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Workshop circulaire economie 
 

Je ziet bij deze workshop een hoop extra informatie staan. Het heeft allemaal te maken met CO2 en 

restwarmte. Dit zowel in het algemeen als bij ons in de buurt. 

Je dient deze documenten goed door te lezen en er (in je eigen woorden) een verslag van te maken. 

Tip: Laat zien wat je begrijpt (en zorg ervoor dat je het dan ook daadwerkelijk weet ! 

Succes ! 
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CO2 reductie, wat is dat? 

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer 
voorkomt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding 
van fossiele brandstoffen. Deze worden verbrandt om energie op te weken. Hierbij valt te denken aan 
warmte, gas en elektriciteit. De opwekking van energie uit deze fossiele brandstoffen brengt echter 
steeds een grotere schade toe aan het milieu. Om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft, is er 
steeds meer aandacht voor CO2 reductie. 

Meehelpen aan de CO2 reductie 

We produceren veel te veel CO2, maar het is lastig om deze uitstoot te verminderen. Toch wordt er in 
steeds meer huishoudens meegeholpen aan de CO2 reductie. Zo wordt er minder energie verbruikt en 
wordt deze zelf opgewekt. Minder energie verbruiken is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Zo helpt het al 
om energiezuinige verlichting en zuinige ketels te gebruiken. Ook door middel van afvalscheiding, 
recycling en de aanschaf van milieuvriendelijke producten kunt u een bijdrage leveren aan de 
vermindering van CO2. Uitlaatgassen zorgen ook nog eens voor een flinke CO2 uitstoot. Door wat vaker te 
fietsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer, kunt u al snel een bijdrage leveren aan een beter 
milieu. Er zijn dus tal van oplossingen beschikbaar om mee te werken aan een lagere CO2 uitstoot. 

Energiezuinige lampen 

Een oplossing die weinig geld kost, is energiezuinige verlichting. Voor het opwekken van elektriciteit 
wordt gas of steenkool verbrand. Dit zorgt weer voor vervuiling en klimaatverandering. Met 
energiezuinige lampen kunt u uw woning goed verlichten. U levert hiermee een bijdrage aan het milieu 
en u bespaart ook nog eens flink wat energie. Dit is weer goed voor een lagere energierekening. 

Grote energieverbruikers 

In elk huishouden worden wel een aantal grotere energieverbruikers, als wasmachines, drogers, 
koelkasten en afwasmachines gebruikt. Elektrische apparaten gebruiken steeds minder energie. Toch 
stijgt het totale elektriciteitsgebruik per huishouden, want we gebruiken steeds meer apparaten. 
Hierdoor neemt de CO2 uitstoot ook weer toe. Om een bijdrage te leveren aan een beter milieu kunt u 
zuinige apparaten kopen. Deze zijn te herkennen aan het energielabel. Ook is het een aanrader om de 
apparaten niet meer op stand-by te laten staan. Hiermee bespaart u al snel tientallen euro’s per jaar.  
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Tuinders blij met restwarmte en CO2 

Sommige bedrijven zitten te springen om warmte, andere 

hebben over. En zelfs CO2 kan nuttig zijn, bijvoorbeeld voor 

tuinders. Door partijen met een overschot en met een 

tekort aan elkaar te koppelen, zijn grote besparingen 

mogelijk. Terneuzen deed het.   

Algemeen Projectnaam: Glastuinbouw Terneuzen, 

onderdeel van Biopark Terneuzen Gemeente: Terneuzen 

Inwonersaantal:  ca. 55.000 Provincie: Zeeland 

Herhaalbaarheid: project toepasbaar voor gemeenten van 

iedere omvang. 

Doelstelling en aanpak De gemeenten Terneuzen en Sas 

van Gent (in 2003 gefuseerd met Axel in de nieuwe 

gemeente Terneuzen) zagen al eind jaren negentig kansen 

om de restwarmte en de zeer zuivere CO2 van kunstmest- 

en ammoniakproducent Yara Sluiskil te benutten in 

tuinbouwkassen. Door op deze kans te wijzen slaagden de 

gemeenten erin om bij het Rijk de status van 

landbouwontwikkelingsgebied (LOG) voor de glastuinbouw 

te verwerven in de Nota Ruimte.  De gemeente Terneuzen 

heeft havenschap Zeeland Seaports ingeschakeld voor de uitvoering van het plan en voor de verwerving 

van de benodigde gronden. Zeeland Seaports, Yara en bouwbedrijf Visser & Smit Hanab hebben het 

bedrijf WarmCO2 opgericht voor de aanleg van een leidingnetwerk voor het transport van restwarmte en 

