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Allemaal aan boord
Dit nummer van Shell Venster gaat over
de Noordzee. Over de Noordzee als
bron van energie, om precies te zijn.
Alles wijst er op dat de Noordzee een
spilfunctie gaat vervullen in de Nederlandse
energietransitie. Die gedachte wordt
steeds breder gedragen. Het borrelt en
bruist van plannen, ideeën en initiatieven
om van de Noordzee een gebied vol
nieuwe energie te maken.
Windenergie speelt daarin de hoofdrol.
Maar daar blijven de plannen niet toe beperkt.
Zo zijn er ook organisaties die grootschalige
teelt van zeewier als grondstof van biobrandstoffen onderzoeken. Andere knappe koppen
werken juist aan het omzetten van energie uit
getij en golven in elektriciteit die bij u en bij mij
uit het stopcontact moet gaan komen.
Je zou bij zoveel nieuwe plannen bijna
vergeten dat de Noordzee al decennialang

een bron is van energie door met name de
winning van olie en gas. Dat blijft zo, maar
wel in toenemende mate in combinatie met
wind als energiebron. Sterker nog, je ziet
nu al dat de ‘traditionele’ en de ‘nieuwe’
energiesectoren elkaar weten te vinden en
samenwerking zoeken.
Dat is een hele goede ontwikkeling. En net zo
positief is de betrokkenheid van wetenschap
en natuurorganisaties daarbij. Die brede
samenwerking is essentieel om een versnelling
van de energietransitie voor elkaar te krijgen.
Ik voorspel nog meer onverwachte samenwerkingsverbanden. Dat vooruitzicht geeft mij
nieuwe energie om vol aan de slag te gaan.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk partijen
aan boord zijn.
Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland
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ESSAY

MIDDELPUNT VAN

NIEUWE ENERGIE
NOORDZEE SPEELT CENTRALE ROL IN NEDERLANDSE ENERGIETRANSITIE
De Noordzee is de voortuin van de Lage Landen.
Deze tuin is bijzonder ‘energiek’ en Nederlanders slagen
er telkens in deze energie te winnen. De volgende
offshore transitie staat op het punt van doorbreken.

TEKST EWALD BREUNESSE*

Het is verleidelijk terug te blikken op de historie van ons gebruik
van de Noordzee. Zij spreekt tot de verbeelding waar het gaat
over de zeilvaart naar steeds verdere bestemmingen en over de
opkomst van welvarende steden in Holland en Zeeland. Het is het
pre-industriële tijdperk – nog zonder stoom en kolen, maar met
de windmolens van de houtzagerijen voor de vloot. Windenergie,
op veel terreinen de drijvende kracht van onze welvaart.
Panorama Mesdag weerspiegelt treffend de romantisering
van de Noordzee en het strandtoerisme dat in het Belle époque
tot bloei kwam. Maar de Noordzee kan ook genadeloos zijn,
getuige de vele schepen die er met man en muis zijn vergaan
in momenten van te veel en onbeheersbare energie – de zee
geeft, de zee neemt.
GROTE OMSLAG
Vandaag de dag is de Noordzee vol van activiteiten, verdeeld
door de omliggende landen in exclusieve, economische zones voor
exploratie en exploitatie, inclusief de verantwoordelijkheid voor het
beheer van de natuur. De Nederlandse zone is zo’n 58 duizend
vierkante kilometer, oftewel anderhalf keer ons landoppervlak.
Daar kun je iets mee, en dat doen we dan ook volop.
Naast traditionele activiteiten zoals visserij en scheepvaart,
wordt er sinds de jaren zeventig olie en aardgas geproduceerd
in met name de Noorse, Britse en Nederlandse delen van de
Noordzee. Hoewel de olie- en gasproductie nog enkele
decennia zal voortduren, is het begin van de grote omslag al
duidelijk zichtbaar. Met de geleidelijke afname van het
aandeel olie en gas zie je een toename van de productie
van elektriciteit uit windenergie. In 2006 nam NoordzeeWind,
de Nuon-Shell joint venture, het eerste Nederlandse offshore
windpark in gebruik, voor de kust van Egmond. De aanwezigheid van windparken neemt zichtbaar snel toe in de Britse,
Duitse, Belgische en Nederlandse zones – vanuit de lucht en op
zee vooral ’s nachts goed te zien door de rode knipperlichten
op de windturbines.
*Ewald Breunesse is manager Energie Transities bij Shell Nederland.
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VOLOP INITIATIEVEN
Een blik in de toekomst, wat levert dat op?
In 2014 verscheen het essay ‘Renewables
on an oil and gas scale’¹, in het jubileumboek van Shell Amsterdam. Tijdens de
IABR – Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam – van afgelopen voorjaar is
de Noordzee als energieleverancier
gevisualiseerd in een prachtige animatie.
En in de tussentijd is een aantal initiatieven
tot ontplooiing gekomen. Zo zijn EBN
(Energiebeheer Nederland), Siemens,
Shell en TNO (Nederlandse Organisatie
voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek), binnen de Oil & Gas Reinvented
Community, begonnen met de studie
‘Systeemintegratie offshore energie’. Deze
studie gaat vooral in op de mogelijkheden
om de bestaande olie- en gasinfrastructuur
te integreren met de opkomende elektriciteitsinfrastructuur. Daarbij kunnen we denken aan
elektrificering van olie- en gasplatforms door
windparken, hergebruik van de platforms
en pijpleidingen voor waterstofproductie
op zee uit windenergie (power-to-gas) en
opslag van CO². In Groningen is eveneens
een samenwerking ontstaan van de
universiteit, de Energy Academy Europe en

andere partijen. Verder hebben de
organisaties van de gas- en windsector
elkaar tijdens de ‘Winddagen’ in Rotterdam
gevonden in een samenwerkingsovereenkomst.
Ook het ministerie van Economische
Zaken juicht dergelijke ontwikkelingen toe.
Als oogst van de Energiedialoog dit
voorjaar benoemde minister Kamp het
gebruik van de olie- en gasinfrastructuur
voor duurzame energie als ‘een briljant en
creatief idee’. Hij heeft al een concrete
stap genomen door een overeenkomst te
sluiten met de andere Noordzeelanden
voor de ontwikkeling van gezamenlijke
energieprojecten.
INTEGRATIE EN INNOVATIE
In de ontwikkeling van de Noordzee als
energietuin zit veel energie. Die mobiliseert
het ondernemerschap en de durf van
de Nederlandse offshore-industrie om
hierin voorop te lopen. Het gezegde ‘de
toekomst is weliswaar open, maar niet
leeg’, is hier zeker van toepassing. De
Noordzee lijkt een grote, lege plas water
die wel druk wordt bevaren, maar met
volop ruimte. Niets is minder waar: er zijn
vele activiteiten op zee die elk hun eigen

1) Renewables on an oil and gas scale, One million barrels of oil equivalent from wind, door Wim Thomas
The colours of energy. Essays on the future of our energy system. Shell, 2014

ruimteclaim hebben. En, zoals het land tot
in detail ruimtelijk is geordend, is dat ook
zo op zee. Waar tot voor kort segregatie
(‘zet de functies uit elkaar’), de boventoon
voerde, met minimumafstanden tot de
olie- en gasplatforms en een vaarverbod
door de windparken, zien we nu stappen
naar integratie. Zo mag vanaf 2017 de
kleine vaart onder voorwaarden door de
windparken varen om die schepen weg te
houden uit de grote vaarroutes. Ook is er
herwaardering van de vaste structuren op
de zeebodem die de biodiversiteit vergroten
en daarmee de kwaliteit van de Noordzee
verhoogt. Multifunctioneel en intensief ruimtegebruik – met afwegingen over veiligheid,
natuurbeheer en economie – is uitdagend
maar gesneden koek voor planologen. Dat
moet ook, want er is nog meer denkbaar:
windenergie uit golven, maanenergie uit
getijden, elektriciteit uit zoet en zout water,
aquatische boerderijen voor zeewierteelt.
Nu zijn het nieuwe stappen in onze lange
relatie met de Noordzee, straks worden
het succesvolle Made by the Netherlands
exportproducten uit deze innovaties.
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ANNO

ANNO 1968

GRENSVERLEGGEND
In de geschiedenisboeken staat 1968
vermeld als het jaar dat de verbeelding
aan de macht kwam. Ook op de
Noordzee worden in datzelfde jaar
grenzen verlegd.
BEELD SHELL HISTORISCH ARCHIEF

Bij koninklijk bezoek is het geen gewone dag. In de
middag van donderdag 9 mei 1968 landt een
gloednieuwe Sikorsky S-61 van KLM Noordzee
Helikopter NV op het boorplatform Transocean 2.
Aan boord van het vliegtuig zijn, naast NAM-directeur
Bongaerts en chef boortechnische dienst Heins,
ook prins Claus en zijn particulier secretaris baron
Van Asbeck aanwezig.
De prins zit bovenop de jongste ontwikkelingen in
de Nederlandse energiewereld. Nog geen twee
maanden eerder is het boorplatform (85×45 meter)
van de Britse Lemansbank naar het Nederlandse
Noordzee-blok K17 versleept, naar wat wordt
gedacht de meest veelbelovende concessie te zijn van
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een
samenwerkingsverband van Shell en (toen nog) Esso.
Als de dan nog maar twee jaar getrouwde prins
tachtig kilometer ten westen van Den Helder uitstapt,
is de eerste put op het Nederlands Plat al geboord.
Zeventien andere concessiehouders op de Nederlandse Noordzee staan te trappelen om ook naar olie
en gas te gaan boren.
De Nederlandse sector loopt daarmee achter op
de ontwikkelingen op met name de Britse Noordzee,
waar diezelfde Transocean 2 eerder al vier putten
boorde, waarvan er twee succesvol bleken te zijn.
Begin september 1968 vliegt ook prins Bernhard
naar het voor drie jaar gecontracteerde boorplatform.
Ook hij wil de ontwikkelingen met eigen ogen
aanschouwen. Maar het nieuwtje van een koninklijk
bezoek is er dan al wel een beetje af.
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ACHTERGROND

Een zee vol
mogelijkheden
TEKST ROB VAN ‘T WEL BEELD ERNST BODE, GETTY IMAGES

Het gonst van de activiteiten en plannen
op de Noordzee. Maar hoe houd je vissers,
windmolenbouwers, natuurbeschermers,
energiemaatschappijen, zandwinners,
scheepvaart en Defensie tevreden?
Hoe maak je op de drukst bevaren zee
ter wereld ruimte voor iedereen?

De keuze leidde tot een relletje. In het in
december 2014 verschenen rapport
‘De Noordzee 2050 gebiedsagenda’ van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
stonden de zeekaarten op de kop. Dat wil
zeggen, noord was zuid waardoor Nederland linksboven in het hoekje van de kaart
verscheen – en ook nog ‘ondersteboven’ met
de Waddeneilanden aan de onderkant.
Veel lezers moesten het rapport omdraaien
om toch het gebruikelijk beeld te zien met
Nederland rechts onderaan.
Het was geen foutje van de zetter maar
een doelbewuste keuze van de opstellers.
Een historisch te verklaren keuze bovendien,
want al in de tijd van de VOC verschenen
kaarten die het land bekeken vanuit het
perspectief van de zee. En dat is precies
wat de opstellers van het rapport wilden
illustreren: de Noordzee staat centraal bij de
ontwikkeling van een visie op de toekomst
van de Noordzee. Zoals de Noordzee ook
een centrale rol speelt in de geschiedenis en
de welvaart van Nederland.
RUIMTEGEBREK
Het beleidsstuk uit 2014 schetst de lijnen van
het ruimtelijk beleid op de Noordzee richting
2050. En dat is nodig ook, want er liggen
meer dan genoeg plannen en wensen voor
de toch al drukst bevaren scheepsroute van
de wereld. En die drukte zal richting 2050
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GEMIDDELD

35

METER DIEP

58.000
VIERKANTE KILOMETER
NEDERLANDSE DEEL
VAN DE NOORDZEE

alleen maar toenemen, zo constateerde
minister Melanie Schultz van Haegen
(Infrastructuur en Milieu) bij de presentatie.
‘De Noordzee 2050 gebiedsagenda’
vormt het kader waarbinnen scheepvaart,
vissers, windmolenbouwers, zandwinners,
energiemaatschappijen, natuurbeschermers
en Defensie elkaar moeten vinden. In de
meer recente beleidsnota Noordzee
2016-2021 is de planologie voor de
Noordzee voor de kortere termijn verder
ingevuld. Dat is puzzelen geblazen:
ondanks het feit dat het Nederlandse deel
van de Noordzee anderhalf keer groter is
dan het landoppervlak, is er sprake van
een gebrek aan ruimte.
De opstellers van het beleidsstuk
constateren dat het gebruik van de zee ‘in
transitie is’. En dat de kern van beleid zich
richt op het, samen met maatschappelijke
organisaties, ‘sturen op gewenst gebruik in
ruimte en tijd, ecologie en economie en de
natuurlijke potentie van zee en kust’. Daarbij
staan vijf thema’s centraal: bouwen met de
Noordzee-natuur, energietransitie op zee,
meervoudig/multifunctioneel gebruik van de
ruimte, verbinding van land en zee en
bereikbaarheid/scheepvaart.
MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
De regie over de Noordzee ligt bij de
landelijke beleidmakers in Den Haag –

