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Heijmans Management Traineeship.
Voor bijna afgestudeerden zijn er volop stage- en afstudeermogelijkheden en 

Masterclasses. Starters en doorstarters krijgen een unieke kans met het driejarige 

Heijmans Management Traineeship.  Je werkt afwisselend bij onze sectoren woning-

bouw, vastgoed, utiliteitsbouw, techniek en infra. Daarmee leg je een brede basis 

voor de rest van jouw carrière.

Heijmans Allround Professional Program.
Ben je drie tot vijf jaar bij ons werkzaam? Dan kun je je verder ontwikkelen met het 

Heijmans Allround Professional Program (in samenwerking met de Universiteit 

Twente). Ook is er voor ervaren professionals een management programma met de 

Nyenrode Business University. 

Toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk dan snel op: www.heijmans.nl

Je kent Heijmans waarschijnlijk als één van de grootste bouwbedrijven 

van Nederland. Onze gele helmen zie je door het hele land. Maar wist je ook 

dat we ons bezighouden met grootschalige projecten rond mobiliteit, 

(commercieel) vastgoed en gebiedsinrichting? Daar kunnen we gedreven 

professionals uit allerlei disciplines goed bij gebruiken.
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Beste leden en relaties,

Namens het zevende bestuur van studievereniging of CoUrsE! mag ik u met 

trots de dertiende editie van de !ntervisiE presenteren. De zoektocht naar 

een thema heeft uiteindelijk geleid naar een onderwerp wat een enorme 

wereldwijde (media) aandacht geniet. Deze editie heeft de titel ‘Nederland 

Energieneutraal’.

Over het gebrek aan aandacht voor de onderwerpen klimaat- en 

energieproblematiek heeft men niet te klagen. Op het moment is er in ieder 

geval voldoende stof tot schrijven; Nederland haalt in het huidige tempo haar 

eigen energiedoelstellingen niet, de afhankelijkheid van olieproducerende 

landen en de huidige problemen voor de Amerikaanse kust; het mediacarrousel 

draait op volle toeren. Ook wij doen hier aan mee, het huidige afstudeeratelier 

van de opleiding Construction Management and Urban Development op de 

TU/e is ingericht naar de doelstelling van de gemeente Eindhoven. En ook 

het themanummer van de studievereniging of CoUrsE! richt zich dus op de 

energieproblematiek. De artikelen en interviews in deze editie proberen 

verschillende aspecten van energieneutrale gebiedsontwikkeling te belichten. 

Naast het thema biedt deze !ntervisiE weer de gelegenheid om meer te 

weten te komen over onze vereniging en de studenten van CME. Deze keer 

is er onder andere een korte terugblik op de geslaagde reis naar Londen, de 

reis naar Denemarken van de deelnemers aan het afstudeeratelier en komen 

studenten die zich in het buitenland bevinden aan het woord.  

Ik wens u veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet, namens het zevende bestuur van studievereniging of 

CoUrsE!

Erik Alfrink

Voorzitter of CoUrsE! 2009-2010

 

voorwoord
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Figure 1: Bedrijfsbezoek Oranjewoud

CME conference
In navolging op de eerste succesvolle CME conference zal de tweede editie gehouden 
worden op 4 november 2010. Het thema van de dag is; de energie neutrale stad. Ook 
dit jaar staat de conferentie geheel in het teken van CME en haar afstudeerders. 
Naast de beste afstudeerders zullen een aantal keynote speakers een voordrage 
verzorgen. 

Het beloofd een boeiende en gezellige dag te worden voor alumni, afstudeerders, 
mensen uit het bedrijfsleven, medewerkers van de TU/Eindhoven en de huidige CME 
studenten. 

Bij dezen zijn jullie allen van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen! 

Bedrijfsbezoek Royal Haskoning, Oranjewoud, Hurks 
Om ervoor te zorgen dat de CME student binding houdt met praktijk organiseren 
worden regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd. Zo zijn we een dag op het 
hoofdkantoor bij Royal Haskoning geweest om een kijkje in de keuken te nemen 
bij technische, logistieke, juridische, organisatorische, bestuurlijke, sociale, 
milieutechnische en economische vakgebieden.
Bij Oranjewoud hebben we een uitgebreide lezing gehad over de complexiteit van 
infrastructurele projecten. Tevens hebben we hier een case studie uitgevoerd met 
betrekking tot contract en samenwerkingsvormen. 
Tot slot gaan we binnenkort naar Hurks vastgoed ontwikkeling waar we een case 
zullen uitvoeren met betrekking tot conceptontwikkeling.

Bedrijfs Orientatie Dagen
Tijdens de goedbezochte BOD  heeft een vijftal bedrijven zich bij de CME student 

nIeuws & MededelIngen
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bekend kunnen maken door middel van een korte lezing. Gedurende deze presentaties stond het 
informeren van de CME student over mogelijke werkgevers en de bijbehorende functies centraal. Van 
de gelegenheid voor het stellen van vragen is door de studenten uitgebreid gebruik gemaakt. Al met al 
kunnen we concluderen dat het voor zowel de bedrijven als de studenten een geslaagde dag was!
 
Onderstaande bedrijven hebben zich gepresenteerd: 
-Witteveen + Bos
-Stevens Van Dijck
-At Osborne
-Brinkgroep
-Koninklijke BAM

Vooruitblik
-BBQ,
De CME eindejaar barbecue zal dit jaar plaatsvinden na de Hurks case, op 17 juni. Dit jaar zijn de 
alumni voor het eerst uitgenodigd. De avond waarvoor ook professoren en natuurlijk de studenten zijn 
uitgenodigd staat geheel in het teken van gezelligheid. Met het uitnodigen van alumni studenten hopen 
we de binding tussen de alumni onderling, maar ook de binding met de opleiding CME en de huidige 
generatie studenten te vergroten. 

-Meerdaagse excursie Amsterdam,
Onze hoofdsponsors RO Groep en BPF Bouwinvest hebben de afgelopen jaren steeds een meerdaagse 
excursie georganiseerd. Deze excursie heeft zich meerdere malen bewezen als het hoogtepunt der 
activiteiten en zal tot onze grote vreugde ook dit jaar weer georganiseerd worden. 
30 juni en 1 juli gaan we naar Amsterdam waar ons een gevarieerd programma van leerzame, interessante 
maar ook gezellige activiteiten te wachten staat. 

Afgestudeerden Construction Management & Engineering
De tweejarige Master track Construction Management & Engineering is een studie die over het veelal 
actieve studenten aantrekt. Een belangrijk karakter eigenschap van bijna alle CME’rs en in het speciaal 
de onderstaande afgestudeerden is dat ze ondernemend zijn ingesteld. Ieder van deze studenten heeft 
op zijn eigen manier geprobeerd het maximale uit zijn studie te halen. De ene door in het buitenland 
stage te lopen of af te studeren, de ander door bestuur en of commissie taken op zich te nemen. Deze 
karaktereigenschap draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling op professioneel vlak, maar 
ook zeker op sociaal vlak. Namens of CoUrsE! willen wij de afgestudeerden van harte feliciteren met 
het behaalde diploma en veel succes wensen voor de toekomst.
 
Studenten     Datum van afstuderen
I.H.C. (Ilona) van Miltenburg  10-12-2009
P.G.W. (Paul) Derks   25-01-2010
S.M. (Sjoerd) de Waard   25-01-2010
K.J. (Koen) Moons   12-02-2010*

In het speciaal willen we Erik Blokhuis feliciteren met zijn promotie. De titel van zijn proefschrift 
draagt; Governing Multi-Actor Dicision Processes in Dutch Industrial Area Redevelopment. !

 

* bijzonder geval

nIeuws & MededelIngen
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Ons afstudeeronderzoek speelt zich af in het land van een multiculturele samenleving, vriendelijkheid en een constante 
temperatuur van 35 graden: Maleisië. Om deze 35 graden nóg aangenamer te maken, verblijven wij op het eiland Pulau 
Penang, wat onderdeel is van de Maleisische staat Penang. 

Voor ons was de keuze om naar het buitenland te gaan snel gemaakt. Doordat een eerdere poging om een deel van onze 
studie in Vietnam te volgen was afgeketst, hebben we alles op alles gezet om een afstudeeronderzoek in Penang te laten 
slagen. Dankzij de contacten van dr. Ad den Otter en het open welkom van dr. Amir Fawzi Bahauddin konden wij terecht 
bij Universiti Sains Malaysia, Penang. 

Penang was voor ons een uiterst interessante bestemming, omdat Penang samen met Melaka op 7 juli 2008 is opgenomen 
in de UNESCO World Heritage List. Een gebied van 109 hectare wat aangeduid wordt als de Core zone, vormt samen met 
een gebied van 150 hectare met de toepasselijke naam Buffer zone, de gehele Heritage site. Dit creëerde voor ons een 
aangename uitdaging, omdat deze Heritage site een aantal gevolgen en complicaties, in relatie tot o.a. strikte regelgeving, 
met zich mee brengt. In ons afstuderen, met als onderwerp ‘het duurzaam (preserveren van Heritage) herontwikkelen 
van Brownfields’, wordt de actuele situatie uiteengezet en wordt er gekeken hoe ontstane obstakels kunnen worden 
overkomen.

Van onze vorige generatie hadden wij al het een en ander meekregen over afstuderen bij Construction Management & 
Engineering, maar in een van de eerste weken werd al snel duidelijk dat afstuderen in het buitenland toch zeker van 
een andere aard was. In beginselen stond een uitgebreide literatuurstudie en afstudeervoorstel aan de grondslag van 
ons afstudeeronderzoek in Penang. Het eerste afstudeervoorstel was gericht op het stimuleren van Projectontwikkelaars 
om Brownfields te herontwikkelen in de Heritage Core zone van Penang. De hiervoor genoemde documenten konden bij 
aankomst in Penang enigszins aan de kant geschoven worden, omdat we op aanraden van dr. Amir eerst de cultuur moesten 
onderkennen. 

Hoewel hier dus een duidelijke terughoudendheid en hiërarchie heerst, en je dus als student eigenlijk niet veel voorstelt, 
gaan er voor Westerlingen als ons met een beleefde instelling deuren open die anders gesloten zouden blijven. Het is meer 
dan één keer voorgekomen dat we onaangekondigd een bedrijf/overheidsinstelling inliepen om nederig een afspraak aan 
te vragen en vervolgens een aantal minuten later met de hoogste persoon om tafel zaten, lachend en pratend over hoe 
Nederland het WK in Zuid-Afrika gaat winnen. Deze meetings waren bijzonder effectief, omdat deze informele sfeer ons 
toegang verschafte tot informatie die we anders nooit hadden gekregen. 

Het cultuur snuiven, dagenlang rondlopen in George Town en gesprekken aangaan met iedereen die ook maar iets te maken 
had met Brownfield herontwikkelingen of Heritage, heeft meegeholpen met het  vormen van ons afstudeeronderzoek en 
het onderkennen van de cultuurverschillen tussen Westerse landen en Maleisië.