CO2 naar de tuinders. De aangekochte gronden zijn in 2008 overgedragen aan gebiedsontwikkelaar 

Bioglas Terneuzen. De rol van de gemeente Terneuzen bestond uit het aanpassen van het 

bestemmingsplan, het begeleiden van de milieueffectrapportage en het communiceren met de burgers, 

van wie een aantal tegen de plannen in verweer kwam. Naar verwachting levert het tuinbouwgebied 

tussen de 1000 en 1500 arbeidsplaatsen op. Om werkzoekenden uit Nederland én Vlaanderen op te 

leiden voor een baan in de kassen heeft de gemeente Terneuzen een speciaal Voorlichtings– en 

Opleidingscentrum opgericht. Dit is een ‘oefenkas’ van 6000 m2 met onderwijs- en voorlichtingsruimten 

en kinderopvang. Terneuzen werkt hierin samen met Zeeuwse en Vlaamse gemeenten. Daarnaast 

stimuleerde de gemeente Terneuzen de aanleg van een 80 ha groot natuurgebied de Groene Knoop.  

WarmCO2 heeft voor het ambitieuze project verschillende financieringsbronnen aangeboord: UKR- en 

EOS-subsidies van SenterNovem, het ILG-budget van VROM en Groenfinanciering van ABN AMRO. 
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Resultaten De restwarmte en rest-CO2 van Yara worden via een ondergronds leidingennetwerk geleverd 

aan de agrarische ondernemers van Glastuinbouw Terneuzen. Dit kassengebied zal uiteindelijk 250 ha 

groot worden. De tuinders besparen dankzij de restwarmte en CO2 van Yara 90% op hun aardgasverbruik. 

De vermeden CO2-uitstoot is gelijk aan de CO2-uitstoot van het huishoudelijk aardgasverbruik van 50.000 

Nederlanders. Dit alles tegen prijzen  

die nu al concurrerend zijn en die bovendien voor 15 jaar vastliggen, zodat het project bij stijgende 

energieprijzen alleen maar rendabeler wordt. De teeltmethoden zijn milieuvriendelijk en onafhankelijk 

van het warmte- en CO2concept.   

Tips en adviezen • Glastuinbouw heeft veel warmte nodig. Koppel nieuwe kassen dus bij voorkeur aan 

bedrijven met restwarmte. • Koppel de energiebesparingsplannen aan andere beleidsdoelen, zoals het 

creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en het ontwikkelen van kennis en technologie in de gemeente. • 

Zorg voor landschappelijke inpassing. Dat biedt kansen voor natuurontwikkeling en vermindert de 

bezwaren van omwonenden. • Hou rekening met een lange looptijd voor dergelijke projecten (8-10 jaar). 

• Zorg voor een goede financiële draagkracht in het project (kredietcrisis!).   

Facts & figures (Sub)thema: Duurzame bedrijven Schep mogelijkheden voor duurzame 

energietoepassingen en besparingsmogelijkheden zoals het gezamenlijk gebruik van restwarmte in 

bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen. Doelgroep: tuinders, chemische industrie Externe 

betrokkenen: Zeeland Seaports, Yara, Visser & Smit Hanab, Bioglas Terneuzen, WarmCO2 Investeringen: 

Yara Sluiskil, Zeeland Seaports, Visser Smit Hanab, BioGlas Terneuzen, gemeente Terneuzen, provincie 

Zeeland, diverse subsidies van de centrale overheid, Interreg en Vlaamse gemeenten (voorlichtings- en 

opleidingscentrum) .   

 

Links:   

www.glastuinbouwterneuzen.nl  

www.werkenindekas.nl 

www.bioglasterneuzen.nl  

www.WarmCO2.nl 

 

 

 

  

http://www.glastuinbouwterneuzen.nl/
http://www.werkenindekas.nl/
http://www.bioglasterneuzen.nl/
http://www.warmco2.nl/


 

5 27   

 

 

 

 

 

 

Yara voorziet tuinders van restwarmte en CO2 

Kunstmestfabrikant Yara houdt meer dan genoeg warmte en CO2 over. Ideale stoffen voor de 

glastuinders op het nabijgelegen Biopark Terneuzen, een uniek glastuinbouwgebied van 250 hectare. De 

glastuinders gebruiken de stoffen om hun kassen te verwarmen. De planten hebben CO2 nodig voor hun 

groei. De speciaal voor dit project opgezette ‘energiemaatschappij’ WarmCO2 levert de tuinders 

restwarmte en zuivere CO2 via een kilometers lang netwerk van pijpleidingen. 

