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energieleverancier

Dit boekje is een onderdeel van een serie over de
werkwijzen van InnovatieNetwerk: “Grensverleggend
innoveren: mobiliseren van mensen en ideeën.”

zuivelketen als
energieleverancier
initiëren, mobiliseren en dan...
loslaten?

“De bottleneck van innoveren zit niet in het bedenken (de inhoud), maar in het doen (het proces).
Carel probeert een proces op gang te brengen,
maar is daarvoor afhankelijk van de marktpartijen.
Zelf geeft Carel ook toe dat hij enigszins ongeduldig
is. Dat is ook een kracht. Maar draagvlak bouwen
kost in onze coöperatieve wereld nu eenmaal
veel tijd en overredingskracht. Bovendien gaat er
binnenkort daadwerkelijk gebouwd worden. We
hebben daar veel energie ingestopt. Daarnaast
hebben we veel tijd en geld gestopt in dit duurzaamheidstraject. Sinds 2008 is er zoveel bereikt
dat ik geen enkele reden zie om negatief te zijn.”
Jaap Petraeus, Friesland Campina, Manager Corporate Environment & Sustainability
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Wat is het beste moment om een idee los te laten? Zodra de markt
het idee overneemt. Maar zelfs als dat gebeurt, biedt dat geen
garanties. Het project ‘Energieneutrale zuivelketen’ ging voortvarend van start en heeft een belangrijke beweging naar duurzaamheid in de sector mogelijk gemaakt.

Boerderijen verbruiken niet alleen energie, maar produceren ook
allerlei stoffen die energie kunnen opleveren. Als die energie op de
boerderij op de juiste manier wordt opgewekt en verwerkt, kan de
productieketen van bijvoorbeeld zuivel volledig zelfvoorzienend
worden.
Het idee ontstond in 2005, toen Carel de Vries, stafmedewerker
van InnovatieNetwerk en projectmanager van Courage, de kansen
voor een energieleverende melkveehouderij ging onderzoeken.
Courage, opgericht in 2004, richt zich namens LTO Nederland en
de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) op innovatie binnen de
melkveehouderij. Courage heeft een duurzame alliantie met InnovatieNetwerk. Het melkveebedrijf inzetten als energieleverancier
was een van de eerste thema’s van Courage, vertelt De Vries. “Boeren beschikken over veel fysieke ruimte. Ze produceren en verwer-

•

ken enorme hoeveelheden biomassa op hun bedrijven. We beseften

Idee voor concept als invulling

meteen dat daar veel mogelijkheden lagen. Voor wind, zon en voor
energieproductie uit de biomassa. In bijeenkomsten met veehou-

thema Courage: ‘Inzet melkveebedrijven als energieleveranciers’.

ders en andere spelers uit de sector ontstond een groslijst van
ideeën. Samen zouden die ideeën kunnen leiden tot de ontwikkeling van de sector als decentrale energieleverancier. Dat zou een
interessante nieuwe commerciële tak kunnen worden voor een
sector waar de opbrengstprijzen onder druk staan vanwege de
liberaliserende zuivelmarkt.”
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Waar hebt u op gefocust toen het idee er eenmaal was?

“In de energiewereld zouden wij natuurlijk een onbeduidend nieuwkomertje zijn; de markt en de politieke lobby worden beheerst door
grootmachten als Gasunie, Shell, Nuon en Essent. Stuk voor stuk
gevestigde partijen met enorme belangen, die bovendien voor een
deel in handen van de overheid zijn.”
Onmogelijk om in die markt een vuist te kunnen maken.

“En toch wilden we dat wel. Ik dacht: wat is de sterkste partij binnen de Nederlandse veehouderij? Zonder twijfel de zuivelindustrie. De zuivelindustrie kan als stem tegenover de politiek en als
industriële grootmacht minstens zoveel invloed uitoefenen als
LTO Nederland. Dat was in 2005 al zo en dat is in de jaren daarna
alleen nog maar sterker geworden door de fusie van Friesland
Foods en Campina. FrieslandCampina, het fusieresultaat, is de
grootste coöperatieve zuivelonderneming ter wereld. Een onderneming met vestigingen op alle continenten. Als we zo’n partij als
trekker voor deze ontwikkeling konden mobiliseren, zouden we
meteen enorm winnen aan potentiële impact en lobbykracht.”
“Het bijzondere aan de Nederlandse zuivelindustrie is dat ze voor
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negentig procent coöperatief is, dus eigendom van de primaire
producenten: de boeren zelf. Wat zou er nou mooier zijn dan dat
de duurzame energie die deze primaire sector zelf produceert,
ook binnen diezelfde sector gebruikt zou worden? Ten eerste
levert het financieel voordeel op: de waarde van de energie blijft

•

behouden voor de sector die haar voortbrengt. Ten tweede biedt

Strategie: zuivelindustrie

het de sector een manier om op positieve wijze naar buiten te tre-

mobiliseren om tegenwicht te

den: via de zuivelindustrie kunnen we immers de vergroening van

bieden aan gevestigde partijen
van de energiewereld.

de sector verbinden aan consumentenproducten.”
Een win-winsituatie.

“Precies. De zuivelindustrie maakt consumentenproducten als melk,
boter en kaas. Via die producten kunnen boeren in feite rechtstreeks
met hun uiteindelijke klanten communiceren. Zelf hebben boeren
die mogelijkheden veel minder. En het gebruik van zelfgeproduceerde duurzame energie kun je met trots uitdragen naar de consument. Een energieneutrale zuivelketen, ‘energieneutrale melk’, zou
de consument toch moeten aanspreken.”
Duurzame energieproductie binnen de keten
– klinkt mooi, maar hoe zou het concreet moeten werken?

