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VOORWOORD 

Energieneutraal
Zoals u weet en ook in deze CommUNICAtie energie- 
special kunt lezen, moet er nog heel wat gebeuren 
om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal 
te laten zijn. Optimisten denken dat we de gestelde 
doelen op tijd gaan halen. Ik vraag me af of zij zich 
realiseren wat daar allemaal voor nodig is. Een nieuw 
energieneutraal gebouw neerzetten, is tegenwoordig 
relatief eenvoudig. Het verduurzamen van bestaande 
gebouwen is vele malen complexer. En laat nu juist 
van alle gebouwen die in 2050 energieneutraal moe-
ten zijn, nu al 80 procent gebouwd zíjn. 

Ik ben een realistische optimist. De optimist in mij 
signaleert dat er voldoende kennis, geld en drive in 
Nederland aanwezig is om de klus te kunnen klaren. 

De realist ziet dat we aan het begin staan van een taak van enorme proporties. Het is 
nu echt noodzakelijk om het belang van verduurzaming bij iedereen tussen de oren te 
krijgen en om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid proactief op te pakken. De 
gouden driehoek van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven kan hierbij als katalysator 
fungeren. Ook zie ik een belangrijke rol weggelegd voor Unica in het mede faciliteren 
van de noodzakelijke veranderingen. 

Unica heeft een brede inhoudelijke kennis van energie, technologische ontwikkelingen 
en wet- en regelgeving. Vanuit onze regisserende rol adviseren wij opdrachtgevers over 
energieneutraliteit en verduurzaming. Wij ondersteunen hen bij het behalen van hun 
duurzaamheidsambities en gaan hen voor op de weg richting energieneutraliteit. Die 
weg lopen we zij aan zij met partners binnen de keten, complementaire partijen en 
tweede generatie startups. Door slimme, nieuwe manieren van denken en samenwerken 
bundelen we onze energie en bouwen we samen aan een betere wereld.

John Quist
CEO Unica Groep

“ Een nieuw energieneutraal gebouw neerzetten 
 is tegenwoordig relatief eenvoudig. 
 Het verduurzamen van bestaande gebouwen 
 is vele malen complexer”
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Onvoorspelbaarheid
vraagt om
lenigheid in denken 
en handelen
“ “

Medy 
  van der 
Laan
werkt naar eigen zeggen graag 
op het snijvlak van bedrijfs-
economisch en maatschappelijk 
nut. Om die reden voelt de oud-
staatssecretaris zich als een 
vis in het water als voorzitter 
van Energie-Nederland, de functie 
die zij sinds 1 september 2015 
bekleedt. “Het is een geweldige 
uitdaging om als sector een 
steady, toekomstgerichte positie 
te kiezen en samen de ingewikkelde 
transitie naar een energieneutrale 
gebouwde omgeving vorm te 
geven.”
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Wereldwijd is het energielandschap in beweging. 
“We bevinden ons nu nog in een geleidelijke transitiefase, 
maar er zit een disruptieve ontwikkeling aan te komen”, 
verwacht Medy. “Of de stroomversnelling zal worden veroorzaakt 
door technologie, urgentie of schaarste is nog onduidelijk. 
Net als het tempo waarin de ontwikkelingen gaan plaatsvinden. 
We hebben geen idee of we het kantelpunt in 2018, 2025 
of 2030 zullen bereiken. Het enige wat we zeker weten, 
is dát het gaat gebeuren.” 

VERANTWOORDELIJKHEID
In het huidige complexe speelveld is het volgens Medy de kunst 
om een balans te vinden tussen ambitie en realisme. “Mede 
dankzij het Energieakkoord gaan we de voorgenomen duurzaam-
heidsambities van Nederland halen, al zal wat besparing betreft 
nog flink wat extra inspanning van alle partijen worden gevraagd. 
De energietransitie is niet vrijblijvend. Iedereen dient zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te nemen: het bedrijfsleven, 
de politiek en de burger. We zullen allemaal een steentje moeten 
bijdragen en offers moeten brengen. Alleen samen kunnen we 
een klimaatneutrale samenleving realiseren.”
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LENIGHEID
Het is volgens Medy van cruciaal belang dat bedrijven die ope-
reren in en rond de energiesector zorgen dat zij op alle denkbare 
scenario’s zijn voorbereid. “Het is onverstandig om op één paard 
te wedden. Natuurlijk kijk je welke ontwikkelingen het meest 
waarschijnlijk zijn, maar je moet alle mogelijkheden goed hebben 
doordacht. Hoe leniger een bedrijf is in zijn denken en hande-
len, des te groter de kans dat het de transitie goed doorkomt”, 
stelt Medy, die gelijk toegeeft dat dat makkelijker is gezegd dan 
gedaan. “Niemand wil de boot missen, maar het is lastig kno-
pen doorhakken als nog onduidelijk is welke kant het opgaat. De 
energietransitie is een omvangrijke en complexe verandering, de 
markt is onvoorspelbaar, marges staan onder druk, nieuwe ver-
dienmodellen zijn onzeker en het investeringsklimaat zit bepaald 
niet mee.” 

MARKTKANSEN
Desondanks is de voorzitter van Energie-Nederland optimistisch. 
“De energietransitie is een interessante beweging die ontzettend 
veel grote en kleine marktkansen biedt. Bedrijven hebben de 
kans om innovatieve maatwerkproducten aan te bieden en daar-
mee de continuïteit te behouden. Vooral in de prosumer-markt 
(waarbij de consument producent wordt – red.) gaan de ont-
wikkelingen razendsnel. Wie als eerste een goed dienstverle-
ningsconcept tegen de juiste prijs in de markt zet, kan goede 
zaken doen.” Volgens Medy zijn denkkracht en samenwerking 
dé sleutelwoorden voor een succesvolle toekomst. “De onder-
linge afhankelijkheid van de verschillende disciplines in de keten  
neemt toe. Denk aan de groeiende overlap tussen installatie-
techniek, ict en duurzame decentrale energieopwekking. Als 
ketenpartijen op een slimme manier hun kennis bundelen ontstaat 
kruisbestuiving. Ketenintegratie is de vruchtbare bodem waarop 
succesvolle nieuwe businessmodellen kunnen bloeien.”

  Over 
Energie-
    Nederland
Namens de Nederlandse energiebranche werkt 
Energie-Nederland aan een toekomstgericht 
(internationaal) energiebeleid dat tegemoet 
komt aan de prioriteiten en verwachtingen ten 
aanzien van de zekerheid, betaalbaarheid en 
verduurzaming van onze energievoorziening.

energie-nederland.nl

De weg naar   
energieneutraal 

in 2050 
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In het rapport ‘Scenario’s Energiebesparing in de Gebouwde 
Omgeving’, opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), worden vier mogelijke routes 
naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 uitgestippeld. 
Gaan we door op de weg van een geleidelijke transitie of brengen 
technologische ontwikkelingen, urgentie of schaarste de energie-
transitie in een stroomversnelling? Drie experts over de weg naar 
energieneutraal.

GERRIT BUIST
Counsel aan het Centrum 
voor Energievraagstukken 
Universiteit van Amsterdam

ANTOINE BRUNINK 
Directeur Regel Partners 

De weg naar
energieneutraal:

linksaf,
rechtsaf

 of
rechtdoor?

MARK VAN RIJT 
Directeur Facility Management 
ABN AMRO
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GELEIDELIJKE TRANSITIE 
MET TECHNOLOGIE
Mark: “Op weg naar een energieneutrale 
gebouwde omgeving bevinden we ons 
momenteel in een geleidelijke transitie. In de 
maatschappij wordt er op grote schaal nog 
te weinig urgentie of schaarste opgemerkt, 
waardoor drastische maatregelen uitblijven. 
Ik zie wel veel technologische adoptie. 
Een voorbeeld daarvan is Smart Buildings, 
waarbij de verschillende functionaliteiten 
van een gebouw optimaal benut worden met 
behulp van techniek en implementatie van 
innovatieve toepassingen als Phase Change 
Materials (die kunnen worden gebruikt voor 
het opslaan en later weer afstaan van 
energie – red.).”

KANSEN EN BEDREIGINGEN
“Het samenwerken met startups biedt veel 
kansen. Zij bieden nieuwe inzichten en 
geven traditionele bedrijven de kans om 
van de gebaande paden af te wijken en 
open-minded te denken. Dat zorgt voor een 
versnelde transitie naar energieneutraliteit. 
De grootste bedreigingen voor een snelle 
transitie zijn een belemmerend woud van 

wet- en regelgeving en economische 
tegenslag. Dat laatste is funest 

voor onder andere de 
nodige R&D-budgetten.”

VERLEIDEN OF 
STRAFFEN
“Ik geloof in de 
weg van de ver-
leiding, de weg 
van faciliterende 
wetgeving. Verlei-
den komt voort uit 

kracht en is leuker 
dan verplichten en 

straffen, wat voortkomt 
uit onrust en paniek. 

De verantwoordelijkheid voor 
verduurzaming gaat top-down van 

politiek naar bedrijfsleven en burgers. Door 
versnelling van verduurzaming te stimuleren 
en de maatschappij met de juiste dingen 
te verleiden, zullen we de door de overheid 
gestelde duurzaamheidsdoelstellingen 
eenvoudiger kunnen halen.”          >>

MEEGAAN OF BETALEN
Gerrit: “Niemand weet hoe onze dagelijkse 
omgeving er in 2050 uitziet. De wereld 
verandert razendsnel. Wie had dertig jaar 
geleden gedacht dat we nu allemaal een 
mobiele telefoon zouden hebben? 
De inrichting van de energievoor- 
ziening is aan grote verande-
ringen onderhevig. Wie 
slim is, gaat tijdig met 
de ontwikkelingen 
mee. Wie achter-
blijft, betaalt de 
rekening.”