“Door het project beschikken tuinders over goedkope, milieuvriendelijke warmte en zuivere CO2”, vertelt 

Yara. Het gaat jaarlijks om ruim 1633 TeraJoules (TJ) duurzame warmte energie. Die is altijd beschikbaar 

en vrijwel onafhankelijk van prijzen op de energiemarkt. Bovendien is door de levering van CO2 

‘zomerstook’ niet langer nodig. Per jaar gaat het om het hergebruik van zo’n 70.000 ton CO2 die nu nog 

net als de warmte in de atmosfeer wordt ‘geloosd’. Dat leidt ertoe dat tuinders ten opzichte van 

traditionele kassen tot 90% op hun aardgasverbruik besparen. 

Onder alle omstandigheden energie Kunstmestproducent Yara levert de warmte en CO2 aan Warm CO2. 

Bij de productie van kunstmest komen grote hoeveelheden CO2 vrij die tuinders kunnen hergebruiken. 

Daarnaast genereert het een grote hoeveelheid restwarmte die via warmtewisselaars en een warmtenet 

de kassen bereikt. Zo levert het systeem ruim voldoende energie om de kassen onder alle 

omstandigheden, de ‘elfstedentochtdagen’ uitgezonderd, te verwarmen tot de gewenste temperatuur. 

Betrokken partijen Het oorspronkelijke idee komt uit de koker van Zeeland Seaports, de havenautoriteit 

van Terneuzen en Vlissingen die besloot om gronden in Terneuzen geschikt te maken voor glastuinbouw. 

Kunstmestfabrikant Yara en bouwer Volker Wessels sloten zich bij het initiatief aan en zijn samen met 

Zeeland Seaports aandeelhouder van Warm CO2. Het project wordt onder meer gesubsidieerd vanuit 

EOS DEMO en de Unieke Kansen Regeling. De DEMO-subsidie is bedoeld voor de bovengrondse opslag 

van CO2 in een gasvormige buffer, terwijl de UKR-subsidie ten goede komt aan het nuttig toepassen van 

de industriële restwarmte. 

Financieel voordeel voor tuinders Momenteel wordt volop gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur 

en de benodigde technische constructies op het terrein. Begin november 2009 leveren de eerste drie 

tuinders warmte. En iets later volgt de eerste levering van CO2. In 2010 volgt de oplevering van het hele 

systeem, zodat alle tuinders erop worden aangesloten. 
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Uitleg deze workshop. 

Dit project gaat over het begrip duurzaamheid thuis. 

 
Wat moet je doen 

Allereerst zal je moeten weten wat het woord duurzaam betekend. Als je dat hebt opgezocht, dien je aan 
te geven wat je thuis allemaal doet om de duurzaamheid thuis te vergroten. Je dient dit te kunnen 
aangeven door het gebruik van de woorden fossiele brandstoffen, groene stroom, groen gas, hergebruik 
enz. 
 
Zet al je bevinden in een verslag. Bij je verslag dient je ook een dynamische Excelsheet te zetten. 
 
Tevens moet onderzoeken wat het verbruik van gas, water en elektriciteit is gedurende 24 uur. Daarna 
dien je enkele acties te ondernemen om dit terug te dringen. Ook dan meet je het verbruik weer. 
 
Daarna reken je uit wat je aan geld bespaart hebt (in geld en CO2). 
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Tapwater 

Een derde van het drinkwater dat we thuis gebruiken 
is warm tapwater. Om dit water te verwarmen 
hebben we veel energie nodig. Als we kijken naar het 
gemiddelde verbruik is dit ongeveer een derde van 
ons totale energiegebruik. Onze energie in Nederland 
komt met name uit gas, een fossiele brandstof en 
daarmee belastend voor het milieu. Daarnaast wordt 
schoon drinkwater steeds schaarser en kostbaarder. 
Het gebruik van tapwater blijft ieder jaar toenemen. 
We gebruiken op steeds meer plaatsen en momenten 

warm water. Met name het warm water dat we gebruiken tijdens het douchen is sterk gestegen. We 
douchen steeds vaker en steeds langer. Sommige onder ons zelfs meerdere malen per dag. 