“Een van de mogelijke invullingen betreft biogas. De biogasproductie stond destijds nog in de kinderschoenen. Er werden al veel
experimenten mee gedaan, maar de doorbraak wilde maar niet
komen. We hebben in samenwerking met de glastuinbouwsector
een aantal rapporten gemaakt om te onderzoeken hoe de biogasproductie efficiënter kon worden en hoe we het gas beter zouden
kunnen verwaarden, en ook voor de zuivelindustrie meer perspectief zou kunnen bieden. Onze belangrijkste vraag daarbij was: hoe
kunnen we de primaire sector, de boeren, koppelen aan de verwer-

•

kende sector, de zuivelfabrieken? Hoe krijgen we de energie van

Zoektocht naar het succesvol

de boerderij naar de fabriek, en hoe moet dat bedrijfsmatig gere-

inzetten van biogas dat op

geld worden?”

boerderijen wordt geproduceerd.

“De installaties die destijds werden gebouwd en subsidie ontvingen, zetten het biogas om in stroom. Een boer laat het organisch
materiaal in koeienmest vergisten. Zo ontstaat biogas, en dat gas
pompt de boer vervolgens in een warmtekrachtkoppeling (WKK),
een grote generator. Daarin wordt dan elektriciteit gemaakt. Met
andere woorden: stroom opwekken met koeienmest, via een gasmotor die een grote dynamo aandrijft.”
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Niet verkeerd, toch?

“Nou ja, het lijkt een prima procedé, maar het heeft een groot
nadeel. Die gasmotoren produceren enorm veel warmte en ze stoten CO2 uit. Die uitstoot is op zichzelf nog wel acceptabel, want je
zet de methaan uit de mest om in CO2 en methaan is 23 keer zo
schadelijk voor het klimaat als CO2. Maar die verspilde warmte is
een ander verhaal. Uiteindelijk verlies je daardoor 55 procent van
de energie. Dus je houdt van het gas feitelijk maar 45 procent over
in de vorm van elektriciteit. Als je geen bestemming hebt voor die
geproduceerde warmte, is het een belachelijk inefficiënt proces.
We hebben bekeken of we die warmte niet elders konden onderbrengen, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, of in recreatiecentra.
Maar melkveehouderijen staan vaak in the middle of nowhere. En

• melkveebedrijven zelf hebben amper een warmtevraag.”
Meest effectieve oplossing:

“Toen bedachten we dat het eigenlijk veel slimmer zou zijn als we

biogas distribueren in het

dat biogas zouden benutten als groengas, in plaats van het om te

bestaande aardgasnet.
Benutten van de energie uit gas

zetten in stroom. Waarom zou de boer dat gas niet direct in het

op de meest efficiënte plek.

aardgasnet kunnen stoppen? Nederland beschikt over het meest
fijnmazige aardgasnet ter wereld. Werkelijk overal liggen gaspijpen, dus als het ergens moet kunnen, dan is het hier, was onze
redenering. Je brengt dan de volledige energie-inhoud van het gas
naar de plek waar die het best benut kan worden.”
“Ineens zagen we ook een logische koppeling met de melkfabrieken. Want die melkfabrieken staan meestal ook in buitengebieden,
of in kleinere dorpen. Als we biogasinstallaties zouden bouwen op
de melkveehouderijen in de buurt van die melkfabrieken, dan zouden we dat gas eenvoudig naar die fabrieken kunnen brengen,
ofwel via het aardgasnet, ofwel rechtstreeks via een aparte biogasleiding.”
Het concrete plan was geboren?

“Nog niet helemaal. We wilden eerst nog meer weten over het proces van vergisting, de productie van biogas. Bovendien wilden we
weten hoeveel energie de boeren zouden kunnen leveren en hoe
hoog de energievraag was in de verwerkende sector. Als dat op
elkaar zou aansluiten, zouden we de sector energieneutraal kun-

• nen maken.”
Mogelijkheden doorrekenen om

“In augustus 2007 hebben we een rapport gepubliceerd waarin

de zuivelsector energieneutraal te

we alles hadden doorgerekend: Naar een energieneutrale zuivel-

maken. Eerste rapport verschijnt.
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keten, deel I. Het beeld was heel beloftevol. Het moest volgens

onze berekeningen mogelijk zijn om de energieproductie te laten
aansluiten op de directe energievraag van zowel de melkveebedrijven zelf als de verwerkende zuivelindustrie, zelfs als we ons tot
biogas zouden beperken. En dan konden zonne- en windenergie
op de boerderij in de toekomst ook nog allerlei aanvullende mogelijkheden bieden.”
“Distributie via het aardgasnet zou moeten werken via een soort
groenestroom-model, want net als bij groene stroom zou het
duurzame gas van de boerderij zich vermengen met het niet-duurzame gas in het bestaande netwerk. De afnemer zou de garantie
krijgen dat de hoeveelheid gas die hij afneemt daadwerkelijk
ergens op locatie duurzaam geproduceerd wordt. Ook dat concept hadden we helemaal uitgewerkt.”
Kun je zomaar gas toevoegen aan het aardgasnet?

“Nee, dat heeft heel wat voeten in de aarde, daar kwamen we al
snel achter. Om te beginnen moet je toestemming hebben van de
beheerder van het gasnet. Het nationale aardgasnet wordt beheerd
door Gasunie, de lokale netten door verschillende netbeheerders,
zoals Alliander.”
“Vervolgens moet het gas aan allerlei eisen voldoen, want gas in de
gasleiding heeft een specifieke samenstelling. Er zit methaan in,
maar bijvoorbeeld ook CO2 en een bepaalde geurstof die ervoor
zorgt dat je het gas ruikt als je per ongeluk de gaskraan open laat
staan.”
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“Biogas van de boer voldoet niet vanzelf aan die specificaties. Je
moet er dus stoffen aan toevoegen om het aan de eisen te laten
voldoen. En dan bevat het ook nog stoffen die eruit moeten, zoals
ammoniak en water. Dus de boer heeft een installatie nodig om het
gas op te werken tot aardgaskwaliteit. Plus een regel- en controlekast die permanent in de gaten houdt of het gas van de juiste kwaliteit is en die de toevoer blokkeert als er iets niet klopt. Alles om te
voorkomen dat het aardgasnet vervuild raakt. Al met al best ingewikkeld, maar allerminst onhaalbaar, dachten wij, want in de praktijk gebeurt dat al met het gas dat uit vuilnisbelten komt. Op een
aantal plaatsen in ons land wordt dit stortgas al in het gasnet
gepompt. En dit stortgas lijkt qua samenstelling sprekend op het
biogas uit de mestvergister.”
Dachten de partijen in de markt er ook zo over?

