
34 d e Verdieping Trouw vrijdag 18 februari 2011 Trouw vrijdag 18 februari 2011 d e Verdieping 35

duurzaamheid &natuur duurzaamheid &natuur

Bloei en zang

natuurdagboek 18 februari 2011

INTERVIEW
Janne Chaudron

Zijn ogen glinsteren als hij praat
over de nieuwste ontdekking in
energieland die de volledige energie-
huishouding op zijn kop zal zetten.
Kees Wiechers, lid van de Energie-
raad en oud-topman van Essent heeft
een hoop beleefd in de energiewe-
reld, maar de vondst van moeilijk
winbaar gas, ook wel onconventio-
neel gas genoemd, spant de kroon.

„Tot vijf jaar geleden kwam het
woord onconventioneel niet voor.
Met een relatief eenvoudige boor-
techniek zo’n omslag in zo’n korte
tijd bewerkstelligen, is spectaculair.
Het is een revolutie en relatief wei-
nig mensen beseffen dat deze gaan-
de is”, zegt hij resoluut.

Vorige week stelde de Energieraad,
een onafhankelijke adviesraad van
de overheid, zijn gasadvies van vijf
jaar geleden bij. Boodschap: de
vondst van het nieuwe gas zorgt er-
voor dat de gasvoorraden verdubbe-
len, gasprijzen sterk dalen en de geo-

politieke verhoudingen veranderen.
Dat heeft gevolgen voor Nederland.
Want ook daar is moeilijk winbaar
gas voorradig. Limburg bijvoorbeeld
beschikt ineens over een gasbel. Het
gas kan daar gewonnen worden uit
leisteen. Het nieuwe gas wordt uit de
grond gehaald door middel van hori-
zontale boringen en door vervolgens
gesteente te kraken. De Raad advi-
seert dat Nederland bij het opwek-
ken van elektriciteit gas moet verkie-
zen boven kolen. Bijkomend voor-
deel is dat gas stukken schoner is dan
steenkool. Dat past goed in de over-
gang naar duurzame energie.

„Natuurlijk, ook voor Nederland is
het goed nieuws”, zegt Wiechers.
„Maar de consequenties voor de we-
reldmarkt zijn mogelijk nog belang-
rijker. Op geopolitiek terrein veran-
dert er heel veel, ook al blijven we in
Nederland stilzitten.” Want het nieu-
we gas is op bijna alle plekken in de
wereld voorradig. Van China tot de
VS, van Hongarije tot Argentinië.

De Verenigde Staten lopen tot nu
toe voorop als het gaat om de win-
ning van het onconventionele gas.

Daar verschijnen overal in het land-
schap boorputten. De gasimport is
daardoor sterk gedaald. In 2005 voor-
spelde het Amerikaanse energie-
agentschap nog dat de VS in 2010
zo’n 60 miljard kuub zouden impor-
teren. Terwijl het land in werkelijk-
heid het afgelopen jaar slechts 10 tot
13 miljard m3 nodig had uit het bui-
tenland.

Wiechers: „Kun je nagaan wat de
vondst betekent voor China, waar de
energievraag snel toeneemt als ge-
volg van de economische voorspoed.
Voorspellingen wijzen erop dat dat
land vijftig keer de hoeveelheid van
het gasveld van Slochteren bezit. Re-
ken maar dat China dat eigen gas
gaat aanboren. Alleen al om niet
meer afhankelijk te zijn van insta-
biele regimes zoals Rusland en Iran.
Met andere woorden: de geopolitie-
ke instabiliteit op de gasmarkt is in-
eens compleet verdwenen.” Dat
werkt ook een lage gasprijs in de
hand, merkt Wiechers op.

Voor de Energieraad reden te meer
om het energieadvies van vijf jaar ge-
leden, waarin werd gewaarschuwd

De vondst van moeilijk
winbaar gas betekent een
revolutie in energieland.
Daarom moet Nederland bij
de elektriciteitsopwekking
gas verkiezen boven de vieze
kolen, vindt Kees Wiechers
van de Energieraad.