Een heel grote voortuin
Op oude kaarten staat nog mare frisicum of
mare germanicum. Inmiddels is de algemeen
gebruikte naam toch die van Noordzee. Met
een oppervlakte van circa 575.000 vierkante
kilometer is het een relatief ondiepe randzee
van de Atlantische Oceaan. Het Nederlandse
deel van de Noordzee loopt vanaf de kust tot de
buitengrens van het Nederlandse Continentaal
Plat en beslaat circa 58.000 vierkante kilometer,
ongeveer een tiende deel van de hele Noordzee.
De gemiddelde diepte is 35 meter, in noordelijke
richting oplopend tot ruim zestig meter.
Het Nederlandse deel, ongeveer anderhalf
keer de oppervlakte van het vasteland, is als een
soort schaakbord onderverdeeld in blokken.
Vandaar dat bijvoorbeeld gasplatforms namen
als L2 en K14 dragen.

maar dan wel gespreid over vijf ministeries
en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat
en Kustwacht. Het Interdepartementaal
Directeuren Overleg Noordzee (IDON)
coördineert de beleidsvorming.
De oplossing voor het ruimtegebrek
wordt gezocht in het zoeken naar meer
samenhang tussen de activiteiten die
van ‘nationaal belang’ zijn (olie- en
gaswinning, CO²-opslag, opwekking
van duurzame energie, zeescheepvaart,
zandwinning, defensie).
In de praktijk betekent dat het zoeken
van oplossingen, waaronder het flexibel
gebruiken van stukken Noordzee.
Projectmanager dossier Noordzee van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Lisette Groot Kormelink verwoordt het zo.
“Het uitgangspunt is meervoudig ruimtegebruik, zowel in plaats als in tijd. Telkens
draait het om de vraag of en hoe medegebruik van gebieden op de Noordzee
mogelijk is. Mogen er schepen door een
windmolenpark varen? Mag een windmolenpark ook worden gebruikt voor andere
functies, zoals viskweek?”
En: “Een ander voorbeeld van meervoudig
ruimtegebruik zijn de oefenterreinen voor
Defensie. Die worden al tijdelijk gebruikt
voor zandwinning, visserij of recreatie
als er geen oefeningen zijn. Zijn er
andere functiecombinaties mogelijk?

Die vraag geldt ook voor het beoordelen
van experimenten op zee, zoals nieuwe
vormen van energie uit water.”
STEEDS COMPLEXER
De zoektocht naar flexibele oplossingen
is nodig ook, want het plaatje wordt
steeds complexer. In de nieuwe nota is
bijvoorbeeld voor het eerst vastgesteld
welke gebieden een bestemming krijgen
voor windenergie, in plaats van de eerdere
nota’s waarin alleen stond waar geen
windmolens mochten komen. Ook is meer
ruimte gekomen voor zandwinning voor
de kustverdediging. Dat heeft gevolgen
voor de tracés die zijn aangewezen voor
het leggen van kabels en pijpleidingen.
Ook is er meer dan voorheen aandacht
voor internationale samenwerking. “Ook in
de planning op zee willen we rekening
houden met wat er gebeurt bij de buren.
Voor een aantal functies liggen er nog
volop mogelijkheden om betere afspraken
te maken met de buurlanden. Denk aan
scheepvaartroutes in relatie tot windparken,
maar ook aan het herstel van de ecologie
en de daaraan gerelateerde vogeltrek.
Wij willen als Nederland het initiatief
nemen om te verkennen voor welke dossiers
de internationale samenwerking goed
geregeld is, en voor welke onderwerpen
nog onvoldoende”, aldus Groot Kormelink.
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SHELL NIEUWS

KORT SHELL NIEUWS
ISRAËLISCHE STARTUP WINT
BRIGHT ENERGY IDEAS
De Israelische startup Neomatix heeft de eerste editie van Bright Energy Ideas Challenge gewonnen
met een innovatief concept voor de verduurzaming van transport. De jonge onderneming sleept
hiermee 25.000 euro contant en een converteerbare lening van 100.000 euro in de wacht.
In totaal deden 219 internationale startups mee aan de Bright Energy Ideas Challenge.
Het doel van deze competitie is om innovaties op het gebied van slimme mobiliteit te versnellen.
Vijf finalisten, waarvan twee uit Nederland, streden begin oktober met hun innovaties om de
hoofdprijs. Neomatix wist de competitie te winnen met hun concept voor een slimme sensor die
de status van de banden in de gaten houdt. De sensor kan onder meer bijdragen aan een
reductie van CO²-uitstoot door tijdig te waarschuwen wanneer de bandenspanning te laag is.
Bright Energy Ideas Challenge is een initiatief van Shell in samenwerking met ESA Space Solutions
en Get in the Ring Foundation, een organisatie die zich inzet voor het verbinden van startups.
Bright Energy Ideas Challenge vond plaats tijdens het Generation Discover festival in
Den Haag. Dit festival is onderdeel van het Generation Discover programma waarmee Shell
samen met partners de komende jaren jonge generaties wil enthousiasmeren voor technologie
en wetenschap.

VERKOOP DEENSE
ACTIVITEITEN SHELL

SHELL BREIDT
LNG-NETWERK UIT

VAN LOON SPREEKT
IN TWEEDE KAMER

Shell verkoopt zijn resterende Deense
activiteiten op het gebied van raffinage en
brandstoffenverkoop aan Dansk Olieselskab
ApS. Dat hebben beide maatschappijen
half september bekendgemaakt.

Shell heeft afgelopen zomer in Nederland
een vijfde LNG-tankstation voor vrachtwagens
geopend. Het nieuwe station ligt bij
Eindhoven langs de A2. Die weg vormt een
belangrijke route voor vrachtverkeer richting
België, Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied.
Het station kan iedere dag tweehonderd
vrachtwagens voorzien van Liquefied Natural
Gas (LNG, vloeibaar gemaakt aardgas).

Marjan van Loon, president-directeur van
Shell Nederland, heeft 8 september
deelgenomen aan een rondetafelgesprek
over gaswinning in Groningen. De commissie
Economische Zaken van de Tweede Kamer
had de bijeenkomst georganiseerd.

De verkoopsom bedraagt circa tachtig
miljoen dollar. De verkochte activiteiten
omvatten de Fredericia- raffinaderij, die
70.000 vaten olie per dag kan verwerken.
Ook neemt Dansk Olieselskab ApS de
handels- en verkoopactiviteiten van Shell in
Denemarken over. De definitieve overdracht
is naar verwachting in 2017 afgerond.

De transportbedrijven Vos Logistics, Zandbergen
Transport en Waterfront zijn de eerste klanten
van het nieuwe station. Door over te schakelen
op vloeibaar gemaakt gas gaat de uitstoot
van milieubelastende stoffen sterk omlaag.

ROYAL DUTCH SHELL TERUG IN
SUSTAINABILITY-INDEX
Het aandeel Royal Dutch Shell gaat weer deel uitmaken van de 2016 Dow Jones
Sustainability-index (DJSI). Dat lieten de samenstellers van de duurzaamheidindex
begin september weten. De lijst wordt gezien als maatstaf voor de prestaties van
ondernemingen op terreinen als milieu en sociale aangelegenheden. Shell was sinds
de eerste opstelling in 1999 tot aan 2010 vast onderdeel van de lijst, maar verloor
die vanwege de activiteiten in Nigeria.

Tijdens de zitting zijn meerdere partijen
gehoord, waaronder ook ExxonMobil en
NAM. Alle deelnemers was gevraagd
een schriftelijke inbreng aan te leveren.
De zienswijze van Shell is in z’n geheel te
lezen op www.shell.nl
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Een

 ezamenlijke
g
missie

Twee werelden, één doel. ‘Fossiel’ en ‘wind’ hebben
elkaar gevonden op het vlak van het ontwikkelen van de
Noordzee. Gemeenschappelijk doel is het ontwikkelen
van een goede infrastructuur voor energie, tegen zo laag

TEKST ROB VAN ’T WEL
BEELD JIMMY THEPASS (AVEQ)

mogelijke maatschappelijke kosten. “Er valt veel te
winnen voor de BV Nederland.”

“
WAT WE OP KORTE

TERMIJN DOEN,
IS VOORWERK
VOOR HET NIEUWE
REGEERAKKOORD

„
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TEGENPOLEN VINDEN ELKAAR OP DE NOORDZEE
Wat goed is, komt snel. En dus zat er nog geen half
jaar tussen de eerste ontmoeting en de feestelijke
ondertekening. Inmiddels willen steeds meer partijen
zich aansluiten bij het initiatief om van de Noordzee
een tuin van energie te maken.
“Het was in eerste instantie een toevallige
ontmoeting”, zegt Jo Peters, secretaris-generaal van
de NOGEPA, de Nederlandse Olie & Gas Exploratie
en Productie Associatie. “Het was ergens half
februari van dit jaar en ik zat toevallig naast Tjerk
Wagenaar, directeur van de stichting Natuur &
Milieu. Het klikte; we verstonden elkaar. We hebben
meteen een vervolgafspraak gemaakt om samen met
wat logische partijen te kijken hoe we gezamenlijk
op de Noordzee stappen zouden kunnen zetten als
het gaat om energietransitie.”
Woensdag vijftien juni was het al het zover. Op
het jaarcongres van de Nederlandse WindEnergie
Associatie (NWEA), de branchevereniging van de
windenergie, ondertekenden vijf partijen in Rotterdam
een convenant. Er staan handtekeningen onder
namens de brancheverenigingen NOGEPA en
NWEA en ook Natuur & Milieu, stroomtransporteur
Tennet en als onafhankelijke scheidsrechter TNO
(Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek).
Doel is gezamenlijk te onderzoeken hoe de
ondertekenaars kunnen bijdragen aan een ‘duurzaam,
veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem
op de Noordzee’. En, net zo belangrijk, hoe die
plannen gunstig zouden kunnen leiden tot ‘een
verbetering van het maritieme ecosysteem’. De vijf
partners leggen in het samenwerkingsakkoord vast
de Noordzee te zien als ‘toekomstige, duurzame
energietuin van Nederland’.
Daarmee is het akkoord een doorbraak in de
Hollandse polder. Oude vijanden, of in ieder geval
partijen van verschillende planeten, vinden elkaar
in een nieuw, hoger doel: de Noordzee als bron
van energie.
BREUK MET VERLEDEN
Dat is een breuk met het verleden, geeft ook Jo Peters van
NOGEPA aan. “Traditioneel waren het tegenpolen”,
geeft hij grif toe. “Wij van olie en gas wilden
bijvoorbeeld die windparken bewust zo ver mogelijk
bij ons uit de buurt houden. Gas is geld en daardoor
goed voor de producent en goed voor de schatkist.
Bij de ontwikkelingen van die rijkdommen wilden we
zo min mogelijk last hebben van buren. De helikopters
bijvoorbeeld moeten geen hinder ondervinden
van windmolens.”

“Dat argument speelt nog steeds”, vervolgt de
secretaris-generaal, “maar de conclusie om ver van
elkaar te willen zitten, is gedraaid. We willen nu
liever dichter bij elkaar zitten omdat we dan platforms
kunnen elektrificeren. Dan hoeven we geen duur gas te
verstoken maar kunnen we schone stroom gebruiken.
Binnen een afstand van honderd kilometer zou het
leggen van een kabel rendabel moeten kunnen zijn.”
“Zo onderzoeken we nu ook gezamenlijk of het
mogelijk is oude, overbodige platforms om te bouwen
tot plekken voor transformatorstations”, vult NWEAbestuursvoorzitter Hans Timmers aan. “Of dat we, op
een langere termijn, de platforms kunnen gebruiken
voor de productie van methaangas of waterstof met
behulp van windenergie. Met de vorming van dat
‘groene gas’ sla je energie op in vormen die je
gemakkelijker kunt gebruiken als er vraag naar is en in
een vorm die goedkoper is te transporteren bovendien.”
REGEERAKKOORD
Maar Peters en Timmers zijn zeker niet alleen
technische studieplannen aan het ontwerpen die
worden opgepakt met hulp van TNO, ECN
(Energieonderzoek Centrum Nederland) en Energy
Academy in Groningen. Integendeel, zij hebben een
missie op de korte termijn. Timmers: “Wat we op korte
termijn doen, is voorwerk voor het nieuwe Regeerakkoord. Daar moet iets in komen te staan over de
ontwikkeling van de Noordzee. En dat is dan meteen
het fundament van een nieuw Energieakkoord 2.0.
Daarin gaat wind op zee straks sowieso een centrale
rol spelen.”
“Je ziet nu dat het integraal denken over de
Noordzee bij bedrijven harder gaat dan bij de
overheid”, vervolgt Timmers. “Misschien is dat van
nature zo, maar op het gebied van integraal denken
valt er juist bij de overheid nog veel te winnen. De
verantwoordelijke ambtenaren voor olie en gas en
die van wind weten elkaar nog niet altijd zomaar te
vinden. Laat staan dat het overleg over de Noordzee
tussen bijvoorbeeld Infrastructuur en Milieu en
Defensie altijd soepel verloopt. Op het gebied van
integraal denken is met onze steun echt nog wat te
winnen aan snelheid en doeltreffendheid.”
Timmers denkt daarbij bijvoorbeeld aan de
plaatsing van nieuwe windparken. “Er zijn nu
gebieden aangewezen die niet te ver van de kust
liggen, waardoor de verbinding met het land niet te
duur wordt. Maar misschien moet je op termijn juist
ook wel naar het Noorden van het Continentaal Plat
kijken, waar heel veel olie- en gasinstallaties staan.
Het denken daarover moeten we op tijd starten.”