“Gasunie zat aanvankelijk niet bepaald op initiatieven als die van
ons te wachten. Kijk, Gasunie en de regionale energiebedrijven
beheren het net en leveren het gas, en hebben alles volledig in
eigen hand. Waarom zou zo’n bedrijf blij zijn met lieden die menen
dat ze ergens in de leiding een gat moeten prikken om er iets aan
toe te voegen waarvan de kwaliteit nog te bezien valt? Gasunie
zou bovendien omzet verliezen, al is dat natuurlijk vooralsnog relatief een verwaarloosbare hoeveelheid. Dus er bestond bij Gasunie
aanvankelijk de nodige weerstand tegen het idee. De laatste
anderhalf jaar is dat overigens enorm veranderd, mede onder druk
van Europese regelgeving die voorschrijft dat de netbeheerders
hun aardgasnetten moeten openstellen voor groen gas. Gasunie
heeft vorig jaar het voortouw genomen voor de oprichting van
Vertogas, een instantie voor de certificering van groen gas. Die
certificering is een belangrijk hulpmiddel voor de ontwikkeling van
een groengasmarkt.”

• “De boeren reageerden wél meteen enthousiast. Wat hen vooral
Enthousiasme over het concept bij

aansprak, was dat ze de warmtekrachtkoppeling (WKK) waarmee

veehouders en de zuivelindustrie:

ze nu mest omzetten in stroom, niet meer nodig zouden hebben.

voorbereiding van drie pilots.

Zo’n WKK is een grote, lawaaierige machine die het nodige onderhoud vraagt. Er zou dan wel een nieuwe installatie voor in de plaats
komen, om de samenstelling van het biogas te bewerken, of ‘op te
werken’ zoals dat heet, maar dat gaat geruisloos en is naar verwachting minder onderhoudsgevoelig. Bovendien kon door de
levering van gas in plaats van elektriciteit, de energie-inhoud van
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“Wat bij de aanpak van ‘Energieneutrale zuivelketen’ heel goed ging
is dat collega melkveehouders die op de juiste manier erover werden
geïnformeerd meteen enthousiast waren over het concept.”
Frank van Genugten, Melkveehouder te Sint Oedenrode

het gas beter benut worden. Wat de melkveehouders ook aansprak, was om samen met ‘hun’ zuivelcoöperatie de keten energieneutraal te maken. Dus de boeren zagen het wel zitten.”
“En ook vanuit de zuivelindustrie begonnen er mensen positief te
reageren. Dat heeft ertoe geleid dat we in de tweede helft van
2007, niet lang na het verschijnen van ons eerste rapport, direct
drie pilots konden gaan voorbereiden. Het project kreeg bijzonder
snel vleugels.”
Hoe verklaart u dat de markt er zo snel in meeging?

“Ten eerste was de tijd rijp voor dit idee. Het idee was gunstig voor
de primaire sector én de verwerkende industrie. De veehouderij
ligt onder vuur vanwege haar bijdrage aan het klimaatprobleem.
De uitstoot van het schadelijke methaan lag toen al slecht en de

•

kritiek daarop is de afgelopen jaren alleen nog maar verhevigd. Als

Concept paste goed bij de

de veehouderij erin zou slagen om via duurzame energieproductie
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en ook nog eens

problematiek waar
melkveehouderij en zuivelindustrie
mee kampten.

zelfvoorzienend te worden in energieverbruik, dan zou dat de
maatschappelijke positie van de sector enorm versterken. Daar
gingen met name de boeren direct in mee. Daarnaast zijn veel
boeren op zoek naar nieuwe manieren om kosten te besparen en
nieuwe commerciële activiteiten aan hun melkveebedrijf te koppelen.”
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“Er waren ook wel kritische geluiden, vooral uit de industrie. Sommige mensen vonden het beeld dat wij schetsten te rooskleurig.
Maar die kritiek konden we pareren dankzij ons grondige onderzoek. Ten tweede hebben we de marktpartijen er al in een vroege
fase bij betrokken. Toen we ons eerste rapport in conceptversie
klaar hadden, hebben we in Utrecht een besloten bijeenkomst
belegd waarin de schrijvers van het rapport in gesprek gingen met
energiedeskundigen en mensen uit de zuivelindustrie. Ons verzoek was: ‘Zeggen jullie maar wat jullie ervan vinden. Is dit een
concept waar jullie achter kunnen staan? Hoe moeten we het aanpakken? Jullie commentaar en ideeën verwerken we in ons rapport en geven richting aan onze vervolgactiviteiten’.”

• “Mijn achterliggende gedachte was: het concept ‘Energieneutrale
Marktpartijen worden in vroege

zuivelketen’ is kansloos als de zuivelindustrie het niet omarmt. Het

fase van conceptontwikkeling

zou prachtig zijn als we grote spelers in de zuivelbranche zover

erbij betrokken: vinden van
commitment bij de belangrijke

krijgen dat ze dit project zelf gaan trekken. Dat heeft goed

spelers.

gewerkt. Tegen de tijd dat ons rapport in augustus 2007 uitkwam,
vier maanden later, was het achter de schermen al volop aan het
rondzingen bij allerlei bedrijven. De mensen die wij wilden bereiken, hadden we voor een belangrijk deel al bereikt.”
“Ik wist ook dat de zuivelindustrie met duurzaamheid aan de slag
wilde. Intern was men naarstig op zoek naar een manier om de
duurzaamheid te vergroten. Dit idee bediende de markt op zijn
wenken. Toen zijn we in hetzelfde jaar de drie pilots gaan voorbereiden. Eén met een Brabantse veehouder die samenwerkt met
Campina, één die samenwerkt met Cono, maker van de Beemsterkaas in Noord-Holland, en één in Friesland, destijds nog met Friesland Foods.”

•
Pilots waren een prachtig
middel om de zuivelindustrie
te helpen om te werken aan
duurzame ontwikkeling.

Verschilden die pilots van elkaar?