Straks een
gasbel voor
iedereen

Een proefbooropstelling in het Poolse Kozienice. FOTO REUTERS

Laatst stelde ik een wedstrijdje
voor: wie het eerst speenkruid zag
bloeien. Prompt kwam er een mel-
ding, de dag erna gevolgd door twee
andere en later nog één. Vier lezers
zagen begin februari speenkruid in
bloei! Fijn dat de lente voor de deur
staat, maar is dit niet overdreven?
Ook een winterakoniet werd ge-
meld en roffelende spechten. Albert
Ploeger zag een boterbloem bloei-
en, die volgens hem de winter had
overleefd. Boterbloemen kunnen
inderdaad heel laat nog bloeien.
Woensdag struinde ik met Natuur-
monumenter Alje Zandt door het
Dwingelderveld, met lenteachtig
weer. Er kroop een rups van de veel-
vraatvlinder op de kraaihei. We
hoorden en zagen veldleeuweriken
zingen, die ultieme lentebrengers.
Twee wulpen dwarrelden roepend
over. In Diever neurieden spreeu-
wen in de boom en sloegen vinken
hun slag na slag. Dinsdag ging ik
naar Texel. In het Noord-Hollands
Kanaal bij Den Helder gaven twee
futen een voorproefje: ze dobber-
den tegenover elkaar, hun geza-

menlijke halzen tot een hart ge-
plooid. Op het eiland vielen me aan
de westkant van Den Hoorn, tussen
de sneeuwklokjes onder de bosjes
in de berm, vele aronskelken op.
Vers blad. En tot mijn verrassing
stond er een paardebloem op het
punt van ontluiken.. Een paarde-
bloem op 15 februari…
Om de boot cirkelden kokmeeuwen
met gitzwarte koppen, klaar voor
het broedseizoen. Aan dek was het
uit de wind goed te doen. Al dat len-
tegedoe, gelukkig maakte een
plompe zeevogel die vlak over het
water vloog duidelijk dat het nog
winter was, volop winter: een
roodkeelduiker in winterkleed.
Blijf uw lentewaarnemingen door-
geven, al kan ik niet iedereen noe-
men. Maar wacht, één inzender
haalt de krant: de winnaar van de
speenkruidbloeiwedstrijd is J. van
Bloois.

Koos Dijksterhuis

w w w. t r o u w. n l / g r o e n
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Paardebloem op Texel.
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groenstrook

Erika de Joode

Wie dorstig is en geen drinken bij
zich heeft, trekt ’gewoon iets uit een
automaat’. Frisdrankautomaten zijn
overal. Net als hun inhoud trouwens:
blikjes cola, sinas en andere kool-
zuurhoudende dranken ontsieren
vaak het straatbeeld, de prullenbak-
ken van Nederland Schoon ten spijt.

Om de ’zwerf blikken’ tegen te
gaan, besloten twee Taiwanese be-
drijven de handen ineen te slaan.
Met succes: deze maand ontwikkel-
den ze een speciaal soort frisdrank-
blikje dat biologisch afbreekbaar is.
Zo hoeven mensen zich niet meer te
storen aan de meters aluminium

langs de weg en wordt het milieu ge-
spaard.

Het duurt lang voordat een alumi-
nium frisdrankblikje is afgebroken:
minstens tachtig jaar. Aluminium
’vergaat nauwelijks’, zegt de onaf-
hankelijke voorlichtingsorganisatie
Milieu Centraal.

Tin Can, zoals het Taiwanese blikje
heet, is gemaakt van polymelkzuur,
een biologisch afbreekbare stof die
wordt gewonnen uit maïs. De stof
kan worden verwarmd tot 43 graden
Celsius en houdt de frisdrank dan
nog steeds koel.

Ook het dopje aan de bovenkant
van het blikje is gemaakt van poly-
melkzuur. Handige bijkomstigheid

is dat de Tin Can dankzij die dop te
heropenen is. Dat is niet mogelijk
met het aluminium lipje van de ’ou-
de’ blikjes.