DE GEBRUIKER 
BEPAALT
“In geen van de 
scenario’s wordt 
gesproken over 
gebruikers, terwijl 
deze groep bepalend 
is. Fossiele energie is 
vies, eindig en daarom duur. 
Gebruikers willen schone, oneindige, 
goedkope energie. Je ziet nu al overal duur-
zame decentrale energiesystemen ontstaan. 
Als gebruikers zich realiseren dat zij als 
producent van schone energie geld kunnen 
verdienen, zal dat deze trend versnellen.”

FINANCIËLE IMPLICATIES
“De marktwaarde van zeven grote Europese 
energiebedrijven is met circa 1.000 miljard 
euro gedaald. Dat doet pijn. De wereld wordt 
schoner, maar daar hangt een prijskaartje 
aan. Het gaat om heel veel geld en zeggen- 
schap. De grote, oude energiebedrijven 
vechten voor hun voortbestaan.”

TECHNIEK HEEFT DE TOEKOMST
“Huizenbezitters die hun woning niet 
verduurzamen, gaan meer betalen voor 
vuile energie. Een kantoor dat niet energie-
efficiënt is, is morgen niet veel meer waard. 
In de nieuwe, flexibele wereld van decen-
traal opgewekte duurzame energie wordt 
techniek veel belangrijker. Het moet simpel 
en goedkoop. Technische installatiebedrijven 
die zich goed kunnen organiseren én die 
techniek en euro’s kunnen laten samen-
werken, dicht ik een grote toekomst toe.” 

“De wereld 
wordt schoner,
maar daar
hangt een 
prijskaartje 
aan”

“Nederland
heeft als

technologische
proeftuin

wereldwijde
relevantie”

De weg naar   
energieneutraal 

in 2050 
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HET GOEDE VOORBEELD
“Bij ABN AMRO geloven we in Green 
Leadership. We nemen het voortouw met 
de verduurzaming van ons eigen vastgoed. 
In 2015 hebben we ons bankkantoor in 
Alkmaar klimaatneutraal opgeleverd en is 
ons hoofdkantoor in Amsterdam BREEAM 
Excellent gecertificeerd, waarvoor we de 
BREEAM In-Use award ontvingen. Ik zie 
Facility Management als R&D-afdeling waar 
we experimenteren met duurzaamheid. 
De kennis die we hier opdoen, vertalen we 
naar onze primaire processen in de vorm van 
relevante businesscases voor onze klanten.” 

NEDERLAND ALS PROEFTUIN
“De verduurzaming en transitie naar een 
energieneutrale gebouwde omgeving biedt 
niet alleen ons, maar de hele ‘BV Nederland’ 
enorme kansen. Als we, traditionele bedrij-
ven en startups, het hoge technologische 
niveau kunnen handhaven en daarmee ons 
land profileren als technologische proeftuin, 
krijgt Nederland ook relevantie voor de rest 
van de wereld.”

INGEHAALD DOOR PARIJS
Antoine: “Ik denk niet dat één scenario 
de boventoon gaat voeren. Het zal een 
combinatie worden van geleidelijke 
transitie, urgentie gevoed door politieke 
druk, en technologie. Het Klimaatakkoord 
heeft de doelstellingen van het Energie-
akkoord ingehaald. Nederland ging uit 
van een geleidelijke energietransitie, maar 
Parijs heeft de urgentie-kaart gespeeld. Het 
schaarste scenario is niet onwaarschijnlijk. 
De voorraden lopen terug. De komende 

tien, vijftien jaar zullen we daar nog geen 
directe hinder van ondervinden, maar we 
moeten ons hier wel op voorbereiden. Het 
worstcase-scenario is doorgaan op de weg 
van de geleidelijkheid. Dat gaat langzaam, is 
moeilijk stuurbaar en maakt ons afhankelijk 

van grote wereldmachten als de 
grondstoffen schaars 

worden.”

POTENTIËLE 
GAMECHANGERS
“Het technologie-
adoptie scenario 
wordt aannemelijk 
bij ontwikkelingen 
die schaalbaar 
zijn en tegen lage 

kosten kunnen 
worden uitgevoerd. 

Ik ben zelf erg 
benieuwd naar de 

ontwikkeling en toepassing 
van transparante PV-panelen 

en Phase Change Materials. Dat zijn 
potentiële gamechangers. Ook duurzame 
opwekkingssystemen en samenwerking 
tussen relevante stakeholders in de 
branche worden steeds belangrijker.” 

MINISTERIE VAN ENERGIE
“Het is noodzakelijk om op een integrale, 
holistische manier invulling te geven aan 
de energietransitie. Energie is een strategic 
asset en verdient misschien wel een eigen 
ministerie. Het overheidsbeleid moet 
consistenter en mag op sommige aspecten 
best dwingend zijn om consumenten en 
organisaties mee te krijgen in de verduur-
zaming. Denk aan het verplicht laten 
vervangen van oude cv-ketels in huur-
huizen door moderne hybride systemen.”

HEKKENSLUITER OF KOPLOPER
“Nederland is zeker in Noord-Europa 
een van de hekkensluiters als het gaat om 
het uitvoeren van Europese en mondiale 
afspraken. Pas als de nood aan de man 
komt, gaan wij aan de slag. Zouden we wél 
onze rol pakken en het huidige versnipperde 
beleid omzetten in een consistente stimu-
lering van de energietransitie op de lange 
termijn, dan biedt dat veel kansen voor inno-
vatie en werkgelegenheid. Het kán, Neder-
land beschikt over een hoog kennisniveau 
en heeft de potentie om koploper te zijn.”

“Techno-
logische 

doorbraken 
zijn potentiële 

game-
changers”

Bekijk het filmpje en de 
rapporten over Energiebesparing 
in de Gebouwde Omgeving op 
unica.nl/duurzaamheid

GELEIDELIJKE TRANSITIE 

Een stap-voor-stap transitie naar een energieneutrale 
gebouwde omgeving, voortbouwend op de ontwikkelingen die 

we nu al zien en de afspraken uit het Energieakkoord.

TECHNOLOGIE-
ADOPTIE

 Innovaties voor 
verduurzaming worden 

zo aantrekkelijk dat 
mensen ze massaal

adopteren.

URGENTIE

De maatschappij
voelt de noodzaak 
om snel drastische 

maatregelen te nemen 
ten behoeve 

van het klimaat.

SCHAARSTE 

De wereldwijde 
groeiende vraag naar 
fossiele energie leidt 

tot een beperkte 
beschikbaarheid en 

hoge prijzen.

Externe factoren die kunnen leiden tot een disruptie 
van het geleidelijke transitie scenario:



De weg naar   
energieneutraal 
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FOCUS OP GEBOUWDE OMGEVING
John: “We kunnen en mogen onze ogen niet 
sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. 
De wereld verandert en dat beïnvloedt ook 
de strategie van ons bedrijf. De grootste 
uitdaging de komende decennia is het 
energieneutraal maken van de gebouwde 
omgeving in Nederland. Dat is een afgeba-
kende, maar zeer complexe taak. Het is een 
opdracht die heel erg bij Unica past. Wij zijn 
thuis in de complexiteit van het speelveld en 
kennen alle aspecten van het beheren van 
gebouwen.”

INTELLIGENTIE EN FUNCTIONALITEIT
“De intelligentie van een gebouw smelt 
steeds meer samen met de functionaliteit 
ervan. Het wordt als het ware één organis-
me. De driehoek ict, elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties wordt 
steeds zichtbaarder. Het gevolg hiervan is 
dat de rol van installateurs fundamenteel 
verandert. Wij gaan ons steeds meer ver-
diepen in wat er allemaal in een gebouw 
gebeurt en vertalen dat in slimme, integrale 
oplossingen voor onze klanten.”          >>

Unica: 
strategisch 
partner richting 
energieneutraal
Het wordt nog spannend of Nederland de afspraken 
uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord tijdig kan 
realiseren. We lopen namelijk achter in het nemen van 
maatregelen die moeten leiden tot een energieneutrale 
gebouwde omgeving in 2050. Er is ook goed nieuws, 
want een versnelde inhaalslag lijkt mogelijk. 
Unica is er klaar voor!

“Wij zijn thuis in de complexiteit 
van het speelveld”

JOHN QUIST, CEO Unica Groep
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STRATEGISCHE PARTNERSHIPS
“Een vraagstuk dat in de toekomst steeds 
vaker terug zal komen, is het balanceren van 
de warmte- en koudevraag. Unica kan hierbij 
helpen. Het vraagt om een nieuwe manier 
van denken. Wij kijken nu al naar gebieds-
ontwikkeling en investeren in strategische 
partnerships. Alleen door over muurtjes heen 
te kijken en problemen creatief te lijf te gaan 
in intensieve partnerships met verschillende 
partijen kunnen we samen werkelijk vorm en 
inhoud geven aan een complex en veelom-
vattend thema als energieneutraliteit.”

VOORSPELLINGEN WORDEN REALITEIT
Laurens: “De Amerikaanse econoom Jeremy 
Rifkin voorspelde als een van de eersten dat 
de energie-, ict- en transportsector rigou-
reus gaan veranderen. De energie van de 
toekomst is niet meer fossiel, maar wordt 
opgewekt door vooral zonne- en 
windenergiesystemen. Ook 
zag Rifkin steeds meer ict 
onze huizen en gebou-
wen binnenkomen. 
Hij krijgt gelijk. De 
wereld verandert en 
bij Unica helpen 
wij onze klanten 
om hierin mee te 
gaan. Met slimme 
gebiedsontwik- 
keling, zoals bij het 
High Tech Systems 
Park in Hengelo, of 
door techniek en ict 
te laten samenwerken, 
bijvoorbeeld om energie-
systemen optimaal aan te sturen.”