 

Met de toename van het warm water gebruik stijgt ook de energierekening en belasten we het milieu 
extra. De makkelijkste oplossing is natuurlijk om gewoon minder vaak tapwater te gebruiken door 
bijvoorbeeld minder en korter te douchen. Maar wil je niet terug in comfort en lekker blijven douchen, 
dan zijn er tegenwoordig allerlei technische oplossingen waar je eens over na zou moeten denken. Zo kan 
de toepassing van een zonneboiler vrij eenvoudig het energieverbruik terugbrengen. Of wat te denken 
van de douche warmtewisselaar die de warmte uit het afval douchewater opnieuw gebruikt om het 
douchewater mee te verwarmen. hieronder vind je nog meer informatie om het energieverbruik voor het 
verwarmen van water terug te brengen. 
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Elektriciteit 

In een duurzaam huis hoort natuurlijk groene stroom. Groene stroom 
wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals windmolens, 
zonnepanelen, biomassa- en waterkrachtcentrales. Momenteel wordt 
ongeveer de helft van de duurzame energie in Nederland opgewekt, 
de andere helft is geïmporteerde elektriciteit uit het buitenland. Bij de 
productie van groene stroom is er veel minder of geen CO2 uitstoot 
dan bij grijze stroom. Daardoor heeft groene stroom nauwelijks een 
negatief effect op het milieu en ons klimaat. 

Verschil groene en grijze stroom De namen groene en grijze stroom 
suggereren dat deze typen stroom van elkaar verschillen, maar dit is 
niet het geval. De elektriciteit uit je stopcontact is bij groen en grijs 
precies hetzelfde. Het is een mix van groene en ‘vieze’ stroom. Het 
enige verschil is de bron die is gebruikt om de elektriciteit mee op te 
wekken. De groene stroom mixt met normale ‘vuile’ stroom op het 
netwerk. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen (gas 
en steenkool) en kernenergie. Groene stroom wordt opgewekt uit 
duurzame bronnen. 

Waar komt groene stroom vandaan 

De meeste energiemaatschappijen bieden tegenwoordig groene stroom aan. Deze verkrijgen groene 
stroom door eigen productie of door groencertificaten te kopen. Deze certificaten staan er borg voor dat 
duurzame energie is opgewekt in Nederland of in het Buitenland. De overheid houdt in de gaten of een 
energiemaatschappij voldoende certificaten koopt om de groene stroom te kunnen leveren. 

Kosten groene stroom 

Duurzame elektriciteit is vaak niet of nauwelijks duurder dan grijze stroom. Het is dus een eenvoudige 
stap naar een meer duurzame wereld. Voor een goed overzicht van het aanbod en de prijzen van 
energieleveranciers kun je terecht bij de site Energievergelijker 

Waarom kiezen voor groene stroom 

Door je  keuze voor groene energie wordt een groter percentage van de stroom groen. Wanneer 
iedereen kiest voor groen, is uiteindelijk alle stroom in Nederland groen. Bij de productie van groene 
energie komen minder of geen schadelijke stoffen vrij. Kiezen voor groene stroom is bijdragen aan de 
productie van duurzame energie en daarmee aan een beter milieu. 

  

http://www.energievergelijker.nl/
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Gas 

Ook al het gaat om gas kan het een stuk groener. Een gemiddeld gezin in 
Nederland verbruikt gemiddeld 1600 m3 aardgas per jaar. Aardgas is een relatief 
schone energiebron, maar is niet hernieuwbaar. Als duurzaam alternatief kan er 
ook gekozen worden voor groen gas oftewel biogas.  

Wat is groen gas 

Groen gas kan geproduceerd worden via vergisting of vergassing. Bij vergisting 
breken bacteriën organisch materiaal af en ontstaat er gas, oftewel biogas. Bij 
vergassing wordt het materiaal niet afgebroken door bacteriën maar door 
verhitting. Door weinig zuurstof aan de verbranding toe te voegen ontstaat er een 
gas, wat na bewerking kan worden gebruikt. 

Verschil aardgas en biogas 

Aardgas bevat net als andere fossiele brandstoffen CO2 (broeikasgas) dat miljoenen jaren geleden door 
planten is opgeslagen. Deze kooldioxide kwam destijds dus niet in de atmosfeer na sterfte van de planten. 
Door het huidige gebruik van ons aardgas brengen we deze ‘opgeslagen’ koolstofdioxide weer in de lucht. 
Bij het gebruik van groen gas komt er kooldioxide vrij die nog niet lang daarvoor door de planten uit onze 
atmosfeer was opgenomen (dus niet extra). Vanwege de biologische oorsprong is biogas een 
hernieuwbare duurzame energiebron. 