“
JE ZIET NU DAT

HET INTEGRAAL
DENKEN OVER
DE NOORDZEE
BIJ BEDRIJVEN
HARDER GAAT
DAN BIJ DE
OVERHEID

„
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“
HET IS TIJD DE HEILIGE

HUISJES TE ONTMANTELEN

„

“Je zou in het nieuwe kabinet eigenlijk een aparte
minister van Energie en Milieu moeten krijgen”, valt
Peters hem bij. “Het zijn twee zaken die onlosmakelijk
bij elkaar horen. Het zijn twee kanten van dezelfde
medaille. Het zou goed zijn er in samenhang beleid
op te voeren.”
Juist in die samenhang zit voor Timmers de belangrijkste drijfveer om zich in te spannen voor het succes
van het samenwerkingsverbond. “Je kunt natuurlijk
zeggen: ’we hebben wind mee’ en het daarbij laten”,
zegt hij. “Maar ik wil niet de geschiedenisboeken in
als zo’n bestuurder. Ik ben er heilig van overtuigd dat
we moeten kijken naar sociaal draagvlak en
maatschappelijke kosten. We kunnen die kosten
substantieel drukken door de Noordzee-plannen
integraal aan te pakken. Het is tijd de heilige huisjes
te ontmantelen; binnen bedrijven, tussen organisaties
bij de overheid. Dat is goed voor bedrijven, goed
voor de overheid, goed voor het ecosysteem en biedt
ook exportkansen en mogelijkheden voor nieuwe
banen. Er valt veel te winnen voor de BV Nederland.”

op en dat is juist de tijd dat wind onze dominante
energiebron zal moeten zijn. Het is een taak van de
branche die transitie zo elegant mogelijk te laten
verlopen met de laagste kosten voor mijn leden en
de laagste, maatschappelijke kosten voor Nederland
als geheel.”

“
ER VALT VEEL TE WINNEN

Maar zover is het nog niet. Eerst zet NOGEPA in
op het op peil houden van de gasproductie. “Het is
wat mij betreft eerst de bloemkolen uit je eigen tuin
opeten”, zegt Peters. “Pas als die op zijn, mag je naar
de groenteboer. Dus wat mij betreft gaan we echt
eerst voor het aardgas uit de Nederlandse bodem.”
“Daar zie ik de logica wel van in”, vult Timmers aan.
“Gas is in mijn ogen echt een transitiebrandstof. En het
is zowel voor de schatkist als wat betreft CO²-uitstoot
de beste oplossing als je het uit eigen bodem haalt.
Bovendien voorkom je dan afhankelijkheid van regimes
waarvan je liever niet afhankelijk bent. Ik wil daar
mijn nek wel voor uitsteken.”
Peters pakt dat aanbod met twee handen aan.
“Doen”, klinkt het. “Aan mij en mijn bedrijfstak hebben
ze een hekel, maar jou vinden ze aardig.” Om er een
stuk minder schertsend op te laten volgen: “De kracht
van wat we gezamenlijk doen, is de geloofwaardigheid ervan. We hebben meerdere belangen, verschillende achtergronden, maar één doel. En dat is om op
de beste manier de Noordzee te gebruiken voor de
energievoorziening van Nederland.”

VOOR DE BV NEDERLAND

„

LAGE OLIEPRIJS
Maar is er voor de NOGEPA-leden ook wel zoveel te
winnen op de Noordzee? Staan de lage olie- en
gasprijzen de transitieplannen niet in de weg?
Peters: “Die lage olieprijs doet mijn leden ongelofelijk
veel zeer. En ja, het is op de iets langere termijn echt
een reële bedreiging voor de transitieplannen. Je ziet
de investeringen dramatisch teruglopen en dat gaat
ten koste van het onderhoud aan de bestaande
infrastructuur en daarmee de mogelijkheden voor een
tweede leven voor die platforms en pijpleidingen.
Wat wij in Nederland hard nodig hebben is een
fiscaal regime dat minstens gelijkwaardig is aan dat in
het Verenigd Koninkrijk. Nogal wat van de spelers op
het Nederlandse deel van de Noordzee zijn ook in
het Britse deel actief. Het is duidelijk waar je verkiest te
investeren als je daar een beter rendement kunt halen.”
Het fiscale pleidooi van de NOGEPA-voorman is
maar een deel van zijn verhaal. “We hebben als
olie- en gasproducenten op de Noordzee te maken
met aflopende activiteiten. Tegen 2050 is het gas er

“
HET IS WAT MIJ BETREFT EERST

DE BLOEMKOLEN UIT JE EIGEN
TUIN OPETEN. PAS ALS DIE
OP ZIJN MAG JE NAAR DE
GROENTEBOER

„
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Van A naar B

MET MINDER CO²

De richting is duidelijk, de weg er naar toe een
stuk minder. Hoe kan gas- en olieproducent
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
bijdragen aan de energietransitie in Nederland?
TEKST ROB VAN ’T WEL

BEELD HENK VEENSTRA, ERIK HENDERIKS, TANJA ENGELBERTS

Ante Frens wil allesbehalve defensief overkomen.
Energietransitie is voor de adjunct-directeur van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geen
noodzakelijk kwaad. Er zijn hele goede redenen om
de uitstoot van CO² te verlagen, weet hij.
Als directielid is Frens verantwoordelijk voor het
formuleren van de corporate strategy van de in Assen
gevestigde joint venture (50% Shell, 50% ExxonMobil)
en ook het denken over de energietransitie valt binnen
zijn portefeuille. Het is een weerbarstig en complex
onderwerp, weet de 52-jarige NAM-bestuurder.
Maar het is ook een essentieel onderwerp voor de
toekomst van de energieproducent.
Frens, die eerder verantwoordelijk was voor alle
operaties op de Noordzee, houdt de materie liefst
overzichtelijk. “Energietransitie is voor mij van A naar B,
met minder CO²”, klinkt het meerdere malen tijdens
het gesprek.
ALS A STAAT VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING
NU, WAAR STAAT B DAN CONCREET VOOR?
“Dat is niet duidelijk. Waar we nu in Nederland
zitten, is een energielandschap gedomineerd door
traditionele bronnen als gas, olie en kolen. Waar
we naar toe gaan – noem het B – is een energiemix
waarin waarschijnlijk een grotere rol is weggelegd
voor duurzame bronnen zoals wind en zon, maar
waarvan wij niet weten hoe die eruit gaat zien. De
snelheid en ontwikkelingen zullen vooral afhangen
van de kaders en de regelgeving van de overheid.
Ik verwacht dat de overheid rekening zal houden
met vier randvoorwaarden. Die bepalen voor een
belangrijk deel de af te leggen route. De maatregelen
moeten kosteneffectief zijn, ze moeten kunnen rekenen
op sociaal draagvlak, ze moeten leveringszekerheid
bieden en dan is er ook nog zoiets als de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Van wie wil je
wel of niet afhankelijk zijn.”

NAM IS VERREWEG DE GROOTSTE
GASPRODUCENT VAN NEDERLAND. IS ER IN
DIE ENERGIETRANSITIE WEL RUIMTE VOOR
AARDGAS ALS ENERGIEBRON?
“De vraag is simpeler dan het antwoord. Zoals gezegd
zal het aandeel ‘fossiel’ afnemen. Maar aardgas is
wel de schoonste – lees ‘meest CO² -arme’ – fossiele
brandstof die er is. De vraag is of die daling van
fossiel gelijkelijk verdeeld gaat worden over kolen,
olie en gas. Vanuit CO² -perspectief zou het beter
zijn om bijvoorbeeld steenkool veel harder terug
te dringen en aardgas juist wat ruimte te bieden.
En – kijkend door diezelfde CO² -lens – dan zou je
gas uit Nederlandse bodem voorrang moeten geven
boven geïmporteerd gas. Transport kost namelijk
veel energie en zorgt dus voor extra CO² .”
DAT LIJKT VOOR EEN BELANGRIJKE
GASPRODUCENT WEL EEN BEETJE OP PREKEN
VOOR EIGEN PAROCHIE …?
“Daar ben ik me bewust van. Maar dat maakt de
onderliggende logica niet minder logisch.
Het is echter niet zo dat wij het hier bij laten.
Wij willen als NAM bekijken hoe wij een belangrijke
rol kunnen blijven spelen in het Nederlandse
energielandschap. En dat willen we dus ook in de
energietransitie. Daar ligt voor ons een kans en die
willen we grijpen.”
EN HOE ZIET DIE ROL VOOR NAM ER
CONCREET UIT?
“Via aardgas dus, maar het is uiteindelijk aan de
overheid om daar de regie te voeren.
Wat we zelf meer in de hand hebben, is bijvoorbeeld het vergroten van de energie-efficiency van
onze activiteiten. Daar werken we al een tijd aan.
In de afgelopen tien jaar hebben wij flinke
besparingen weten te boeken en wij zijn hard op
weg naar het bereiken van ons doel om in 2020
dertig procent efficiënter te zijn. Dan heb je het
over grote winst, al wordt het wel steeds lastiger.
Ook werken we heel actief aan het verduurzamen
van onze activiteiten op de Noordzee. Daar liggen
win-win-situaties waar we op moeten inspelen door
het sluiten van voorheen onwaarschijnlijke coalities.”
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WAAR LIGGEN DIE KANSEN DAN OP
DE NOORDZEE?
“Er ligt een heel scala aan mogelijkheden. Met sommige
zijn we al verder dan met andere. Laat ik wat voorbeelden geven.
Door het mede-ontwikkelen en in de vaart krijgen
van het werkschip de Kroonborg hebben we het
aantal helikoptervluchten sterk weten terug te dringen,
bijvoorbeeld. Wij hadden zeven helikopters in de
lucht in 2009. Nu vliegen er nog maar twee.
Door het versimpelen van de infrastructuur en het
centraliseren van bewerkingen, realiseren we ook
grote besparingen. Hoe minder klepjes en draaiende
pompjes, hoe minder energie. Zo simpel is het.
En we kijken ook naar het elektrificeren van onze
platforms. Dat zou echt nog meer voordelen kunnen
opleveren voor iedereen.”
AAN WELKE VOORDELEN MOET JE
DAN DENKEN?
“Om gas te winnen, heb je behoorlijk wat stroom
nodig. Dat wekken we nu op met generatoren en
turbines die we voeden met ‘eigen gas’. Als je het
verbruik van alle Nederlandse platforms bij elkaar
optelt, komt dat overeen met zo’n vijf procent van het
totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. We hebben
het dus over een substantieel percentage.
Het is heel aantrekkelijk om die platforms te elektrificeren en aan te sluiten op de nieuwe windparken

Duurzaam Ameland
Ameland wil in 2020 grotendeels en op een duurzame
manier in zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien.
Daarom vinden op het Waddeneiland tests plaats van
slimme combinaties van nieuwe technieken en systemen.
Zo is er een groot park met zonnepanelen, wordt er
waterstof toegevoegd aan aardgas om zo energie op te
slaan en staan er 45 geavanceerde brandstofcellen die
superefficiënt stroom maken uit aardgas of groengas.
NAM is sinds de start van het consortium Duurzaam
Ameland in 2007 partner, samen met de Gemeente
Ameland, Philips, Eneco en Gasterra. Ante Frens ziet
Ameland als een perfecte proeftuin voor het verder
ontwikkelen van de energietransitie. Niet alleen voor
duurzame technieken waarmee de CO²-uitstoot van
energieverbruik te beperken is, maar vooral ook voor het
antwoord op de vraag hoe dit in de realiteit uit te voeren
is, samen met de omgeving, de bewoners et cetera.

45
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“
HET IS HEEL AANTREKKELIJK OM
PLATFORMS TE ELEKTRIFICEREN
EN AAN TE SLUITEN OP DE
NIEUWE WINDPARKEN DIE ER
GAAN KOMEN

„

“
DEZE

OPLOSSINGEN
GEVEN
PLATFORMS
KANS OP
EEN TWEEDE
JEUGD

„

die er gaan komen. Dit was vroeger ondenkbaar,
omdat de platforms te ver weg lagen voor de
stroomkabels. Maar als windparken en gasplatforms
straks dichter bij elkaar in de buurt liggen, komen de
investeringskosten nu mogelijk binnen bereik. Op
deze manier bespaar je het gas wat je anders zou
verbranden en dat je nu nog efficiënter kan inzetten.
Bovendien is het voor de stroomproducent prettig
industriële klanten te hebben die het hele jaar door
een vaste hoeveelheid stroom afnemen. De piekmomenten van stroomgebruik van de consument
bestaan niet op zee.
Omgekeerd liggen er ook voordelen voor de
eigenaren van huidige en toekomstige platforms,
zoals NAM en Tennet, de netbeheerder op zee.”
ZOALS?
“Je zou op bestaande platforms die toch al worden
versimpeld, of op platforms die overbodig zijn
geworden, een plek kunnen inruimen voor de
transformatoren die noodzakelijk zijn bij ieder
windpark. Of er zouden op een platform of aan
boord van Kroonborg ook onderhoudsmensen
van de windmolenparken kunnen overnachten.
Deze oplossingen geven platforms kans op een
tweede jeugd, en voorkomen dat er mogelijk nieuwe
platforms gebouwd moeten worden. De operationele
en onderhoudsactiviteiten stem je vervolgens af. Dat is
goed voor onze kosten en het leidt tot hogere efficiency
en daarmee tot een lagere belasting van het milieu.”