ENERGIENEUTRALITEIT 
IS SPEERPUNT
“Voor ons is het speerpunt van de duur-
zaamheidsambities het energieneutraal 
maken van gebouwen. Wij hebben alle 
kennis en kunde in huis om onze klanten op 
gebouwniveau stapsgewijs te helpen om 
uiteindelijk energieneutraal te worden.” 

ENERGIEPARTNER VAN A TOT Z
“Unica wil in de gebouwde omgeving een 
energiepartner zijn voor de hele keten; van 
energieopwekking tot energie-inkoop; van 
advies en ontwerp tot realisatie, exploitatie 
en onderhoud. Energie staat bij Unica niet op 
zich. Het maakt deel uit van ons brede aan-
bod van integrale oplossingen om gebouwen 
energiezuinig te maken en de gezondheid 
en veiligheid van de gebruikers te verhogen. 
Samenwerken met andere partijen binnen de 
keten is hierbij in onze ogen cruciaal. Alleen 
door samenwerking kun je tot integrale op-
lossingen komen die toekomst hebben.”

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Jan-Maarten: “Nederland weet wat het 
moet doen om de klimaatdoelstellingen te 
bereiken, maar is daarin nog te vrijblijvend 
geweest. Het is tijd dat politiek, bedrijfsleven 
en burgers hun verantwoordelijkheid nemen 
en actief aan de slag gaan met verduur-
zaming. Unica neemt hierin graag het voor-
touw. Wij nemen de regierol en helpen onze 
klanten rendabel toe te werken naar energie-
neutraal. Dat kan al met relatief eenvoudige 
stappen.”

UITDAGING LIGT IN BESTAAND 
VASTGOED
“Wij hebben alle kennis en technologische 
oplossingen in huis om nieuwe, maar vooral 
ook bestaande gebouwen energieneutraal 
te maken. Van alle gebouwen die in 2050 
energieneutraal moeten zijn, is 80 procent nu 
al gebouwd. De uitdaging ligt dus vooral in 
bestaand vastgoed. De vraag naar duurzame 
gebouwen zal enorm toenemen. Iedereen wil 
in een comfortabel, energiezuinig gebouw 
wonen of werken. Met ons nearly Zero 
Energy Buildings-programma (nZEB) maken 
we ons eigen hoofdkantoor in Hoevelaken 
voor 83 procent energieneutraal met een 
terugverdientijd van minder dan tien jaar. 
Hiermee willen we mensen overtuigen dat 
energieneutraal kán, dat de technologie 
werkt en dat verduurzaming een gezonde 
businesscase is.”

“Unica is 
energiepartner 
voor de hele 
keten”
LAURENS DE LANGE 
CMO Unica Groep
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ENERGIEREKENING OMLAAG
“Unica helpt klanten bij het omlaag 
brengen van de energiekosten. Het 
belangrijkste daarbij is het reduceren 
van de energievraag en het lokaal 
opwekken en opslaan van duurzame 
energie. We kunnen zo de energie-
behoefte, de benodigde hoeveelheid 
energie, sturen. Daarnaast 
adviseren we klanten over 
slimme energie-inkoop, 
waarbij we de expertise 
van Hellemans 
Consultancy inzetten. 
Door deze integrale 
aanpak kunnen wij 
invloed uitoefenen op 
de totale energie-
rekening. Het geld 
dat klanten hiermee 
besparen, kunnen zij 
investeren in de verduur-
zaming van hun vastgoed.”

Klimaatakkoord
Op de klimaattop in Parijs zijn op 12 december 2015 
195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag 
dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. 

De belangrijkste afspraken zijn: 
• De opwarming van de aarde beperken tot ruim 
 onder 2°C in 2100, streefwaarde is 1,5°C. 
• De uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk 
 en drastisch verminderen.
• Een jaarlijkse bijdrage, vanaf 2020, van $100 miljard van 
 rijke landen voor klimaatmaatregelen in arme landen.

“Wij kunnen 
de totale 
energie-
rekening 
beïnvloeden”
JAN-MAARTEN ELIAS 
Directeur Unica Ecopower

Energieakkoord
Ruim veertig organisaties ondertekenden in september 
2013 het Energieakkoord, waarin afspraken staan over 
de verduurzaming van de samenleving en economie. 
Eind 2015 zijn extra maatregelen afgekondigd om de 
doelstellingen op tijd te kunnen realiseren. 

De ondertekenaars zetten zich in voor:
• Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 
 1,5% per jaar.
• 100 petajoule energiebesparing per 2020.
• Een toename van het aandeel hernieuwbare 
 energieopwekking naar 14% in 2020 en 16% in 2023.
• Ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Bron: energieakkoordser.nl

TEKST VERONIQUE VAN DER WAAL |  BEELD SPEER FOTOGRAFIE

Download de whitepaper 
nearly Zero Energy Buildings op 
unica.nl/duurzaamheid
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“Afval is een bron van hoogwaardige grondstoffen”

De wens van een circulaire economie ten spijt, nog 
te vaak is het tweede leven van ons afval een stuk 
minder waardevol dan de oorspronkelijke grondstof 
waarvan het gemaakt is. Black Bear Carbon legt 
zich daar niet bij neer, vertelt Martijn Lopes Cardozo,  
‘serial entrepreneur’ in de techniek en klaar voor een 
uitdaging met een positieve impact op de wereld. 
Hij kwam Jan Jonkman tegen, ondernemer met al  
twintig jaar een handelsbedrijf in China. Jonkman ver-
baasde zich over de export van afval vanuit Europa 
naar China. Zouden we daar in Europa zelf niet iets 
mee kunnen doen? Martijn: “Afval bestaat uit grond-
stoffen, met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Wij 
raakten geïnteresseerd in autobanden, omdat deze 
vervuilende afvalstroom belangrijke voordelen biedt: 
autobanden worden al apart ingezameld en zijn over-
zichtelijk wat betreft componenten. Eén van die com-

ponenten is koolstof, ofwel carbon black. Dat is een 
hoogwaardige grondstof. Toch worden autobanden 
vaak nog verbrand. In het minst erge geval gaan ze 
door de shredder, wordt het metaal eruit gehaald en 
eindigt het verpulverde rubber als bijvoorbeeld vul-
stof in kunstgrasvelden.”

CARBON BLACK UIT BANDEN
Het lastige van koolstof in autobanden is de verbin-
ding met rubber. Koolstof geeft de autoband grip en 
veerkracht. “Voordat we op zoek gingen naar een 
geschikte technologie voor de scheiding van compo-
nenten, hebben we eerst onderzocht wie onze klan-
ten zijn en wat hun vraag is. En in welke vorm ‘onze’ 
koolstof het meest op zou brengen, want er zijn ver-
schillende kwaliteiten. Toen we dat wisten, zijn we 
op zoek gegaan naar bestaande technologieën om  

Martijn Lopes Cardozo, CEO Black Bear Carbon, 
en Joop van der Sterren, manager Unica Industrial Projects
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Black 
Bear 
Carbon

haalt koolstof 
uit afgedankte 
autobanden

Een circulaire economie, dát zou mooi zijn. Maar kan alles wel 
gerecycled worden? Black Bear Carbon pakt een grote, vervuilende 
afvalstroom aan en wint carbon black terug uit autobanden. Unica 
bouwde mee aan de carbonisatie-installatie. “De CO2-reductie
is vergelijkbaar met het aanplanten van een miljoen bomen.”

carbon black in zijn meest hoogwaardige vorm terug 
te winnen uit banden. Het resultaat, een installatie 
voor carbonisatie van de rubbercomponent in auto-
banden, is inmiddels gebouwd in Nederweert. Rub-
ber en koolstof worden hier van elkaar gescheiden 
middels zuurstofvrije verhitting: carbonisatie.” Het 
innovatieve bedrijf dat de naam Black Bear Carbon 
kreeg, is een joint venture aangegaan met autoban-
denverwerker Rumal in Nederweert. Deze samen- 
werking levert een mooie symbiose op, omdat Rumal 
de inzameling van banden en de scheiding van rub-
ber en metaal al goed georganiseerd heeft.

RUIMTE VOOR GROEI
Het aantal autobanden dat jaarlijks wordt afgedankt, 
is enorm. Wereldwijd zo’n één miljard. De installatie 
in Nederweert kan jaarlijks rond de twee miljoen 

autobanden verwerken. Afgedankte autobanden zijn 
een mondiaal probleem omdat ze nog niet goed ge-
recycled worden, vertelt Martijn. In Europa worden ze 
verwerkt tot laagwaardige grondstoffen, maar in veel 
landen worden ze vaak nog verbrand. Daarbij komen 
enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terecht. 
“Carbonisatie werkt met hoge temperaturen tot 500 
graden Celsius, maar omdat er geen zuurstof aan te 
pas komt, verbranden de grondstoffen niet. De com-
ponenten vallen uit elkaar. Het rubber verdampt en 
gebruiken we voor onze eigen energievoorziening. 
De carbon black die we terugwinnen, is een grond-
stof voor hoogwaardig kunststof, pigment voor inkt 
en verf en ook weer voor autobanden. De koolstof 
komt dus niet als CO2 in de lucht terecht en daarom 
is de CO2-reductie van deze installatie vergelijkbaar 
met het aanplanten van een miljoen bomen.”         >>
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PILOT
Omdat de vraag naar carbon black in de toekomst 
onveranderd groot zal blijven, en het aanbod van 
afgedankte autobanden eveneens, is er ruimte voor 
meer installaties als die in Nederweert vertelt Martijn. 
“Deze carbonisatie-installatie is een pilot, het is de 
eerste van deze omvang ter wereld. We hebben een 
team van ervaren bouwers, waaronder Unica, verza-
meld om aan deze productieplant te werken. Omdat 
het een nieuwe constructie is, moeten de bouwers 
en installateurs soms ter plekke oplossingen vinden 
voor nieuwe situaties die ze tegenkomen. Als deze 
installatie eenmaal operationeel is, gaan we uitbrei-
den. De volgende installatie komt waarschijnlijk in 
Duitsland. We verwachten dat er ruimte is voor één 
installatie per vier miljoen inwoners. Daarbij gaan we 
uit van de situatie in Europa, maar dit soort installa-
ties kun je natuurlijk wereldwijd bouwen. Autobanden 
heb je overal en de markt voor carbon black groeit 
nog steeds.”