“Jazeker, ze legden allemaal hun eigen accenten. In Noord-Brabant betrof het een collectief gebeuren. Een veehouder gaat daar
met negen boeren en een glastuinder een installatie opzetten. Een
leuke mix van boerenbedrijven. Dat collectief gaat via het aardgasnet biogas leveren aan de FrieslandCampina-fabriek in Veghel
en zelf stroom en warmte opwekken via een warmtekrachtinstallatie. De vrijkomende warmte wordt gebruikt door de glastuinder.”
“Bij Cono in Noord-Holland ging het om een grote melkveehoude-
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rij die vlakbij een fabriek gelegen is. Het bedrijf zou een biogasinstallatie krijgen en er zou een aparte gasleiding worden gelegd,
rechtstreeks van de boer naar de fabriek. Er zou daar bovendien
een nieuwe fabriek bijkomen, die ook meteen energieneutraal
moest worden met behulp van het biogas van die boer.”
“En in Friesland had men een vergelijkbaar plan, alleen was de
afstand tussen het bedrijf en de fabriek van – toen nog – Friesland
Foods veel groter. Daar was het plan om een aparte biogasleiding
aan te leggen van zo’n vijftien kilometer, dwars door het boerenland. Het idee was dat andere boeren langs de route gaandeweg
ook makkelijk op die leiding aangesloten zouden kunnen worden.”

•

“Al met al drie heel verschillende projecten met drie verschillende

Drie pilots worden in een

zuivelorganisaties. We hebben deze pilots beschreven in een
nieuw rapport: Naar een energieneutrale zuivelketen, deel II, ver-

tweede rapport beschreven en
gepresenteerd.

schenen in mei 2008.”
Het project is niet meer te stuiten.

“Zo leek het. Intussen lanceerde de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de branchevereniging van de zuivelindustrie, samen
met LTO Nederland het nationale Initiatief Duurzame Zuivelketen.

•

LTO en NZO staan aan de basis van de denktank Courage, dus ze

Samenwerking tussen Courage

werkten nauw met ons samen, en onze pilots pasten naadloos in
het initiatief.”

en het Initiatief Duurzame
Zuivelketen komt tot stand.

“In de zomer van 2008 vond een grote bijeenkomst plaats in het

•

Kurhaus in Scheveningen. Minister Gerda Verburg van Landbouw

Grote manifestatie met een

hield een toespraak, en wij overhandigden ons rapport aan haar. Er
werd een film vertoond over de pilots: Pioniers van het groene gas.
Er waren veel journalisten op af gekomen.”

presentatie van concept en pilots
aan de Minister van Landbouw.
Creëren van een moment van
overdracht.

Een mooi moment om het initiatief verder aan de marktpartijen over te laten?

“Dat was precies mijn gedachte. Ik dacht: nu gaat het gebeuren.
Dit is een prachtige afronding voor ons als denktank, als aanjager.
Dit is het moment van de overdracht, vanaf hier nemen marktpartijen het concept over.”
Maar het liep anders?

“Ja. We zijn nu twee jaar verder en nu pas is er bij één installatie een
begin gemaakt met een van de drie pilots. Deze pilot in Brabant is
11

inmiddels in de voorbereidende fase voor de bouw van de installatie. In 2011 wordt gestart met de bouw.”
Waarom moest dat zo lang duren?

• “Als denktank kunnen wij ideeën ontwikkelen en de juiste partijen
Signalering: als denktank heb je

bij elkaar brengen om die ideeën uit te voeren. Je probeert een

een bescheiden rol in het realiseren

proces op gang te brengen, maar bent daarvoor afhankelijk van de

van pilots. Je kunt alleen aan
de voorwaarden werken; andere
partijen moeten het doen.

marktpartijen.
In de uitvoering kunnen wij alleen maar een bescheiden rol spelen.
In dit geval heeft de zuivelindustrie samen met de veehouders de
verantwoordelijkheid voor de realisatie van het initiatief op zich
genomen, wat ik op zichzelf toejuich – het was ook mijn wens en
opzet dat de industrie dat zou doen. Maar achteraf moeten we
vaststellen dat we misschien toch nog te vroeg hebben losgelaten.”

• “Aan de andere kant moet ik constateren dat er een enorme beweHet voorwaardenscheppende
werk heeft wel geleid tot
een bredere beweging richting
duurzame ontwikkeling.

ging rond duurzaamheid in de sector tot stand is gekomen. De
samenwerking tussen LTO en NZO heeft inmiddels geleid tot
diverse initiatieven rond duurzaamheid. Gezamenlijk overleg met
de overheid rond duurzame energie is daarvan een belangrijk
onderwerp.”
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Het project is jullie uit handen getrokken?

“Nee, we hebben het bewust losgelaten, omdat we dachten dat
we de ideale overdracht hadden beleefd. De zuivelindustrie heeft
het concept met veel enthousiasme naar buiten gebracht. Dat is

•

gunstig geweest voor de beeldvorming rond de sector. Maar mijn

In eerste instantie teleurstelling

teleurstelling is dat het twee jaar heeft geduurd voordat de eerste
concrete uitvoering in beeld kwam. Maar ik ben blij dat er een breder proces richting duurzaamheid van de grond is gekomen. Ons

over het uitblijven van concrete
uitvoering pilots. Vreugde
dat het proces van duurzaamheid
doorgaat.

initiatief heeft daaraan zeker een bijdrage geleverd.”
Onwil.

“Dat denk ik niet. Deels wordt de vertraging veroorzaakt door problemen rond subsidies en regelgeving. De subsidieregeling van
het Ministerie van Economische Zaken, de SDE (Subsidieregeling
Duurzame Energie) is een soort loterij geworden, wat tot veel
teleurstelling en frustratie leidt bij ondernemers die in een biogasinstallatie willen investeren. Ook onze pilotboeren hadden problemen met het verkrijgen van SDE-subsidie. Bovendien kreeg een

•

van de boeren zijn vergunning alsmaar niet rond. Tot voor kort

Geprobeerd wordt andere

dacht ik: dat wordt niets, maar inmiddels heeft een van de pilotbe-

financieringsinstrumenten van

drijven subsidie ontvangen en is druk bezig met de voorbereiding
van de vergistingsinstallatie. In 2011 start de bouw.”

de overheid in te zetten voor
het realiseren van de pilots.
Geen sinecure.