Vreemd genoeg wijkt de huidige hoofdvraag van ons afstudeeronderzoek, na 2 maanden bezig geweest te zijn met het 
vormen van een uitvoerbaar onderzoek, niet veel af van de initiële vraag. Vrij vertaald luidt de huidige onderzoeksvraag 
als volgt: Hoe kunnen overheidsinstellingen in Penang de Private duurzame herontwikkeling van Heritage gerelateerde 
Brownfields in George Town stimuleren?

De aanpak daarentegen is met 180 graden gedraaid. De focus ligt nu op het proces van de Heritage gerelateerde Brownfield 
herontwikkelingen zelf en de obstakels die de belangrijkste stakeholders hebben moeten overkomen om deze ontwikkeling 
tot een succesvolle te maken. Hierbij trachten wij de meest voorkomende vertragingen te achterhalen om een voorstel te 
kunnen doen aan de lokale overheid voor het stimuleren van herontwikkelingen in de Heritage Core zone van George Town.

Naast dat we hier voor ons afstudeeronderzoek zitten, is de ervaring die we hier opdoen op zich al een reden om in 
het buitenland af te studeren. De verscheidenheid aan mensen die we hier hebben ontmoet, de uitermate gedenkbare 
belevenissen tijdens trips naar omliggende landen, het bezitten van een Penthouse op de 31ste verdieping met uitzicht 
over geheel Penang en de twee zwembaden die we tot onze beschikking hebben; maken dit tot een onvergetelijke ervaring 
die wij iedereen aan kunnen raden.

Menno Meulebeek en Marcel Hoogsteder.!
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Bart van Moll, na de zomer van 2008 ben ik afgestuurd aan de TU/e. Direct daarop 
volgend ben ik in november van dat jaar gestart bij Brink Groep als junior adviseur bij 
de businessunit Vastgoed en Gebiedsontwikkeling.

Wat mij vanaf het begin erg bevalt is de platte organisatie. Zo zat ik tijdens mijn 
eerste project direct met de directievoorzitter aan tafel. Bovendien heb je direct 
verantwoordelijkheid. Je krijgt een laptop en mobiel en ga maar lekker aan de slag. Dit 
maakt het werk erg leerzaam! 

Tijdens mijn zoektocht naar een werkgever was een van mijn focuspunten de 
opleidingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Bij Brink Groep doorloopt iedere 
nieuwe medewerker een interne leergang, waarbij ervaren collega’s je in een aantal 
sessies de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. Denk hierbij aan onderwerpen als 
portefeuillevraagstukken, risicomanagement, samenwerking en contractering en 
vastgoedrekenkunde. Daarnaast zijn er externe cursussen. Iedere medewerker krijgt 
bovendien een coach die je helpt met je persoonlijk ontwikkelingsplan. Je krijgt ruimte 
voor je eigen ambities en nieuwe ideeën worden ondersteund. Hierdoor kun je richting 
geven aan je eigen carrière. Uiteraard kun je jezelf in de breedte ontwikkelen.
Dit heb ik in de afgelopen 1,5 jaar dan ook gedaan. Zo heb ik gewerkt aan de 
portefeuilleanalyse van de gemeente Enschede en de opzet van het gemeentelijk 
vastgoedbedrijf, ben ik namens de gemeente betrokken bij de dealmaking, financiële 
haalbaarheid en het exploitatieplan voor gebiedsontwikkeling de Noorderhaven in 
Zutphen en heb ik een variantenstudie uitgevoerd voor het gemeentehuis in Zundert. 
Het is een mix van korte en langlopende projecten, wat het werk erg afwisselend maakt.

Voordelen die ik tijdens mijn werk ondervind van mijn CME-opleiding zijn de skills om 
gestructureerd, zelfstandig, zorgvuldig en grondig te werk te gaan. 

Thijs de Vries, nadat ik in december 2008 mijn afstudeeronderzoek bij Brink Groep 
heb afgerond ben ik bij Brink Groep aan de slag gegaan als junior projectmanager bij 
de business unit Bouwmanagement en Huisvestingadvies (BM-HA). Dat bevalt mij nu al 
1,5 jaar erg goed!

Je wordt bij Brink Groep direct betrokken bij projecten dus het echte werk kan 
meteen beginnen. In deze 1,5 jaar tijd heb ik diverse projecten gedaan zoals: de 
begeleiding van de ontwerpfase en aanbesteding van de ver- en nieuwbouw van twee 
middelbare scholen, de begeleiding van de definitiefase voor de nieuwbouw van een 
gemeentehuis waar we adviseren over de huisvesting, de aanbestedingsstrategie en 
bouworganisatievorm, de aansturing van diverse projecten op de Philips High Tech 
Campus, en het projectmanagement van een 30.000 m2 groot data center van een 
grote Nederlandse bank. 

Het mooie aan Brink Groep vind ik dat je altijd in projectteams werkt met 
een projectmanager en een senior projectmanager. Hierin wordt je als junior 
direct vrijgelaten en heb je eigen verantwoordelijkheden. Bovendien kun 
je zelf sturing geven aan je werkzaamheden en je eigen ontwikkeling. Deze 
ambities en de bijbehorende competenties formuleer je samen met je coach.  
Naast persoonlijke coaching neem je als startend junior deel aan de interne leergang. 
Dit is een intern opleidingsprogramma waarin je met de andere junioren gedurende 
ongeveer 2 jaar colleges en workshops volgt over verschillende kennisgebieden binnen 
het vak van een proces- en projectmanager, zoals bouworganisatievormen, aanbesteden 
en risicomanagement.

Werken bij Brink Groep sluit goed aan op CME. Ik heb vooral veel profijt van de project- 
en procesgerichte manier van denken die je bij CME wordt aangeleerd. 

Voor meer informatie over onze werkzaamheden en ervaringen, of het werken bij Brink 
Groep in het algemeen, kun je contact opnemen via b.van.moll@brinkgroep.nl of t.de.
vries@brinkgroep.nl Kijk ook eens op onze website: www.brinkgroep.nl. !
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Veranderen is leuk!

De wereld is aan het veranderen! En hoe? Sneller dan we denken. Duurzaamheid is 
natuurlijk al jaren een hot item en het ‘vuurtje’ is onlangs weer stevig ‘opgepord’ 
door onder andere Al Gore. De crisis heeft en zal ook bijdragen aan het veranderen van 
onze omgeving. Maar zijn we er klaar voor? Moeten we er klaar voor zijn? En waarvoor 
moeten we dan klaar zijn? 

We kunnen nu vanuit negativisme op deze ontwikkelingen reageren, zie zowel Al Gore, 
de financiële sector en onlangs zeker ook de politieke debatten. Gaat het nu om de 
essentiële zaken, worden oplossingen geboden? 
Ik ben ervan overtuigd dat onze generatie (dertig-min) deze ontwikkelingen moet 
aangrijpen vanuit kansen! Het moet anders! Bestaande kaders en systemen moeten we 
los laten, dat is verdomd moeilijk maar ontzettend leuk!

Hoi, ik ben Niels van Geenhuizen, 7 jaar ARCADIAAN met duurzame Gebieds- en 
Locatieontwikkeling als speerpunt. Ben zeker geen ‘standaard duurzaamheidsrakker’ 
(geitenwollen sokken). Duurzaamheid moet je niet willen realiseren vanuit de 
klimaatdiscussie, dat werkt niet. De laatste twee jaar is het juist kouder geworden 
en is ‘ons’ ijs gegroeid met een omvang zo groot als Nederland (wordt niet 
gecommuniceerd). Nee, duurzaamheid is pure noodzaak vanuit ons (economische) 
systeem, onze grondstoffen raken op! Ter illustratie; zilver, een belangrijke grondstof 
in de elektronicasector, zal over 15 jaar op zijn! Dat betekent nogal wat, zeker als we 
fors in zonne-energie willen investeren (zilver is daar essentieel). 

Het moet anders dan we al jaren doen, maar hoe? Als ingenieur in een behoudende 
sector hebben/ krijgen we het daar moeilijk mee. Waarom anders doen als je het al 
jaren zo doet? We hebben toch jaren kennis ontwikkeld, dus zo doen we het! Door het 
echt anders te doen, creatief te zijn, te stimuleren, kun je collega’s en professionals 
in je werkveld meekrijgen. Waarom fors investeren in nieuwe riolering binnen een 
(te ontwikkelen) gebied, als decentrale biologische zuiveringstechnieken zodanig zijn 
doorontwikkeld en exploitatietechnisch veel interessanter zijn? Omdat we het al jaren 
zo doen, dat is ons systeem! Een standaard antwoord, waar we niet verder mee komen. 
Waarom realiseren we geen duurzame energieconcepten in onze gebieden? Omdat 
het duurder is dan ‘standaard’! Nee, omdat we er nog nooit écht over nagedacht 
hebben! Immers is een duurzaam energiesysteem, gelijktijdig mee-ontwikkeld met de 
gebiedsontwikkeling, niet per definitie duurder. Nee, het zal in de exploitatie juist 
goedkoper zijn. Maar we doen het niet, omdat er niemand voor verantwoordelijk is en 
het de ontwikkelaar/ gemeente niets oplevert! Partijen als Enexis/ Essent worden pas 
aan het einde betrokken, het is geen core-business van gemeenten en zeker niet voor 
ontwikkelaars! Maar als gebruiker heb je er last of profijt van. 

We zijn op een moment aangekomen dat bestaande systemen moeten worden 
heringericht. Hoe precies weet ik niet, maar wees voorbereid! Alleen projecten die 
anders zijn ontwikkeld, zullen kwaliteit hebben en houden. Duurzaamheid is daarbij 
essentieel. Probeer daarom in al je projecten, maar misschien ook wel privé, anders te 
zijn dan anders! Verhef dit tot doel! En het grappige is, het is nog leuk ook! Het daagt 
uit, en biedt je kansen, en dat hebben jij en anderen hard nodig!  !
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of CoUrsE! ToUr 2009 London
Tekst: redactie

The study tour to London took place from the 8th till the 
14th of December 2009. During the tour 17 students and 
professor Wim Wenselaar experienced a program full of 
study associated, cultural and of course, fun activities. 
This article describes a few of the highlights. 

Before going to London everyone participated in a case 
study named; ‘CO2 performance research’. This research 
was performed fulfil the educational content and to make 
the trip feasible.  

We started our first day with an original English breakfast 
and headed than for the British museum. Here we saw 
much of the history of mankind. In the afternoon we 
visited the Dutch embassy who gave us an interesting 
presentation about how they stimulate Dutch businesses 
in the United Kingdom.  In the evening we had our first 
mystery activity; the Jack the Ripper tour. 

Thursday’s we visited Royal Haskoning and BAM. At 
Royal Haskoning we received a presentation about the 
redevelopment of Arsenals formal football stadium, 
Highbury, which is turned into a luxurious apartment 
complex. When arriving at the BAM site visit one of the 
first things we had to do was putting on a helmed, glasses, 
safety shoes and gloves. Then we had an extensive tour 
through the Kings Cross redevelopment project. 