Voor wie gehecht is aan het kra-
kende geluid dat een aluminium
blikje produceert als het wordt plat-
gedrukt: ook de Tin Can kraakt, vol-
gens de fabrikanten.

Schoenen begraven
Of het blikje ook een kaskraker
wordt, zal de toekomst leren. Biolo-
gisch afbreekbare sneakers doen het
al wel heel goed; ze zijn over een paar
maanden te koop in Amsterdam. Het
bedrijfje OAT Shoes ontwerpt de stijl-
volle schoenen van bio-afbreekbare

latex en andere stoffen die makke-
lijk vergaan.

Als de schoenen versleten zijn,
hoeven ze niet de vuilnisbak in of ja-
renlang te worden bewaard in een
kast: begraven in de tuin is voldoen-
de. De natuur breekt ze vanzelf af.
Als je ze in de grond stopt, komen er
na een tijdje zelfs bloemen uit. Bij de
productie worden namelijk zaadjes
in de zool gedaan.

Het bedrijf kiest naar eigen zeggen
voor een combinatie van groen én
stijl. Dat laatste werd tijdens de Am-
sterdam Fashion Week bewezen. OAT
Shoes won er de tweede prijs bij de
’Groene Mode Awards’. Modellen
duwden tijdens de show kruiwagens

voort waarin witte sneakers lagen te
pronken op een bedje van gras en
met een bonsaiboompje ter decora-
tie. Het bedrijf lanceert dit voorjaar
ook een webwinkel, zodat ook men-
sen die niet in de buurt van Amster-
dam wonen de sneakers kunnen ko-
pen.

Biomuis
Als die schoenen in huis zijn en de
koper achter zijn computer neer-
ploft, kan hij ook nog een milieuver-
antwoorde muis gebruiken. De Ja-
panse elektronicaproducent Fujitsu
introduceerde afgelopen maand de
eerste biologisch afbreekbare com-
putermuis van de wereld.
In plaats van kunststof, waarvan een
muis normaal is gemaakt, heeft Fu-
jitsu stoffen gebruikt die geen olie
bevatten. De muis, die in de wereld
van computerdeskundigen als
’M440 ECO’ bekendstaat, is daardoor
volledig te recyclen.

Fujitsu wil met de muis laten zien
dat kiezen voor ’groen’ niet hoeft te

Een biologisch afbreekbaar blikje uit Taiwan
betekenen dat de kwaliteit van pro-
ducten vermindert. Sterker nog, de
producent beweert dat de biomuis
comfortabeler is in het gebruik, om-
dat de buitenkant elastischer is dan
normaal.

Fujitsu heeft al vaker onderdelen
van computers vervangen door
duurzame materialen. Vorig jaar
werd bijvoorbeeld een toetsenbord
gelanceerd dat gemaakt was van
plasticvervangers.

De elektronicaproducent gaat dus
mee in de groene golf. En zijn vindin-
gen zijn nog te betalen ook: al voor
negentien euro kunnen computer-
gebruikers de biomuis ter hand ne-
men.

Van onze redactie Groen

De Dierenbescherming, Bont voor
Dieren en Faunabescherming roe-
pen de waterschappen op te stoppen
met het doden van muskusratten. In
een rapport laten zij zien dat er dier-
vriendelijke methoden bestaan om
waterkeringen te beschermen tegen
eventuele schade.

Om hun initiatief kracht bij te zet-
ten, komen de organisaties met een
petitie aan de waterschappen, Deze
doden muskus- en beverratten om-
dat zij gangen graven en holen
maken in dijken en oevers. Die kun-
nen daardoor inzakken. De water-
schappen gebruiken onderwater-
vallen, waardoor de dieren verdrin-
ken. Ook eenden, waterhoentjes en
vissen sterven in de vallen.

Volgens de drie organisaties is de
noodzaak van het doden van mus-
kusratten nooit wetenschappelijk
bewezen. Het is niet zeker dat er een
verband is tussen het aantal muskus-
ratten en de hoeveelheid schade aan
waterkeringen. Er is volgens hen ook
geen wetenschappelijk bewijs dat
stoppen met de bestrijding leidt tot
een explosieve groei van het aantal
muskusratten.