Dat het zo lang duurt, komt dat doordat de industrie zelf
niet bereid is grote investeringen te doen?

“Helaas gaat het niet alleen om investeringskosten maar vooral om

•

de exploitatie van de installatie. FrieslandCampina heeft door de

Het gaat niet alleen om

samenwerking met Essent wel aangetoond dat ze serieus werk willen maken van duurzame energie in de sector. Zij leveren samen een
belangrijke bijdrage door de duurzame energiecertificaten van hun

investeringskosten, maar ook
om de exploitatiekosten.
Daar onvoldoende rekening
mee gehouden.

eigen boeren te kopen en hen te stimuleren aan duurzame energie
te gaan werken. Ook zullen zij de grondstoffen gaan leveren voor
co-vergisten. Producten die anders naar Duitsland gaan, worden nu
in onze eigen vergisters gebruikt. Ook Cono zet grote stappen op
het gebied van duurzaamheid. Zij produceren nu CO2-neutraal.”
U verwijt de industrie aanvankelijk toch een beetje gebrek
aan inzet. Was dat alleen een geldkwestie?

“Nee. Het heeft denk ik ook te maken met de fusie van Friesland
Foods en Campina. Die fusie heeft in 2008/2009 van alle mede13

werkers in de zuivelbedrijven veel aandacht en energie gevergd.
Na de fusie wilde het bedrijf eerst zijn strategie op tal van terreinen, waaronder duurzaamheid, bepalen. In afwachting daarvan is
het lastig om grote strategische stappen te zetten. Maar ik vind
wel dat de industrie zich in eerste instantie bij het realiseren van de
pilots ondernemender had kunnen opstellen. Ze maakte zich nu te
afhankelijk van de overheid. Be good and show it. Het bleef lang bij
be good and tell it.”

• “Ondertussen is binnen het Initiatief Duurzame Zuivelketen wel
Binnen Initiatief Duurzame

doorgewerkt. Dat is in eerste instantie vooral veel studeren en pra-

Zuivelketen gaat proces door.

ten geweest. Maar de komende tijd gaat er dus meer concreets
uitkomen.”
“Overigens is het geen nieuwe les dat het bedenken en uitwerken
van een innovatief concept veel eenvoudiger is dan het in de
praktijk realiseren van datzelfde concept. Je kunt wel de inhoud
bedenken, maar het proces in gang zetten is vaak veel ingewikkelder. Dat kost ook veel meer tijd, onder andere om draagvlak te
creëren. Tijd die ons vaak zelf ontbreekt. Zelfs wanneer het met
veel enthousiasme wordt ontvangen, is succes niet verzekerd. Als

• de aandacht weer wegebt, als het te moeilijk wordt of te veel tijd
Signalering en eigen leerproces:

en energie vergt, gaat iedereen over tot de orde van de dag en

het kost meer tijd om een proces

vragen weinigen zich nog af wat er nou eigenlijk terecht is geko-

richting realisatie in gang te
zetten dan een nieuw concept
te bedenken en uit te werken.

men van dat mooie verhaal. Daar ligt een belangrijke uitdaging
voor ons als ontwikkelaars van innovatieve concepten.”

We hadden in dit proces langer
actief moeten blijven.

Als dat vaker gebeurt, moet u daarop bedacht zijn.

“Inderdaad. Het is ook voor ons een leerproces. Maar het is vooraf
vaak moeilijk in te schatten. Wij móeten onze concepten loslaten.
Maar het vinden van de juiste partijen om het aan over te dragen
en het kiezen van het juiste moment blijft verdraaid lastig. Het is
steeds weer maatwerk. Wat dat betreft heb ik van de overdracht
van dit concept ook weer geleerd.”
“We hebben het nu te vroeg losgelaten, maar snappen ook dat het
veel tijd kost om het proces op gang te brengen. We hadden tot en
met de realisatie van een of meerdere pilots aan het concept moeten blijven werken, maar moeten ook reëel zijn in de haalbaarheid
daarvan. Maar zelfs dan is succes niet gegarandeerd. Je bent afhankelijk van institutionele veranderingen, aanpassing van regelgeving
en van marktontwikkelingen die je niet kunt voorspellen en ook niet
14

“Ik heb geleerd dat als je gezamenlijk als sector iets wilt, je
ook gezamenlijk aanloopkosten moet willen nemen. Kortom, je
moet niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.”
Frank van Genugten, Melkveehouder te Sint Oedenrode

in de hand hebt. Vooral de rol van de SDE is cruciaal in het hele proces. Die hebben we ook niet in de hand. Maar wat je ook meemaakt, en daar hebben we in principe wel invloed op, is dat
enthousiasme voor een concept vergankelijk blijkt te zijn. En dan
heb je de verkeerde partner(s) aan boord. Soms is enthousiasme
vooral gebaseerd op het handhaven of versterken van posities en
imago’s, en dat is doorgaans niet genoeg om een pilot te creëren,
want dat is een kwestie van hard werken, een lange adem hebben
en risico’s durven nemen. Voor een concept is het cruciaal dat je
de juiste partijen of het juiste netwerk weet te creëren. Zit dat niet
goed, dan moet je daar op ingrijpen.”
Dat heb je altijd in de hand?

“Nee. In dit geval was dat ook lastig. De veehouders en de zuivelbedrijven gingen met dit concept zelf aan de slag; onze rol was in
hun beleving ook een beetje uitgespeeld. Achteraf kun je je afvragen of we dat niet te gemakkelijk hebben laten gebeuren. Wellicht.
Maar, het is niet altijd zo dat wij de enige zijn die het moment van
overdracht kunnen bepalen.”
Wat hebt u gedaan toen de vaart eruit raakte?