Friday we started the day quietly in the Westminster 
Abbey, next activity was the striking big wheel; the London 
Eye. During the afternoon we went to Place-group, a 
consulting company which makes use of a mixture of public 
and private sector experiences to implement many major 
children’s services programmes for the government. The 
musical “We will rock you” based on the songs of Queen 
was a magnificent ending of the day. 

Saturday’s we went for several cultural and fun activities.  
We watched the crown jewels and the weapons and 
armours of King Henry’s the VIII in the Tower of London. We 

walked across the Tower Bridge, had a small presentation 
about the construction of the bridge and visited the engine 
room. After having a small lunch we headed for the wine 
and whiskey tasting experience. The evening started with 
a dinner at the riverbanks of the Thames, which turned 
out to be, together with the tasting, a perfect starter for 
a long evening…

Sunday’s was free of program,; everyone could do 
whatever   he felt to do. In the evening we headed for the 
ferry back to the Netherlands. 

The 5 day tour was a mix of company visits along with 
a variety of cultural activities. The BAM site, Dutch 
embassy, Place group and Royal Haskoning were the 
educational visits made during the trip. The cultural 
highlights were the London eye, Tower Bridge, Tower of 
London, the musical “We will rock you” and the wine 
tasting at Vinopolis. The onward and return journey by 
the boat “Stena Line” was an added attraction to the trip. 
In one sentence;  

“1 CITY, 2 ZONES, 4 COMPANY VISITS, 5 NIGHTS, 8 
CULTURAL ACTIVITIES 18 STAGS AND MORE THAN 200 

LITERS OF BEERS AND COUNTLESS MEMORIES.”

The sentence above together with the case study made it 
an educational, cultural and fun of CoUrsE! Tour. Let the 
pictures speak for themselves. 

We are glad to announce that we have found a new of 
CoUrsE! Tour commission! The commission, consisting of 
Cathelijne Broersen, Gerard Tesselaar, Henk Schotsman, 
Jim Oberdorf, Danielle Smeets and Jack van Gerwen, has 
the intention to organise a stunning study tour (page 18).  
“Good luck with the organisation!”!
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Knap
als je met je 
eerste carrièrestap 
Nederland 
vooruit brengt.

knap werkwww.brinkgroep.nl

Management Advies Automatisering  Bouw Huisvesting Vastgoed

Bij Brink Groep maak je de ambities waar van onze opdrachtgevers in bouw, huisvesting 
en vastgoed. Dankzij onze medewerkers worden door heel Nederland prachtige projecten 
opgestart. Zo hebben we de bouw van het ADO-stadion gecoached en maken we het 
Stedelijk Museum Amsterdam klaar voor de toekomst. Nederland mooier maken klinkt goed, 
maar hoe zit het met jouw eigen ambities? Wij geven alle ruimte voor je eigen ontwikkeling. 
In een dynamische organisatie met informele sfeer werk je samen met collega’s die graag 
denken én doen. In kleine gespecialiseerde teams kun je jouw vernieuwende ideeën kwijt en 
leer je elke dag bij. Dus, ben je afgestudeerd en wil je het ver brengen? Ben je pragmatisch, 
ondernemend en ambitieus? Kijk dan op onze website voor passend knap werk. 



Introduction
In 1996 the choice between mixed-use versus single-use 
real estate development was an important, yet in that 
time relatively neglected issue. No integral quality of 
the public space can be created due to independent and 
separate developments. This process will result in a frag-
mented urban city with limited public amenities. Nowa-
days mixed-use is mentioned as a trend in urban redevel-
opment. The unique way of mixing housing, commercial 
zones and work areas introduce a city centre with more 
variety, vitality and dynamic atmosphere into the urban 
fabric. 
Municipalities and governments acknowledge the  
value creation in mixed-use areas. An example of positive 
mixed-use development is visible in the city of Amster-
dam as shown in figure 1. The left red block is a single 
use area, with a decrease in value compared to the right 
green block that is a mixed-use area with an increase of 
value.
 

Figure 1; Comparison in increase of value with Berlage 
approach (mixed-use) and van Eesteren approach (single 
use)  (F. Bijdendijk 2009)

The problem is that there is no clear view which value 
characteristics are essential for value creation in mixed-
use urban areas. More often these parties choose to de-
velop a mixed-use area, due to the extensive functions 
in mixed-use it is difficult for public or private parties to 
asses which features should be added in mixed-use areas. 
In this research the objective is to give public parties rec-
ommendations, which give a clear view on which features 
are important during the development of a mixed-use 
area. The target of this research is a business model for 
governments concerning the development of mixed use 
areas. 

Mixed-use in urban development
Mixed-use areas are areas where a diversity of activities is 
executed within a specific area; important in these areas 
is that there is a strong office employment, retail comple-
ment, residential complement and leisure complement. 
In our research there is a focus on the leisure possibili-
ties in the area. Mixed-use centers have, as expected, 
attained densities that far exceed the suburban norm 
for residential areas. Therefore, next to the investment  
profits, the benefits of mixed-use areas will create an  
interest by public as well as private parties. The revenues 
are high and the advantages of mixed-use areas will cre-
ate a favorable living and working environment. 

Every authority, local or central, strives for quality im-
provements in urban areas. The research will examine 
value characteristics that are important for local authori-
ties in mixed urban areas. The general vision of govern-
ments towards mixed-use areas, is that they can be seen 
as a positive influence towards the municipality. When 
starting a mixed-use area, using the three functions work-
ing, living and leisure, one of the important goals for a 
local government is to realize a dynamic, 24/7, high qual-
ity living area. All these functions will be connected with 
high quality public areas/facilities and public transport 
functions that are demanded or controlled by the local 

MixEd-UsE Urban arEa, a boosT for yoUr 
MUniCipaLiTy?
 
A theoretical businesses model for governments concerning mixed-use areas. 
Tekst: Ir. M.M.M. (Martijn) Schrover, Ir. R. (Rolf) Drijfhout van Hooff, afgestudeerde CME’ers
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authority. In mixed-use development, involvement of 
many stakeholders threatens the success of the project. 
An important factor for capturing this problem is to op-
timize cooperation between public and private parties, 
which can be influenced by the organizational structure. 

The main goal in urban development projects is to cre-
ate value. The various parties merged together want to 
create value for themselves and the specific area that is 
subjected to various influences. This value is created by 
different value characteristics. Value characteristics are 
characteristics which influence the value of the area in 
which they are implemented. With the development of 
a mixed-use area the value characteristics with the most 
positive influence should be implemented in the design. 
In general it can be concluded that the following fac-
tors influence the value of the area: accessibility, image, 
building properties, quality public space, facilities, liva-
bility, social environment, and knowledge infrastructure. 

Theoretical business model for governments concern-
ing mixed-use areas
With a Quality Function Deployment (QFD) it was 
possible to translate qualitative customer require-
ments into measurable value characteristics and 
identifie the most important value drivers. The fol-
lowing value characteristics in table 1 have the 
most positive influence on the development of a 
mixed-use area and will be called “value drivers”. 

Furthermore it can be concluded that the themes public 
space and accessibility have the most positive influence. 
This is a result of the QFD, which calculates with a rela-
tive weight linked with the composition of the mixed-use 
area. These two themes score high values on all three 
functions. Finally it can be concluded that the optimal 
allocation of functions in a mixed-use area is, 50% resi-
dential, 30% working and 20% leisure. This is the optimal 
allocation of functions, when the allocation is changed in 
the QFD model/design other value drivers can become the 
most positive value drivers. 

The alliance model is the most suitable organization mod-
el when urban redevelopment is organized towards mixed-
use development. All strengths in the SWOT analysis have 
positive effect on the value drivers to value development 
and quality of process (time planning, cost recovery and 
value capturing). The weaknesses of the alliance model 
can be influenced in a positive way when the trust bases 
is guaranteed and ‘open’ communication is strived for. 
Inside the business model (fig. 2), a global organization 
model is pointed out.

The starting point (alliance structure) of the business 
model can be seen as a unique welling proposition. The 
unique welling propositions of mixed-use development 
are the unique resources such as the cooperation and 
knowledge that the alliance model initiates. 

Table 1 the value drivers based on QFD analysis
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The alliance model set up by the government is the re-
source that can create a unique position in the market 
and the ideal base in the business model towards the pre-
ferred value developments.
After the unique welling point based on the resources, 
the business model creates the passage towards the value  
development which the government wants to 
achieve. The goal of the business model is a help-
ful tool for governments in starting a redevelop-
ment project converting it into a mixed-use area.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The value configuration, value drivers, channeling and 
customer segment are the tools that need to be applied as 
mentioned to insure the goals of the government and oth-
er partners. Value developments that governments want 
to achieve are the unique selling points of the mixed-use 
area. When the whole process is achieved in a correct 
manner, as indicated in the business model, governments 
can achieve a unique product. This unique product dis-
tinguishes itself what will lead to the final goal: Value 
creation.!

Figure 2, Business model for governments to develop mixed-use area

Governmental requirements External market

Organisational structure
BV

Resources
Financial resources

Political bases
Trust between parties

Channeling 
Branding

Historical attraction 
Knowledge infra
Leisure attraction
High quality

Customer segment

End users
Residents, businesses 

and visitors

Finance

Cost structure Cash flow Revenues structures 

Variable
Value drivers

‐ Private owned property
‐ <4 building layers
‐ Renewal historical buildings
‐ Service business
‐ Creative business
‐ Governmental offices
‐ Parks 
‐ Open spaces 
‐ High quality public domain
‐ Public transport
‐ Accessibility by car 
‐ Connection to freeway and 
city centers
‐ small shopping mall 
‐ Horeca
‐ Sport facilities 
‐ Supermarket
‐ Swimming pool 
‐ Theatre
‐ Education facilities 

Value configuration
Bases in redevelopment

Living 50%
Working 30%
Leisure 20%
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Organisaties en processen met betrekking tot gebiedsontwikkeling, 
dat  is een van de onderwerpen waarin Construction Management 
& Engineering sterke interesse toont. Zoals eerder vermeld staat 
in deze editie het thema ‘Nederland energie neutraal’ centraal. 
De interesse voor dit thema hangt samen met de doelstellingen 
van de overheid, de klimaatambities van de gemeente Eindhoven 
en het huidige afstudeeratelier. 

De klimaat problematiek resulteert in steeds verder gaande 
verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de afgelopen paar 
jaar hebben verschillende Nederlandse steden duurzaamheid 
opgenomen in een bepaalde vorm van een klimaatprogramma. 
Zo wil Eindhoven in 2040 energie neutraal zijn. Dit soort 
doelstellingen roepen allerlei vragen op. Wat is energie neutraal 
en waarom willen we dit worden? Wat moet er gebeuren om 
energieneutraal te worden? Welke rol speelt of zou de overheid 
moeten spelen in de realisatie van deze ambitie? Hoe kunnen 
bedrijven gestimuleerd worden energie zuinig te produceren 
of te ontwikkelen? Waar liggen de kansen en bedreigingen voor 
de energieneutrale ambitie? Dit is slechts een indicatie van het 
soort vragen waar men voor komt te staan. In deze editie hebben 
wij geprobeerd om de doelstellingen vanuit allerlei invalshoeken 
te belichten.  