LIGGEN ER VOOR NAM GEEN KANSEN
OP HET LAND?
“Zeker, de eerste die ik wil noemen, geldt zowel voor
op het land als op zee. Dat is het injecteren van gas,
waterstof of CO² in gasvelden. Daar ligt de kern van
onze kennis. Nu al slaan we gasvoorraden op, zodat
we die kunnen gebruiken als er bijvoorbeeld in een
vorstperiode extra veel vraag is. Maar je kunt ook
denken aan de opslag van met windenergie opgewekte
waterstof en/of methaan. Die velden gaan dan als
batterij functioneren voor de momenten dat er meer
vraag is naar stroom dan er wind is voor de
opwekking van elektriciteit.”
EN PUUR OP HET LAND?
“Daar liggen ook verdere opties, maar de aardigste is
misschien wel die van het plaatsen van zonnepanelen
op de locaties waar we gas produceren. Wat heb
je nodig voor een zonnepanelenfarm? Ruimte, een
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en een hek
eromheen, zodat geen ongelukken of vandalisme
kunnen plaatsvinden. Wat dat betreft zijn we een
prima partner voor bedrijven waarmee je NAM
misschien niet meteen zou associëren. En het
geeft de omgeving waarin wij werken kansen om
bijvoorbeeld mee te doen met een zonnepark.”
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ACHTERGROND

De Noordzee
als bron van duurzame olie

Een boerderij op zee. Is het lonend massaal zeewier te produceren
voor het maken van biobrandstof? “Tegen 2035 zijn we klaar voor de
grootschalige productie van energiedragers uit zeewier”, zegt ECN’s
Innovation Manager Biorefinery Jaap van Hal.
TEKST ERIK TE ROLLER BEELD GETTY IMAGES
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Kan je duurzame olie winnen op de Noordzee?
Ja, want naar verwachting kan de kweek van zeewier
op het Nederlandse deel van de Noordzee over een
paar decennia voorzien in zestig procent van de
huidige, nationale vraag naar vloeibare brandstoffen.
Zeewieren zijn namelijk de snelst groeiende planten
ter wereld, die CO² met behulp van zonlicht zeer
efficiënt omzetten in grondstoffen voor vervangers van
koolwaterstoffen. Eén ton nat zeewier kan genoeg
brandstof opleveren voor één tankbeurt. Daarnaast
vormen zeewieren een rijke bron van eiwitten,
vitamines en mineralen. Diezelfde ton nat zeewier
levert ook vijftig kilo eiwit en zestig kilo mineralen op.
Het kweken, oogsten en verwerken van zeewier staat
echter nog in de kinderschoenen. “Er is nog veel
onderzoek nodig om tot een geschikte productieketen
te komen”, zegt Jaap van Hal, Innovation Manager
Biorefinery bij Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) in Petten.
POTENTIE
Op grond van een reeks aannames voorspellen ECN
en de Wageningen Universiteit dat de zeewierkweek
per hectare 25 tot 50 ton aan biomassa op basis van
droge stof zal opleveren. Als tien procent van het
Nederlandse deel van de Noordzee voor kweek
wordt gebruikt, levert dat omgerekend 350 petajoule
aan energie per jaar op. Dat is evenveel als het
jaarlijkse energiegebruik van alle Nederlandse
huishoudens of gelijk aan de energieproductie van
alle windmolens aan land en op zee (zoals voorzien
in het Energieakkoord).
“Dit betekent niet dat we nu meteen fors moeten
inzetten op zeewier. Het betekent alleen, dat zeewierkweek de potentie heeft om in tien procent van de
totale nationale energiebehoefte te voorzien en dus
een deel van de fossiele grondstoffen kan vervangen”,
zegt Van Hal relativerend. “Of we zeewier nu
verwerken tot brandstof, voedingsproducten of
chemicaliën, maakt overigens niet zoveel uit, zolang het
maar bijdraagt aan de overstap naar een economie
met een duurzame koolstofcyclus, dus een economie
met een zeer lage, netto CO² -uitstoot.”
REËLE OPTIE
Prioriteit geven aan zeewieronderzoek lijkt typisch iets
voor Nederland, met zijn kennis van de Noordzee,
olie- en gasproductie en het kweken van gewassen.
Maar Schotland, Denemarken, Frankrijk, India en
Zuid-Korea zetten er momenteel meer vaart achter.
Sommige van die landen produceren al zeewier.
Schotland is zelfs van plan zeewier te gaan kweken
in een gebied bij de Doggersbank, zo groot als het
oppervlak van de Britse windmolenparken (15.000
vierkante kilometer). Met de vergisting van dit zeewier
tot biogas, verwacht het land tegen 2035 volledig in
zijn gasbehoefte te kunnen voorzien. Van Hal heeft
zijn bedenkingen bij zo'n ‘megalomaan’ project:
“Het is beter eerst kleine stappen te zetten en daarbij
te leren van fouten. Met de kennis en ervaring die je
gaandeweg opdoet, kun je steeds grotere stappen
zetten tot aan de componenten voor brandstoffen
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aan toe.” Bij kleine stappen denkt hij onder meer
aan The Dutch Weed Burger. De gelijknamige
Amsterdamse firma maakt vegaburgers op basis van
eiwitten uit seaweed, oftewel zeewier, afkomstig
van een zeewierboerderij in de Oosterschelde. En
bij de zogeheten zeeboerderij van een vierkante
kilometer, twaalf kilometer uit de kust van Texel,
experimenteren zowel onderzoeksorganisaties als
mkb-bedrijven met de teelt van zeewier. “Het is een
goede zaak als kleine bedrijven al geld verdienen
aan zeewierproducten. Intussen kijken wij bij ECN en
andere onderzoeksorganisaties naar de effecten van
de kleinschalige kweek op de omgeving in de zee,
of de zeewierproductie redelijk valt te voorspellen en
hoe je geoogste wieren het best kunt opslaan en voor
hoe lang. Daar leren we van zonder grote financiële
risico's te lopen. Later, als we genoeg kennis en
ervaring hebben, kunnen we de productie stap voor
stap opvoeren op velden tot 100.000 hectare.”
Is het niet veel simpeler de productie van biomassa
op het land uit te breiden? Van Hal: “Vijftig procent
van de biomassa in de wereld groeit op zee. Het
kweken van planten op zee kan onder de juiste
omstandigheden een hoge opbrengst per hectare
opleveren, want zeewier groeit snel. Op die manier
kun je de productie van biomassa vergroten zonder
beslag te leggen op grond aan land en zonder dat je
hiervoor zoet water en mest nodig hebt. Zeewier
kweken op zee is dus een reële optie.”
IN HET WILD
Zeewier is de verzamelnaam voor de naar schatting
18.000 verschillende soorten zeewieren, ook wel
macro-algen genoemd, waarvan de literatuur er
slechts 100 tot 150 in detail beschrijft. Die worden
onderverdeeld in bruine, groene en rode wieren.
Voorbeelden van bruine wieren zijn kelpen: suikerwier,
vingerwier en blaasjeswier. Ze vormen de bron
van onder meer natriumalganaat, dat de industrie
toepast als verdikkingsmiddel (E401) in voedingsmiddelen. Bij groene wieren valt te denken aan
zeesla, dat bijvoorbeeld aan de Waddenkust te
vinden is. Rode wieren komen meer voor in de
tropen, maar er zijn ook Europese zoals dulse. Dit is
van nature rijk aan de smaakverbeteraar glutamaat
(E621) en smaakt daarom naar spek. Irish moss,
ook een rood wier, dat in Europa langs de Ierse en
Bretonse kust groeit, levert met name carrageen (een
polysaccharide). Toegepast als verdikkingsmiddel
en stabilisator in voedingsmiddelen (E407). Al deze
wieren groeien ‘in het wild’ in zee en worden daar
geoogst. Dit levert wereldwijd per jaar ruwweg
40.000 ton alginaat en 20.000 ton carrageen op.
KWEEK
Bij kweek is de opbrengst van zeewier per hectare
onder meer te vergroten door gebruik te maken van
de verschillende groeiseizoenen. Bruinwieren groeien
voornamelijk in koud water met een maximum
temperatuur van 21 graden Celsius, van september
tot november. Het oogsten vindt plaats van april tot en
met september. Rode wieren groeien daarentegen in

24

ACHTERGROND

Zeewierproductie

1.000 km2

Productiekosten

■
■
■

Groene brandstoffen
Bulk eiwitten
Mineralen

50 km2
■

1-10 Ha

5 km2
■

■

Producten met hoge
toegevoegde waarde,
zoals alginaten en
mannitol voor
medisch gebruik

2017 - 2021

“
ZEEWIER

KWEKEN OP
ZEE IS EEN
REËLE OPTIE

„

■

Functionele eiwitten
Mannitol en alginezuur
voor chemisch gebruik

2025 - 2030

■
■
■

Polymelkzuur
Barnsteenzuur
Furanen
Bulk mineralen

2025 - 2030

de lente en groene wieren in de zomer. “Als je
verschillende soorten zeewieren kweekt, kun je het
hele jaar door oogsten”, aldus Van Hal. Oogsten kan
door alle zeewier los te trekken van de ondergrond
of door alleen de bovenkant weg te snijden, waarna
het wier weer aangroeit. Royal IHC heeft recentelijk
in Noorwegen een prototype van een oogstmodule
uitgeprobeerd.
Over de productieketen van zeewier leven nog
veel vragen. Zaai je de wieren of plant je stekjes van
wieren? Wat zijn de beste plaatsen in de Noordzee
om zeewier te kweken, gelet op stroming en voedingsstoffen? Hoe zorg je dat de constructie van een
zeewierkwekerij zowel stormvast als betaalbaar is?
Op welke manier kun je de productie van de
zeewieren het best opvoeren? Waarop groeien ze
het best, op touwen of op matten van technisch
textiel? Waar haal je de nodige voedingsstoffen
vandaan? Met welke verwerkingsmethode haal je
de meeste waarde uit de wieren? Op welke manier
precies kun je eraan verdienen? Hoe zorg je ervoor
dat het kweken geen nadelig effect heeft op het milieu
in de omgeving?
KRACHTENBUNDELING
Om al dit soort vragen te kunnen beantwoorden,
bundelen vijf onderzoeksinstituten hun krachten in
de Nationale Onderzoek Coalitie Zeewier: ECN,
WUR-DLO (onderzoekstak van de Wageningen
Universiteit), TNO, Marin (Maritiem Research Instituut
Nederland), Deltares (kennisinstituut op het gebied
van water en ondergrond). Tot nu toe is al onderzoek
gedaan naar stormvaste constructies voor de zeewierteelt en naar de groeisnelheid van zeewieren in
relatie tot waterkwaliteit en andere milieufactoren.
Verder is het gelukt mannitol, een laagcalorische
zoetstof, en alginezuur te winnen uit kelp. Veel lastiger
is het eiwitten ongeschonden uit zeewier te halen,
maar dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de
eiwitrijke fractie dient als veevoer. Ten slotte is berekend
dat de huidige productiekosten van zeewier nog zes
maal zo hoog zijn als de opbrengst. Van Hal maakt
zich daar echter geen zorgen over. “Bij nieuwe
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technologie zijn de kosten in het begin vaak wel tien
keer zo hoog als de opbrengst. Bij de verdere ontwikkeling zal de productie per hectare flink kunnen
toenemen en de verwerkingskosten kunnen dalen,
waardoor grootschalige zeewierkweek op een
gegeven moment winstgevend zal zijn.”
ECN neemt daarnaast deel aan het Europese project
MacroFuels dat met subsidie uit Brussel onderzoek doet
naar de verschillende aspecten van de grootschalige
productie van zeewier voor biobrandstoffen en
grondstoffen voor kunststoffen. “Bij ECN onderzoeken
we twee verwerkingsmethoden. De eerste is erop
gericht achtereenvolgens de suikers, eiwitten en
mineralen uit de wieren te winnen, oftewel met
‘cascadering’. De tweede is gericht op het produceren
van een suikeroplossing voor fermentatie, waarbij
micro-organismen de suikers omzetten in onder meer
ethanol en butanol, waarna een restfractie overblijft
die kan dienen als eiwitbron.”
Zeewier bevat ook grondstoffen voor furanen die
de industrie kan gebruiken als chemische bouwstenen
voor verven, lijmen en kunststoffen. Vandaar ook dat
Avantium – dat op basis van furanen bioplastics wil
gaan produceren voor frisdrankflessen – van de partij
is. Bepaalde furanen zijn ook, net als butanol, te
mengen met diesel.
Het onderzoeksproject van MacroFuels loopt tot
en met 2019. Het Deens technologie-instituut (DTI) en
ECN zijn van plan dat jaar de eerste brandstoffen
met componenten afkomstig van zeewier te testen
in een stationair draaiende motor. “We weten dat
het toepassen van zuivere ethanol in diesel geen
probleem is, maar we willen weten of de aanverwante verbindingen die met de productie meekomen
in de motor parten kunnen gaan spelen of de
brandstof bijvoorbeeld onwelriekend maken”,
legt Van Hal uit.
Hij is ervan overtuigd, dat de kweek van zeewier
op de Noordzee over een paar decennia een
substantiële bijdrage zal leveren aan de productie van
vloeibare brandstoffen voor met name vrachtwagens.
“Tegen 2035 zullen we klaar zijn voor de grootschalige productie van energiedragers uit zeewier.”
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KORT NIEUWS
PBL PLEIT VOOR
OPSLAG CO²

UITSTOOT BROEIKASGASSEN IN 2015
STERK TOEGENOMEN

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om
forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Er is een grote maatschappelijke
bereidheid om het klimaatprobleem aan
te pakken, maar het ontbreekt aan
richtinggevend rijksbeleid. De komende
verkiezingen en vervolgens een nieuw
kabinet bieden de kans meer richting te
geven aan het leefomgevingsbeleid. Dit
geldt onder meer voor de grote opgaven
rond energietransitie, circulaire economie
en de combinatie landbouw-natuur.
Dit staat in de half september verschenen
‘Balans van de Leefomgeving 2016:
Richting geven - Ruimte maken’.
Het Planbureau voor de Leefomgeving
breekt in het rapport een lans voor onder
meer het afvangen en opslaan van CO².
Het adviesorgaan van de regering noemt
het opslaan van CO² ‘noodzakelijk’.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2015 met vijf procent toegenomen ten
opzichte van 2014. De forse stijging van de CO²-uitstoot is voor een belangrijk deel een
gevolg van de lage prijzen voor steenkolen. Energiebedrijven stookten daarom meer
steenkool, ten koste van gascentrales die per eenheid energie fors minder CO² produceren
dan kolencentrales.
Dat blijkt uit jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Emissieautoriteit.
Naast de populariteit van steenkool in 2015 speelt ook een rol dat 2014 een relatief
warme winter kende. In 2015 moest de verwarming flink harder branden. Uit eerder
gepubliceerde cijfers over de eerste twee kwartalen van dit jaar blijkt de uitstoot van CO²
alweer iets op zijn retour.

