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6 ACHTERGROND innovatie
The Green Village moet gaan bruisen en 
borrelen van technologische innovaties  

Gelijkstroom
Van Wijk: “We bouwen een groot Event 
Centre, een restaurant, een winkel en  
Future Labs, waaronder een plek waar 
auto’s met brandstofcellen elektriciteit en 
warmte kunnen gaan leveren. Er komt een 
Future Lab AC-DC. Nu is ons elektriciteits- 
net nog AC (wisselstroom), maar in The 
Green Village gaan we het elektriciteitsnet 
DC (gelijkstroom) maken. Dat is een be-
langrijke systeemverandering, waarmee je 
op energie en materialen bespaart.” In het 
LED Future lab komen nieuwe ontwikke-
lingen op verlichtingsgebied aan bod, legt 
hij uit. LED-verlichting in muren, bruggen, 
gebouwen en producten. Ze zorgen voor 
verlichting, sfeer en signalering tegelijk.

Faeces
Hij wijst op de diverse ‘Engines’ in The 
Green Village. Engines op het gebied van 
elektriciteit, (afval)water, organisch afval 
en klimaat. Zoals afvalwater uit de riole-
ring dat verwerkt wordt tot nieuwe produc-
ten en schoon water. Van Wijk: “Ook gaan 
we ons eigen water maken uit regenwater 
en uit het grijze water dat wordt opgevan-
gen. Vast afval wordt opnieuw gebruikt. Er 
is een Engine die elektriciteit omzet naar 
waterstof. Al die faciliterende functies zijn 
op het terrein bij elkaar samengebracht.” 
Het Event Centre biedt onderdak aan 
bedrijven om evenementen te organiseren. 
Maar er kunnen ook dansfeesten worden 
gehouden of tentoonstellingen worden ge-
organiseerd. In het gebouw worden nieuwe 
technieken geïntegreerd, zoals de Dance 
Floor, een vloer waarmee energie wordt 
opgewekt. Van Wijk noemt de toiletten die 
energie winnen uit faeces. En urine die in 
de kunstmestvervanger struviet kan wor-
den omgezet. Lachend: “Ook zo probeer  
je nieuwe dingen te testen en zichtbaar  
te maken.”

DOOR ALEXANDER HAJE  
The Green Village op de Campus van de 
TU Delft komt er. Daar is geen twijfel 
over mogelijk. Tweeënhalf jaar is Ad van 
Wijk, hoogleraar Future Energy Systems, 
nu bezig zijn plannen vorm en inhoud te 
geven. Naast hoogleraren en studenten 
participeren meer dan honderd bedrij-
ven in dit groene ‘dorp’ dat moet gaan 
bruisen en borrelen van technologische 
innovaties en duurzaamheid.

Op tafel ligt een artist impression van hoe 
The Green Village er in grote lijnen uit zal 
gaan zien (zie foto). Met een parkeergarage 
waar auto’s dienst doen als energiecentrale, 
met een restaurant, een drijvend LED Revo-
lution Lab, een evenementenhal en nog veel 
meer. Waar zon, wind en water optimaal en 
vooral duurzaam worden benut. The Green 
Village is een soort levend laboratorium 
waar onderzoekers, studenten, bedrijven en 
bezoekers samen op zoek gaan naar nieuwe, 
duurzame en innovatieve energieoplos- 
singen. Dat doen ze in een omgeving waar 
je kunt studeren, werken, winkelen en 
eten en mee kunt doen aan evenementen.

Duurzaam energiesysteem
Van Wijk: “Feitelijk kijken we hoe we op  
de TU Campus een duurzaam energiesys-
teem van de grond kunnen krijgen. Daarin 
passen nieuwe wetenschappelijke ontwik-
kelingen en vindingen van bedrijven die 
op technologisch gebied toonaangevend 
zijn. Zij nemen actief deel aan The Green 
Village, door hun kennis en producten  
toe te passen, en door het project finan-
cieel te ondersteunen.” Het gaat niet alleen 
over energiebesparende technieken, legt 
Van Wijk uit. “Het gaat ook over de infra-
structuur, de netten, de opwekking van 
energie en de combinatie van transport, 
verwarmen en elektriciteit.” 