De organisaties stellen voor om
dijken aan te passen, waardoor mus-
kusratten en andere dieren die scha-
de kunnen veroorzaken niet meer

kunnen graven. Zo kan gebruik wor-
den gemaakt van beton of rasters in
de dijk. Daarnaast kan de toestand
van waterkeringen in de gaten wor-
den gehouden met sensoren. De or-
ganisaties willen die alternatieven
op meerdere plaatsen uitproberen.

In kwetsbare gebieden waar over-
stromingen zouden kunnen optre-
den, moeten de waterkeringen wor-
den aangepast. In natuurgebieden
en op plekken waar de rivier de
ruimte krijgt, hoeven de muskusrat-
ten niet meer te worden bestreden.
Omdat niet bekend is hoeveel scha-
de de ratten veroorzaken, besloot
Groningen bijna twee jaar geleden
bij wijze van proef te stoppen met
het doden. De provincie wil nagaan
of en hoeveel schade ze veroorzaken
als ze niet worden gevangen. Ook
moet de proef een beeld geven van
de ontwikkeling van de populatie.

’Stop met het doden
van muskusratten’

voor de afhankelijkheid van politiek
instabiele regio’s bij te stellen. Vori-
ge week werd minister Verhagen
hiervan op de hoogte gesteld. Want
Nederland kan profiteren, denkt
Wiechers. „Je ziet in de VS veel nieu-
we spelers opstaan die de boortech-
niek beter beheersen dan de grote
maatschappijen. De Nederlandse in-
dustrie kan hierop inspelen.”

In Nederland bevindt het moeilijk
winbare gas zich vooral in Limburg,
Brabant en onder de Noordzee. Hoe-
veel er in de grond zit, is onduidelijk.
„Er circuleren schattingen van één
tot een paar keer het veld van Sloch-
teren”, zegt Wiechers. In Boxtel is
het Canadese bedrijf Cuadrilla Re-
sources al begonnen met proefborin-
gen. Volgens Wiechers een gemiste
kans voor Nederland. „We kunnen
profiteren, maar dan moeten Neder-
landse (energie)bedrijven wel wak-
ker worden. Zeker op gasgebied heb-
ben wij veel kennis, maar de grote
hoeveelheid conventioneel gas die
wij bezitten maakt ons ook lui. Grote
energiebedrijven behouden graag de
status quo en zijn soms bevreesd

voor nieuwe uitdagingen.”
Een nadeel van de nieuwe techniek

is het grote aantal boorputten dat
het landschap vervuilt. „O mw o n e n -
den gaan zich suf procederen”, voor-
spelt Wiechers. „Dat gebeurt al in
Brabant. Je moet er als overheid voor
zorgen dat omwonenden lol beleven
aan het opboren van het gas. Daarom
adviseren wij dat mensen een deel
van de opbrengst krijgen.”

Gaat Verhagen dit advies opvol-
gen? „Over het algemeen doen de re-
gering én het parlement weinig met
de adviezen van de Raad”, zegt Wie-
chers. Na een korte stilte: „Daarvoor
is de lobby van de gevestigde orde in
Den Haag te groot.”

Dat zie je ook bij kernenergie,
merkt de voormalige Essent-topman
op. „Dat Verhagen nu van plan is zijn
goedkeuring te verlenen aan de
bouw van een kerncentrale voor
2015, heeft puur te maken met lobby
en gevestigde belangen”, zegt Wie-
chers, afgestudeerd als kernfysicus.
„De nieuwe kerncentrale voegt na-
melijk niets toe. Het is oude techniek
in een nieuw jasje. Terwijl wij in Ne-

derland ver waren met de techniek
om een zogenoemde vierdegenera-
tiecentrale te bouwen die relatief
veiliger is dan de kerncentrales oude
stijl. Maar dat is niet de kerncentrale
die in Nederland voor 2015 af moet
zijn. Dat is een centrale oude stijl.
Verhagen wil de Raad zelfs opheffen.
Als hij advies wil, vraagt hij daar wel
om bij marktpartijen, zo is de rede-
nering. Je kunt je voorstellen wat
voor belangenverstrengeling dat in
de hand werkt.”