BRITTEN KIEZEN
VOOR NIEUWE
KERNCENTRALE
Het Britse kabinet heeft het licht op groen
gezet voor de bouw van een nieuwe
kerncentrale in het zuidwesten van
Engeland. De twee nieuwe reactoren in
Hinkley Point nemen naar verwachting
ongeveer zeven procent van de Britse
stroombehoefte voor hun rekening. De
bouwplannen moeten voorkomen dat het
Verenigd Koninkrijk een tekort aan stroom
krijgt als gevolg van de voorgenomen
sluiting van kolencentrales in 2025. Met
de bouw van de nieuwe centrale is een
bedrag gemoeid van 24 miljard dollar.

MCKINSEY BECIJFERT KOSTEN
ENERGIETRANSITIE
Als het de klimaatdoelstellingen wil halen, moet Nederland snel veel minder CO² uitstoten.
Die benodigde versnelling vraagt wel om miljardeninvesteringen. Vanaf 2020 is jaarlijks
een investering van tien miljard euro noodzakelijk, en dat over een periode van twintig jaar.
Dat heeft managementconsultancyfirma McKinsey berekend. Volgens Occo Roelofsen,
leider van het onderzoek, is het realiseren van de klimaatdoelen zeer ambitieus maar te
behalen mét behoud van het welvaartsniveau.
De enorme investeringen in duurzaamheid leveren op korte tot middellange termijn
minimaal 45.000 banen op en twee procent extra economische groei. Ook verbetert de
handelsbalans van Nederland, doordat de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele
brandstoffen afneemt en worden sectoren ontwikkeld die buitenlandse investeerders
kunnen aantrekken.

ZURICH
‘DUURZAAMSTE’
STAD VAN DE
WERELD
Het Zwitserse Zürich is de duurzaamste stad
ter wereld. Rotterdam en Amsterdam staan
op de zeventiende en negentiende plaats.
Dat blijkt uit de Sustainable Cities Index,
die begin september is verschenen.
De nummers twee en drie op de ranglijst
van duurzame steden zijn Stockholm en
Singapore. Zürich dankt zijn koppositie vooral
aan zijn aanpak van het klimaatprobleem.
In de Sustainable Cities Index zijn
honderd wereldsteden onderzocht op de
criteria leefbaarheid, economie en milieu.
Het onderzoek is voor de tweede keer
uitgevoerd door het Centre for Economics
and Business Research, in opdracht van
ingenieursbedrijf Arcadis.
De relatief lage notering van Nederlandse
steden heeft te maken met een gebrek aan
groene ruimte binnen de steden.
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Familiebedrijf Koninklijke Wagenborg uit
Delfzijl verdient al meer dan een eeuw zijn
brood op het water. CEO Rob Wagenborg over
de groeimogelijkheden van morgen en over de
kansen van vandaag. “Als je bij het zoute water
zit, krijg je goede ideeën.”

Zien en

DURVEN
FAMILIEBEDRIJF IN DE WERELD VAN MULTINATIONALS

TEKST ROB VAN ’T WEL

BEELD ROB KEERIS, CREW KROONBORG, REMCO BOHLE, GUUS VAN DER LINDE, WAGENBORG KAZAKHSTAN

De Marktstraat in Delfzijl schuurt aan tegen
de Handelskade West. De zeelucht prikt het
Groningse stadje in, door het tunneltje van
het talud bij de haven. De bescheiden
hoofdingang van de firma Wagenborg blijkt
het begin van een heel blok verschillende,
maar inwendig met elkaar verbonden
panden. In Groningen loop je niet te koop
met wie je bent of wat je hebt bereikt.
Binnen in het pand ademt alles maritieme
bedrijvigheid. Boven, in de voormalige
directiekamer van het oudste pand, zijn
de erfstukken van een rijk verleden dominant
aanwezig. “Die kast kregen we in 1948
van de Nederlandse reders voor ons 50-jarig
bestaan”, zegt CEO Rob Wagenborg. “Toen
hadden reders nog geld, haha … En die
secretaire tegen de andere wand komt uit
het badhotel op Schiermonnikoog, dat
onze overgrootvader ooit kocht. Mensen
overzetten is mooi – want dat deed hij, met
zijn veerdienst naar dat eiland – maar je
wilt de toeristen ook graag wat bieden, en
er wat extra aan verdienen.”

Rob Wagenborg is telg van de vierde
generatie eigenaars en staat samen met
Egbert Vuursteen aan het roer van het
familieconcern. De tijd heeft geen grip
gekregen op het ondernemerschap van de
huidige generatie. Wagenborg vat de
levenshouding samen met: “’Zien en durven’,
zegt mijn moeder altijd”. Om er in eigen
woorden op te laten volgen: “Als er een
kans is, gaan we die goed onderzoeken,
en met een gecalculeerd risico is te werken.
Er is altijd een oplossing.”
EIGEN VLAG
Dat geldt ook voor de uitdagende offshoreindustrie waar het bedrijf sinds het einde van
de vorige eeuw mee verknoopt is geraakt.
Keerpunt was 1998, toen het Groningse
familiebedrijf de eigen vlag plantte in
Kazachstan, aan de Kaspische zee.
Wagenborg kan er met smaak over
vertellen. En met trots, want de ontwikkeling
van die activiteiten illustreert de stille kracht
van de onderneming. Met verve schildert
hij het beeld van de kleine David die tussen

de Goliaths van de energiewereld zijn
bestaan zeker stelt door diensten en kennis
te leveren die de oliereuzen zelf niet in
huis hebben.
Met het binnenhalen van een concessie
voor het ijsvrij houden van de te bouwen
olieplatforms, troefde het bedrijf dertig
internationale concurrenten af. Wagenborg:
“We waren in eerste instantie door operator
Shell alleen gevraagd als adviseur, maar
we zagen plotseling kansen. Wij zijn
immers groot geworden op ondiep water en
in het ijs.” Waarbij Wagenborg doelt op
de veerdienst naar Schiermonnikoog en
later ook naar Ameland.
Eenvoudig was het voorgelegde vraagstuk niet, maar juist daarin schuilt de sleutel
tot het succes. De eisen en omstandigheden
waren namelijk meer dan uitdagend. In dat
deel van de Kaspische Zee, van tweehonderd
bij tweehonderd kilometer, staat namelijk
maar drie meter water. En in de lange,
strenge winter vriest met minus dertig graden
alles dicht met een ijslaag van rond een
meter dikte. Als het ijs breekt en gaat kruien,
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Kapitein Rob
Rob Wagenborg (links met gele jas naast NAM-directeur
Gerald Schotman) is telg van de vierde generatie die
aan het roer staat van het gelijknamige familiebedrijf
uit Delfzijl. Zoals gebruikelijk in familiebedrijven
krijgen potentiële opvolgers de kans eerst hun sporen
buiten eigen kring te verdienen. Voor Wagenborg,
die van ’72 tot ’78 in Groningen afstudeerde in zowel
bedrijfseconomie als sociale economie, betekende dat een
werkplek bij het vermaarde organisatieadviesbureau Boer
& Croon in Amsterdam. Daarna deed hij advieswerk voor
Neelie Kroes, destijds minster van Verkeer en Waterstaat.
In 1985 gaat hij bij het familiebedrijf aan de slag.
Hij wordt in eerste instantie directeur van het zojuist
aangeschafte Kramer Transport, een bedrijf dat op het
land vooral werkzaamheden verricht voor NAM. Drie
jaar later krijgt hij een directiezetel in het moederbedrijf,
net als zijn neef.
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1998

EIGEN VLAG IN
KAZACHSTAN

wordt de ijsmassa vele malen dikker en is
gevaarlijk voor boortorens en infrastructuur.
Het Groningse bedrijf kwam met een
even onconventionele als simpele oplossing.
In plaats van traditioneel ijs te breken met
de boeg, varen de schepen achterwaarts
en gebruiken ze de 360 graden te
verstellen schroeven als gigantische ice
crushers, die het ijs verpulveren. Maar dat
vroeg wel om een slim scheepsconcept, dat
met vereende krachten van alle betrokkenen
is ontworpen. Een jaar later waren de
baanbrekende schepen actief in de
Kaspische Zee.
“We hebben voor de bouw van die
schepen destijds wel ons hele kapitaal
moeten aanspreken”, zegt Wagenborg.
“Dat kan uiteindelijk alleen in een familiebedrijf als het onze. Je bouwt voor een
volgende generatie. Als je ergens vol in
gelooft, moet je vol durven gaan. Maar je
moet natuurlijk wel een goede zakenpartner
hebben.” Inmiddels heeft het bedrijf uit
Delfzijl een vloot van 26 gespecialiseerde
schepen varen op de Kaspische Zee voor

zowel de olie- en gaswereld als voor
de baggerindustrie.
NOORDZEE
Recenter en dichter bij huis is er het verhaal
van de Kroonborg, het zogeheten walk-towork schip dat in opdracht van NAM op de
Noordzee vaart. “Voor NAM werken we al
decennia, zowel op het land als op zee”,
aldus Wagenborg.
Die samenwerking vindt z’n oorsprong in
de economisch moeilijke jaren tachtig. NAM
zocht toen een nieuwe, financieel solide
contractor voor logistieke dienstverlening rond
de velden van Slochteren en Schoonebeek.
Wagenborg wilde die stap wel nemen om
zo minder afhankelijk te worden van de
grillen van de zee.
Daar op het water ligt echter nog altijd
het hart van de onderneming. Wagenborg
was dan ook heel blij toen NAM aanklopte
met het verzoek mee te denken over een
totaal nieuwe, logistieke oplossing voor
onderhoudswerkzaamheden aan de
platforms op de Noordzee.

28

REPORTAGE

“
JE MOET AFSTAND

NEMEN OM HET
JUISTE MOMENT TE
KUNNEN ZIEN

„

Uitgangspunt was dat onderhoudspersoneel
niet langer alleen per helikopter naar
platforms zou vliegen. In plaats daarvan
zouden ze langere perioden op zee blijven
en overnachten op een schip dat hen stabiel
en veilig kon afzetten en oppikken. Door
zowel materieel als experts tezamen aan
boord te hebben en zowel onderhoud als
interventies te kunnen uitvoeren, ontstaat een
schaap met vijf poten.
Of, zoals NAM-directeur Gerald
Schotman het nieuwe vaartuig omschrijft
‘een Zwitsers zakmes’. Een schip dat per
jaar driehonderd dagen op zee moet zijn,
plaats biedt aan veertig onderhoudswerkers
en twintig zeevarenden en ruimte heeft voor
grotere reparaties aan boord, opslagruimte,
hefvermogen aan boord, veilig, schoon,
comfortabel enzovoort. Waar bovendien
zeeziekte praktisch onbestaanbaar is!
Uiteindelijk werd het de Kroonborg,
die niet toevallig opvolger is van het
voormalige vlaggenschip van de
Groningse onderneming. “En weet je
waarin het succes van dat schip zit?”,
vraagt Wagenborg. “In teamwork. In de
bereidheid samen te werken met mensen
uit andere disciplines en te zoeken naar
nieuwe oplossingen. In de bereidheid
samen met je opdrachtgever op een
nuchtere en open manier oplossingsgericht
aan de slag te gaan. Innovatie gaat
natuurlijk over techniek maar het gaat nog
meer over attitude.”