TEKST  MARGIT WARMINK |  BEELD ZEBRA FOTOSTUDIO’S

Carbon black
Wereldwijd wordt er elk jaar 12 miljoen ton carbon 
black geproduceerd. Deze koolstof wordt gewonnen 
uit onder meer aardolie. De toepassingen zijn breed. 
Carbon black is de zwarte kleurstof in verf en het 
geeft stevigheid en slijtvastheid aan autobanden. 
Ook zit het in het zwarte kunststof van apparaten, 
zoals de behuizing van desktops, smartphones 
en koffiezetapparaten.

Black Bear Carbon
Het grootschalig terugwinnen van carbon black uit autobanden gebeurt 
volgens Black Bear Carbon nog nergens ter wereld met de techniek die 
in Nederweert wordt toegepast. 

Enkele cijfers:
• Elk jaar worden er wereldwijd 2,4 miljard nieuwe banden vervaardigd. 
 Hiervoor is circa 7,2 miljoen ton carbon black nodig, dat met behulp 
 van fossiele brandstoffen wordt gemaakt.
•  Jaarlijks worden er 1 miljard oude banden van auto’s verwijderd die 
 gezamenlijk 13,5 miljoen ton afval vormen. Aangezien een band voor 
 circa 25% uit carbon black bestaat, bevat deze afvalstroom zo’n 
 3,4 miljoen ton herbruikbare carbon black.
• Black Bear Carbon genereert via het carbonisatieproces circa 
 40% carbon black en 60% groene energie.

Bron: Black Bear Carbon
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In de kern is leiderschap simpel. Als leider probeer je het gedrag van 
anderen te beïnvloeden in een richting die jij voor ogen hebt. Dat vraagt 
om visie. Pas als je zelf weet waar je heen wilt, kun je anderen daarin 
meenemen. Bovendien moet een leider mensen motiveren en inspireren. 
Dat kan naar mijn mening alleen als je vaart op een goed moreel kompas 
en zelf het wenselijke voorbeeld geeft. Goede leiders zeggen wat ze 
doen en doen wat ze zeggen. 

Een goede leider is bereid om zijn organisatie en de samenleving te dienen.  
Dat doet hij door een sfeer van openheid, vertrouwen en respect te creëren 
waarin iedereen zijn kennis en ervaring kan inbrengen en zo kan bijdragen  
aan een betere wereld. Over die betere wereld maak ik mij zorgen. In elk 
geval zolang er bazen zijn die gelijk krijgen belangrijker vinden dan het 
nemen van de juiste besluiten. De grootste valkuil van leiderschap is het 
ego van de baas. Ook maak ik mij soms boos over organisaties die korte 
termijn winst verkiezen boven lange termijn resultaat. 

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te investeren in 
een betere wereld, een duurzame en gezonde wereld. Voor onszelf én de 
generaties na ons. In elke branche zullen er leiders moeten opstaan die 
anderen de weg wijzen. Die samen met hun medewerkers en partners 
hun verantwoordelijkheid nemen en prioriteit geven aan circulariteit en 
CO2-neutraliteit. En samenwerken aan een duurzame wereld met gezonde  
gebouwen waar mensen met plezier wonen en werken. Dát doen de 
leiders en organisaties van de toekomst.

Bazen moeten dienen

PETER VAN UHM MET ZANDER, DE LABRADOR 
DIE DOOR HET GASTGEZIN VAN UHM IS OPGEVOED

COLUMN

Peter van Uhm

Generaal b.d. Peter van Uhm is voor-
malig Commandant der Strijdkrachten. 
Momenteel is hij onder andere ambas-
sadeur en gastgezin van de stichting 
Hulphond Nederland. Deze stichting 
draagt bij aan de kwaliteit van leven 
van mensen met een fysieke of gees-
telijke zorgvraag door de inzet van een 
hulphond.

“In elke branche 
moeten leiders 

opstaan die 
prioriteit geven 

aan circulariteit en 
CO2-neutraliteit”
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High Tech Systems Park

De veranderende Oost-Westverhouding met de val van de  
Berlijnse muur, de toenemende digitalisering, outsourcing en 
de overgang van een productie- naar een kenniseconomie; het  
Thales-terrein in Hengelo weerspiegelt alle grote maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen zeventig jaar. “Op dit enorme  
industriële complex werkten in de hoogtijdagen ruim 5.000 
mensen”, vertelt Vincent ten Thij. “Nu zijn dat er nog 1.500, met 
name ingenieurs. Vroeger werkten hier vooral fabrieksarbeiders, 
later werd de productie uitbesteed en kwamen gebouwen leeg 
te staan. Tegenwoordig ligt het opleidingsniveau hoog; 80 à 90 
procent is hbo of universitair opgeleid en werkt op kantoor. Door 
al deze ontwikkelingen veranderde onze huisvestingsbehoefte.” 

INNOVATIECAMPUS
Thales ontwikkelde in 2013 een visionair masterplan met daar-
in de gestelde eisen aan de nieuwbouw van Thales en de her-
ontwikkeling van een deel van het bedrijfsgebied tot High Tech 
Systems Park. Vincent: “Thales maakt de beste geïntegreerde 

hightech-systemen. Dat vraagt om een innovatieve, open en 
transparante werkomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en ver-
binden. De ontwikkelingen in onze branche gaan razendsnel. 
Om internationaal concurrerend te blijven, realiseren we op 20 
hectare een innovatiecampus met als kloppend hart het Shared 
Facility Center, een ontmoetingsplek met congres- en vergader- 
ruimtes en een restaurant. We creëren een community van  
innovatieve hightech-bedrijven en startups met als doel: sparren, 
kennisdeling en krachtenbundeling. Het High Tech Systems Park 
wordt een levendige, innovatieve plek waar jong technisch talent 
zich thuis voelt en ‘the place to be’ in Hengelo.”

DUURZAAM ENERGIENETWERK 
De ambitie om het Silicon Valley van Twente te worden, is opmer-
kelijk; net als het feit dat het High Tech Systems Park een privaat 
gefinancierde duurzame gebiedsontwikkeling is, ondersteund 
door de provincie Overijssel. “Thales gelooft in het zakelijke succes  
van dit project. Met het oog op de toekomst, de uitsortering van 

Het 
Silicon 
Valley van 
Twente

Het 40 hectare grote terrein van Thales Nederland in Hengelo wordt de komende
jaren omgevormd tot High Tech Systems Park, een inspirerende bijenkorf voor technisch 
talent en een toonbeeld van samenwerking en duurzame, technologische innovatie. 
Vincent ten Thij, programma-directeur High Tech Systems Park: “Wij willen een 
voorbeeld zijn voor heel Nederland.”



Vincent ten Thij
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TEKST VERONIQUE VAN DER WAAL
 BEELD LIESBETH VAN ASSELT EN THALES

gas, vinden we het belangrijk om dit gebied duurzaam te ontwik-
kelen”, zegt Vincent. Op het High Tech Systems Park wordt een 
duurzaam energienetwerk (het Bronnet) aangelegd. Alle kantoor- 
en productiepanden op de campus worden hierop aangesloten, 
zodat zij onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Ook de 
restwarmte van AkzoNobel, die voorheen verdween in het ka-
naal, wordt straks slim benut door de campus. Tekorten worden 
aangevuld met opgepompte warmte en koude uit het Twente-
kanaal. Zo wordt energie optimaal benut en kan op termijn een 
CO2-besparing van 70 à 80 procent worden gerealiseerd.

VAN PROTOTYPE NAAR REALITEIT
Om het High Tech Systems Park te realiseren, is een team  
samengesteld van gedreven mensen met dezelfde toekomst- 
visie. “Dat is essentieel”, stelt Vincent, “want we doen alles  
tegelijk, in hoog tempo, met beperkte middelen, in een complex 
speelveld. Het High Tech Systems Park is een proeftuin van pro-
totype naar realiteit. We ontwikkelen alles ‘from scratch’, regels 

zijn niet in beton gegoten. Het is daarom cruciaal dat onze part-
ners er ook in geloven.” Dat is een van de redenen dat Unica bij 
de gebiedsontwikkeling is betrokken. “We hebben voor Unica 
gekozen, omdat zij net als wij gelooft in partnerships: samen  
bereik je meer. We werken ook samen met Unica aan een grote  
beveiligingsopdracht en kennen haar reputatie op het gebied 
van duurzaamheid. Unica heeft de knowhow en ontzorgt ons van 
ontwerp tot onderhoud. Thales en Unica zijn complementair. We 
kunnen veel van elkaar leren en hebben elkaar meer te vertellen 
dan we in eerste instantie dachten. Net als dit project zal de  
komende jaren ook onze samenwerking als partners in energie 
tot volle bloei komen.”

Het 40 hectare grote terrein van Thales Nederland in Hengelo wordt de komende
jaren omgevormd tot High Tech Systems Park, een inspirerende bijenkorf voor technisch 
talent en een toonbeeld van samenwerking en duurzame, technologische innovatie. 
Vincent ten Thij, programma-directeur High Tech Systems Park: “Wij willen een 
voorbeeld zijn voor heel Nederland.”