Hoe krijg ik groen gas 

Net als bij energie is de productie en levering van gas ontkoppelt. Dit betekent dat leveranciers van groen 
gas hun gas toevoegen aan het aardgasnet waar het vermengt wordt met aardgas. De producenten van 
groen gas krijgen voor de levering certificaten toegewezen. Deze certificaten kunnen vervolgens worden 
aangekocht door de bestaande energieleveranciers welke ze vervolgens kunnen doorverkopen aan hun 
afnemers. Het certificatensysteem zorgt er zo voor dat er niet meer biogas wordt verkocht dan er wordt 
geproduceerd. 

Naast het inkopen van certificaten kunnen energieleveranciers aardgas ook ‘groen maken’ door de CO2 
uitstoot te compenseren. Denk daarbij aan het aanplanten en beschermen van bossen en investeringen 
in projecten om duurzame energie op te wekken. 

Kosten groen gas 

Door de compensatie en investeringen is groen gas wel iets duurder, momenteel 2 cent per m3. Voor een 
gemiddeld huishouden betekent dit 3 euro per maand extra. 

Waarom kiezen voor groen gas of biogas 

Door te kiezen voor groen gas neemt het percentage schoon gas toe in het bestaande aardgasnet. 
Hierdoor zal de vraag stijgen en zullen de investeringen in de productie van groene energie toenemen. 
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Duurzaam leven 

Wat is nu eigenlijk duurzaam leven en hoe doe je dat? De term duurzaamheid is een enorm 
containerbegrip, waardoor het soms lastig is om hier een juiste definitie voor te bedenken. Onderaan in 
deze workshop staan 10 gouden regels voor duurzaam wonen. Een checklist voor keuzes in en rondom 
het huis. Steeds vaker krijg ik de vraag: maar wat is nou eigenlijk een duurzaam leven? Er zijn veel mensen 
die oprecht graag hun levensstijl in meer of mindere mate willen aanpassen. Alleen is het vaak lastig om 
dit concreet te maken. Allerlei termen als eco, natuurlijk, duurzaam en groen worden vaak door elkaar 
gebruikt. Allemaal termen die vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde beogen; een bewustere 
levensstijl. 

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de term duurzaam. Met name omdat deze term naast de groene, 
milieubewuste kant ook de nadruk legt op de consumptiesnelheid. Duurzaam betekent naast minder, 
vooral ook bewuster consumeren. Bijvoorbeeld neem bij de aanschaf van een auto een tijdspan voor 
bezit van 10 jaar i.p.v. de huidige 4 jaar. Kies niet voor hype producten waarvan de levensduur bewust 
kort wordt gehouden. 

Omdat alle gebruikte termen vrij breed zijn en lastig te definiëren is 
het belangrijk om de ‘regels’ voor een duurzaam leven op een vrij 
hoog abstractie niveau te gebruiken. Dit houdt het toepasbaar, 
overzichtelijk en vooral ook leuk. In de basis draait het er om dat een 
mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten, ook 
wel het beperken van de mondiale voetafdruk genoemd. Om tot een 
pragmatische definitie van duurzaam leven te komen geef ik de 
voorkeur aan het 3 R-model (Reduce, Reuse en Recyle) oftewel: 
Reduceren, Hergebruik, Recycling. Hieronder zet ik de basisregels 
voor een Duurzaam leven op een rijtje op volgorde van belang: 

Reduceren 

De allerbelangrijkste regel is reduceren. Dit betekent dat je het verbruik van (natuurlijke) middelen 
probeert te reduceren. Dit betekent vooral het niet aanschaffen van niet noodzakelijke producten. De 
voorkeur heeft reduceren aan de bron waardoor producten niet te hoeven worden geproduceerd. Dit 
betekent dat eerst de vraag verminderd moet worden naar een onverantwoord product. Zelf kun je 
reduceren als het gaat om algemene voorzieningen als gas, elektriciteit en water maar ook bij 
gebruiksgoederen zoals kleding, meubels en de dagelijkse boodschappen. 

Let in het dagelijks leven vooral op het verpakkingsmateriaal. Als je kijkt wat je wekelijks weggooit, is dat 
voor het overgrote deel verpakkingsmateriaal. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan omdat producten nu 
eenmaal verpakt zijn. Probeer toch iedere keer kritisch te zoeken naar minder verpakte alternatieven. 
Reduceren betekent niet dat je saai of krenterig hoeft te leven. Kies bewust voor mooie niet te 
trendgevoelige nieuwe dingen. Iets wat nu echt mooi is, is dat over 10 jaar nog! 