“Wij selecteren nieuwe werknemers dan
ook niet op de eerste plaats op intelligentie
of diploma’s ”, vervolgt hij. “De slimste
mensen die egocentrisch, non-communicatief
of pessimistisch zijn, mogen best ergens
anders werken”, voegt hij er provocerend
aan toe. “Waar het in dit bedrijf om gaat, is
dat je bereid bent samen te werken met
mensen die andere talenten in het project
kunnen inbrengen.”
SUCCES
Het succes van de Kroonborg, die inmiddels
een klein jaar operationeel is, smaakt naar
meer. Wagenborg ziet kansen om het
concept verder te verbeteren. “Eén schip is
geen schip”, trapt hij af. “Wat ik bedoel, is
dat er wat mij betreft ruimte is voor een
tweede schip. Wat je nu namelijk ziet, is
dat de Kroonborg wordt gebruikt voor
gepland onderhoudswerk en onverwachte
ingrepen, zogenoemde ‘interventies’. Die
laatste gaan natuurlijk altijd voor, omdat
hierop vaak productieherstel volgt. Logisch,
maar dat betekent wel meer dan gepland
varen, met aan boord mensen die even niets
te doen hebben.”
“Een tweede schip zou betekenen dat we
slimmer kunnen inspelen op spoedklussen”,
meent Wagenborg. “Je benuttingsgraad van
mensen en materieel gaat omhoog en de tijd
om een klus te klaren wordt korter. Wat kan
je daar op tegen hebben? Kosten, ja maar
er is op de Noordzee werk genoeg. Waar

we naar zouden moeten zoeken, is een
coalitie met de windmolenbouwers en
-exploitanten. Die onderhoudsmensen aan
boord inclusief onze zeevarenden zouden
eigenlijk zowel voor de olie- en gasindustrie
als voor de windmolenjongens moeten
kunnen werken”, droomt Wagenborg
hardop. “Dan zouden de kosten aan alle
kanten omlaag kunnen.”
PLEIDOOI
Het pleidooi tekent de ondernemer die
kansen ziet en wil handelen. “Ken je het
verhaal van Chronos en Kairos?”, vraagt
Wagenborg. “ Die eerste Griekse God staat
voor regelmaat en niet voor niets vindt je die
naam nog altijd terug in chronometer. Wij
zijn eigenlijk meer van Kairos. Die staat voor
iets zien en er naar handelen. Uiteindelijk
heb je natuurlijk wel allebei nodig. Je moet
afstand nemen om het juiste moment te
kunnen zien.”
“Dat zit bij ons in het DNA van het
bedrijf”, zegt hij. “Kijk maar naar mijn
overgrootvader. Die kreeg onverwacht een
schip te koop aangebonden en hij sloeg
toe; zonder dat hij de papieren had om te
kunnen varen. In tien jaar tijd had hij het
schip afbetaald. Hij was een eigenzinnig
man: vrijdenker, geheelonthouder,
vegetariër. Datzelfde geloof in eigen
daad- en denkkracht zit nog altijd in dit
bedrijf. En als je bij het zoute water zit,
krijg je goede ideeën.”

500 meter ver
“‘Leegstand op de Noordzee’, kopte de krant,
een zin waardoor ik geïntrigeerd raakte door
de indrukwekkende installaties op zee. Het
was het begin van een avontuur waar ik nog
middenin zit.
Als beeldend kunstenaar ligt mijn focus op
landschap. Hoe kan je met fotografische
beelden en materiaal de historische en
economische lagen die een plek maken, laten
zien? Hoe verbeeld je de veranderende tijd
op de Noordzee?
Inmiddels ben ik als artist-in-residence
twee weken aan boord geweest van het
onderhoudschip de Kroonborg, om zo het
leven op zee te fotograferen. De zee blijkt
helemaal niet zo leeg te zijn. Naast de drukke
scheepvaart liggen bemande en onbemande
platforms als industriële eilanden verspreid.
500 meter ver staat niet alleen voor de
wettelijke afstand die schepen moeten houden
van platforms, maar ook voor de vervreemding
van een plek waar je (als buitenstaander) nooit
dichter bij kan komen. Zal de veiligheidscirkel
straks lege monumenten herbergen of is het
juist een plek waar nieuwe toekomsten zich
ontvouwen? Leegstand, afbouw of herinrichting,
een ding is zeker: de zee is altijd aanwezig.
Hier laat ik mijn eerste schetsen zien. Een
abstracte tijdlijn die vervreemding zichtbaar
maakt. Door foto’s te bewerken zal ik deze
schetsen verder ontwikkelen tot collages
en sculpturen.”
Tanja Engelberts
Beeldend kunstenaar
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VAN DE GOLF
PLANNEN VOOR ‘GOLVENCENTRALE’ OP DE NOORDZEE
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Grote stappen vragen een lange adem.
Oud-hoogleraar, architect en uitvinder Jon
Kristinsson werkt met vrienden in afzondering
aan de ontwikkeling van een golfcentrale op
zee. “In een golf zit achthonderd keer meer
energie dan in wind.”
TEKST ROB VAN ’T WEL
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Het huizenblok aan de voet van de brug over
de IJssel in Deventer straalt rust en historie uit.
Niets verraadt dat er achter twee voordeuren
al decennialang aan de toekomst is
gewerkt. In de luwte want dat hoort bij
de hoofdbewoner en mede-oprichter van
het naastgelegen architectenbureau.
Oud-hoogleraar, architect en uitvinder
Jon Kristinsson leeft er te midden van zijn
gedachtengoed. Stapels boeken, tekeningen
en prototypes van geslaagde of minder
geslaagde uitvindingen liggen her en der
verspreid. Alleen de eigenaar weet de weg.
De op kunststof platen geplakte posters
langs de wanden zijn uitingen van het
project waaraan de Nederlandse IJslander
de laatste jaren zijn hart – en hersenen –
heeft verpand. Het zijn installaties op zee en
wie er langs loopt ziet het grensverleggende
Ocean Wave Power Station steeds verder
vorm krijgen.
Kristinsson heeft een fascinatie voor water.
Als kind al, en als tachtigjarige is dat niet
anders. De bedrieglijke rust, de onvermoeibare kracht, de grenzeloze mogelijkheden;
daar moet je iets mee kunnen. Daar wil
Kristinsson zijn hele leven al iets mee.
De kiem van zijn laatste ‘golvencentrale’
ontsproot tijdens een opdracht voor het
ontwerp van een, voor wat betreft energie,
zelfvoorzienend vakantiedorp op het
Waddeneiland Texel. Zou je niet iets kunnen
met de kracht waarmee het water door het
Marsdiep trekt, tussen Texel en Den Helder?
Het vertrekpunt was een grootschalige
getijdenwatermolen onder een drijvend
stuwmeer die continu een waterturbine kon
aandrijven. Maar de kosten bleken niet in
verhouding tot de energieopbrengst.

ACHTHONDERD KEER
Het was het vertrekpunt om van stroming
en getij uit te komen bij golven. Die
golven bevatten achthonderd keer meer
energie dan lucht. En, anders dan bij wind
of zon, die golven zijn er vrijwel altijd.
Want golven gedragen zich als een soort
vliegwiel. Zijn ze eenmaal ontstaan door
de wind, dan gaan ze als de wind wegvalt
nog lang door in de vorm van deining.
Op de noordelijke Noordzee bereiken
ze golflengten van tussen de vijftig en
250 meter en golfhoogten van soms meer
dan tien meter, met uitschieters tot wel meer
dan twintig meter. Maar hoe kan je al die
natuurkrachten omzetten in elektriciteit?
Het is een ontdekkingsreis waarvan het
eindpunt nog niet is bereikt, beseft ook
Kristinsson. Samen met enkele oudgedienden
uit wetenschap en industrie is hij vastberaden
op z’n minst een geslaagd demonstratieproject het licht te laten zien.
Belangrijkste uitdaging is dat tegenover
de potentiële, grote opbrengsten ook grote
technische struikelblokken staan. Dit is een
van de redenen waarom de technologie
van golfcentrales nog steeds in de
kinderschoenen staat. Er zijn nog steeds
veel, totaal verschillende concepten en
prototypes, maar nog geen enkele
commerciële toepassing. Dit in tegenstelling
tot de windturbinetechnologie, die reeds
volwassen is. Kort gezegd bestaan de
uitdagingen uit een zout klimaat (roestvorming), een nat klimaat (elektriciteit en
water gaan niet samen), een vijandig klimaat
(‘monstergolven’ vragen om robuustheid) en
dat alles bovendien ver van de bewoonde
wereld (dus reparatie is altijd duur).

Ontwerpen is dan ook een kwestie van
weglaten, weet Kristinsson. “Iets leren is lastig
maar iets afleren is nog drie keer zo moeilijk.
Bij het ontwerp van het Ocean Wave
Power Station hebben we moeten afleren
er al te veel verschillende technologieën
in te stoppen. Het moet simpel, het moet
robuust, het moet eenvoudig te repareren
zijn. Alles wat stuk kan gaan, gaat op
zee ook stuk; onder en boven water.”
TWEE TANKERS
Het conceptontwerp van de golfcentrale
bestaat uit twee pontons die parallel
aan elkaar een dwarsgeplaatst metalen
raamwerk dragen. Over de gehele breedte
van dat raamwerk zitten onderaan drijvers
die de golven volgen, verbonden met
hefbomen die bij beweging water omhoog
pompen naar het wateropslagsysteem
dat op druk wordt gehouden door twee
watertorens bovenop het raamwerk en
de twee tankers. Het vervolgens door het
systeem stromende water zet generatoren
in werking die energie opwekken.
“Om de kosten te reduceren, is gekozen
voor het toepassen van twee afgedankte
olietankers of bulkcarriers van minimaal
350 meter lengte”, geeft mede-bedenker
Peter Keegstra aan. “Ze moeten nog wel
goed en veilig zijn om te kunnen dienen als
drijflichaam”, zegt hij, “maar we willen wel
zo dicht mogelijk tegen de sloopwaarde
aan zitten.”
Ze hoeven niet meer te beschikken over
een werkende scheepsmotor. Om de
centrale in de juiste richting op de golven
te manoeuvreren worden, net zoals bij
drijvende accommodatieplatforms (Floatels),
lieren gebruikt die de ankerkabels bedienen.
Voor de drijvers, die als buitenmaatse
dobbers achttien meter hoge pieken van de
golven moeten kunnen volgen, is gekozen
voor 45-voets zeecontainers. “Dat is veel
goedkoper dan speciaal iets laten maken”,
zegt Keegstra, die eerder functies bekleedde
bij onder anderen Fokker, Thales Nederland
en de onderzeedienst van de Koninklijke
Marine. “Daar heb ik daar geleerd hoe
kwetsbaar systemen zijn, die zeer lange tijd
onder water moeten blijven functioneren en
wat oceaangolven zijn”, zegt hij.
SIMPEL
Het hefboomsysteem dat aan de drijvers
is bevestigd zet een vleugelpomp in
werking voor het oppompen van water.
“Die vleugelpomp moet simpel, robuust en
bedrijfszeker zijn”, zegt Keegstra. “Zo’n
pomp is echter nog niet op de markt. Een
baggeraar als Boskalis of een bedrijf als IHC
zou in staat zijn zo’n pomp te ontwerpen.”
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“
ALLES WAT STUK KAN GAAN,
GAAT OP ZEE OOK STUK;
ONDER EN BOVEN WATER

Maar de belangstelling van die bedrijven
voor het golvenavontuur valt vooralsnog
tegen. En niet alleen in het bedrijfsleven
blijft het wat stil. Kristinsson en Keegstra zijn
teleurgesteld over het gebrek aan support
uit bedrijfsleven en wetenschap, maar ze
laten zich er niet door uit het veld slaan.
Hoewel nog niet zichtbaar op de panelen
in de werkkamer in Deventer, hebben zij
wel een nieuw model voor ogen dat de
golfcentrale een stap dichterbij kan
brengen. Ze denken daarbij aan een oud
en overbodig platform van de olie- en
gasindustrie. Daar zou je, in een ring om
het platform heen, dezelfde drijvende
containers en de hefboominstallatie boven
kunnen plaatsen. De elektriciteitsproductie
zou in de oude behuizing op het dek
kunnen plaatsvinden.
“Je hebt geen investering in dure
schepen”, somt Kristinsson op. “En je hebt
de robuustheid en veiligheid van de
offshore-industrie. Dat vergemakkelijkt
trouwens ook certificering en nieuwe wet- en
regelgeving. Je geeft oude platforms een
tweede leven. Je kunt gebruik maken van de
infrastructuur die er al ligt. En olieconcerns

„

Een plan voor de prins
De vraag kwam in de coulissen van de
feestelijke opening van een gebouw van
Waterschap Salland te Raalte. Daar, op
het randje van de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw, stelde Prins Claus een
prikkelende vraag aan Jon Kristinsson.
“Wat is het alternatief voor kernenergie?”
Niet wetende hoe hij het antwoord aan
het Hof moest krijgen, gebruikte hij de
oplossing voor de kerstkaart die hij in
1981 naar relaties stuurde. Het betrof het
plan om op de Noordzee twintig atollen te
bouwen. Leunend op de kennis en kunde
van de Nederlandse waterbouwers en
baggeraars zou dat mogelijk moeten zijn.
Ook zouden windmolens en gemalen
op de atollen komen te staan. Door slim
met de waterstand in het honderd meter
diepe atol te spelen zou energie op te
slaan zijn (je pompt het water er uit) en
te leveren zijn op tijden dat er vraag
naar is (je laat het water er in stromen).
Daarnaast waren er mogelijkheden voor
grind- en zandwinning, de kweek van
vissen, algen of zeewier en toerisme. Ook
zouden de atollen een beschermend effect
hebben op de kwetsbare Hollandse kust.

wordt een dure, ingewikkelde sloop van
een bouwwerk bespaard. Vergeet niet dat
je boven water maar een klein deel ziet van
wat er onder water staat.”
WATERSTOF
“En wat ook kan, is dat je de uit de golven
opgewekte stroom aan boord van zo’n
platform omzet in bijvoorbeeld waterstof”,
aldus Kristinsson. “Waarom zou je een
gecompliceerd gevaarte bouwen als
er prima geschikte bouwwerken op de
juiste plaats staan? Wij denken in eerste
instantie aan de Noordelijke Noordzee
dus dan moet je denken aan het Britse
of Noorse deel ervan. Daar komen
platforms vrij die gesloopt moeten worden.
Die zijn geschikt voor ons idee.”
Het klinkt als een voor meerdere partijen
aantrekkelijke oplossing. Maar is het
financieel haalbaar? “Zoals we het nu
berekenen, moet het zeker kunnen”, zegt
Keegstra. “Natuurlijk moet je verder rekenen
en zaken in de praktijk testen, maar volgens
onze sommetjes kunnen we zeker
concurreren met de grote windparken die
nu worden aanbesteed”.