“Dat ging heel geleidelijk. Aanvankelijk leek niets erop te wijzen
dat de trein langzamer ging rijden. In het najaar van 2008 werden
de pilots voorbereid. Omdat deze voorbereidingen geheel door
15

“We hebben ons bij het proces van ‘Energieneutrale
zuivelketen’ erg verbaasd over het feit dat het even heel
rustig werd rond dit concept. Toen moest er door
de juiste personen op de juiste plaats weer even nieuw
leven ingeblazen worden.”
Frank van Genugten, Melkveehouder te Sint Oedenrode

marktpartijen gedaan werden, heb ik me − zoals vermeld − teruggetrokken, afgezien van wat adviserend werk. Ik dacht: als dit zo

• voortvarend gaat, kan ik me weer richten op de volgende uitdaDoor overdracht van het concept
kwam tijd en ruimte vrij
voor het ontwikkelen van een
nieuw, aanvullend concept:
vervoer op biogas.

ging: een nieuw project in hetzelfde kader. Doordat de subsidieverlening een loterij bleek te zijn, hebben we achterstand opgelopen.
Gelukkig is door de recente subsidietoekenning in Brabant weer
een van de pilots op gang gekomen.”
Is dat niet ambitieus, ook nog een tweede plan?

“Zeker, maar dat tweede plan sloot aan bij de pilots die in voorbereiding waren, dus onlogisch was het niet. Het was een soort vervolgstap, een extra toepassing voor het biogas dat de boeren
zouden gaan leveren.”
Vertel.

“Bij de melkveehouderijen rijden grote vrachtwagens af en aan om
de melk op te halen. Tientallen wagens, allemaal op diesel. Ons
idee was om die vrachtwagens op het biogas van de boer te laten
rijden. Pas als ook het transport helemaal groen zou zijn, zou de
keten echt energieneutraal kunnen worden.”
“Het probleem bij het rijden op biogas is doorgaans dat je er alleen
kleine afstanden mee kunt rijden en dat je bijna nergens kunt tanken. In dit geval zou dat niet zo’n probleem hoeven zijn. De melkwagens maken meestal korte ritjes, en staan veel te laden en te
lossen. Tijdens het ophalen van de melk zouden ze evengoed meteen biogas kunnen tanken bij de boer. En tijdens het afleveren van
de melk bij de fabriek zouden ze ook weer kunnen tanken. Iets vergelijkbaars geldt ook voor het veevoertransport.”
Hoe haalbaar was dit idee?

“Dat zijn we gaan onderzoeken, precies zoals we eerder het plan
om biogas op te wekken onderzocht hadden. Ik heb adviesbureau
16

KWA laten uitzoeken om welke hoeveelheden gas het zou gaan,
hoeveel de tanktijd zou bedragen, wat het vermogen en de actieradius van de vrachtwagens zouden zijn. Ook dit concept hebben
we in een vroege fase tijdens een workshop voorgelegd aan de

•

mensen die het zouden moeten gaan uitvoeren: de hoofden trans-

Aanvullende concept uitgewerkt

port van zuivelondernemingen, mensen uit de brancheorganisatie

en wederom voorgelegd aan

en andere deskundigen. Die sessie vond begin 2009 plaats, en
kort daarop brachten we opnieuw een rapport uit: Naar een ener-

diverse partijen. Uitbrengen
3e rapport, waarin dit concept
werd beschreven + reacties daarop.

gieneutrale zuivelketen, deel III. De uitkomsten van het onderzoek
waren veelbelovend.”
Marktpartijen weer enthousiast?

“Jazeker. Bij de workshop was onder anderen een bouwer van
aardgasstations aanwezig. Halverwege die sessie zei hij tegen het
hoofd transport van FrieslandCampina: “Als jullie drie vrachtwagens voorzien van aardgasmotoren, dan krijgen jullie van mij een
tankstation cadeau.”
Kassa.

“Zou je denken, ja. Zelf ben ik het project met twee zuivelondernemingen verder gaan uitwerken. Opnieuw met Cono, de maker van
de Beemsterkaas in Noord-Holland, een kleine coöperatie die zich
nadrukkelijk profileert als duurzame producent. En met DOC Kaas
in Hoogeveen, een coöperatieve kaasfabriek, een van de modernste kaasfabrieken van Europa.”
“Een gelukkige omstandigheid is dat voor de deur van DOC Kaas
een benzinestation staat. De pomphouder is er wel voor in om zijn
pomp uit te breiden met een aardgasunit. Er ligt ook al een aardgasleiding, dus dat zou relatief eenvoudig te realiseren zijn. DOC
zou graag als eerste al zijn melkwagens laten ombouwen. En dan
in grote letters een tekst op de tanks aanbrengen met de strekking: onze koeien leverden niet alleen de melk in deze tank, maar
ook het biogas waar deze vrachtwagen op rijdt.”
“Helaas: zover is het nog niet. In dit geval is de techniek de spelbre-

•

ker. Het blijkt tot nu toe onmogelijk te zijn om aardgasmotoren te

Pilot blijkt technisch nog niet

vinden die het juiste vermogen kunnen bereiken. De melk wordt
vervoerd in vrachtwagens van dertig ton en die kolossen moeten

realiseerbaar. Maar ook hier zijn
partijen in beweging gekomen.

moeiteloos met volle melktank een steile dijk op kunnen rijden.
Daarvoor is minimaal 450 pk nodig, terwijl de krachtigste gasmotoren momenteel bij zo’n 300 pk blijven steken.”
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“DOC is druk bezig om aan een zwaardere motor te komen, in overleg met autofabrikanten. Cono wil daar niet op wachten, en heeft
het plan om met hybride vrachtwagens te gaan rijden, die een mix
van diesel en (bio)gas gebruiken, reeds gerealiseerd. Kortom: dit
initiatief is nog volop in beweging.”
Denkt u achteraf dat u het anders had moeten aanpakken?