 
  

http://www.duurzaamthuis.nl/wp-content/uploads/2010/04/duurzaam-leven-regel1.jpg
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Hergebruik 

Het doel van hergebruik is om producten zo lang mogelijk te gebruiken, voor zoveel mogelijk doeleinden. 
Hergebruik vermindert daarmee de behoefte om nieuwe spullen aan te schaffen. Probeer eerst zelf een 
product zoveel en zo lang mogelijk te gebruiken. Verleng de levensduur door reparatie of door een kastje 
een nieuw kleurtje te geven en een stoel opnieuw te bekleden. 

Is iets nog goed maar wil je er perse vanaf, biedt het dan aan bij andere mensen op bijvoorbeeld 
Marktplaats of bij de Kringloopwinkel 

Hergebruik refereert ook naar de duurzame productiemethode van al onze producten. Deze moeten 

geproduceerd zijn van verantwoord beheerde bronnen die op natuurlijke wijze worden aangevuld. 

Recycling 

Het verschil tussen recycling en hergebruik is dat bij recycling spullen worden verzameld die aan het 
einde van levensduur zijn gekomen om ze vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe 
producten. Recycling is daarmee een stuk beter dat producten die zijn gemaakt van ‘nieuwe’ 
grondstoffen. Je bespaart namelijk niet alleen op grondstoffen maar vooral ook op energie. De winning 
van grondstoffen uit de natuur en de productie van nieuwe materialen kost namelijk veel meer energie 
dan de recycling van die materialen. Bijvoorbeeld de productie van nieuw aluminium kost 20 maal meer 
energie als het omsmelten van oud aluminium. 

Recycling staat onderaan in de hiërarchie. Allereerst gaat het erom dat we natuurlijk minder consumeren 
(reduceren). Willen we toch iets aanschaffen dan moeten we letten op de herkomst. Vervolgens moeten 
we er voor zorgen dat we zo weinig mogelijk weg gooien (hergebruik) en als het mogelijk is te recyclen 
zodat het als basis kan dienen voor iets nieuws. Hou er wel rekening mee dat recyclen energie kost. 

Het mooiste is dat recycling een gesloten cirkel is. Dit wordt ook wel de Cradle-to-cradle gedachte 
genoemd. Producten moeten zo gemaakt worden dat ze biologisch afbreekbaar zijn of dat de materialen 
volledig hergebruikt kunnen worden. 

Zoals gezegd hoeft een duurzaam leven helemaal niet saai of minimalistisch te zijn. Het is juist belangrijk 
om je huis een eigen identiteit mee te geven en daar horen kleuren, sfeer en daarmee juist ook 
producten bij. Met bovenstaande criteria is het eenvoudiger om meer bewuste keuzes te maken. Een 
duurzame levensstijl is juist aantrekkelijk en comfortabel wat automatisch leidt tot behoudendheid 
omdat je gehecht raakt aan jouw eigen persoonlijke spullen en identiteit. 
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De 10 gouden regels voor Duurzaam Wonen 

Vanuit het voorgaande heb ik ‘de 10 gouden regels voor duurzaam wonen’ opgesteld. Deze regels helpen 
mij telkens weer te beseffen dat ‘less’ vaak ‘more’ is. En om de juiste keuzes te maken om duurzaamheid 
in en rondom het huis verder te vergroten 

1. Kies een efficiënte locatie 
Denk goed na over de juiste woonlocatie. Kies voor de locatie met de minste reismomenten. Dicht in de 
buurt van je werk en je vrijetijdsbesteding. Leven op het platteland is leuk maar als je daar elke dag twee 
uur voor in de file moet staan is de belasting erg groot. 

2. Leef groots maar kies een compact huis 
Hoe kleiner de woonruimte, hoe minder energie je gebruikt. Door je interieur creatief en efficiënt in te 
delen kun je op een relatief klein woonoppervlak de ideale leefomgeving creëren. 

3. Kies veilige producten en diensten 
Kies voor een huis, ruimte, materialen en producten die goed zijn voor de leefomgeving en geproduceerd 
zijn op een maatschappelijk verantwoorde manier en veilig zijn voor alle levende wezens. 