De ideeën van Kristinsson kwamen
– aangepast – terug in het veel bekendere
plan Lievense voor de bouw van een
verhoogd spaarbekken in de Markerwaard.
Dat plan is nooit gerealiseerd.
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WAAR DE
BOEGGOLF
DE KADE
RAAKT

TEKST ROB VAN ’T WEL
BEELD HOLLANDSE HOOGTE

ROTTERDAM ZIET BROOD IN OFFSHORE
Het wordt druk op de Noordzee. Er worden windparken
gebouwd, platforms ontmanteld, pijpleidingen aangepast en
onderhouden … Wat gaan alle bouwplannen betekenen voor
de Rotterdamse haven? Leidt het tot overlast of tot nieuwe
werkgelegenheid?
De beelden van de Rotterdamse haven
liggen vast in het collectief geheugen.
Containerreuzen, olietankers, sleepbootjes
die de giganten veilig van zee naar een
ligplaats begeleiden, of juist de omgekeerde
route mogelijk maken. De bijna surrealistische
autorit over de A15 langs een schier
oneindige aaneenschakeling van (petro-)
chemische installaties, bergen kolen en erts
en opslagtanks voor olie en olieproducten
die lijken op bovenmaatse hoedendozen.
Overslag en opslag; ze zitten in de genen
van de grootste, niet-Aziatische haven. In
het van oost naar west ruim vijftig kilometer
uitgestrekte haven-, industrieelcomplex
klopt de hartslag van de wereldeconomie.
Goederen komen, goederen gaan; per schip,
via het spoor, over de weg.
STOERE MANNEN
Op het meest westelijke puntje van de
nieuwe Maasvlakte, daar waar nog geen
tien jaar geleden de zee nog de zee was,
groeit een nieuwe loot aan de activiteiten
van de haven. De Rotterdamse haven heeft
de offshore ontdekt en bereidt zich voor
op een groei van de werkzaamheden.

De liefhebbers van de wereld van stoere
mannen en van staal en trossen weten het al.
Met honderden verzamelden ze zich zaterdagochtend 6 augustus; kou, regen en ochtendschemering trotserend en zelfs een heuse file.
Zij wilden het vertrek van de 382 meter lange
en 124 meter brede werkschip Pioneering
Spirit uit de Prinses Alexiahaven niet missen.
Het schip van het in Delft gevestigde
Allseas gaat op de Noordzee olieplatforms
ontmantelen, die door de teruglopende
productie uit gebruik worden genomen.
Ook voor Joost Eenhuizen, Business
Manager Maritime & Offshore Industry van
Havenbedrijf Rotterdam was het uitvaren van
‘de varende heftruck’ een memorabele dag.
Maar anders dan voor de schipspotters was
voor hem het naar Rotterdam halen van het
grensverleggende werkschip een hoogtepunt.
“Er waren ook andere plaatsen in Europa
waar de Pioneering Spirit afgebouwd had
kunnen worden”, zegt hij. “Maar dat de
eigenaar heeft gekozen voor de Rotterdamse
haven om dat te doen, betekende een
belangrijke stap in de offshore-markt. Het
bewijst dat wij als Rotterdam iets goeds te
bieden hebben.”
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ONTWIKKELAAR EN HUISBAAS
Het heeft een tijd geduurd voordat de
offshore en Rotterdam elkaar in het
oog kregen, weet Eenhuizen. “En”, zo
voegt hij er in alle eerlijkheid aan toe,
“dat geldt met name voor Havenbedrijf
Rotterdam als ontwikkelaar en huisbaas
van het havencomplex in de Rijnmond.”
“Traditioneel meet de Rotterdamse haven
zich aan overslag en aanverwante activiteiten
zoals de verwerking van olie, het verdere
transport van containers of het vervoeren
van kolen”, zegt hij. “Dienstverlening aan
en activiteiten voor de offshore zijn daarom
lang buiten beeld gebleven. ”
Terugkijkend zal het drie tot vier jaar
geleden zijn dat het licht begon te
schemeren. Bij een diepgaande analyse
over de toekomst van de Rotterdamse
haven verscheen ook de offshore-industrie
als mogelijke bron van activiteit en werkgelegenheid op het bord. Eenhuizen: “Er zit
hier een ongekend cluster aan kennis in dit
gebied; engineeringbedrijven, maritieme
dienstverleners, producenten van onderdelen
- je kunt het niet eens verzinnen of het zit hier.
En, er is in de afgelopen veertig, vijftig jaar
offshore op de Noordzee heel veel kennis
opgebouwd, ook in deze regio.”
DRIE DEELGEBIEDEN
Eenhuizen splitst de potentiële offshore-markt
op in drie afzonderlijke deelgebieden.
De eerste daarvan is de traditionele
offshore-industrie voor de olie- en gassector.
Er zijn op de Noordzee voldoende
platforms en infrastructuur waar permanent
aan moet worden gesleuteld en er vindt
ook vernieuwing plaats, zij het minder
dan voorheen.
Als tweede ziet Eenhuizen de markt voor
decommisioning, dat wil zeggen het slopen
van de platforms en infrastructuur die als
gevolg van het stoppen van de productie
overbodig worden. De Pioneering Spirit is
speciaal gebouwd om op die markt de
grootste platforms van hun plaats te halen.
Als derde markt onderscheidt de manager
van Havenbedrijf Rotterdam de activiteiten
rond de bouw van grote windparken op de
Noordzee. In Nederland alleen al zijn voor
de komende jaren in totaal vijf grote tenders
uitgeschreven voor de bouw van windparken
op het Nederlands deel van de Noordzee.
DIEPER EN STERKER
Drie markten klinkt ingewikkeld maar het
prettige is wel dat ze allemaal redelijk
dezelfde eisen aan het havenfaciliteiten
stellen. Eisen, die behoorlijk afwijken
van wat bijvoorbeeld een containerschip
of olietanker vragen. “Diepgang”, valt

Eenhuizen met de deur in huis. “De offshorespelers vragen een haven met een diepte
van tenminste zestien meter. Dat is een
stuk dieper dan op heel veel plaatsen
in Rotterdam. Die vraag om diepte
combineren ze met een vraag naar de
mogelijkheid voor jacken; het neerzetten
van de uitschuifbare poten die nogal wat
werkschepen en boorplatforms hebben. Er
zijn maar weinig grote zeehaven in Europa
die dat in combinatie kunnen bieden.”
“De andere vereiste”, zo gaat Eenhuizen
verder, “heeft te maken met de kracht die de
kade moet kunnen dragen. Stel je voor dat er
een platform van een schip op de kade wordt
gezet om het te slopen. Je kunt je voorstellen
dat er dan erg veel gewicht op een klein
stukje aarde komt, op een plek waar de
kademuur ook nog eens erg diep is. Het
vraagt nogal wat extra werk en investeringen
om aan die eis te kunnen voldoen.”
Daarmee samenhangend is de eis dat de
terreinbelasting sterker moet zijn dan de
gemiddelde haventerreinen. Eenhuizen:
“Daar moeten echt zware gevaartes op
kunnen zonder dat de grond gaat golven.
Neem nou de grootste windmolenmasten
die een plaats krijgen op de Noordzee.
Die masten alleen al zijn zwaarder dan de
sterkste walkranen in Rotterdam momenteel
kunnen tillen.”
Het is geen toevallig voorbeeld. Veertig
kilometer ten westen van het kantoor van
Havenbedrijf Rotterdam aan de Wilhelminakade op de Kop van Zuid, daar waar de
Pioneering Spirit een jaar lang zijn afbouw
onderging, zijn op de kade SIF Group en
Havenbedrijf Rotterdam aan het bouwen.
SIF Group gaat op de 42 hectare tellende
terminal fundaties produceren voor offshore
windparken. Partner BOW Terminal uit
Zeeland verzorgt de logistieke afwikkeling en

de overslag op zeeschepen. De werkzaamheden gaan werk opleveren voor
tweehonderd mensen.
NIEUW VERDIENMODEL
Daar houdt het wat betreft Eenhuizen
niet bij op. Er liggen vergevorderde
plannen om het haventerrein aan de
overzijde van de vierhonderd meter lange
SIF-kade ook geschikt te maken voor
offshore activiteiten. De grootte staat nog
niet vast en het finale besluit is nog niet
genomen, maar de offshore-markt is er
klaar voor om hier gebruik van te gaan
maken. Met die investering is een som van
meerdere tientallen miljoenen gemoeid.
“Deze kades zijn duurder dan de gewone
kades”, zegt Eenhuizen. “De uitdaging
daarbij is dat we als Havenbedrijf ook
naar een nieuw verdienmodel moeten.
Traditioneel maak je in Rotterdam een terrein
geschikt en verpacht je het voor tien, twintig
jaar of langer aan dezelfde partner. Maar
in de offshore-industrie zullen we te maken
krijgen met projecten waardoor bedrijven
zo’n terrein voor een kortere tijd willen
huren. Dit alles vraagt ook aan onze kant
dus een hele andere manier van denken.”
Daar komt nog een onzekerheid bij
voor Havenbedrijf Rotterdam. Over
decommissioning wordt al heel lang
gepraat, maar erg hard groeien doen de
sloopactiviteiten nog niet. En er komen
zeker nieuwe windparken, maar waarom
zouden de voorbereidende activiteiten in
Rotterdam plaatsvinden? “Allemaal waar,
maar als je niets doet, gebeurt er ook niets.
Het is nu wachten op het moment dat de
boeggolf van de offshore de kade raakt.
En die kade moet dan wel geschikt zijn voor
deze voor de Rotterdamse haven nieuwe
activiteit”, concludeert Joost Eenhuizen.
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KORT NIEUWS
WIND WINT TERREIN
BIJ STROOMOPWEKKING
Nederlandse windmolens hebben vorig jaar dertig procent
meer elektriciteit opgewekt dan in 2014. Ik totaal kwam
7,6 miljard kilowattuur uit wind. Daarmee is afgelopen jaar
zes procent van alle in Nederland geproduceerde stroom
opgewekt met windturbines. Genoeg om 2,5 miljoen
huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.
Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind
september bekendgemaakt. In 2015 stonden er 139
windmolens op zee en tweeduizend op land. Hoewel het
gebruik van duurzame energie toeneemt, wordt nog altijd
driekwart van de verbruikte elektriciteit opgewekt met het
stoken van aardgas en kolen.

CHINESE BELANGSTELLING VOOR
ISLA-RAFFINADERIJ
De Chinese grondstoffenhandelaar Guangdong Zhenrong heeft een akkoord gesloten met
de overheid op Curaçao over de overname van de Isla-raffinaderij in Willemstad. Nu is de
Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA) nog huurder van het
verouderde complex; het contract met Venezolanen loopt tot en met 2019. Maar Curaçao
wil vanaf 2020 met een andere partij in zee.
Eind september tekende Curaçao daarom een intentieverklaring met Zhenrong. Die
voorlopige overeenkomst moet dit jaar uitmonden in een definitief akkoord. Het Chinese
bedrijf zal de raffinaderij moderniseren en miljarden dollars investeren in het complex, de
opslagterminal en de haven.

NOG VOOR
MINSTENS
ZEVENTIEN
JAAR AARDGAS
Uitgaande van het winningstempo van
2015 zal Nederland nog ruim zeventien
jaar kunnen beschikken over aardgas uit
eigen bodem. Sinds de ontdekking van het
aardgasveld in Groningen in 1959, is in
Nederland ruim 3.582 miljard kubieke
meter aardgas gewonnen. Dat meldde het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
medio september.
De aardgasreserve bedroeg vorig jaar
nog 940 miljard kubieke meter. Volgens
het CBS is bijna tachtig procent verbruikt.
Door nieuwe berekeningen steeg de
Nederlandse gasvoorraad vorig jaar echter
met acht miljard kubieke meter, ondanks de
winning van 52 miljard kuub; het laagste
niveau sinds begin jaren zeventig.
Door de afgenomen productie en een
lagere gasprijs is het aandeel van de
aardgasbaten in de inkomsten van de
Nederlandse overheid flink afgenomen.
In 2013 bestond nog ruim negen procent
van de inkomsten uit aardgasbaten, in
2015 was dit gedaald tot drie procent.