Winkel
Er zullen cursussen worden gegeven op 
allerlei gebieden. En in de winkel zijn 
allerhande producten te koop. Leerlingen, 
studenten en belangstellenden, iedereen 
is hier van harte welkom, zegt Van Wijk. 
“We willen alle technieken zo breed 
mogelijk toegankelijk maken.” Inmiddels 
staat er één gebouw in The Green Village, 
het Prêt-à-Loger. Een studentenproject dat 
een internationale prijs heeft gewonnen. 
Deze modelwoning is energieneutraal 

en wordt volledig voorzien van zonne-
energie. Het is feitelijk een rijtjeshuis 
waarover een schil is gelegd. Een soort 
serre die de lucht voorverwarmt en een 
isolerende functie heeft, aldus Van Wijk. 
Hij vertelt over intelligente ramen die 
tegelijk zonwering, LED-verlichting en 
TV zijn. En over materialen waardoor de 
muren energie kunnen opslaan. Een lift 
die zonder kabels werkt en windturbines 
die onzichtbaar worden gemaakt. Teveel 
om op te noemen.

Flexibel
The Green Village wordt zo ingericht dat  
het flexibel is en aangepast kan worden  
aan nieuwe ontwikkelingen, zegt Van Wijk. 
“Dat is feitelijk ook de kerngedachte van 
dit project: het verandert mee met de tijd 
en biedt ruimte aan nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Door de samenwerking  
tussen universiteit, bedrijfsleven en maat-
schappij kan het tot nieuwe innovaties 
komen die snel hun doorgang vinden  
naar de markt en de samenleving.” 

Het energiebeleid  
van Donald Tusk

Voorzieningszekerheid is in Polen de be-
langrijkste drijfveer. Het energiebeleid kent 
vier onderdelen. Allereerst wordt beoogd om 
het energieverbruik per eenheid nationaal 
product – dat nu het dubbele is van de EU – 
in 2030 terug te brengen tot het niveau van 
de ‘oude’ EU-lidstaten van 2005, en om het 
energieverbruik niet te laten stijgen. Dus 
een verdere verschuiving naar een minder 
energie-intensieve economie en veel energie-
besparing. Polen heeft dan ook weinig moeite 
met een Europees besparingsdoel voor 2030. 
Er is in de oude stadsverwarming veel te be-

reiken. Dat vergt alleen veel investeringen en 
het geld daarvoor is niet direct voorhanden. 
Door een systeem van witte besparingscerti-
ficaten hoopt Polen ook financiële kracht van 
energiebedrijven te mobiliseren.