4. Kies voor attractief en praktisch in gebruik 
Kies voor producten en materialen die attractief en praktisch in gebruik zijn, zodat je ze graag en blijvend 
gebruikt. Het meest onduurzame product dat je kunt aanschaffen is het hebbeding dat je niet of 
nauwelijks gebruikt. 

5. Bescherm biosfeer / binnenklimaat 
Kies voor producten en materialen die de vervuiling van aarde, lucht en water zoveel mogelijk beperken. 

6. Maak duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen 
Maak voor materialen en producten zoveel mogelijk gebruik van onuitputtelijke natuurlijke bronnen. Stel 
hierbij de bescherming van vegetatie, leefgebieden van dieren, de open ruimte en de natuur voorop. 

7. Reduceer afval 
Reduceer afval door het verminderen, hergebruiken of recyclen van producten en het stimuleren van 
gebruik van herwonnen, tweedehands en gerecyclede producten. 

8. Maak verstandig gebruik van energie 
Probeer energiegebruik zoveel mogelijk in te perken. Neem energiebesparende maatregelen thuis en kies 
daarnaast voor onuitputtelijke energiebronnen. 

9. Haal groen dichterbij 
Haal het maximale uit je tuin of dakterras. Bomen zijn bijvoorbeeld ideale natuurlijke thermostaten. In de 
zomer zorgen bladeren ervoor dat het huis lekker koel blijft en in de winter laten de ‘kale’ takken de zon 
lekker door om het huis te verwarmen. 

10. Maximaliseer je behoeftebevrediging en minimaliseer je consumptie 
Probeer je zoveel mogelijk te richten op bevrediging van je (basis)behoeften op een niet materiële 
manier. Bewust minder consumeren kan je uiteindelijk meer geluk opleveren 
 

Opmerking 

Als je het e.e.a. nu niet helemaal begrijpt, ga dan eerst eens naar een collega student alvorens het aan de 

docent te vragen. 

Succes !  
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Meettechnieken 
 

 

 

 

 

 

Workshop meettechnieken 
 

Als operator hebben we erg veel te maken met meettechnieken. Immers kennen we allemaal het 

gezegde wel meten is weten.  Natuurlijk moeten wij weten wat er zich allemaal in de proeffabriek 

afspeelt. Daarom worden erg veel zaken gemeten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, de temperatuur, de 

druk, het niveau, maar ook vele verschillende soorten niveaumeters. 

In deze workshop dien je uit te zoeken welke verschillende soorten meters er allemaal zijn. Tevens dien je 

te aan te geven en te begrijpen volgens welk principe deze metingen werken en er sprake is van een 

wiskundige formule voor het berekenen van de gewenste grootheid, dien je die formule ook dynamisch in 

Excel te maken. 

Bij hoeveel metingen (en soorten) je dit doet, is aan jezelf. We laten je hier helemaal vrij in. Echter is de 

hoeveelheid (en de kwaliteit van je werk) bepalend voor het resultaat van je projectbeoordeling. 

Richtlijn wat betreft het aantal. 10 metingen voor een 5.5. 

 

TIP: Kijk eerst in je boeken en dan pas op internet ! 

 

Succes ! 
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Workshop meettechnieken in de proeffabriek 
 

Bij een eerdere workshop heb je een overzicht gemaakt van verschillende meettechnieken. Nu gaan we 

eens in de proeffabriek kijken welke meettechnieken daar nu gebruikt worden. 

Je dient in de proeffabriek 5 verschillende meettechnieken terug te vinden, deze te benoemen en de 

werking uit te leggen. 

Verwerk je gegevens in een tabel. Hierin dient de meettechniek, de installatie, de functie, het 

tagnummer, de formule en het gedrag op basis van de formule verwerkt te zijn. 

Let op: Je dient van elk van de gekozen installaties een volledige P&ID te maken.  

Verwerk al je bevindingen in een verslag. 

 

Succes ! 
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Workshop overvulbeveiligingen 
 

In de procestechniek hebben we veel te maken 

met opslag. Dit gebeurt vaak in tanks. Deze 

tanks dienen vaak een overvulbeveiliging te 

hebben. Dit om zowel productverlies te 

voorkomen als ten behoeve van het milieu. 

Er zijn verschillende overvulbeveiligingen. Dit 

kan te maken hebben met het feit of het een 

bovengrondse of ondergrondse tank betreft en 

of de tank bijvoorbeeld boven het 

oppervlaktewater staat, of het grondwaterpeil 

aangepast is (of zelfs is afgeschermd).  Ook het 

soort medium dat wordt opgeslagen speelt een 

belangrijke rol. Is de stof agressief of 

bijvoorbeeld explosief. 