Thales
  Nederland
Thales Nederland is de Nederlandse tak van 
de internationale Thales Group met vestigingen
in Hengelo, Huizen, Delft en Eindhoven en circa 
1.800 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in de ontwikkeling, productie en integratie van 
complexe hightech-systemen, zoals radar, 
command & control en communicatiesystemen, 
voor de defensie-, transport- en veiligheidssector.
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Unica neemt 
Warmtewet-diensten 
over van 
deltaWonen

Laurens de Lange en Evert Leideman



“De Warmtewet is goed voor de huurders, 
maar wij willen nadrukkelijk geen warmte- 
leverancier zijn”, zegt Evert Leideman,  
directeur-bestuurder deltaWonen. “Warm-
televering is niet onze corebusiness. Met   
de invoering van de Warmtewet zijn er  
zaken bijgekomen waarmee ook de risico’s  
groter worden. Wij willen ons blijven  
focussen op onze kerntaak: het aanbie-
den van goed onderhouden, energiezui-
nige sociale huurwoningen. Daarom zijn 
we op zoek gegaan naar een partij met 
innovatiekracht die dit risico van ons wil 
overnemen.”

ENERGIELEVERANCIER
DeltaWonen en Unica hebben al jaren een 
uitstekende verstandhouding. Begin 2016 
werd de samenwerking geïntensiveerd. 
Unica Ecopower neemt van deltaWonen 
de rol van warmteleverancier over voor 
1.350 appartementen (10 procent van de 
portefeuille van deltaWonen), die door 33 
centrale ketelhuizen worden verwarmd. 
Unica is voor minstens tien jaar verant-
woordelijk voor de verwarming van de 
appartementen, het beheer, onderhoud 
en vervangen van de ketelhuizen, het 

energiemanagement via afstandsbeheer, 
de energie-inkoop en de energiefactu- 
ratie. Ook onderhoudt Unica de binnen-
installaties van de huurders. Kortom,  
Unica verzorgt de gehele exploitatie en 
alle bijbehorende dienstverlening rondom 
de Warmtewet. DeltaWonen blijft voor- 
lopig eigenaar van de installaties.

“Voor Unica is de stap naar energieleve-
rancier een logische”, vertelt Laurens de 
Lange, CMO Unica Groep. “Wij hebben 
jarenlange ervaring als exploitant van 
energiesystemen, kennen de techniek in  
gebouwen en hebben de kennis in huis van 
energie-inkoop. Wij kunnen deltaWonen  
en haar huurders daardoor een betrouw-
bare energielevering met optimale energie- 
prestaties garanderen. Door onze samen- 
werking kunnen we bovendien een  
kwalitatief hogere dienstverlening voor de 
huurders bewerkstelligen.”

GEDEELDE VISIE
Unica en deltaWonen hebben dezelfde  
visie. Dat gaf volgens Evert de doorslag 
om opnieuw met Unica in zee te gaan. 
“We hebben voor Unica gekozen, omdat 
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Unica neemt 
Warmtewet-diensten 
over van 
deltaWonen

Woningcorporaties zijn sinds de invoering van de Warmtewet 
verantwoordelijk voor de warmtelevering aan hun huurders en 
gebonden aan regelgeving die wordt gehandhaafd door de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM). DeltaWonen koos ervoor om de 
warmtediensten die onder deze wet vallen, uit te besteden aan 
Unica Ecopower. Met deze samenwerking willen deltaWonen 
en Unica een nieuwe norm neerzetten.

Warmtewet 
Sinds 1 januari 2014 vallen 
in Nederland zo’n 600.000 
appartementen van corporaties 
onder de Warmtewet. De wet is 
bedoeld om de circa 1,3 miljoen 
huurders in Nederland te 
beschermen tegen te hoge 
energietarieven en een slechte 
warmtelevering. De Warmtewet 
heeft grote gevolgen voor woning-
corporaties. Als warmteleverancier 
dienen zij nu zorg te dragen voor 
een betrouwbare en betaalbare 
warmtevoorziening tegen 
redelijke voorwaarden en met 
een goede kwaliteit van 
dienstverlening.



wij het belangrijk vinden om samen te wer-
ken met een partij die bewust bezig is met 
duurzaamheid, de toekomst van de maat-
schappij en volkshuisvesting. Het draait 
bij deltaWonen om mensen. Wij willen 
onze huurders nu en over dertig jaar huis-
vesten in kwalitatieve, duurzame wonin-
gen.” Laurens vult aan: “Duurzaamheid 
doe je er niet bij, maar is onderdeel van 
het leven en het omgaan met gebouwen. 
Unica vindt het belangrijk om verantwoor-
delijk om te gaan met mensen, kennis, 
geld en energie. Wij zien het als onze taak 
om samen met onze partners te komen 
tot maximale duurzaamheid. Dat is een 
samenspel, waarbij je continu kijkt naar 
de mogelijkheden. Wat kunnen we van-
daag doen en welke stappen zetten we 
morgen en overmorgen.”

TECHNIEK HELPT VERDUURZAMING
Doordat Unica de nadruk legt op de  
energie-efficiëntie van de installaties en 
de exploitatie uitvoert met standaard-
processen kan zij de contractwerkzaam- 
heden tegen lagere kosten uitvoeren. Met  
het vrijgekomen budget gaat deltaWonen  
de appartementencomplexen de komende  
jaren verder verduurzamen. Evert hoopt 
door de samenwerking met Unica op 
termijn ook de huurders bij de duur-
zaamheidsambities van deltaWonen te 
betrekken. “Verduurzaming is een verant-
woordelijkheid van iedereen”, vindt hij. 
“Wooncomfort staat op één, gevolgd door 
een lagere energierekening. Het is mijn 
persoonlijke ambitie om iets te veranderen  

in het bewustzijn van huurders, waardoor 
zij zelf ook aan de slag willen met energie- 
besparing. Ik geloof dat technologie in  
woningen een enorme vlucht gaat nemen 
en ons gaat helpen bij het verduurzamen 
van ons bezit.” Laurens: “Techniek en 
slimme informatiekoppelingen kunnen het  
gedrag van huurders in belangrijke mate 
beïnvloeden. Door mensen inzicht te geven  
en te confronteren met hun warmte- en 
energieverbruik kun je ze ervan overtui-
gen dat zij een direct belang hebben bij 
verduurzaming. Je geeft hen grip op de 
situatie en biedt hen de mogelijkheid om 
keuzes te maken die kunnen leiden tot 
een lagere energierekening.” 

GEZAMENLIJK AVONTUUR
Evert en Laurens zijn enthousiast over 
de samenwerking en zien volop kansen. 
Evert: “De transitie van 10 procent van 
onze klanten naar een nieuw systeem was 
best spannend. Je gaat met twee ver-
schillende werelden een nieuw avontuur 
aan met de Warmtewet als katalysator. 
Dankzij een intensieve voorbereiding en 
een goede samenwerking is de overgang 
vrijwel geruisloos verlopen. Dat geeft ver-
trouwen voor de toekomst. We moedigen 
Unica daarom aan om ook andere woning- 
corporaties te ontzorgen.” Laurens beaamt 
dat dit thema ook bij andere corporaties 
speelt. “Het is dan ook onze ambitie om 
op te schalen. Door samen op te trekken 
en best practices te delen, creëren we 
een nieuwe norm in de markt waar ieder-
een baat bij heeft.”
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Over 
deltaWonen
DeltaWonen verhuurt en 
onderhoudt ongeveer 15.000 
sociale huurwoningen (40 
procent van het totaalaanbod) 
in de gemeenten Zwolle, Kampen 
en Oldebroek. Duurzaamheid staat 
aan de basis van alles wat de 
corporatie doet. De ambitie van 
deltaWonen is om haar huurders een 
zo hoog mogelijk wooncomfort te 
bieden tegen zo laag mogelijke 
(energie)kosten. In 2023 moeten 
alle woningen voldoen aan 
energielabel A.

TEKST VERONIQUE VAN DER WAAL |  BEELD LIESBETH VAN ASSELT



Icoon van duurzaamheid

 Energy Academy Europe

Gemeente Nijmegen 
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BEELD BROEKBAKEMA EN PVANB ARCHITECTEN
rug.nl/groundbreakingwork

Bibliotheek, Mariënbeurs en filmtheater LUX
BEELD ZEBRA FOTOSTUDIO’S

AFBREEKBAAR
Peter Slot, manager ontwikkeling & realisatie bij Unica  
Ecopower, is enthousiast over het project. “Alle inno- 
vaties die een gebouw nóg duurzamer maken, worden  
hier toegepast. Dus ook de wko-installatie die wij 
plaatsen en exploiteren, is duurzamer dan duurzaam. 
Voor het eerst in Nederland wordt er een warmte-
pomp geplaatst met een koudemiddel dat binnen 
achttien dagen geheel afbreekbaar is. Bovendien 
zorgt deze nieuwe warmtepomp voor 50 procent 
meer rendement dan een reguliere warmtepomp.”

BALANS
Normaal is de vraag naar warmte en koude in een 
gebouw redelijk in balans. Peter: “Maar nieuwe ge-
bouwen zijn zo energiezuinig dat de warmtevraag in 
de winter beperkt is. Tegelijkertijd is de koudevraag in 
dit gebouw hoog door de laboratoria die erin zitten. 
Daarom gaan we in de winter koude onttrekken aan 
oppervlaktewater in de directe omgeving en opslaan 
in wko-bronnen, 100 meter onder de grond.”

OMVANGRIJK
Unica verzorgt het preventief en wettelijk verplicht 
onderhoud en voert alle storings- en vervangings-
werkzaamheden uit aan de E- en W-installaties. Dat 
doet zij voor 185 locaties van de gemeente Nijmegen, 
waaronder het stadhuis, de bibliotheek en diverse 
sporthallen, voor de duur van maximaal tien jaar. Van-
wege de enorme omvang van de totale opdracht (die 
maar liefst 540 gemeentelijke gebouwen omvat) zijn 
de werkzaamheden verdeeld tussen zeven uitvoe-
rende bedrijven, verdeeld over twee groepen. AAFM 
voert de regie en is budgethouder.