Allereerst zal de onlangs tot Dr. gepromoveerde Erik Blokhuis een 
beeld schetsen waar de studenten in het afstudeeratelier van 
CME mee bezig zijn. Het dubbelinterview met Harry Nieman en 
Annemarie Weersink van Nieman Consultancy schetst een beeld 
van het huidige beleid en de kansen van de energiedoelstellingen 
van de Nederlandse overheid. Femke Kuppens van DHV schrijft 
in haar artikel, duurzame energie als nieuwe drager voor het 
landelijk gebied, over de mogelijkheden van energieopwekking 
op het platteland. Namens Brink Groep heeft Jim Teunizen een 
artikel geschreven over de Energieneutrale Stad. Het interview 
met René Venendaal van BTG, Bio-massa is slim combinaties 
zoeken, belicht de ondernemer en de techniek in Nederland. We 
sluiten deze editie af met de column van Bert van Eekelen die 
ook deze keer geheel in lijn is met het thema.!  

nEdErLand EnErgiE nEUTraaL
Tekst: Redactie
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Technische Universiteit Eindhoven bij de regionale bed-
rijven en overheidsinstellingen te laten afstuderen op 
verschillende relevante vraagstukken. Het project duurt 
twee jaar, waarbij per jaar ongeveer 10 studenten afstu-
deren. Na de afstudeerrondes vindt een periode van ken-
nisdisseminatie plaats, waarin de resultaten van de af-
studeerders worden gedeeld doormiddel van congressen, 
workshops en papers.
De doelstelling van het kenniscluster is het stimuleren en 
realiseren van energie neutrale wijken door 
gezamenlijke, integrale ontwikkeling en spreiding van 
kennis. Meer specifiek bestaat deze doelstelling uit twee 
onderdelen:
- Het bevorderen van nieuwe bedrijfsactiviteiten van MKB 
bedrijven in en om Eindhoven, gericht op productie en 
toepassingen van innovatieve installaties en energie sys-
temen;
- Het bevorderen van nieuw ondernemerschap: toestroom 
tot en binding van jonge professionals aan (toekomstige) 
MKB bedrijfsactiviteiten in bedoelde regio.

Onderwerpen
In het eerste jaar van het project zijn elf afstudeerpro-
jecten opgestart. De onderwerpen zijn verspreid over de 
drie eerder genoemde thema’s; energieopwekking, ener-
giedistributie en energieverbruik. In figuur 1 is de samen-
hang tussen deze projecten weergegeven.
Het is interessant om te weten dat deze elf onderwerpen 
door studenten uit verschillende studierichtingen worden 
bestudeerd. Zo zijn natuurlijk studenten van Con-
struction Management and Urban Development present, 
maar worden ook onderwerpen behandeld door studenten 
van de master Real Estate Management and Development 
en van de master Sustainable Development, onderdeel van 
de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. 
Daarnaast hebben verschillende private en publieke par-
tijen zich gecommitteerd aan het project, door het indivi-
dueel begeleiden van deze student-onderzoekers.
 
Gezamenlijke activiteiten
Aangezien er grote verbanden bestaat tussen de indivi-
duele afstudeerprojecten is er in het KENWIB programma 
veel ruimte vrijgemaakt om gezamenlijke activiteiten in 
te roosteren, met als doel het vergroten van de kennis van 
alle deelnemers, en het onderling delen van informatie te 
stimuleren.

EnErgiE nEUTraaL wonEn in brainporT!
 
Tekst: dhr.dr.ir. E.G.J. Blokhuis

Inleiding
De politiek in de Brainport-regio heeft de ambitie uitge-
sproken om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Een 
energieneutrale regio is een regio waarvan over een jaar 
gemeten het energiegebruik nul is: er wordt niet meer 
energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan 
er vanuit duurzame energiebronnen wordt opgewekt. De 
voornaamste redenen voor de Brainport-regio om dit te 
ambiëren zijn de volgende:
- De fossiele brandstoffen raken uitgeput
- De uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen
- Fossiele brandstoffen worden vaak in politiek instabiele 
regio’s gewonnen

Een gevolg van deze keuze is dat er op veel verschillende 
plaatsen in deze regio duurzame energiesystemen moeten 
worden ontwikkeld. Vervolgens moet deze decentraal 
opgewekte energie via een smart-grid worden getrans-
porteerd naar de eindgebruikers, en bij deze eindgebruik-
ers zal de energie zo zuinig mogelijk gebruikt moeten 
worden. Kortom, energieneutraliteit kan alleen worden 
bereikt door zowel de energieopwekking, energiedistribu-
tie en het energieverbruik te optimaliseren. 
Dit geeft aan dat het realiseren van een energieneutrale 
regio een zeer complexe opgave is. Op verschillende dis-
ciplines moet een bijdrage geleverd worden; er liggen 
technische, organisatorische, juridische, politieke en fi-
nanciële vraagstukken aan ten grondslag. Op al deze ge-
bieden moet kennis worden ontwikkeld.
Binnen de leerstoel Construction Management and Urban 
Development, onderdeel van de faculteit Bouwkunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven, is het doel gesteld 
om voorop te lopen bij het ontwikkelen van dergelijke 
kennis. Dit zijn uitdagingen die bij deze onderzoeksgroep 
passen; de energiehuishouding binnen gebieden en regio’s 
wordt een steeds belangrijker onderdeel van gebiedson-
twikkeling, en ook vanuit een maatschappelijk oogpunt is 
het een zeer interessant en relevant vraagstuk.

KENWIB
Daarom is – in samenwerking met publieke organen en 
het bedrijfsleven – het Kenniscluster Energieneutraal Wo-
nen in Brainport (KENWIB) opgericht. Binnen dit cluster 
wordt kennis over energieneutraal wonen ontwikkeld en 
gedeeld. Dit wordt bereikt door studenten van de 
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Figuur 1: samenhang afstudeeronderwerpen KENWIB
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Erik Blokhuis (1981) rondde zijn studie Con-
struction Management and Urban Development 
af in 2005. Onlangs is hij gepromoveerd met zijn 
proefschrift Governing Multi-Actor Decision 
Processes in Dutch Industrial Area Redevelop-
ment.  



Een belangrijke gezamenlijke activiteit was onze studie-
reis naar Denemarken. Denemarken staat bekend om de 
geboekte resultaten op de gebieden van decentrale en 
duurzame energieproductie, zoals wind- en zonne- 
energie en district heating voorzieningen, energie-ef-
ficiëntie in het gebruik, en slimme power grid systemen. 
Als voorbeeld: 20% van alle verbruikte energie in Dene-
marken wordt opgewekt door windturbines!
Ook op het gebied van wetgeving, financiële stimlansen, 
en organisatorische mogelijkheden loopt 
Denemarken voorop. Daardoor is de Deense industrie op 
het gebied van schone energie een van de meest 
competitieve in de wereld.
Samen met afgezanten van bedrijfsleven en provinciale 
en lokale overheden zijn van 28 tot en met 31 maart ver-
schillende projecten en organisaties bezocht in 
Denemarken. De prestaties van onder andere 
woningcorporaties, consultancies, overheidsinstanties, 
en onderzoeksinstellingen op het vlak van energieneut-
rale gebiedsontwikkeling zijn bestudeerd. Hieruit zijn 
verschillende conclusies getrokken voor de Nederlandse 
situatie. De bezochte projecten vormen tevens input in 
één individueel afstudeerproject.

Concluderend
In augustus 2010 worden de eerste resultaten gepresen-
teerd van de elf opgestarte onderzoeken. Dit gebeurt 
in de raadszaal van de gemeente Eindhoven. Ik kan nu 
alvast verklappen dat deze onderzoeken stuk voor stuk 
waardevolle nieuwe kennis bevatten.  Tevens worden de 
eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar 
het energieverbruik in de stad Eindhoven; waar liggen 
nu echt de grote opgaven om de regio Brainport ener-
gieneutraal te maken?
Dit gaat tevens de start vormen voor een nieuw atelier, 
waarin wordt gewerkt met de resultaten uit het eerste 
atelier. Zo werken we met een zeer gemotiveerde groep 
studenten, docenten en professionals toe naar enkele 
zeer waardevolle inzichten en aanbevelingen om 
Brainport energieneutraal te maken!

Voor meer informatie:
Erik Blokhuis (e.g.j.blokhuis@tue.nl)!
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“dE ovErhEid is dE rEgiE kwijT 
bij EnErgiEbEsparing”
 
Interview met: drs.ing. H.M. (Harry) Nieman, ir. A.M.S. (Annemarie) Weersink.
Door: E.J. (Erik) Alfrink, S.M. (Sam) van ‘t Westeinde

Hoe werd in het verleden naar energiezuinigheid 
gekeken en hoe is de interesse in duurzame energie 
en energiezuinigheid de afgelopen jaren ontwikkeld en 
vertaald naar de huidige beleidsdoelstellingen op dit 
gebied? 
Nieman: In het verleden was een dubbele ruit en 2 cm 
tempex al bijzonder duurzaam en waren woningen die 
3000 m3 gas gebruikten al heel zuinig. Toen kregen we 
de energiecrisis in de jaren ’70. Dit resulteerde in de 
feitelijke bewustwording van de schaarste van energie 
en zijn grondstoffen. Vanaf dit moment zijn we in rap 
tempo bezig om energiezuinig te bouwen. De Model Bouw 
Verordening stelde aan nieuwbouw steeds hogere isolatie-
eisen. Een grote push kregen wij in 1995, toen voor 
nieuwbouw de energieprestatieberekening (EPC) verplicht 
werd gesteld in de bouwregelgeving. Vanaf dat moment 
wordt voor het eerst integraal naar energiezuinigheid van 
gebouw èn installaties gekeken. Nu eist het Bouwbesluit 
woningen die bijna 50% zuiniger dan in 1995. Europa 
volgde in 2002 met energiezuinigheidseisen (Energy 
Performance Building Directive (EPBD)). Het uiteindelijke 
doel is het realiseren van een energieneutrale gebouwde 
omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame 
energiebronnen. Op dit moment zijn we hier nog lang 
niet, er moet nog een heleboel gebeuren. Zo zijn we 
nu op het punt aanbeland waarbij de bestaande, slecht 
geïsoleerde woningen van voor de energiecrisis aangepakt 
moet worden.

