat 
daarvoor miljardeninvesteringen 
nodig zijn. “Het netwerk ligt er al. Je 
hebt alleen wat investeringen nodig 
voor slimme techniek.” 

de ecHte InveSterInGen zitten in de 
opwekking van energie. Het econo-
misch bureau van ING becijferde in 
november dat tot 2020 circa 13 tot 15 
miljard euro aan investeringen in 
windmolens moet worden gestoken 
om de doelstellingen voor windenergie 
te halen. Maar Van den Dobbelsteen 
vindt niet dat de overheid zelf voor alle 
kosten hoeft op te draaien. “Ik ben 
tegen subsidies, want die verstoren de 
marktwerking. Maar ik ben wel voor 
financieringsconstructies die op 
termijn terugbetaald worden, zoals 
revolving funds.” Die fondsen zouden 
ook van banken en pensioenfondsen 
kunnen komen in de vorm van 
leningen voor energie-investeringen 
die in circa tien jaar terugbetaald 
worden. “De overheid zou dergelijke 
regelingen moeten stimuleren.”

‘Als je verschillende energiebronnen hebt, 
leidt dat tot een te managen aanbod, 
ook voor pieken en dalen. Elk verstandig 
energiebedrijf is daar nu al mee bezig’
prof. dr. ir. andy van den Dobbelsteen

moniquE j. van 
EijkElEnburG

Directeur Strategie Stichting 
Duurzame energie koepel

■ hoE kunnEn WE hEt 

EnErGiEGEbiEd vErsnEld 

vErduurzamEn?

“De eerste manier is de 16 
procent-doelstelling van het 
kabinet volgen. Daarvoor 
hebben wij een drietrapsvoor-
stel gedaan: een verplichting 
voor energieproducenten voor 
de meest rendabele opties 
zoals onder meer duurzame 
bij- en meestook; een SDe+ 
voor opschaling van innovatie-
vere opties en daarnaast een 
vorm van salderen/fiscalise-
ren. De tweede manier is dat 
bedrijven en burgers direct 
zelf aan de slag gaan.”

■ WElkE obstakEls hindErEn 

EEn snEllE vErduurzaminG?

“wet- en regelgeving tot in  
de kleinste haarvaten. en 
beperkte bereidheid bij 
fossiel/grootkapitaal om  
te versnellen. grote bedrijven 
investeren alleen in verduur-
zaming als het een core 
business is die binnen  
2 à 3 jaar is terugverdiend.” 

■ hoE kunnEn WE diE  

obstakEls WEGnEmEn?

“het belangrijkste is dat de 
rijksoverheid en de grote 
(energie-)bedrijven bereid 
moeten zijn om burgers  
en mkb’ers ruimte te gunnen 
voor hun eigen decentrale 
duurzame opwekking. uit-
eindelijk moeten ook finan-
ciers een langere termijn 
focus krijgen en het speelveld 
voor duurzame opwekking ten 
opzichte van fossiele opwek-
king moet veranderen.”
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Traditioneel asfalt
Coldmix EAB
Reflection