INTENSIEF PARTNERSHIP
“Dit project is in alle opzichten bijzonder”, zegt Peter 
Poels, contractmanager bij Unica. “Het partnership 
is zo intensief, dat we zelfs een aparte bedrijfsnaam 
hanteren: Care4Nijmegen.” Unica houdt kantoor bij 
een van de partners van Care4Nijmegen in Nijmegen 
om te voldoen aan de voorwaarde dat alle leveran-
ciers uit de stad komen. “Ook onze monteurs dienen 
binnen een bepaalde straal woonachtig te zijn. De ge-
meente wil zo haar CO2-uitstoot verder terugdringen.  
Het is leuk en aanstekelijk om na te denken over 
duurzaamheidsvraagstukken als woon-werkverkeer. 
Unica heeft zelfs een aantal elektrische auto’s en 
scooters aangeschaft en laadpalen geïnstalleerd bij 
het kantoor in Nijmegen voor deze opdracht.”

Huisvesting van enkele topinstituten voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van duurzame energie, dat kán niet anders dan heel 
duurzaam zijn. Het innovatieve concept van de Energy Academy 
Europe, de nieuwbouw van de Rijksuniversiteit Groningen op de 
Zernike Campus, is al onderscheiden met het BREEAM Outstanding- 
predikaat, de hoogste klassering voor duurzaamheid. 

Unica verzorgt het totaalbeheer voor een deel van het vastgoed van 
de gemeente Nijmegen. De opdracht komt voort uit een aanbesteding, 
die begin 2016 op kwaliteit werd gewonnen door facilitair 
dienstverlener AAFM. In totaal zijn er zeven partners betrokken 
bij de uitvoering van de opdracht, waarbij de nadruk ligt op 
samenwerking, klanttevredenheid en duurzaamheid.

Duurzaamheid en samenwerking belangrijk 
bij onderhoud vastgoed
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Sittard heeft een mooie historische binnenstad en daar is de gemeente  
Sittard-Geleen zuinig op, vertelt wethouder Lebens van stedelijke ontwik-
keling. Als je dan een nieuwbouwproject van twee grote blokken vlakbij de 
oude panden plant, met tal van openbare functies, moet dat wel passen 
in de omgeving. Want een hogeschool met 3.500 studenten en bijna 400 
medewerkers, gebouwelijk en functioneel gecombineerd met het cultuur- 
bedrijf De Domijnen, blijft niet onopgemerkt. Dat laatste is ook zeker niet de 
bedoeling, vertelt Lebens: “De nieuwbouw van Ligne, de toekomst, willen we 
juist koppelen aan het verleden, de historische binnenstad. Dat is het uitgangs- 
punt van dit project. Ligne grenst aan het kernwinkelgebied. Dat gebied 
wordt kleiner door veranderend koopgedrag van consumenten. Om ervoor 
te zorgen dat het centrum van Sittard ook in de toekomst aantrekkelijk blijft, 
hebben we voor dit project nadrukkelijk gekozen voor duurzaamheid, kwa-
liteit en gemengde functies. Mensen komen graag naar een omgeving waar 
wat te doen is, waarvan je denkt ‘Wauw, dit is bijzonder’. Dit zorgt voor 
levendigheid in de binnenstad.”

Een nieuwbouwproject dat energiezuinig, duurzaam, fraai en kwalitatief hoogstaand 
is. Met gecombineerde functies én een publiekstrekker voor de binnenstad. In het 
Limburgse Sittard blijft het niet bij dromen, dit najaar wordt Ligne in gebruik genomen. 
Wethouder Noël Lebens: “Duurzaamheid is leidend in de keuzes voor Ligne.”

Unica bouwt mee 
aan duurzame ambities 
gemeente Sittard

“ Ligne 
 is de 
 toekomst”

WETHOUDER LEBENS:

De college-/filmzalen hangend aan het plafond
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TEKST MARGIT WARMINK 
BEELD ZEBRA FOTOSTUDIO’S EN MCM PRODUCTIONS

DUURZAAM IS LEIDEND
Energiebesparing en duurzaamheid lopen als een groene draad 
door de plannen voor Ligne. Lebens somt op: energiezuinige 
liften, led-verlichting, het gebruik van zonne-energie, waterloze 
urinoirs en groen op de daken voor een geleidelijke afvoer van  
regenwater. “In alle afwegingen is duurzaamheid leidend. Zo 
wordt voor de verwarming restwarmte gebruikt van het nabij-
gelegen bedrijventerrein Chemelot. Dit wordt aangevuld met 
energie van de biomassa-energiecentrale Sittard. Dat vinden wij 
belangrijk, want Ligne wordt gebouwd voor de toekomst. Duur-
zaamheid heeft weliswaar vaak een hogere prijs, maar levert 
op de langere termijn juist besparingen op. Daarom hebben wij  
gekeken naar een terugverdientijd van zeven jaar.” Ook voor de 
latere exploitatie van de gebouwen is duurzaamheid een rand-
voorwaarde, vertelt Lebens. “Dat geldt overigens ook, of juist 
ook, voor bestaande bouw. Oudere gebouwen die duurzaam 
geëxploiteerd worden, zullen eerder rendabel zijn. Dat is ons  
uitgangspunt bij de ontwikkeling van oude panden in de binnen-
stad. Want duurzaamheid heeft de toekomst, daarvan zijn we in 
Sittard-Geleen overtuigd.”

Een nieuwbouwproject dat energiezuinig, duurzaam, fraai en kwalitatief hoogstaand 
is. Met gecombineerde functies én een publiekstrekker voor de binnenstad. In het 
Limburgse Sittard blijft het niet bij dromen, dit najaar wordt Ligne in gebruik genomen. 
Wethouder Noël Lebens: “Duurzaamheid is leidend in de keuzes voor Ligne.”

GECOMBINEERDE FUNCTIES
Kwaliteit verdient zich terug, denkt Lebens. Daarom is goed  
nagedacht over de functies van de gebouwen. Waar mogelijk zijn 
ze doelmatig gecombineerd. Een collegezaal wordt ’s avonds 
gebruikt als filmzaal door cultuurbedrijf De Domijnen. In Ligne 
komt één gecombineerde bibliotheek, voor Zuyd Hogeschool 
én alle andere inwoners van Sittard. Lebens: “Het cultuurbe-
drijf heeft, rekening houdend met een financiële taakstelling, de  
opdracht gekregen om vraaggericht te werken en te komen met 
een cultureel aanbod dat past bij een gemeente met 95.000  
inwoners. Het aantal vierkante meters retail is vlak voor de reali-
satie teruggebracht, in lijn met de ontwikkelingen in retail.”

Wat biedt Ligne?
• Zuyd Hogeschool.
• De Domijnen: museum, filmhuis en bibliotheek.
• Bijna 13.000 m2 voor winkels en horeca.
• 7 luxe appartementen, 30 zorgwoningen en een dagopvang 
 van zorginstelling Daelzicht.
• Parkeerruimte voor 380 auto’s en 500 fietsen.

ligne-sittard.nl

Unica in het 
    Noordblok
Unica bouwt mee aan Ligne. Projectleider 
Patrick Janssen vertelt: “Wij werken onder 
meer aan alle installaties die van invloed zijn 
op het energieverbruik van het Noordblok, 
waaronder zonnepanelen en een zonneboiler 
die warm water levert voor de horeca in het 
gebouw. De HR-luchtbehandelingskasten zijn 
bijzonder, omdat ze de frisse lucht die binnen-
komt voorwarmen met de warmte van de lucht
die wordt afgevoerd. Bijverwarming is daardoor
niet nodig. Ook duurzaam zijn de doorspoel-
begrenzers, die per toiletbezoek maar liefst 
3 tot 6 liter water besparen.”

Wethouder Noël Lebens
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In Noord-Brabant breken varkenshouders het hoofd over de 
reststoffen van hun bedrijf: waar laat je al die mest? Maurice 
Ortmans en Henri Elen zijn beiden ondernemers met ervaring in 
het verwerken en produceren van organische en minerale mest-
stoffen. Hun overtuiging: als je het grondig aanpakt, kun je met 
drijfmest geld verdienen. Door de componenten te scheiden en 
als grondstoffen weer in de markt te zetten. Maurice: “Henri had 
een bedrijf dat potgrond produceerde, dat heeft hij een aantal 
jaren geleden verkocht. Ik was medeaandeelhouder van een be-
drijf dat mestverwerkingsmachines maakte. We kwamen elkaar 
tegen en spraken erover: dat mestoverschot, daar moet je toch 
iets mee kunnen doen? Afval bestaat uit grondstoffen, met dat 
uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan.” Het resultaat is het 
samenwerkingsverband Terramass. Er zijn nu alleen nog maar 
bedrijven die drijfmest verwerken, licht Maurice toe. “Het ver-

Wat voor de één een probleem is, is voor de ander een kans. Terramass in Odiliapeel 
ziet in de grote hoeveelheid drijfmest in Nederland - en de strenge regelgeving eromheen - 
een kansrijk bedrijfsmodel. “Wij gaan de mest niet zomaar verwerken, wij gaan de mest 
verwaarden.” Unica bouwde mee aan de hypermoderne mestverwerkingsinstallatie 
die van drijfmest waardevolle grondstoffen maakt en de CO2-uitstoot terugdringt.

schil is dat wij drijfmest gaan verwaarden, zodat het uiteindelijk 
geld oplevert.” Drijfmest bestaat voor 8 procent uit droge stof, de 
rest is water. Terramass gaat de drijfmest ontwateren, drogen en 
scheiden, zodat er verschillende grondstoffen overblijven: orga-
nische mest, ammonia, biogas en water.