“Het hangt ervan af wat we als doelstelling beschouwen. Is het de
hoofddoelstelling dat de zuivelketen zo snel mogelijk energieneutraal is? Dat we zo snel mogelijk overal duurzame energie gaan
produceren en vervoeren naar de fabrieken? Als dat het doel was,

• is het concept nog geen succes geworden. Maar een andere doelDe zuivelindustrie is verbonden
geraakt aan ‘Energieneutrale
zuivelketen’. Voor het realiseren

stelling hebben we wél gehaald: de zuivelindustrie verbinden aan
het concept ‘Energieneutrale zuivelketen’. Dat doel is eigenlijk op

van pilots is veel geduld nodig.

papier en in beleid ruimschoots bereikt, zelfs beter dan we hadden

Dat is niet altijd op te brengen.

kunnen verwachten. En misschien ben ik domweg wel te ongeduldig. We zien de panelen verschuiven, er worden steeds meer plannen door allerlei partijen gemaakt.”
Maar wat levert dat op als er niets concreets gebeurt?

“Natuurlijk levert het uiteindelijk iets op. Het is ook niet zo dat er
niets concreets gebeurt. Binnen de branche is het Initiatief Duurzame Zuivelketen (IDZ) opgericht, waarin ondernemers uit de
branche samenwerken aan verduurzaming. Dat gaat niet alleen
over energie, maar bijvoorbeeld ook over dierenwelzijn en behoud
van biodiversiteit. Het IDZ heeft een moeizame start gekend, maar
komt nu geleidelijk op gang. Het zet duurzaamheid wel blijvend op
de agenda. FrieslandCampina heeft duurzaamheid nadrukkelijk
als speerpunt opgenomen in haar nieuwe bedrijfsstrategie ‘Route
2020’. En laten we niet vergeten dat de implementatie van een
innovatie doorgaans ook vijf tot tien jaar vergt. Wellicht is het nog
te vroeg voor conclusies en een eindoordeel. Het is evident dat het
thema nu volop leeft in de branche. De hoogste bazen van grote
zuivelondernemingen hebben zich eraan gecommitteerd. Ze willen een energieneutrale zuivelketen, ze belijden het concept openlijk. Dat moet op den duur resultaat gaan geven. Alleen blijkt het
moeilijk om het van de grond te krijgen. De industrie verwijt de
overheid een gebrek aan medewerking.”
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“Vele kleine stappen bepalen de richting sterker dan één 		
grote. We begonnen zeer enthousiast, het plan leek eenvoudig en goed realiseerbaar. Nu weet ik dat zo’n proces 		
vele malen complexer is dan je aanvankelijk denkt.
Door die complexiteit is het essentieel dat je alle partijen
er op tijd bij betrekt. Maar om dat te kunnen doen moet
je de begrijpelijke neiging om snel tastbaar resultaat neer
te kunnen zetten, weten te beteugelen. Daardoor gaat
het proces langzamer dan je zou willen. Maar zo ben je
wel in staat een beweging in gang te zetten die onomkeerbaar is. Zover zijn we nu in de zuivelsector: alle
betrokkenen ondersteunen het idee dat we ons ontwikkelen richting energie neutrale zuivel.”
Rolando Montessori, Programmamanager duurzame melkproductie
bij NZO branche-organisatie zuivelindustrie

Is dat een terecht verwijt?

“Ten dele. Zoals ik al eerder aangaf: de industrie zou mijns inziens
heel wat meer lef en wil kunnen tonen door zelf mee te investeren
in de pilots. Niet alles is op de overheid af te schuiven, maar ik snap
ook dat ik daarin realistisch moet zijn. Je kunt je geld maar één
keer uitgeven.”
“Aan de andere kant: de subsidieregelingen die de staat aanbiedt,
zijn een onberekenbaar rad van avontuur. In die zin hebben de
ondernemers gelijk: als je de hele keten energieneutraal wilt maken,
moet de overheid aanmerkelijke stappen nemen. Anders werkt het

•

gewoon niet.”

De politiek is uiteindelijk verant-

“De politiek is uiteindelijk verantwoordelijk voor het creëren van een

woordelijk voor het creëren van

marktmechanisme voor duurzame energie. De overheid moet prioriteiten stellen. Zij kan veranderingen afdwingen en faciliteren.”

een marktmechanisme voor
duurzame energie. Marktpartijen
doen dit niet uit zichzelf.

Hoe?

“Ten eerste door ruimere subsidiemogelijkheden aan te bieden.
Ten tweede door wetten te maken die de markt radicaal omvormen. In Duitsland heeft men bijvoorbeeld een ‘Einspeisse Gesetz’
ontwikkeld voor de productie en de afname van groene energie.
Iedere Duitse energiemaatschappij is verplicht om groene stroom
af te nemen die in het land wordt geproduceerd. Elke Duitser die
op de een of andere manier groene stroom wil produceren, is daar19

toe gemachtigd en krijgt gegarandeerd een vaste prijs voor die
stroom als hij die verkoopt aan een energiemaatschappij. Dat kost
die maatschappijen geld, maar die kosten mogen ze doorberekenen aan hun klanten, aan de afnemers van groene én grijze stroom.
Zo betalen alle burgers dus automatisch mee aan de opwekking
van groene stroom. De staat komt er niet met subsidies aan te pas,
het belast de rijksbegroting niet. Het enige wat de overheid gedaan
heeft, is deze markt creëren door middel van een wet. In wezen doen
overheden dat voortdurend. Als de katalysator nooit verplicht was
gesteld, was er nu geen markt voor katalysatoren geweest, enzo-

• voorts.”
De overheid lijkt de markt nog
niet echt in de richting van
duurzaamheid te willen sturen.

“Het is mijns inziens legitiem dat de overheid dergelijke veranderingen forceert via wetgeving, omdat de wijzigingen in het alge-

Resultaat: onvoldoende impact

meen belang zijn. Het is bovendien de enige manier waarop grote

van innovatieprojecten op het

verschuivingen in de energiemarkt tot stand kunnen komen. Ener-

terrein van duurzame energie.

giemaatschappijen zullen op eigen initiatief nooit voluit voor duurzaamheid kiezen zolang er nog goedkopere alternatieven zijn.
Maar het treurige is dat de overheid de markt blijkbaar niet richting
duurzaamheid wil sturen.”
Maar de overheid staat onder druk van allerlei partijen, ook
van grote energiebedrijven. Zij kan onmogelijk zelf positie
kiezen?