Mede door toedoen van de overheid is de bewustwording 
over het belang van energie(zuinigheid) vergroot. Doordat 
de afgelopen jaren de prijs van gas en elektriciteit 
flink is opgelopen zijn de kosten voor de kale huur en 
energie naar elkaar toegegroeid. Minder draagkrachtige 
huishoudens leven vaak in slecht geïsoleerde woningen, 
waarbij de energierekening soms zelfs even hoog is als de 
huur. De afgelopen 5 jaar is de gasprijs verdubbeld. Om de 
woonlasten betaalbaar te houden, komt er meer druk om 
de woningen energetisch te verbeteren. Het uiteindelijke 
doel is dat we in 50 jaar van het huidige gemiddelde 
gasverbruik van 1650 m3 gas en 3400 kWh elektriciteit 
naar een energie neutrale woning gaan.

De rijksoverheid heeft de doelstelling in 2020 gezet 
om een energiemix met 20% duurzame energie te 
realiseren. In het huidige tempo gaat deze doelstelling 
niet behaald worden. Was deze doelstelling realistisch 
in jullie ogen? 
Weersink: De doelstelling op zich staat niet ter discussie 
en is realistisch. De vraag is hoe deze doelstelling te 
bereiken. Of je dit doet via de weg van vrijblijvendheid of 
door dwingende maatregelen. Wanneer je kiest voor een 
vrijblijvende methode dan moet je zorgen voor voldoende 
stimuleringsmaatregelen. Wanneer je de gedwongen weg 
volgt, zal je heel snel zien dat de doelstelling haalbaar 
wordt, de vraag is echter of je deze weg ambieert. Op 
dit moment is Nederland daar nog niet rijp voor, hoewel 
er tekenen aan de wand zijn dat er meer dwingende 
maatregelen zullen gaan komen. Als je de andere kant 
bekijkt, we hebben nu een hele tijd gehad waarbij het 
vrijblijvend is geweest. Je ziet dat er onvoldoende 
middelen zijn vrijgemaakt om energiebesparing voldoende 
te stimuleren. Ik denk dat er steeds meer verplichtingen 
zullen komen om energiebesparende maatregelen te 
treffen, omdat de ingeslagen weg van vrijblijvendheid tot 
onvoldoende resultaat heeft geleid. We merken dat veel 
betrokken partijen nog te afwachtend zijn. 

Bron; http://www.niemanconsultancy.nl
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Vanuit de kant van woningbouwverenigingen hadden wij 
bijvoorbeeld veel meer grootschalige projecten verwacht, 
misschien heeft dit te maken met de economische crisis. 
Ook gemeenten pakken maar mondjesmaat een regierol 
op t.a.v. grootschalige wijkaanpak energiebesparing.

Nieman: In het huidige tempo halen we slechts 10 
procent. De doelstelling van 20 procent duurzame 
energie is realistisch maar het is essentieel dat er 
goed bestuurd wordt. Neem bijvoorbeeld de subsidie 
op PV panelen; elke keer dat er een subsidie is voor 
PV panelen is deze binnen een halve dag op. Je moet 
eigenlijk kijken naar Duitsland, waar een duurzame 
KW 13 cent oplevert voor een bepaalde periode.  

Met welke maatregelen zou de overheid de 2020 
doelstelling kunnen halen?
Nieman: Het gaat om de juiste mix van ‘verleiden 
en dwingen’. Ik denk dat het van de ene kant goed is 
om mensen tot energiebesparing te dwingen. Maar je 
zal mensen in eerste instantie moeten verleiden met 
bijvoorbeeld subsidies en vervolgens zal je via een ander 
instrumentarium deze mensen moeten verplichten. 

“het is een 
kwestie van verleiden en dwingen”

Nieman: Eerder is al aangegeven dat er een enorm 
potentieel ligt bij het aanpakken van de bestaande 
woningvoorraad. Zo is laatst het woning waarderingstelsel 
(WWS) aangepast aan de hand van de energielabeling. 
Wanneer de woning een laag energielabel heeft kan de 
woningcorporatie minder huur vragen en, wanneer het 
energielabel hoog is, mag meer huur worden gevraagd. 
Het is al een stap in de goede richting. Toch moeten we nog 
steeds een heleboel knelpunten oplossen. Het aanpakken 
van de bestaande woningvoorraad in Amsterdam gaat 
bijvoorbeeld enorm moeizaam, binnen de ring mag er 
niets aan de buitenzijde van gebouwen worden veranderd 
en worden oude krotten voor veel geld gerenoveerd. In 
mijn ogen is het in sommige gevallen beter om ze plat 
te gooien. Als we de huursector beschouwen is het van 
belang dat deze woningen aangepakt worden door 

zogenaamde ‘renovatie treinen’ met als doelstelling om 
alle huurwoningen voor 2020 te renoveren. 

“Er moet, net als tijdens 
de woningnoodtijd, productie gedraaid 

worden.”

VROM zal een centrale regierol op zich moeten nemen, 
zorgen dat de woningvoorraad verplicht voldoende 
energiezuinig wordt gemaakt. Hef de bezwaren op en 
zorg ook voor een goede subsidiestroom. Op deze manier 
slaat de overheid 2 vliegen in 1 klap, het stimuleren van 
de werkgelegenheid en het besparen van energie. 

Zou het een dwingende maatregel kunnen zijn door de 
prijs van ‘grijze’ energie te verhogen?
Nieman: Dit is een gevoelig punt omdat je te maken krijgt 
met de inkomenspolitiek. We weten zeker dat de armere 
tak van Nederland in een minder goed geïsoleerde woning 
leeft en die belasten wij op deze manier het zwaarst. 
Ik denk dat het goed is om woningeigenaren te dwingen 
tot energiebesparing. Hiervoor moet dan wel voldoende 
ruimte geboden worden. 

Weersink: Het is ook een vraag van kosten en baten. Kijk 
naar het autogebruik; om mensen uit de auto te krijgen 
zijn jarenlang de kosten voor benzine omhoog gebracht, 
toch heeft dit niet geleid tot minder files. Hier geldt 
een luxe-probleem. Anderzijds is er het probleem van 
toenemende woonlasten wanneer je energiebesparing 
via prijspolitiek zou willen stimuleren Voor mensen met 
lagere inkomens is het financieren van energiebesparende 
maatregelen ook soms een probleem. Ik zou zeggen 
pak het bij de bron aan en zorg dat je zo min mogelijk 
energie gebruikt door woningen te kunnen isoleren en 
andere energiebesparende maatregelen te treffen tegen 
redelijke kosten en anderzijds door inzet van betaalbare 
duurzame energiebronnen. 

Waar is het in jullie ogen verkeerd gegaan? 
Nieman: Doordat de overheid de corporaties en 
nutsbedrijven op afstand heeft gezet is zij haar regierol 
kwijt geraakt. Gezien het belang van de Nederlandse 

Harry Nieman (1952) doorliep de MTS en HTS Bou-
wkunde, specialiseerde zich in Bouwfysica en ronde 
een universitaire studie bestuurskunde af. Na en-
kele jaren in de aannemerij,  richtte hij Adviesburo 
Nieman op. In 2009 startte hij als directeur/senior 
consultant Nieman Consultancy. Daarnaast doceert 
hij Bouwfysica aan de Hogeschool Windesheim. 
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maatschappij kan je eigenlijk stellen dat je de 
energievoorziening niet moet overlaten aan de private 
markt. Daarnaast is de hindermacht te groot; wil je als 
overheid tempo maken dan zal je moeten zorgen dat 
obstakels worden verwijderd. Desnoods door het invoeren 
van wettelijke regelingen, je zult meer moeten ‘dwingen’.

“De overheid is haar regierol kwijt”

Weersink: Aan de ene kant is de privatisering soms heel 
positief geweest, van de andere kant had je op dit 
moment bepaalde zaken veel makkelijker kunnen regelen. 
Wanneer je echt een versnellingsslag wil bereiken dan 
moet je uiteindelijk toe naar regelgeving. 

Hoe moet Nederland verder? 
Nieman: Op dit moment zijn de technieken aanwezig, 
het is een kwestie van doen. Ik denk ook dat de overheid 
een heldere doelstelling moet hebben; er moet een kader 
zijn waarbij we stellen dat wij naar energieneutraliteit 
willen. Wat dat betreft ben ik van mening dat we van de 
onderhandelingen afmoeten die elke 4 jaar plaatsvinden. 
Het moet een lange termijn visie worden met meerjaren 
planning die alleen in uitzonderlijke gevallen gewijzigd 
mag worden, zoals bij de dijken en infrastructuur. Je kan 
dit niet af laten hangen van een 4 jarige doelstelling van 
een regering!

Weersink: Een belangrijke factor is de inzet van nieuwe 
duurzame en bovenal betaalbare technieken. Neem de 
ontwikkeling van PV cellen. Het wachten is op een nieuwe 
generatie veel goedkopere PV-cellen. Op dit moment is 
het rendement van deze nieuwe generatie PV cellen nog 
te laag, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Nu ligt 
de verhouding tussen de kosten en baten van traditionele 
PV-cellen dusdanig scheef dat je afhankelijk bent van de 
subsidiestromen. Wanneer de PV panelen economisch 
rendabel worden denk ik dat een enorme slag gemaakt 
kan worden op het gebied van duurzaamheid. Er is wel 
eens gezegd dat alle daken bedekt moeten worden met PV 
cellen. Nederland B.V. Een energieneutrale woonomgeving 
komt dan een stuk dichterbij.

Nieman: Je moet de markt creëren dan komt de innovatie 
vanzelf. Toch denk ik dat de basis het beperken van de 
energievraag is. De grootschalige energieopwekking kan, 
maar als je zo weinig energie nodig hebt dan zullen de 
kosten voor het energienet ontzettend hoog worden. 
Centrale regie vanuit de overheid die de energieopwekking 
in een bepaald gebied stuurt is dan wenselijk.

Weersink: Ik denk dat er ook een hele grote kans ligt 
door het stimuleren van energie-bewust gedrag van 
bewoners. Kijk bijvoorbeeld eens in de praktijk naar het 
energieverbruik in vergelijkbare woningen. Een factor 
2 in verschil in energiegebruik is niet ongebruikelijk. 
Vaak weten bewoners niet waar dat door komt. De 
bewoners profielen zijn enorm belangrijk, hoe kunnen 
bewoners bewuster gemaakt worden van hun gedrag. 
Hier valt nog enorm veel winst te behalen. We hebben 
zelfs voorbeelden van een energiezuinige wijk waar in de 
woningen meer energie werd gebruikt dan in een jaren 
’80 wijk. Hieruit kan geconcludeerd worden dat mensen 
niet energiebewuster leven in een energiezuinige woning. 
Ook kan in de bewustwording en het monitoren van het 
energiegebruik nog veel progressie geboekt worden. 
Laat bijvoorbeeld direct het effect zien van bepaalde 
handelingen in huis. Door de voorschotrekening krijg je 
pas achteraf de rekening gepresenteerd, dit moet anders. 
Maak direct het gebruik en de kosten zichtbaar. Motiveer 
de mensen om energiezuinig te leven!

Kortom de doelstellingen voor 2020 zijn haalbaar als de 
overheid het bedrijfsleven weet te verleiden tot duurzame 
investeringen, de regie weer in handen neemt en de 
Nederlandse bevolking bewust wordt van de noodzaak van 
energiezuinig leven! !