Brandstofmix
De tweede inzet is direct gericht op een zeker-
der voorziening van het aanbod: voldoende 
kolenmijnbouw, schaliegas, LNG, gasopslag, 
kernenergie. De rol van kolen is hierbij cru-
ciaal. De Poolse brandstofmix bestaat voor 
bijna 46% uit steenkool en 13% uit bruin- 
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kool (het Europese gemiddelde is 19% 
kolen). Polen ziet dit als een veilige voorzie- 
ning. Voor bruinkool is dat juist, die wordt 
nationaal gewonnen tegen concurrerende 
prijzen. De situatie lijkt hier op die in  
Duitsland: bedrijven zouden graag meer 
winnen, omwonenden en lokale overheden 
zijn tegen. Ook steenkool wordt als natio-
naal en zeker gepercipieerd. Dat komt steeds 
minder met de werkelijkheid overeen: Polen 
produceert minder dan de helft van de kolen 
van 30 jaar geleden en is sinds 2008 impor- 
teur. In 2030 zal de productie nog maar een 
vijfde van die van 1980 bedragen. Momen-
teel komt de import vooral uit Rusland!  
De steenkoolproductie is ook zwaar verlies-
lijdend en er gaan omvangrijke overheids-
subsidies naartoe. De huidige Poolse milieu- 
minister werd benoemd om het schalie-
gasprogramma te realiseren. Men gaat daar 
ver in. Behalve dichtbij woonkernen is geen 
Milieu Effect Rapportage nodig om tot een 
diepte van 5.000 meter naar schaliegas te 
zoeken. De Europese Commissie heeft dit 
aangevochten. De milieuminister verwacht 
dat dit jaar het eerste winbare gas aangekon-
digd zal worden, maar de winbare reserves 
zijn meermalen naar beneden bijgesteld  
en winning zal in elk geval duurder zijn 
dan aanvankelijk werd verwacht. Polen is 
voornemens een nieuwe kerncentrale te
laten bouwen, waarbij er enig optimisme is 
over de te verwachten kosten – die elders in 
Europa bij nieuwbouw zwaar tegenvallen.

Verbetering milieu
De derde beleidsaanpak is bevordering 
van de concurrentie. Ontbundeling van 
energiebedrijven is nog weinig gevorderd 
en vooral in de gassector is de competitie 
relatief bescheiden. Voorzitter Tusk zal 
begrijpen dat in Europa voltooiing van de 
energiemarkt prioriteit heeft. Het vierde 
beleidspunt is gericht op verbetering van 
het milieu. In Polen is dat vooral de lucht-
kwaliteit, die achterblijft bij het Europees 
gemiddelde. Klimaatdoelen vinden de 
Polen een hen opgelegde zaak. Ze stellen 
zich op zoals de meeste ontwikkelingslan-
den in het mondiaal discours: we snappen 
dat de rijke landen het willen en zijn niet 
principieel tegen, maar laat hen dan maar 
betalen en laten we niet te veel vooroplopen. 
Tegelijk haalt Polen zijn huidige doelstel-
lingen met meer zekerheid dan andere 
landen. Polen haalt zijn broeikasgasreductie 
voor 2020 vrij zeker, terwijl Duitsland nog 
grote moeite zal hebben deze te realiseren. 
Polen percipieert hernieuwbare energie als 
een duur goedje, maar lijkt zijn doelstelling 
vrij makkelijk te realiseren. Voorzitter Tusk 
zal benadrukken dat afspraak afspraak is.

Waakzaamheid geboden
Als minister-president was Tusk er niet vies 
van externe bedreigingen in zijn voordeel 
te framen. Dit werd heel duidelijk bij zijn 
voorstel van dit voorjaar om de Russische 
invloed op het Europese energiesysteem te 

verminderen door gezamenlijk gas in te ko-
pen, meer werk te maken van gezamenlijke 
infrastructuur en zoveel mogelijk fossiele 
brandstoffen nationaal te winnen. Hoewel de 
Franse president Hollande direct een mede-
stander was, hebben we er weinig meer van 
vernomen. Voor Nederland is dat een goede 
zaak, want uitvoering ervan zou haaks 
staan op de liberalisering van de Europese 
gasmarkt die voor ons een van de cruciale 
pijlers is van het Europese energiebeleid. 
Hier is dus enige waakzaamheid geboden. 
De woorden van minister-president Tusk 
waren soms minder opwekkend dan zijn 
daden. Echt geloven in groene groei lijkt hij 
niet te doen. Het duurzaamheidsdebat lijkt 
geen grote medestander in hem te krijgen, 
maar het belang van energiebesparing zal 
ook voorzitter Tusk direct herkennen. 

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Nu Donald Tusk, nog minister-president van Polen, voorzitter van de Europese  
Raad wordt, is het nuttig iets te weten van de overwegingen in het Poolse energie-
beleid. Perceptie en werkelijkheid vallen daar niet altijd samen.