Het is niet alleen de politiek die de
adviezen naast zich neerlegt, ook
grote energiebedrijven gaan hun ei-
gen gang. Er staan vier kolencentra-
les in Nederland en er komen er ze-
ker drie bij: twee op de Maasvlakte,
één in de Eemshaven. Ook bouwt Nu-
on daar een zogenoemde multi-fuel-
centrale, waar zowel gas als steen-
kool kan worden bijgestookt. Het

stuit op veel verzet vanuit de samen-
leving. Naast milieuorganisaties als
Greenpeace hebben inmiddels 54
hoogleraren, onder leiding van Jan
Rotmans, protest aangetekend tegen
de bouw van de kolencentrales.

Kolen zijn terug, terwijl de op-
komst van het nieuwe gas de grote
energiebedrijven veel op kan leve-
ren. „Het is niet zo verwonderlijk”,
vindt de oud Essent-topman. „Ener-
giebedrijven moeten hun risico’s
spreiden. Dat doen ze door een deel
gas, kolen en kernenergie op te ne-
men in de energiemix. Als ze dat niet
zouden doen, zouden ze bij schom-
melingen in de brandstoffenprijs
failliet kunnen gaan. Historisch ge-
zien hebben de energiebedrijven in
Nederland voornamelijk ingezet op
gas, terwijl Duitse bedrijven vooral
kolen en kernenergie in de mix op-
namen. Om concurrerend te blijven

moet je spreiden, vandaar die over-
stap naar kolen.”

Maar het nieuwe gas maakt de
markt een stuk minder onzeker. „Ik
verwacht dat energiebedrijven daar
rekening mee houden. Bovendien is
gas een belangrijke brandstof in de
duurzame energietransitie. Het
maakt het voor bedrijven eenvoudi-
ger de CO2-uitstoot in te perken.”

Alleen met duurzame energie-
bronnen komen we er bij lange na
niet, meent Wiechers. „Windener-
gie heeft in Nederland toekomst,
hoewel het op zee nog te duur is. Zon
levert veel te weinig op doordat de
techniek te veel geld kost. Bij zonne-
energie moet je je suf subsidiëren,
wil je het aantrekkelijk maken. La-
ten we realistisch blijven en niet al-
les inzetten op onze stokpaardjes.”

Schattingen van de reserves oncon-
ventioneel gas wereldwijd lopen
sterk uiteen van 40.000 tot 453.000
miljard kubieke meter. Het laagste
getal is vergelijkbaar met de huidi-
ge gasreserves in Rusland. Als de
wereld op het huidige productieni-
veau doorgaat, kan de wereldbevol-
king met de gasvoorraad van nu in-
clusief het nieuwe gas 250 jaar
vooruit. Er bestaan nu drie types
onconventioneel gas: tight gas (op-
gesloten in hard gesteente), steen-
kolengas, en – het bekendst en

meest voorkomend: schaliegas. Dat
laatste wordt gewonnen uit lei-
steen. De technieken om dit gas uit
de grond te halen waren tot voor
kort erg duur, maar door de hoge
gasprijs van de afgelopen jaren,
gingen veel bedrijven zich in de
techniek specialiseren. Het gas
wordt uit de grond gehaald met be-
hulp van zogenoemde horizontale
boringen. De boor wordt de grond
ingebracht. Als hij op het leisteen
stuit, draait hij in horizontale rich-
ting. Hij treft zoveel mogelijk
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Een muskusrat.

scheuren waar gas in opgesloten
zit.
Een andere manier om het gas uit
het leisteen te halen, is het gesteen-
te te kraken. Bij deze techniek wor-
den kunstmatig scheuren gemaakt
door onder hoge druk water of an-
dere vloeistoffen in het gesteente te
spuiten. Om de scheuren open te
houden worden vaak zandkorrels
gebruikt. Deze techniek stuit op
bezwaren van milieuorganisaties.
Zij zijn van mening dat er veel te
veel water nodig is.
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