Annemarie Weersink (1965) studeerde Bouwkunde aan 
de TU/e. Na haar studie was ze werkzaam bij DGMR, naast 
bouwfysisch adviseur was ze een van de pioniers op het 
gebied van energieprestatienormering. Ook is ze project 
en programmaleider geweest bij verschillende over-
heden. Sinds 2009 is ze bij Nieman Consultancy senior 
consultant op het gebied van energie en duurzaamheid. 
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Duurzame energie staat volop in de belangstelling. We 
zijn voor onze energievoorziening sterk afhankelijk 
van de olieproducerende landen, maar willen deze 
invloed graag verminderen. Bovendien raken de fossiele 
brandstoffen op termijn uitgeput en hebben deze een 
negatieve invloed op ons klimaat. Overal dringt het besef 
door dat we toe moeten naar het gebruik van duurzame 
energie. Teveel wordt het echter nog als kostenpost 
gezien, als een ontwikkeling die alleen met subsidies 
haalbaar is. DHV ziet in de opgaven met betrekking tot 
woningbouw en bedrijvigheid, de groeiende mobiliteit 
en de nieuwe technische ontwikkelingen mogelijkheden 
om van duurzame energie een nieuwe markt te maken. 
Een die zichzelf terugverdient en zelfs geld oplevert!

Een van de mogelijkheden voor deze nieuwe markt doet 
zich voor in het landelijk gebied. Met de veranderende 
rol van de landbouw en de vergrijzing in de kernen, is 
het landelijk gebied op zoek naar nieuwe economische 
dragers. Alle overheden streven in hun beleid naar een 

economisch vitaal, groen en leefbaar landelijk gebied. 
Duurzame energie kan hier de nieuwe drager worden 
die het landelijk gebied een broodnodige impuls geeft. 

In het landelijk gebied lopen al veel initiatieven op het 
gebied van duurzame energie. Met name lokale agrarische 
ondernemers initiëren projecten, veelal met betrekking 
tot de verwerking van biomassa. Veel initiatieven komen 
echter niet van de grond. Vaak vanwege een gebrek aan 
efficiency: 
– De initiatieven zijn te versnipperd en kleinschalig en 
daardoor niet rendabel. 
- Vanwege een gebrek aan professionaliteit. 
– De vergunningsprocedures zijn complex en omvangrijk; 
kennis en regie ontbreken bij de lokale initiatieven.

Desondanks ziet DHV grote kansen voor duurzame energie 
in het landelijk gebied. De fysieke omstandigheden voor 
de opwekking van duurzame energie zijn goed. Hierbij 
moet niet alleen gedacht worden aan de aanwezigheid van 

dUUrzaME EnErgiE aLs niEUwE dragEr voor 
hET LandELijk gEbiEd. 
Tekst: mvr. Ir. Femke Kuppens, DHV.

Toekomstbeeld of utopie?
De Kempen, 2025. Ontspannen rijd ik over smalle weggetjes tussen de akkers door. Ik groet een
agrariër die voorbij rijdt in zijn elektrische tractor. Mijn tank is bijna leeg en ik bel aan bij een boerderij
om te vragen of ik mijn auto mag opladen bij het oplaadpunt op het erf. Dat is geen enkel probleem en
de eigenaresse vraagt maar een kleine vergoeding. Het is dan ook een goede dag voor haar. Het is een
zonnige dag en de panelen op de daken van de stallen doen hun werk. Ze vertelt dat ook de
varkensmest en het snoeihout van de houtwallen zorgen voor een goede energieproductie. Het levert
de benodigde energie voor het huishouden en bedrijfsvoering en daarnaast blijft ruim voldoende over
om te leveren aan de regionale energiemaatschappij.
In het dorp aangekomen parkeer ik mijn auto en pak een terrasje. Naast mij zit een jong stel met de
tekeningen van hun nieuwbouwwoning voor zich. Ze hebben besloten om hun dak te verhuren aan de
regionale energiemaatschappij om er de meest moderne zonnecellen te plaatsen. Ook in hun huis
maken ze gebruik van allerlei moderne technieken waardoor hun energieverbruik erg laag is, terwijl ze
er toch een moderne levenswijze op na houden met allerlei hippe apparaten. Zo te horen zijn ze alleen
nog in dubio of ze een eigen oplaadpunt op de oprit willen, of dat ze een abonnement afsluiten voor het
openbare oplaadpunt twee straten verder op. De rest van de discussie kan ik niet meer verstaan, aan
de andere tafel naast mij komt een groep luidruchtige tieners zitten. Met de komst van de duurzame
energiesector in het gebied is er weer een flinke verjonging opgetreden. En dat is te horen, dus ik stap
maar weer eens op en rijd verder.
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biomassa en kassen, maar ook ruimte voor windmolens, 
het plaatsen van zonnepannelen op bijvoorbeeld stallen 
en woningen. Het vraagt alleen een andere aanpak dan nu
het geval is. Twee zaken zijn nodig: opschalen en een 
andere organisatie.

Opschalen
Wat op lokaal niveau niet haalbaar is, kan op regionaal 
niveau wel haalbaar zijn. Zo is energie uit biomassa 
op iedere boerderij niet haalbaar, maar voor enkele 
boerderijen samen wel. En de verdere productie/
conversie kan wellicht worden geconcentreerd op het 
lokale bedrijventerrein. Men moet dus opzoek naar de 
optimale schaal voor de opwekking en conversie van 
duurzame energie. 
Daarnaast is het slim om de opwekking van verschillende 
vormen van duurzame energie te combineren in één 
project. Zo kunnen onder meer seizoensfluctuaties 
worden opgevangen, wat leidt tot een robuuster systeem 
met meer continuïteit in productie. In de provincie Noord 
Holland heeft een combinatie van getijden-, wind- en 
zonne-energie een goede kans van slagen. En in Brabant 
hebben biomassa en zonne-energie grote potentie. 
Niet alleen voor de productie en conversie, maar ook 
voor de afzet moet naar een groter schaalniveau worden 
gekeken. Waar zit vraag en waar zit aanbod? Een vraag die 
hierbij rijst is over welke afstand
men de energie kan transporteren. Warmte heeft 
bijvoorbeeld een kleiner afzetbereik dan elektriciteit.
De locatie van vraag en aanbod hebben daardoor invloed 
op de keuze voor het conversieproces.

Organisatie
Het opschalen van de toepassing van duurzame energie 
vraagt wel een andere aanpak van het proces en de 
organisatie. Het leveren van energie hoeft niet meer 
vanzelfsprekend door de traditionele energiemaatschappij 
plaats te vinden. Een collectief waarin de producenten 
– de agrariërs- zelf de energie opwekken, converteren 
en afzetten is het andere uiterste. Daartussen liggen 
nog legio mogelijkheden. DHV is van mening dat er een 
initiatiefnemende partij nodig is, die de kennis in huis
heeft en het netwerk kan leveren. Deze brengt partijen 

bijeen en zet een ‘bedrijf’ op. Daarnaast is er een 
beheerder nodig, die zorgt voor de energieproductie en 
de levering van energie. Continuïteit in productie en afzet 
zijn hierbij belangrijk. Tot slot is er ook een investeerder 
nodig om het geheel op te zetten. Op welke wijze deze 
organisatie vorm kan krijgen gaan wij nader onderzoeken. 
Feit is dat er een nieuwe, commerciële, markt ontstaat!

Een aspect dat bij de opschaling en professionalisering 
van duurzame energie in het landelijk gebied niet mag 
ontbreken is de ruimtelijke kwaliteit. Het landschap 
wordt al eeuwen gevormd door de energiewinning. 
Denk aan de winning van veen en de bosbouw, maar 
ook aan de zeilschepen die over de rivieren voeren of 
waterkrachtcentrales. Het opschalen en professionaliseren 
van de productie van duurzame energie in het landelijk 
gebied heeft een ruimtelijke vertaling nodig, waardoor de
belevingswaarde blijft behouden. De duurzame  
energieproductie moeten we daarom met zorg 
implementeren, zodat het landelijk gebied haar 
kenmerkende karakter behoudt.

Om deze ideeën concreet te maken heeft DHV 
samenwerking gezocht met andere partijen: overheden, 
kennisinstellingen en energiemaatschappijen. Samen 
gaan we een businessmodel uitwerken voor een 
energieorganisatie die van duurzame energie in het 
landelijk gebied een commerciële business kan maken. 
Na de zomer moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

DHV ziet dus grote kansen voor duurzame energie 
als nieuwe drager voor het landelijk gebied. Met het 
uitwerken en toepassen van deze ideeën willen we niet 
alleen een commerciële business maken van duurzame 
energie, maar bovenal ook bijdragen aan een leefbaar en 
toekomstbestendig landelijk gebied.
Kortom: geen utopie, maar een realistisch toekomstbeeld!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke 
Kuppens (06-52018738) of Wendy Akkers
(06-52018547) van DHV.!
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deerd op de Technische Universiteit Eindhoven en
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ontwikkeling werkt zij aan ruimtelijke opgaven op
verschillende schaalniveaus.
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hET doorbrEkEn van dE CirCLE of bLaME
noodzakELijk kwaad?

Tekst: dhr. ir. Jim Teunizen, Brinkgroep. 

– De initiatiefnemers zijn vaak overheden of door de 
overheid gesubsidieerde instellingen. 

Gelukkig zijn er in de sector een aantal koplopers aan 
te wijzen die hun hoofd boven het maaiveld hebben 
uitgestoken. Desondanks zal de creativiteit van enkele 
architecten, adviseurs, ontwikkelaars en beleggers ons 
niet alleen helpen om de Circle of Blame te doorbreken. 
Door de hele bouwkolom heen moeten partijen elkaar 
inspireren en uitdagen om verder te komen. Op dit moment 
hebben wij zelf het initiatief genomen om een routekaart 
te ontwikkelen, waarmee alle individuele initiatieven 
kunnen worden gecombineerd tot een concept voor de 
Energieneutrale Stad. 
 
Het concept van de Energieneutrale Stad
De overheid heeft ambitieuze plannen ingegeven door het 
werkprogramma Schoon & Zuinig, het Lente-akkoord en 
het convenant Meer Met Minder. Om aan de voorgestelde 
uitgangspunten te voldoen, zal de overheid in de komende 
decennia een grote energiebesparingsoperatie in gang 
moeten zetten. Op dit moment zijn er al een aantal best 
practices op lokaal niveau voor handen, zoals De Goede 
Aarde in Boxtel en Stad van de Zon in Heerhugowaard. 
Desondanks ontbreekt er een integrale aanpak voor een 
totale stad om te komen tot energieneutraliteit binnen 
de stadsgrenzen. 

In samenwerking met de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e) zijn wij gestart met het project “De 
Energieneutrale Stad”. Een belangrijk aandachtspunt 
daarbij is geweest om energieneutraliteit te definiëren. 
Wij hebben aansluiting gezocht bij de definitie, zoals deze 
is gegeven door het Platform Energietransitie Gebouwde 
Omgeving (PEGO). Vijf thema’s spelen een belangrijke rol 
om te komen tot energieneutraliteit, namelijk vastgoed 
(1), openbaar gebied (2), energie (3), mobiliteit (4), 
cultuur (5) en beleid (6). De intentie is om een doorkijk te 
geven aan gemeenten tot 2040. 

