
engineering van Stork Process Equipment constateerde in Amerika 

meer schaliegaswinning, een dalende kolenafname en dito kolenprijs. 

En als gevolg daarvan? Een kolenrevival in de EU. Toch vindt hij het 

tijd om alternatieven te bedenken. “De energiemix verandert enorm. 

We krijgen steeds meer schone energie, maar hebben nog wel altijd 

back-up nodig; zon en wind zijn nou eenmaal niet altijd voorhanden. 

Zolang geen alternatieven beschikbaar zijn, moet die back-up komen 

van gas en kolen. Investeer als bedrijf daarom in decentrale energie én 

in energieopslag.”  

Eigen oplossingen: smart grids

In Duitsland komt 25% van de energie al uit alternatieve bronnen, 

maar dit heeft negatieve gevolgen voor de stabiliteit van het elektri-

citeitsnet. De uitdaging voor de toekomst ligt er om te zorgen voor 

een stabiele energievoorziening met minimale afhankelijkheid van 

conventionele energiebronnen. Dat vraagt om smart grids, slimme 

energieoplossingen. Derksen kent vanuit het energiecluster WTC, 

waar hij lid van is, inspirerende initiatieven: “In Uddel wordt het gas 

van koemest gebruikt voor gebouwverwarming. Op andere plekken 

in het land benutten waterschappen de restenergie uit slib en afval-

water al.”

Apps en andere hulpmiddelen

Ook Cogasdirecteur Michiel Kirch ziet mogelijkheden op het gebied 

van smart grids. IT en telecom spelen hierin een steeds grotere rol. 

“Er zijn bijvoorbeeld apps die verschillende vormen van vervoer, als je 

van A naar B wilt, aan elkaar koppelt. Een ander initiatief is een digitale 

marktplaats die de vraag naar bijvoorbeeld zonnepanelen in een hele 

woonwijk bundelt; installateurs krijgen dan de kans bij een hele groep 

huizen tegelijk een aanbieding te doen.” Op energiegebied zélf ont-

staan er steeds meer lokale initiatieven, waarbij partijen als Cogas zijn 

betrokken. Zo ook bij een plan om Noord-Deurningen in 2020 ener-

gieneutraal te maken, onder meer dankzij een open biogasnetwerk. 

Kijk om je heen

Kirch constateert dat in veel meer Twentse gemeenten  consumen-

tengroepen en verenigingen actief zijn met bedenken van oplos-

singen voor een leefbare toekomst. Dit heet ook wel Smart Cities & 

Communities, slimme gemeenschappen dus. Duurzaam Vasse is 

hiervan een goed voorbeeld. Voor Twente betekent dit op een nieuwe 

manier invulling geven aan de oude waarden van het noaberschap. 

De technische en sociale innovaties die hiervoor nodig zijn, geeft 

grote en kleine Twentse bedrijven de ruimte om hier economisch 

voordeel uit te halen.  

Cola in een fles van suiker. Het klinkt gek, maar er wordt aan gewerkt. 

Ideaal, want suiker is een duurzaam alternatief voor petroleum, waar 

de oude fles van is gemaakt. Prof. dr. Sascha Kersten van de Univer-

siteit Twente riep 10 maart ondernemend Twente op dit soort slimme 

biologische materialen te ontwikkelen. “Veel bedrijven denken bij 

een biobased economy alleen aan bio-energie. Maar multinationals 

en de overheid bewegen in de richting van biochemicaliën en bio-

materialen.” Kersten pleitte er dan ook voor om meer te werken aan 

zogeheten high added value products. “Eén kilo chemicaliën levert 

meer op dan 1 kilo brandstof.” 

Weg met plastic beker

Inspirerende voorbeelden heeft de professor van de UT-tak Green 

Energy Initiative genoeg. “Een plastic beker maken we nu nog uit 

aardolie, maar dit kan ook uit biomassa. De vezels hierin kunnen 

ook worden gebruikt als verpakkings- en composietmaterialen.” 

Bio-energie blijft echter belangrijk, want alleen daarmee kan de 

CO2-uitstoot flink omlaag. Als belangrijke stap in Overijssel noemde 

hij daarom de bouw van de BTG-BTL pyrolysefabriek in Hengelo. 

Verder constateert hij dat de Twentse bio-energiebedrijven goed 

georganiseerd zijn en dat zelfs concurrenten hierin samenwerken.

Zelf energie maken én opslaan 

Marco Derksen benoemde andere trends en kansen. De manager 

In Twente werken aan een duurzame toekomst 

gaat veel verder dan een zonnecel op het dak. Er 

liggen ook kansen met biologisch afbreekbare 

verpakkingen, energieopslag en slimme ICT- en 

telecomoplossingen. Dat werd 10 maart duidelijk 

tijdens de VIT-bijeenkomst.
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“Eén kilo chemicaliën 
levert meer op dan  
1 kilo brandstof ”

Cola in fles van suiker en 
koemest als verwarming

 Iedereen zijn eigen 
 ‘energiecentrale’? 

Marco Derksen
juicht het toe

Michiel Kirch  
is klaar voor slimme 

energieoplossingen. De 
vraag is: het Twentse 

bedrijfsleven ook?

Professor Sascha Kersten (l)  
legt uit hoe de getoonde opstelling 
uit hout pyrolyse-olie maakt en op 
termijn misschien zelfs benzine en 

diesel. (Foto: UT)
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