BREED VERDIENMODEL
Het verdienmodel van Terramass heeft verschillende opbreng-
sten, vertelt Maurice. “Voor onze locatie in Odiliapeel halen we 
straks 200.000 ton drijfmest per jaar op. Dat verwerken we tot 
20.000 ton organische mestkorrels. Die gaan we verpakken en 
aan tuincentra leveren. Verder levert de verwerking 3.500 ton 
ammonium op, dat is vloeibare kunstmest. Het water uit de mest 
zuiveren we, zodat het geloosd kan worden op het oppervlak-
tewater. Daarnaast winnen we biogas uit de mest. Dat gaan we 

Terramass 
ziet kansen in 
mestoverschot
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zelf gebruiken voor de installatie die de drijfmest verwerkt. Voor 
het zelf opwekken van energie ontvangen we van de overheid 
een SDE-vergoeding (Stimuleringsregeling Duurzame Energie- 
productie – red.). Tot slot betalen varkenshouders ons voor 
het afvoeren van drijfmest. Terramass is de oplossing voor hun 
mestprobleem, omdat ze verplicht zijn mest volgens de regels af 
te voeren. Dit is meteen ook de reden dat we in Noord-Brabant 
zitten. Hier is de druk het hoogst. We hebben voor zes jaar af-
spraken gemaakt met de varkenshouders die aan ons leveren.”

KOOLSTOF UIT DRIJFMEST
Zo veel drijfmest, dat levert meer mestkorrels op dan je via tuin-
centra kunt verkopen. Daarom zocht Terramass een bestemming 
voor het surplus aan mestkorrels en vond die in het terugwinnen 
van koolstof uit mest. Van een andere kwaliteit en voor een an-
dere toepassing en markt dan de carbon black van Black Bear 
Carbon (zie artikel op pagina 12), maar de techniek is vergelijk-
baar. Maurice legt uit: “Ons bedrijf Minovia bouwt vier locaties, 
waarvan Terramass in Odiliapeel de eerste is. De ontwaterde

>>

Maurice Ortmans

Terramass is een samenwerkingsverband van drie bedrijven uit de agrarische sector: 
loonbedrijf Peters, de Mineralen Initiatief Coöperatie (MIC) van 85 veehouderijbedrijven 
en initiatiefnemer Minovia, het bedrijf van Maurice Ortmans en Henri Elen. 
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producten van de vier locaties worden naar een centrale locatie 
getransporteerd, waar de droge meststoffen verwerkt worden 
in een pyrolyse-installatie. Door het te verhitten zonder zuurstof 
valt de mest uiteen in verschillende componenten, waaronder 
koolstof. Dit is een organische grondstof die gebruikt kan wor-
den om bij te mengen in bijvoorbeeld potgrond of als koolstof in 
andere meststoffen voor de landbouw.” De pyrolyse-installatie 
zal naar verwachting in 2018-2019 gaan draaien.

UITBREIDING
Aan drijfmest geen gebrek, daarom verwacht Terramass flink 
uit te breiden in de toekomst. Maurice blikt vooruit en ziet  
ruime mogelijkheden in met name Noord-Brabant, Limburg en 
Oost-Nederland, maar ook in het buitenland. “Wij kunnen in deze 
installatie niet alleen varkensmest verwerken, maar ook andere 
dierlijke meststoffen. Dat kan in Nederland, maar ook in landen 
als Duitsland en China waar vergelijkbare problemen spelen in 
de veehouderij. Terramass pakt het mestprobleem aan en wil een 
oplossing bieden voor toekomstige generaties. Dat is onze missie. 
We maken van afval iets dat waarde heeft.”

Twan Peeters, projectleider 
Unica Industrial Projects, geeft uitleg

Voor de bedrijfsvoering heeft 
Terramass een duurzaamheidsschijf 
van 5 in het leven geroepen.

Terramass:

maakt van mest een hernieuwbare 
verrijkte grondstof 

produceert energieneutraal  

levert schoon water terug aan de natuur 

produceert groene stroom voor
particulieren 

bespaart 20.000 ton CO2 per jaar  

Unica bouwde mee aan de mestverwerkingsinstallatie in Odiliapeel, die inmiddels in werking is, 
en realiseerde het energiedistributiesysteem. Dit systeem regelt onder meer de teruglevering van 
de opgewekte energie aan de eigen plant en het net. 
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ENERGIE-INKOOP
Energie inkopen voor een nieuw bedrijf, dat ook nog 
eens een hoog energieverbruik zal hebben. Dat is 
een uitdaging. Energieadviesbureau Hellemans Con-
sultancy werd ingeschakeld door Terramass voor 
haar locatie in Odiliapeel. Energie-inkoop is voor een 
nieuw bedrijf een lastig verhaal, vertelt Lemé Kanters 
van Hellemans Consultancy. “Van Terramass zijn nog 
geen gegevens bekend, bijvoorbeeld over het ener-
gieverbruik en de financiële positie. Voor leveranciers 
zijn dat onzekere factoren, want waar baseer je je 
aanbod op? Verschillende leveranciers haakten om 
die reden af. Anderen wilden wel een aanbod doen, 
maar legden het prijsrisico bij de klant. Terwijl wij van-
uit Hellemans Consultancy de nieuwe onderneming 
zo veel mogelijk vrijheid en flexibiliteit willen geven.”

ZEKERHEID
Zekerheid was voor Terramass heel belangrijk. Er 
wordt flink geïnvesteerd en ook de bank wil zekerheid 
hebben over de slagingskans van het businessplan. 
Lemé: “En omdat het energieverbruik hoog is, heeft 
de energieprijs een aanzienlijke invloed op de kos-
ten van het bedrijf.” Nuon zag toekomst in het con-
tract en was bereid naast een goed tarief drie jaar 
lang aardgas en elektriciteit te leveren tegen de juiste 
condities. “Op basis van de berekeningen en inschat-
tingen die Maurice en zijn compagnon eind vorig jaar 
konden aanleveren, is het gelukt om voor 2016 en 
2017 zelfs lagere tarieven af te spreken dan in het 
businessplan waren opgenomen.”

ENERGYPANEL
Terramass gaat ook het EnergyPanel van Hellemans 
Consultancy gebruiken om het eigen energieverbruik 
te monitoren, vertelt Lemé. “Het EnergyPanel hebben 
we zelf ontwikkeld. Het dashboard legt elk kwartier 
en/of uur het verbruik vast, waardoor je beter inzicht 
krijgt in wat je gaat gebruiken en betalen aan gas en 

elektriciteit. Die gegevens worden dagelijks gedeeld 
met de leverancier en de netbeheerder, die zo precies 
weten hoe hoog de vraag zal zijn.” Het EnergyPanel 
is heel interessant voor bedrijven, geeft Lemé aan. 
“Door de continue monitoring wordt snel duidelijk 
wat het energieverbruik is en zijn de consequenties 
van aanpassingen in het proces snel zichtbaar. Zeker 
voor nieuwe bedrijven, die nog geen verbruiksverle-
den hebben, zijn dit belangrijke gegevens.”

Terramass 
en Hellemans 
Consultancy

“ We maken van afval iets dat waarde heeft”

1
2

3
4

5

Hellemans 
   Consultancy 
Hellemans Consultancy is manager van 
energievraagstukken op financieel, technisch en 
organisatorisch gebied én het grootste energie-
inkoop adviesbureau in Nederland. Het bedrijf 
biedt duidelijkheid en inzicht bij energie-inkoop, 
energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken. 

hellemansconsultancy.nl

TEKST MARGIT WARMINK
BEELD ZEBRA FOTOSTUDIO’S EN SPEER FOTOGRAFIE

Voor de bedrijfsvoering heeft 
Terramass een duurzaamheidsschijf 
van 5 in het leven geroepen.

Terramass:
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Energie
   voor  
Nepal

Uitgekookte oven
De installatie van rookloze ovens in plaats van open vuur draagt 
bij aan schonere lucht in huis. Het risico van brand en brand-
wonden neemt flink af en long- en oogklachten verminderen. 
De kachel verbruikt ook nog eens minder brandhout door een 
verbeterde verbranding, wat de CO2-uitstoot verkleint. De instal-
latie was wel een doordenkertje, vertelt Roy: “Een schoorsteen 
gaat idealiter in een rechte lijn omhoog door het dak naar buiten. 
Toch wordt de schoorsteen in een hoek van bijna 90 graden, 
zijwaarts, door de gevel naar buiten geplaatst. Reden: cultuur en 
bijgeloof. Recht omhoog zou kwade geesten de kans geven het 
huis binnen te dringen.” Inmiddels is het Unica-ontwerp door het 
Nepalese Rode Kruis overgenomen voor invoering in heel Nepal.

Alternatief is de norm
Nederlandse huishoudens zaten in heel 2015 gemiddeld 32,9 
minuten zonder stroom. In Nepal is géén stroom de norm. Roy: 
“Waar elektriciteit voor ons vanzelfsprekend is, zijn ‘alternatieve’ 
energiebronnen vanzelfsprekend in Nepal. Er is niet veel anders 
dan zon, wind en water. Daarom hebben we bij diverse projecten 
zonnepanelen geplaatst, maar wel met een speciaal doel. De op-
gewekte stroom is beschikbaar bij scholen en gezondheidscentra.  
We hebben voor oplaadbare lampen gezorgd die kinderen  
overdag op school kunnen opladen. Het resultaat is dat meer 
kinderen naar school gaan én dat vervuilende, brandgevaarlijke  
kerosine-lampen niet meer worden gebruikt. Deze opzet hebben 
we gekozen om te voorkomen dat de zonnepanelen vooral wor-
den gebruikt voor het opladen van mobiele telefoons. Verlichting 
is noodzaak, mobiele telefoons zijn een luxe.”

Een lampje, een toilet, 
een waterkraan. 