De verschillende thema’s worden ondersteund met tools, 
waarmee een nulmeting van de bestaande situatie kan 

Het thema duurzaamheid kan zo langzamerhand 
niet meer ‘hot’ worden genoemd. Duurzaamheid is 
‘booming’ en iedereen profileert zich als duurzame 
onderneming. Pak een willekeurig reclameblok op 
televisie en de duurzaam gevangen vissticks, trainingen 
voor benzineslurpende auto-eigenaren en groene 
hypotheken vliegen u om de oren. Deze tendens 
is het gevolg van een nieuwe manier van denken en 
gedragen binnen onze samenleving. Het is wachten op 
het moment dat wij als individu ook worden gelabeld 
afhankelijk van ons gedrag binnen deze nieuwe 
duurzame wereld. 

De Circle of Blame  
Aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontbreekt 
het zodoende niet. De conservatieve bouwsector vormt 
hierop geen uitzondering. Duurzame productinnovaties, 
groene beleggingsproducten en certificeringsmethodieken 
volgen elkaar in rap tempo op. De argumenten waarom 
dit het juiste moment is om dergelijke initiatieven te 
ontplooien vinden hun grondslag in de kredietcrisis, het 
klimaatbesef en de stijgende fossiele brandstofprijzen. 
De noodzaak om vooral in de bouwsector te verduurzamen 
is groot, omdat deze sector een enorme bijdrage levert 
aan de CO2-uitstoot. Andere problematieken die in dit 
kader de vraag tot verduurzaming bemoeilijken, zijn 
de toename van leegstand van kantoorgebouwen, de 
regionale, economische krimp en bezuinigingstaakstelling 
die gemeenten hebben meegekregen.  

Op dit moment zitten we tegen het glazen plafond waar 
het duurzame ontwikkeling in de bouwsector aangaat. De 
volgende redenen zijn hiervoor te benoemen:
– Partijen zoeken nog onvoldoende naar dwarsverbanden 
tussen de verschillende disciplines in de bouwsector. 
Ketenintegratie is hierbij het sleutelwoord;
– De focus is te veel intern gericht, waardoor er een 
eilandjescultuur is ontstaan met een hoge mate van 
borstklopperij bij kleine, individualistische successen; 
– Kennis wordt onvoldoende gedeeld met als gevolg dat er 
geen kennisverrijking ontstaat;
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Jim Teunizen (1978) is werkzaam als adviseur 
Project- en Gebiedsontwikkeling bij Brink Groep. 
Hij studeerde Techniek & Maatschappij en Ar-
chitectural Design Management Systems aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Tevens rond 
hij zijn opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Uni-
versiteit van Tilburg af in 2010. 

individuen elkaar ontmoeten, problemen bediscussiëren, 
initiatieven ondersteunen, kennis op een positieve manier 
delen en zich profileren als specialist op een bepaald 
duurzaamheidsthema. Deze ontmoetingswereld heeft de 
toepasselijke naam My Sustainable World ofwel MySusWo. 

Naast de bovenstaande doelen streeft MySusWo ernaar 
om één ieder te inspireren en zich te onttrekken aan 
de Circle of Blame, waardoor er meer out of the box en 
meer in gezamenlijkheid wordt gekomen tot duurzame, 
integrale oplossingen. Kijk op MySusWo (http://www.
mysuswo.com) en wordt ook onderdeel van de nieuwe 
duurzame wereld! !

worden uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen maatregelen 
worden gedefinieerd om te komen tot energieneutraliteit 
in 2040. Het uiteindelijke doel van dit project is om 
een routekaart voor gemeenten te ontwikkelen op basis 
waarvan stapsgewijs ingrepen kunnen worden gedaan op 
het gebied van de zes thema’s. Het succes van dit project 
hangt af van de coördinatie en verbinding van de thema’s 
en niet zozeer van de winst in individuele thema’s. 
Communicatie speelt een belangrijke rol.    

Een virtuele duurzame wereld
Het communiceren over duurzaamheid kan op 
verschillende manieren. Wij hebben ervoor gekozen om 
een duurzame ontmoetingswereld te creëren, waarin 



Hurks bestaat uit vele gezichten. Elk gezicht denkt, durft en doet op zijn eigen manier. En dat is maar 

goed ook. Maar hoeveel bedrijven, diensten, producten en mensen er ook bij Hurks horen, we zijn 

altijd met elkaar verbonden. Als een familie, we doen het samen met elkaar en voor elkaar. Op een 

onafhankelijke manier en daarbij zelf aan het stuur. Dichtbij en direct waarbij een constructieve en 

transparante opstelling altijd het uitgangspunt is. Naar elkaar, naar onze klanten en naar onze samen-

werkingspartners. Die eenheid in verscheidenheid, dát maakt Hurks bijzonder.

Op de website www.develegezichtenvanhurks.nl kun je lezen waar wij met z’n allen voor staan.

Heb jij ook een ‘eigen’ gezicht? Bij ons ben je van harte welkom voor stages, afstuderen of een baan!

Bel (040) 26 26 100 en vraag naar de concern HR Manager.

Hoe zichtbaar ben jij?



bio-EnErgiE is sLiM CoMbinaTiEs zoEkEn
Interview met: ir. R. (René) Venendaal.
Door: B. (Bart) Advokaat, M.G.P. (Mark) Looije

Grote energiemaatschappijen hebben vooral belang 
bij schaalgrootte en volume. Daardoor zullen zij niet 
focussen op kleinschalige units tenzij zij daar veel geld 
mee kunnen verdienen. Dus wat je ziet is dat vooral 
de kleinere ondernemers en het MKB zich hier op gaan 
richten. Op het moment dat er voldoende schaalgrootte is 
zullen de grote energiemaatschappijen gaan bekijken of 
zij deze zullen overnemen of niet. 

Innovaties worden niet per definitie in gang gezet door 
grote bedrijven; die zijn daar te log voor en hebben geen 
direct belang. Voor deze bedrijven is het een kwestie van 
timing. Bij het inspringen in technologie die nog te jong 
is, moet er teveel geïnvesteerd worden en is er mogelijk 
een groot afbreukrisico. Bij een te late overstap missen zij 
mogelijk de boot. De multinationals maken deze afweging 
constant. Op dit moment is de core-business voor een 
bedrijf als Shell nog nagenoeg volledig geld verdienen 
met fossiele energie.

Wat gebeurt er als we nu biomassa invoeren?
Het is nu al zo dat de beschikbare biomassa in Nederland, 
die kosteneffectief ingekocht en ingezet kan worden, 
al benut wordt. Als je kijkt naar de biomassa waarmee 
duurzame energie wordt opgewekt, dan is dat voor een 
groot deel uit geïmporteerde biomassa. Nederland is te 
klein en te dichtbevolkt om alle energie met uitsluitend 
binnenlandse biomassa op te wekken. Op dit moment 
worden er al honderdduizenden tonnen aan houtpellets 
per jaar geïmporteerd om de kolencentrales bij te stoken 
en dat zal waarschijnlijk wel zo blijven. 

Biomassa moet niet leiden tot ontbossing of 
voedseltekorten, dus wij moeten ons blijven richten op 
de residuen. Deze discussie speelt al een aantal jaren 
en daar zijn duurzaamheidcriteria voor opgesteld in 
internationaal verband en die worden langzaam in de 
praktijk gebracht. Daarin adviseren wij ook de Europese 
Commissie en die zet het om in beleid en richtlijnen voor 
de Europese landen. 

BTG is nu samen met o.a. Shell in een onderzoekstraject 
betrokken. Binnen dat onderzoek is op labschaal 

Wat is biomassa en wat doet BTG hiermee?
Biomassa is een ander woord voor al het organisch 
materiaal dat uit de natuur afkomstig is. Het meest bekend 
is natuurlijk hout, maar het kunnen ook landbouwresiduen 
zoals stro en bermgras zijn. Wereldwijd zijn er nog veel 
meer hout en landbouwresiduen beschikbaar. BTG werkt 
primair met biomassa, dat gerealiseerd wordt uit de 
residuen, dus er worden geen geteelde producten voor 
biomassa gebruikt.

De doelstelling van de Nederlandse overheid is om in 2030 
dertig procent van de fossiele grondstoffen vervangen 
te hebben door duurzame grondstoffen. De bio-based 
economy en dus biomassa is hier belangrijk in. De huidige 
chemiesector berust helemaal op fossiele koolstof, 
biomassa is de enige bron die ook koolstof bevat. Het 
ontwikkelen van een nieuwe economie die berust op 
biomassa heet de bio-based economy BTG heeft hier 
technologie voor ontwikkeld.

Kunt u in vogelvlucht een beeld geven rondom de groei 
van biomassa in Nederland en welke factoren hierbij 
een rol spelen?
Begin jaren ’90 is in Nederland het programma “Energie 
winning uit Afval en Biomassa”ontwikkeld. Het begon met 
het onderzoeken van organisch afval voor biomassa. Het 
opwekken van elektriciteit door middel van stortgas was 
toen al voor een groot deel gerealiseerd. Halverwege de 
jaren ’90 ontstonden de kleinschalige hout-gestookte 
systemen van 1 MWel. Later heeft Essent in Cuijk een 
centrale van 25 MWel geïnstalleerd. Ook kwamen o.a. 
de afvalverbrandingsinstallaties op en daar werd redelijk 
wat elektriciteit mee opgewekt. Eind jaren ’90 kwam het 
bijstoken van biomassa in de kolencentrales steeds meer 
op. Daarbij ontstonden er steeds meer vergistingsystemen 
op basis van mest, vooral toegepast door boeren. 

De overheid speelt een belangrijke rol in dit proces 
door hoge subsidies op haalbaarheidsonderzoeken. De 
stimulering is de afgelopen 20 jaar steeds meer verschoven 
naar de achterkant van de keten door middel van fiscale 
regelingen. Duurzame energie wordt zo een gemeengoed 
en geaccepteerd door de samenleving. 
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aangetoond dat er 20 procent ruwe olie lijkt te kunnen 
worden vervangen door pyrolyse-olie, zonder hele grote 
aanpassingen in bestaande raffinageprocessen. Dit is een 
goede stap in de juiste richting. De productie van groene 
transportbrandstoffen en groene plastics komt zo iets 
dichterbij. Dit zal de komende decennia sterk aan belang 
toenemen. 

De industrie is soms al verder dan de consument denkt. Zo 
zit er momenteel al enkele procenten aan bio-ethanol in 
alle benzine. Op dit moment is Shell één van de grootste 
afnemer van bio-ethanol in de wereld. Shell haalt de 
meeste bio-ethanol uit Brazilië en die lijkt te voldoen aan 
de internationale gestelde duurzaamheidcriteria, doordat 
die efficiënt wordt opgewekt en de voedselketen niet 
verdringt. 