NOBELPRIJS VOOR
BEN FERINGA
Hoogleraar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit Groningen heeft
begin oktober de Nobelprijs voor de Scheikunde toegekend gekregen.
Feringa, die na z’n promotie tien jaar voor Shell werkte in Amsterdam en
Londen, deelt de prijs met Jean-Pierre Sauvage en Sir J. Fraser Stoddart
voor hun onderzoek naar moleculaire nanomachines.
Feringa krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar moleculaire machines.
Hij is erin geslaagd om moleculen te vervaardigen die onder invloed
van ultraviolet licht ronddraaien.
Feringa is in Nederland een van de drijvende krachten achter het
Center Chemical Building Block Consortium (CBBC) waarin de
universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht samenwerken met
AkzoNobel, BASF en Shell. Het nieuwe nationaal onderzoekscentrum
voor chemische bouwstenen richt zich op energie- en chemievraagstukken die samenhangen met het groeiende beroep op de
eindigende voorraad grondstoffen.
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SHELL PLATFORM L2-FA-1/OFFSHORE

ERIK HENDERIKS
TEKST FREUKE DIEPENBROCK

BEELD ERIK HENDERIKS

Op vijfentwintig meter boven de golven van de
Noordzee werkt Erik Henderiks met zijn team aan het
vervangen van belangrijke afsluiters op de gasleiding
naar de wal. “We zijn al vier jaar bezig met de
technische voorbereidingen voor dit onderhoudsproject.
Maar het allerbelangrijkste voor mij is dat iedereen na
zijn dienst van veertien dagen op het platform weer
veilig aankomt in de helihaven in Den Helder.”

NAAM
Erik Henderiks (53)
FUNCTIE
Offshore Installation
Manager (OIM)
Ik ben als Offshore Installation
Manager eindverantwoordelijk
voor alles op en rondom het
platform L2-FA-1. Met mijn team
regel ik de gaswinning, alle
aan- en afvoer, onderhoud,
catering en personeel. Ik hou
contact met de helikopters en
schepen die ons bevoorraden en
heb de leiding bij calamiteiten.

De L2-FA-1 ligt als een vast eiland in de Noordzee.
Dit gasproducerende platform bevindt zich 120
kilometer ten noorden van Den Helder. Op het
platform werkt een operationeel team van circa acht
mensen. Om groot onderhoud te kunnen doen, is
naast het platform een varend platform geplaatst,
de Seajacks Leviathan.
De L2-FA-1 heeft geen ‘buren’ in de directe omgeving.
Op drie kilometer naar het westen ligt wel de
Ensco-122. Ongeveer vijftig kilometer zuidelijker
ligt de L9-FF-1.

WEEKEND
Mijn twee verlofweken zitten er weer bijna op. Als
afsluiting geniet ik met mijn vrouw van een tochtje in
mijn mooie 2CV, mijn Lelijke Eend. Vaak gaan we
even bij mensen langs, bijvoorbeeld onze zoon of
dochter die ook in Limburg wonen. Vandaag rijden
we vanuit onze woonplaats Geleen naar Epen en
eten pannenkoeken met prachtig uitzicht over het dal.
Het is zo prachtig en stil, heerlijk is dat vergeleken
met het geluid dat er altijd is op het platform op zee.
MAANDAG
Na 24 jaar offshore, voelt het nog steeds een beetje
alsof ik met vakantie ga als ik mijn koffers inpak
voor twee nieuwe werkweken op het platform.
Daarna lees ik mijn e-mails en heb ik een telefonische
hand-over met mijn collega op zee. Alles draait
momenteel om een groot onderhoudsproject waarbij
we de afsluiters vervangen op de zeeleiding waarin
wij het aardgas vervoeren richting Den Helder. De
afsluiters zijn bijna een meter in diameter en wegen ieder
21 ton; een megaklus dus. Na alle voorbereidingen
en wat avondeten rij ik naar Noord Holland, want
de incheck in de helihaven is morgenochtend
heel vroeg.
DINSDAG
Op het helivliegveld ga ik door de douane en
krijg daarna het overlevingspak met zwemvest
aan. Na de vlucht meteen een meeting met al het
personeel en het emergency response team (ERT)

SHELL VENSTER #4

waar we alles doornemen dat speelt en
vooruitkijken naar de komende twee weken.
Daarna een warme lunch. Eigenlijk eten
we altijd samen. Alles draait hier om
veiligheid, dus het is ook een goed moment
voor mij om te checken of iedereen er is.
‘s Middags praat ik met de uitvoerders.
Dat gaat vooral over het complexe hijswerk
waar veel mee kan misgaan. Ik zeg wel
eens als grap dat ik werk als risicobeheerser,
dat is in de kern natuurlijk ook waar.
Na het eten doe ik nog wat mails.
Normaal gesproken zijn we in de avonden
vrij, maar nu loopt het werk veel langer
door. Logisch, het is een groot project.
Sporten komt er ook niet echt van deze
weken. Ik lig vroeg in bed, want de
wekker staat weer op half zes …
WOENSDAG
Het eerste wat ik doe is het weer checken;
golfhoogte, vochtigheid en zicht. Maar
ook de wind is heel belangrijk voor de
hijskranen, heli en de aanvoerschepen.
We zijn daarvan afhankelijk; het enige
dat we zelf maken is drinkwater.
‘s Middags is er koffie en zelfgebakken
slagroomtaart omdat een van de mannen
jarig is. Speechen doen we niet, we praten
al genoeg de hele dag, maar we maken
natuurlijk wel een foto voor het thuisfront.
Na het eten bel ik mijn vrouw. Zij praat me
vrijwel dagelijks bij, vaak over onze zoon
en dochter die uit huis zijn. Ik speel ook
nog even op de gitaar, die ik hier in mijn
hut heb staan. Dat doe ik ook bijna elke
dag als ik hier ben. Thuis maak ik ook wel
muziek samen met anderen. Ooit speelde
ik in een band, maar met mijn huidige
werkschema is dat helaas niet vol te houden.
DONDERDAG
De afsluiters gaan er vandaag in. Omdat
het belangrijk is dat dit in de juiste stromingsrichting gebeurt, ga ik naar de werkplek
net voor het moment dat de afsluiter in

final positie wordt geplaatst. Het weer
werkt goed mee. Het is zonnig als ik de
trappen afloop naar het accessdeck. Ter
plekke bespreek ik de veiligheid en de
werkvergunningen met de mannen.
In de middag bekijk ik de langetermijnplanning. Ik werk daarvoor samen
met onze vaste planner en ook vaak
met de Flight Scheduling Unit (FSU). Er
kunnen maar elf mensen in één heli dus
het is steeds een hele puzzel, zeker nu
er voor het groot onderhoud ook nog
specialisten heen en weer moeten.
Bij het avondeten praten we over de
dingen van thuis; vakanties, auto’s en
motoren. Ik vertel dat ik in mijn vrije weken
met de ‘Eend’ nog bij een collega langs
ben geweest die op de camping stond
in Gulpen. Anders dan in een ‘normale’
baan, gaat het gesprek hier vaak ook over
serieuze zaken. Wij zitten hier vierentwintig
uur per dag samen, dus als er thuis iets
speelt, dan wordt daar ook over gesproken.
VRIJDAG
Het dagelijkse overleg met Den Helder
en de andere platforms die ‘op’ dezelfde
gasleiding zitten gaat vandaag over de
werkzaamheden. Omdat de leiding onder
hoge druk staat, is bij werkzaamheden
goede afstemming onderling noodzakelijk.
Voordat ik om 11 uur naar het andere eiland
ga voor de voortgangsmeeting, moet ik eerst
een overall, helm en veiligheidsschoenen
aan. Het is maar vijftien meter over de brug
naar het platform hiernaast, maar deze
stalen brugverbinding met roostervloeren
hangt wel 24 meter boven de zee. Het
is redelijk spectaculair, maar ik ben het
gewend; ook als wij uit de heli stappen
staan we op een roostervloer 45 meter
boven het water. Wat wel altijd indruk blijft
maken is de grootsheid van de Noordzee
en het immense uitzicht. Die zee verandert
je perspectief, ook na al die jaren offshore.
Voor mij lijkt alles er altijd klein bij.
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WAT DE EUROPESE COMMISSIE WIL
DOOR PAUL SCHNABEL

“

Het moet sneller. Het is nog geen jaar geleden dat in Parijs een inter
nationale overeenkomst is gesloten voor het beperken en beheersen
van de klimaatverandering, maar deze zomer kwam de Europese
Commissie al met een hele reeks maatregelen om in Europa de
overgang naar een koolstofarme economie te versnellen.
In de tijd viel dat bijna samen met de Brexit. Tussen de
maatregelen van de Commissie en de uitslag van het
Engelse referendum is geen direct verband, maar
straks wel tussen het Engelse vertrek uit de EU en
de kans op succes van de voorgestelde maatregelen.
Ook de grootste Europese landen zijn te klein om
op eigen kracht de uitstoot zo te beperken, dat
ook in het eigen land de verwachte stijging van de
gemiddelde temperatuur beperkt blijft tot minder
dan anderhalve graad. Het is al zeer de vraag
of dat haalbaar zal zijn met de gezamenlijke
inspanning die de Europese Commissie voor ogen
heeft. In 2030 zou dat voor de gehele economie
al neerkomen op veertig procent minder uitgestoten
broeikasgassen dan in 1990 het geval was.
De Europese Commissie gaat nog verder en heeft
vorig jaar bij de lidstaten het voorstel ingediend om
in de industrie en de elektriciteitssector in 2030 te
komen tot een emissiereductie van 43 procent, ten
opzichte van 2005. Nu ligt er ook al een voorstel
om voor de bouwsector, het vervoer, de afvalsector
en de land- en bosbouw in 2030 een reductie van
dertig procent tot stand te brengen, in vergelijking
met 2005. Door nu ook de land- en bosbouw in de
streefcijfers mee te nemen komt er ook aandacht
voor de niet-fossiele uitstoot van broeikasgassen.
De Commissie laat er overigens geen twijfel over
bestaan dat auto’s, schepen, (stoom)treinen en
vliegtuigen verantwoordelijk zijn voor een groot
deel van de emissies. Van het vervoer in de
Europese Unie is 94 procent afhankelijk van olie.
Het wegvervoer is verantwoordelijk voor meer
dan zeventig procent van de mobiliteitsgebonden
uitstoot van kooldioxide en is met bijna veertig
procent ook de belangrijkste bron van stikstofoxide.
In 2050 moet, dat is in ieder geval het streven,
de broeikasgasuitstoot van de vervoersector met
zestig procent zijn teruggebracht ten opzichte
van 1990. In de jaren daarna zou de mobiliteit
zelfs helemaal vrij moeten worden van emissies.

Het zijn enorme ambities en dat is de Europese
Commissie zich ook meer dan bewust. In alle
voorstellen en maatregelen klinkt de noodzaak
van vermindering van de uitstoot van CO² net zo
hard door als de onzekerheid over de wil en het
vermogen van de lidstaten om tempo te maken.
De Commissie wil er zelf in ieder geval veel geld
voor vrijmaken op de begroting, tientallen miljarden
zelfs om tot meer duurzaamheid te komen en de
efficiëntie in het energiegebruik fors te verhogen.
Tussen rijke en arme landen stelt de Commissie
hier ook, onder de noemer van differentiatie
en flexibiliteit, een Europa van verschillende
snelheden voor. De Commissie wil tevens dat de
wegenbelasting in de toekomst overal in Europa
gebaseerd zal zijn op het aantal daadwerkelijk
gereden kilometers. Niet het bezit, maar het gebruik
van de auto moet belast worden. Heel kritisch is de
Commissie over het gebruik van biobrandstoffen op
basis van voedingsgewassen. Daarentegen ziet zij
wel een toekomst voor aardgas als brandstof voor
schepen,vrachtwagens en bussen. Uiteraard ziet
zij vooral een grote toekomst voor ‘elektromobiliteit’
en op dat gebied zijn de voorgestelde en
al in uitvoering genomen maatregelen ook
het meest concreet en gedetailleerd. Verder
werkt de Commissie aan de totstandkoming
van een ‘schokbestendige energie-unie’.
Er zal vast wel van alles aan te merken zijn op de
plannen, voorstellen en regels van de Europese
Commissie. Toch blijft het streven naar een emissie
arme en dus ook leefbare toekomst een mooi
voorbeeld van de noodzaak van internationale
samenwerking en harmonisatie van regelgeving.
In Europa is er wat dat betreft geen alternatief voor
de Europese Unie.

„

Generation Discover

trekt ruim 30.000 bezoekers
Meer dan 30.000 bezoekers hebben begin oktober spelenderwijs ervaren
wat technologie en wetenschap voor de toekomst kunnen betekenen op het
Shell Generation Discover festival in Den Haag.

Als onderdeel van het scholenprogramma bezochten
ongeveer 200 schoolklassen uit de regio het festival op
het Haagse Malieveld. Door middel van Generation
Discover probeert Shell de relevantie en het belang van
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde aan te
wakkeren onder kinderen, scholieren en studenten om ze
klaar te stomen als de ontdekkers van de toekomst.
Shell zal zich de komende jaren blijven inzetten voor het
stimuleren van technologie onder jongeren, met als doel
minimaal 1 miljoen jongeren in Nederland te enthousiasmeren
om ‘ontdekker van de toekomst’ te worden.

FESTIVAL

DE NOORDZEE