“Waarom niet? Wat in Duitsland kan, kan bij ons ook. We moeten
ons blijven realiseren dat alleen de overheid de macht heeft om
wetten te maken. Maar Nederland koopt als handelsnatie de goedkoopste duurzame energie in uit Noorwegen, bouwt nieuwe
kolencentrales op de Maasvlakte, importeert de rest van Franse
kerncentrales en verkoopt zijn aardgas aan de hoogste buitenlandse bieder. Voor de overheid is duurzame energieproductie in
eigen land nu geen echte prioriteit. Ik kan niet overzien in hoeverre
een succesvolle lobby van de grote spelers op het energieveld
daar de oorzaak van is. Maar het vergt hoe dan ook in ons land
politiek en bestuurlijk lef om duurzame energieproductie echt van
de grond te krijgen.”
“Wanneer de staat niet echt wil, kunnen onze innovatieprojecten
op het terrein van duurzame energie nooit grote impact krijgen.
Een enkele pilot lukt vaak nog wel. Daar kun je doorgaans nog wel
een ‘status aparte’ voor geregeld krijgen. Maar als er na de pilot
geen aanlokkelijk marktperspectief gloort, verliest de pilot zijn
20

relevantie en impact. Regelgeving, of het ontbreken daarvan, kan
zo een onneembare barrière vormen voor innovatie. Dezelfde
overheid die het ontwikkelen van de innovaties mogelijk maakt,
onder andere door het verstrekken van subsidies en het oprichten
van een organisatie als InnovatieNetwerk, kan de uitrol van een
concept onmogelijk maken.”
Zou het helpen als u langer bij projecten betrokken zou
blijven?

“Misschien wel. Onze betrokkenheid bij dit project is overigens
nooit geheel beëindigd. Maar we zouden ons er misschien weer
actiever mee moeten gaan bemoeien, om nieuwe projecten van de
grond te krijgen op basis van dit concept.
Het is ook een persoonlijke valkuil. Aanvankelijk ben ik vooral bezig
om de juiste partijen te mobiliseren om ons idee tot een succes te
maken – relevante ondernemers, potentiële investeerders. Als die
partijen het idee vervolgens omhelzen, wat in dit geval dus uitzonderlijk snel gebeurde, laat ik het idee makkelijk los. Misschien wel te
makkelijk. Dan ga ik door naar het volgende idee. Persoonlijk ben
ik meer een starter dan een manager. Wellicht zou die balans
anders moeten zijn.”
“Ik had niet verwacht dat een project dat zo wervelend door ondernemende partijen werd gepresenteerd in het Kurhaus, nota bene in
het bijzijn van de minister, zo lang duurt voordat het tot wasdom
komt.”
Wat is de geleerde les?

“Misschien wel dat een snelle overdracht van een idee aan de markt

•

of aan marktpartijen geen garantie biedt op snel succes. Het aanle-

Geleerde lessen:

veren van de inhoud is toch wel heel wat anders dan het op gang

Niet te snel overdragen.

brengen van een proces. Dat laatste kost veel meer tijd. Misschien

Proces richting realiseren vraagt
lange adem. Heb geduld.

wel dat we niet moeten loslaten voor de eerste pilots daadwerke-

Ook werken aan een geschikte

lijk zijn gerealiseerd en in de institutionele context noodzakelijke

context vraagt veel tijd.

veranderingen zijn doorgevoerd. Misschien is het ook wel eenvoudigweg dat ik meer geduld moet hebben. Of is het een mix van dit
alles?”
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idee: melkveebedrijf als energieleverancier
Zuivelindustrie mobiliseren – tegenwicht in de energiewereld.

3 pilots in twee rapporten beschreven
Zoektocht naar inzetten biogas op boerderijen

pilot 1: Collectief van boeren en tuinder levert
via aardgasnet biogas aan zuivelfabriek
pilot 2: Melkveehouderij met biogasinstallatie
levert via aparte gasleiding rechtstreeks aan fabriek
pilot 3: Boerderij levert gas over grote afstand
via aparte biogasleiding aan fabriek,
boeren langs de route sluiten aan op leiding
1
Overdracht concept en pilots aan Minister
van Landbouw

2

Inzet: biogas distribueren
in het bestaande aardgasnet

Rapport: financiële haalbaarheid
energieneutrale zuivel

Veehouders enthousiast over idee.
• Reeds in vroeg stadium erbij betrokken
• Concept past goed bij problematiek
van de sector.

Overheid niet sterk sturend impact
innovatieprojecten onvoldoende
3

In eerste instantie teleurstelling over uitblijven
pilot: als denktank bescheiden rol in realisatie.
Inzet financieringsinstrumenten van de
overheid – lastig.
Signalering: onvoldoende rekening
gehouden met exploitatiekosten.

Zuivelindustrie verbonden geraakt
aan ‘Energieneutrale zuivelketen’

Geleerde lessen
1

Te snel uit proces gestapt. Niet
te snel overdragen: proces richting realiseren vraagt lange adem.
Heb geduld.

2

Ook werken aan een geschikte
context vraagt veel tijd.

3

Politiek verantwoordelijk voor
creëren marktmechanisme
duurzame energie

Samenwerking Initiatief Duurzame Zuivelketen
Positief: binnen Initiatief Duurzame Zuivelketen gaat proces door

aanvullend concept:
vervoer op biogas

Uitbrengen rapport ‘vervoer op biogas’
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4 Uiteindelijk is er een proces in de
goede richting tot stand gekomen
– pilots worden gerealiseerd.

Pilot blijkt technisch niet realiseerbaar
– wel beweging gecreëerd.
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Interviews en teksten: Peter Henk Steenhuis.
M.m.v. van projectleider Courage/InnovatieNetwerk
Carel de Vries en enkele direct bij het concept betrokkenen.
Naar een idee van Gertjan Fonk en Francien Knorringa.

zuivelketen als
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energieleverancier

Dit boekje is een onderdeel van een serie over de
werkwijzen van InnovatieNetwerk: “Grensverleggend
innoveren: mobiliseren van mensen en ideeën.”

zuivelketen als
energieleverancier
initiëren, mobiliseren en dan...
loslaten?