Heel de discussie rondom bio-energie zou moeten gaan 
over slimme combinaties zoeken. Bij productie komt 
afval vrij, dat moet men op een slimme manier zien te 

benutten. Bio-ethanol in Brazilië wordt gemaakt uit 
suikerriet. Het proces is zodanig dat primair suiker wordt 
gewonnen, maar het proces kan men sturen. Afhankelijk 
van de marktprijzen kan er iets meer of iets minder suiker 
gemaakt worden en iets meer of iets minder bio-ethanol 
produceren. Zo wordt er flexibiliteit gehouden in het 
proces en combineer je de producten zo slim mogelijk en 
dat is de kunst. 
Als de chemie, energie en de afvalsector steeds meer 
met elkaar gaan samenwerken dan kunnen er echt slagen 
gemaakt worden. 

Hoe zal de energieopwekking van de stad er in de 
toekomst uit zien?
Voor de korte termijn zal kernenergie waarschijnlijk aan 
belang toenemen, want met kernenergie kan Nederland 
op de langere termijn de CO2-reductiedoelstellingen 
eerder behalen. Het afval van kernenergie is nog steeds 
een probleem, maar dat kunnen politici op de lange 
baan schuiven. Wat betreft het energielandschap zal 

Bron:  www.btgworld.com en www.btg-btl.com.
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decentrale energie-opwekking aan belang toenemen. Alle 
opwekkingsvormen zijn echter nodig, zowel fossiele als 
duurzame en zowel centrale als decentrale opwekking om 
aan de energie vraag te kunnen voldoen.

De trend in de energiewereld is op dit moment decentrale 
energie-opwekking. Denk aan de HRe-ketels die nu ook 
elektriciteit kunnen opwekken, daar zijn bijna alle 
energiebedrijven nu mee bezig. Dus wat men straks 
krijgt is dat er steeds meer energie wordt opgewekt in 
de huishoudens zelf. Dat zal met biomassa ook steeds 
meer gebeuren en het leent zich daar ook prima voor. 
Vaste biomassa begint in de huishoudens te komen in de 
vorm van bijvoorbeeld houtpellets, vooral bij de grotere 
huishoudens en kleinere bedrijven. Die storten een 
kelder vol met deze pellets en geheel automatisch wordt 
het huis in de winter voorzien van warmte. Als wij naar 
aardgas kijken dan wordt dit langzamerhand groener, 
door gas uit biomassa. Hier wordt het gas uit biomassa 
op het aardgasnet gezet en dan vermengd. Verder denk 
ik dat vloeibaar gemaakte biomassa zich prima leent in 
bijvoorbeeld biomassa gestookte ketels voor elektriciteits- 
en warmte-opwekking. 

In de stad zal de energievoorziening in Nederland steeds 
meer decentraal worden, dit is ook wereldwijd de trend. 
Dit heeft ook te maken met het feit dat je warmte 
decentraal efficiënter kunt inzetten. Dit creëert hogere 
overall-rendementen van de energievoorziening en dus 
lagere energiekosten. Verder is decentraal makkelijker 
voor biomassa omdat het transport dan goedkoper wordt. 
Biomassa zal denk ik de komende decennia meer op 
belang winnen bij de consumenten en wellicht ook in de 
stad vooral bij de stadsverwarmingssystemen op olie uit 
biomassa. In Nederland is het probleem dat aardgas te 
gemakkelijk gewonnen kan worden en te goedkoop is. 
Daardoor is er geen hele sterke drijfveer voor Nederland 
om heel snel over te schakelen op biomassa. Dat zal 
anders zijn op het moment dat het aardgas op is of dat 
er een oliecrisis uitbreekt. In het algemeen moet er 
eerst een hele grote crisis uitbreken voordat mensen hun 
gedrag veranderen.

Als men kijkt naar hoe men de samenleving zou kunnen 
verduurzamen is het prettig als er aangesloten kan worden 
bij wat er al is. Als er een compleet nieuw systeem moet 
worden ontwikkeld dan is dat altijd duurder en lastiger 
dan wanneer men al kan inpluggen op een bestaand 
systeem. Dus in die zin sluiten biomassaproducten 
goed aan bij de huidige koolstofeconomie. Daarbij kan 
biomassa worden opgeslagen; dat is lastiger met wind en 
zonne-energie. Laat onverlet dat het gehele spectrum 
nodig is, want alleen met biomassa worden de duurzame 
energiedoelstellingen niet behaald.

Je zit nu steeds meer dat grotere en kleinere steden 
hun eigen energie bedrijven gaan oprichten. Ik zie daar 
wel een rol voor die stadsenergiebedrijven, maar zij 
moeten wel goed nadenken over welke marktniches zij 
kunnen pakken. Zij kunnen niet concurreren met de 
grote energiebedrijven, maar zij kunnen wel bepaalde 
marktniches opvullen. Als je op de lange termijn kijkt 
dan denk ik dat die schaalgrootte die men ziet bij de 
huidige grote energiebedrijven verandert. De overnames 
zullen nog wel verder gaan de komende jaren. Er zullen 
een paar mega-energiebedrijven op Europees niveau 
ontstaan, maar ik verwacht ook wel weer een kentering 
omdat schaalvergroting niet uitsluitend voordelen heeft. 
Want er is een steeds grotere vraag naar decentrale 
energievoorziening en dat bijt elkaar. Daarbij is het 
ook de vraag of de gemiddelde consument wel belang 
heeft bij een steeds groter en machtiger energiebedrijf. 
Energiebedrijven hebben ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. In die zin ben ik geen warm 
voorstander van geheel geprivatiseerde energiebedrijven, 
maar vind ik dat de overheid ook een rol moet hebben 
in onze energievoorziening. Dus ik denk dat de drijfveer 
voor schaalvergroting toch langzamerhand afzwakt. Zij 
hebben er nu al moeite mee dat bijvoorbeeld windenergie 
wordt ingeplugd op het net. Als straks de decentrale 
WKK-systemen op huishoudelijk niveau een succes gaan 
worden wordt dat mogelijk helemaal een bedreiging voor 
de grote energiebedrijven. Hier liggen veel kansen voor 
ondernemers.

Zie ook www.btgworld.com voor meer informatie.!

Na zijn studie Chemische Technologie aan de TU 
Twente werkt hij sinds 1991 bij BTG Biomass Technol-
ogy Group te Enschede waar hij sinds 2001 algemeen 
directeur van is. Hij is sinds 2001 ook vice-voorzitter 
bij Platform Bio-Energie.
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Voor deze column werd ik ditmaal gevraagd om aan te sluiten bij het thema 
energieneutraal en de wijze waarop de overheid hier mee om zou dienen 
te gaan.
De variëteit aan onderwerpen in dit themanummer over de energieneutrale 
stad is echter zo breed dat ik mij maar niet waag aan een expliciete mening 
hieromtrent. Ik kan zelf door de bomen nauwelijks het bos meer zien. En de 
artikelen waren nog niet voor handen toen ik deze column schreef.

Wat ik ervaar is dat we ten aanzien van producttoepassingen, bouw en zelfs 
gebiedsontwikkeling al aardig op de juiste weg zijn. Het thema duurzaamheid 
leeft overal, en energie-arm of zelfs neutraal is daar een logisch onderdeel 
van. Zo logisch dat je je bijna af zou vragen wat nu eigenlijk de rol van de 
overheid zou moeten zijn bij dergelijke ogenschijnlijk normale afwegingen 
in het bedrijfsleven.

Maar het is inmiddels wel crisis. De projectontwikkelaars hebben hun 
innovators op het vlak van duurzaamheid al lang naar huis gestuurd. Bij 
gebiedsontwikkeling staat in veel gevallen de gemeente het water aan de 
lippen. En duurzaam investeren in energieneutrale ontwikkelingen kost in 
veel gevallen eerst geld, voordat het dat geld weer oplevert.

En daar komt dus de rol van de overheid. Want het is nu eenmaal een 
wetmatigheid dat de markt de gemakkelijkste weg zal zoeken. Hoe sociaal 
bewogen en/of altruïstisch de leiders van bedrijven ook zijn, zij worden nu 
eenmaal afgerekend op korte termijn resultaten. Als er brand is moet je 
blussen. Niet eerst een ontwikkelingsprogramma en diverse werkgroepen 
in het leven roepen.

De overheid kan er voor zorgen dat duurzaam investeren in energieneutrale 
ontwikkelingen de “gemakkelijkste weg” voor ondernemers is, zodat ze 
die dan kunnen volgen, wat hun feitelijke motieven ook zijn. Het creëren 
van een “level playing field” waar binnen normale marktwerking kan 
plaatsvinden. 
Zonder zoals vroeger meteen de subsidiekraan open te draaien en middels 
investeringsbijdragen of belastingvoordelen gewenst gedrag te stimuleren. 
Ook bij de overheid is het immers crisis en voorlopig dienen er eerst 
tientallen miljarden te worden omgebogen.

Wel kan de “sigaar uit eigen doos” en beter passend bij dit tijdgewricht het 
“koekje van eigen deeg” worden geïntroduceerd.
Wanneer investeringen worden belast, en deze belasting direct kan 
worden teruggehaald indien (aantoonbaar) energieneutraal kan worden 
geëxploiteerd, dan behoeven er geen overheidsmiddelen te worden 
aangewend en kan het geld van de sukkels die niet duurzaam investeren, 
worden verdeeld onder degenen die dat wel doen. Goed gedrag loont.
Dan kan en mag de markt de “gemakkelijkste weg” zoeken, want die leidt 
per definitie naar het goede doel. En degenen die dit al te simplistisch 
vinden daag ik uit met betere ideeën te komen.  En ook al zal het best 
een puzzel zijn een dergelijk principe te implementeren: bij complexe 
vraagstukken zijn antwoorden immers uiteindelijk heel simpel.

Bert van Eekelen!
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dat noemen wij passie.

Als je doet wat

werken,nooit te
leukvindt hoef je je

Altijd de juiste mensen

Kijk voor het meest actuele aanbod van vacatures 
binnen bouw en techniek op www.continu.nl
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‘Behalve de gebruikelijke services, kunnen wij heel veel regelen voor 

de zakelijke huurders van BPF Bouwinvest. Van beveiliging, bloemen 

bezorgen en catering tot kinderopvang, kopieerservice, receptiediensten 

en zelfs fi ets- en kunstuitleen. We hebben afspraken met 21 dienst-

verleners om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken. 

Het leven is soms al ingewikkeld genoeg.’

TAMARA AGATZ  Facility Coördinator Prinsenhof

Door kennis en ervaring in de gehele vastgoedketen, van grondaankoop tot 

en met dispositie, realiseren wij de hoogste kwaliteit. Samenwerking met 

alle betrokken partijen staat hierbij centraal.                           www.bpfbouwinvest.nl

project Prinsenhof, Den Haag wat Facility Estate Management samen met Facilicom Facility Solutions
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