Het zijn verbeteringen 
die voor afgelegen 

dorpen in Nepal veel 
meer betekenen dan 

alleen gemak. Roy Voss, 
projectleider Unica 

Foundation: “Als je een halve 
dag nodig hebt om drinkwater 

te halen, blijft er weinig tijd 
over om naar school te gaan.”

Bijna tien jaar geleden nam Roy Voss samen met Daan van Vliet het initiatief voor de 
stichting Unica Foundation met als doel: technische ondersteuning bieden aan ontwikkelings-
organisaties voor primaire levensbehoeften in Nepal. In de loop der jaren zijn honderden 
mensen en complete dorpen geholpen met technische voorzieningen.
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Nepal

Zon-licht
De dag verlengen met de zon die al lang onder is. Dat kan met 
de ingenieuze WakaWaka, een eenvoudig te gebruiken lamp met 
ingebouwd zonnepaneeltje en een accu voor stroomvoorziening, 
voor een radio of mobiele telefoon. WakaWaka is een Nederlands 
initiatief dat licht en elektriciteit beschikbaar stelt aan mensen 
die niet zijn aangesloten op een stroomnet. Roy: “Na de aard-
beving in Nepal hebben we contact gezocht met WakaWaka en 
hebben we bijna 3.000 lampen kunnen uitdelen aan de inwoners 
van vijf dorpen in het rampgebied. Juist toen andere commu-
nicatievoorzieningen het lieten afweten, was het belangrijk om 
naar het nieuws te kunnen luisteren. De accu van deze lamp op 
zonne-energie was daarom een uitkomst.”

Tijd voor ondernemerschap
Door de bergen lopen om zes liter drinkwater te halen. Daar 
ben je in Nepal een halve dag zoet mee. De Unica Foundation 
heeft in diverse dorpen WASH-projecten gerealiseerd, gericht op 
water, sanitatie en hygiëne. Dorpelingen krijgen niet alleen een 
watertappunt en een toilet, maar leren ook over het onderhoud 
ervan en het belang van hygiëne. Roy: “Drinkwater is een ba-
sisbehoefte. Met een tappunt nabij verandert het leven van de 
inwoners drastisch. Gezondheid verbetert en mensen houden 
meer tijd over voor dingen als groenten verbouwen en geiten 
of bijen houden. Om dit te stimuleren geven we microkredieten, 
zodat mensen de kans krijgen om een bedrijfje te starten met de 
producten die ze over hebben. De WASH-projecten dragen zo 
enorm bij aan de ontwikkeling.”

Jaarlijks organiseert de 
Unica Foundation een sponsorloop. 

In 2016 is de WELLoop op donderdag 
8 september.

— 
Meedoen of sponsoren? 

Kijk op unicafoundation.nl of mail 
naar info@unicafoundation.nl

Roy Voss

mailto:info@unicafoundation.nl


Unica energieleverancier van 
Hoog Catharijne

WKO-dokter: “Regelmatig bijstellen 
houdt energiesysteem rendabel”

De wko en warmtepompcentrale, waarmee  
Unica duurzame warmte en koude levert 
aan het centrum van Hoog Catharijne, 
vervangt de veel minder energiezuinige 
stadsverwarming en koelmachines. Het 
project zorgt wel voor hoofdbrekens. 
“Hoog Catharijne ligt middenin de bin-
nenstad, wat logistiek een uitdaging is”, 
vertelt Klaasjan. “Ook was de bouw van 
de wko enorm specialistisch werk. Om 
niet te dicht in de buurt te komen van de 

stadsdrinkwatervoorziening zijn er rela-
tief ondiepe bronnen geboord. Dit maakt 
de bronnen gevoelig, waardoor zowel de 
realisatie als het beheer van hoog niveau 
moeten zijn.” Ondanks de vele uitdagingen  
is het project een succes. Klaasjan: “We 
zijn dit project ingestapt in de volle over-
tuiging dat onze gezamenlijke ambities 
haalbaar waren. Ook bij tegenslagen ver-
trouwde Klépierre op onze expertise en 
stond zij positief tegenover optimalisaties. 

Alleen aan de temperatuurregelaar draaien is niet genoeg, volgens 
‘WKO-dokter’ Frank Degen. Het systeem achter warmte-koudeopslag vereist  
onderhoud en regelmatige bijstelling voor een zorgvuldige balans. Alleen 
dan profiteren de gebruiker en de beheerder van alle voordelen: een hoog 
comfortniveau, een lage energierekening en een stabiel systeem. Inmiddels 
heeft de WKO-dokter zestig installaties in beheer. Specialistisch werk en 
een continu proces van monitoren, onderhouden en afstellen. Frank: “De 
afstelling van kleppen, pompen en het gebouw zelf moet je als één systeem 
zien. Wat aan warmte of koude uit de opslag wordt gehaald, moet er ook 
weer in, anders ontregel je de balans.” Vooraf is het moeilijk te voorspellen 
wat de warmte- en koudebehoefte zal zijn, zegt Frank. “Dat is onder meer 
afhankelijk van het gebouw, van bijvoorbeeld de energiebesparende en  
isolerende maatregelen. Veel glas betekent een hoge koudebehoefte in de 
zomer, slechte isolatie een grote warmtevraag in de winter.”

WEETJES
• Een wko-installatie bespaart 30% energie en 50-60% CO2-uitstoot 
 ten opzichte van conventionele klimaatbeheersing.
• Er zijn in Nederland circa 3.000 wko-installaties, ook wel 
 openbronsystemen genoemd.
• Er komen jaarlijks 200 tot 300 wko-installaties bij.

Hoog Catharijne in Utrecht is één van de meest 
prestigieuze bouwprojecten in Nederland. Retailvast-
goedbedrijf Klépierre vroeg Unica om de exploitatie 
van de wko-installatie op zich te nemen. Vanaf 
2016 levert Unica Ecopower gedurende vijftien jaar 
duurzame energie aan 136 appartementen en 139 
winkels. “Het systeem zal een grote bijdrage leveren 
aan de CO2-reductie van het winkelcentrum”, zegt 
Klaasjan van der Maas, exploitatiemanager bij 
Unica Ecopower. 

Een hoge energierekening, storingen, een onaangenaam binnenklimaat... Een wko-installatie presteert niet 
altijd naar verwachting. De WKO-dokter van Unica kan dit soort problemen oplossen, of beter nog: voorkomen. 
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Unica ontzorgt Klépierre en haar huurders 
de komende jaren met betrouwbare leve-
ring van duurzame energie en uitstekend 
beheer en onderhoud.”

WARMTE

16.500 GJ KOUDE

12.300 GJ

Energielevering per jaar

BEELD  STIR ARCHITECTURE ISM OEVERZAAIJER

FRANK DEGEN BIJ WKO-BRON  |  BEELD  SPEER



Unica technisch regisseur bij 
Zorgboulevard Zaandam

WKO-dokter: “Regelmatig bijstellen 
houdt energiesysteem rendabel”

ENERGIEBESPARING
“De energie die de PV-installatie - met zonnepanelen 
aan weerszijden van het gebouw - opwekt, leveren 
we terug aan andere installaties in het gebouw, waar-
mee we flink op energie besparen”, vertelt Alireza  
Akhawani, projectmanager bij Unica. “Bijzonder zijn 
ook de drie liften met ReGen drive. Deze techniek zet 
de energie die vrijkomt bij het remmen en dalen van 
de lift om in elektriciteit. Ook die energie gebruiken 
we voor andere installaties.”

FLEXIBILITEIT EN SNELHEID
“Deze opdracht vraagt om een grote mate van flexi- 
biliteit en we hebben te maken met een harde  
opleverdatum”, aldus Alireza. “In december nemen  
zorgdienstverleners, een oogziekenhuis, horeca- 
gelegenheid en een zorghotel hun intrek in de  
Zorgboulevard. Daarom werken we met een lean- 
planning per verdieping. Zo weten we zeker dat alles 
goed en op tijd klaar is.”

Naast het Zaans Medisch Centrum, het nieuwe ziekenhuis in Zaandam, wordt een Zorgboulevard 
gebouwd. Dit nieuwbouwproject van 15.000 m2, vijf verdiepingen en zes bouwlagen wordt 
gerealiseerd in opdracht van VORM ontwikkeling samen met VORM bouw. Unica realiseert alle 
installaties die nodig zijn om de Zorgboulevard te voorzien van een comfortabel binnenklimaat, 
sanitair, verlichting en elektriciteit.
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BEELD  MECANOO
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Unica heeft dit magazine met zorg samengesteld en 
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden. 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van Unica.
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Unica is met 14 technisch beheer vestigingen, 
3 projectenbedrijven, 10 gespecialiseerde bedrijven en 
1.900 medewerkers de grootste zelfstandige technisch 
dienstverlener van Nederland. Unica biedt integrale, 
duurzame oplossingen voor comfort, energie, 
communicatie en veiligheid.

Unica Groep
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3870 CE Hoevelaken
T 033 - 247 80 80
info@unica.nl
www.unica.nl
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De concertzaal van Singer Laren speelt een belangrijke 

rol in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Er werden vele 

programma’s opgenomen, onder andere met Willem Duys en 

Mies Bouwman. Momenteel wordt de theaterzaal vernieuwd en 

krijgt heel Singer Laren een nieuw gezicht naar een ontwerp van 

krft. Met de aanleg van wko en zonnepanelen worden meteen 

flinke verduurzamingsstappen gezet. Unica heeft vanaf het 

begin meegedacht over de installaties en ontzorgt Singer Laren 

met alle voorzieningen: van waterkraan tot toneeltechniek. 

De inwoners van Laren kunnen vanaf de zomer van 2017 

weer trots zijn op hun theater.

Historisch 
theater 
kiest voor 
duurzame 
toekomst

Singer Laren

BEELD KRFT EN SINGER LAREN
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