Voor deze workshop dien je een verslag te 

maken van de verschillende 

overvulbeveiligingen. Voor gassen minimaal 1, 

voor vloeistoffen minimaal 2 en voor vaste 

stoffen ook minimaal 2). Tevens dien je te 

snappen wanneer welke beveiliging gewenst is. 

Verwerk al je bevindingen in een verslag. 

Succes ! 
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pH-waarde meten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze workshop wordt in het laboratorium gehouden. Volg hierbij de instructies van de docent. 

 
 

Succes ! 

 

 

  

 

 



 

22 27 

 

 

 

  



 

23 27   

 

 

 

 

Workshop Formules in een dynamische exelsheet 
 

 

 

 

 

Uitleg deze workshop. 
 
Je krijgt in deze periode veel te maken met formules. Dit blijft eigenlijk de hele studie terugkomen. In 
deze workshop (die het hele project duurt) dien je van elke opgegeven formule een dynamische Excel 
sheet te maken. 

 
 
De formules 
 
Gedurende deze periode krijg je meerdere formules door. Hoofdzakelijk zal dit zijn van de docent die het 
vak procestechniek geeft. Van elk van deze formules dien je dus een dynamische Excel sheet te maken. 
 
Om een indruk te krijgen wat daarmee bedoeld wordt hebben we een voorbeeld gemaakt betreffende 
formule P = h x ρ x g. 
 

 
 
Kijk alvorens zelf te beginnen eerst eens hoe deze sheet is opgebouwd. 

  

 

 

 

http://www.mijninternetpagina.nl/Scalda/Projecten/12EnergieInBalans/Workshops/Dynamisch%20excelsheet.xlsx
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De Knoppenbalk 

De knoppenbalk dient als snelle navigatie tussen de verschillende formules. Hiervan hoef je niet perse te 

weten hoe dat werkt. Je zult zien dat dit automatisch voor je geregeld word als je een nieuwe formule 

aanmaakt. Natuurlijk staat het je vrij te bekijken hoe het werkt. Immers kan je als operator niet genoeg 

van Excel weten ! 

 

 

 

Titelbalk 

In de titelbalk staat de formule vermeld die je dynamisch gaat maken.  Dit dien je te doen in de cel O4. 

 

Je zult zien als je in de cel O4 op het 2e tabblad “Formule 2” een nieuwe formule aanmaakt, er 

automatisch een knop in de knoppenbalk verschijnt. Probeer het maar eens. 

  



 

25 27   

 

Het bewerkingsveld 

Het bewerkingsveld is het gebied waar je de formule dynamisch dient te maken. 

 

 

Hierbij dien je in elke formule gebruikt te maken van veldnamen. Tevens dien je de mogelijkheid in te 

bouwen dat elk van de genoemde symbolen de onbekende kan zijn. 

In het voorbeeld zie je dat er 4 waardes zijn ingevuld. Kijk maar eens wat er gebeurd als je een van die 

waardes verwijderd. 

Het is bedoeling dat ook jou dynamische sheets zo werken. Maar hoe doe je dat nu ? 

Je kunt in hiervoor afkijken hoe het in de 1e sheet met de formule P = h x ρ x g is gedaan. Omdat je het 

niet altijd in 1 keer kan snappen is er vaak ook een opmerking bij een veld geplaatst. Je kunt die velden 

herkennen door het rode driehoekje. Selecteer maar eens een veld met een rood driehoekje. Je zult zien 

dat er dan extra info zichtbaar wordt. 

Als je zelf een dynamische sheet gaat maken, let dan wel op de legenda (rechts naast het 
bewerkingsveld). Deze dien je altijd zo te gebruiken. 
 

Opmerking 
Als je het e.e.a. nu niet helemaal begrijpt, ga dan eerst eens naar een collega student alvorens het aan de 
docent te vragen. 
 
Het voorbeeldbestand kan je HIER openen. Vergeet het niet op te slaan op je eigen computer ! 
 

Succes ! 

  

http://www.mijninternetpagina.nl/Scalda/Projecten/12EnergieInBalans/Workshops/Dynamisch%20excelsheet.xlsx
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Proeffabriek Yara Niveau meters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yara boom 

In de proeffabriek zie je een Lang hoog vat met allerlei meters eraan. Dit noemt men ook wel een boom. 

In dit project noemen we dat de YARA boom.  

 

In deze workshop gaan we werken met deze boom. Je dient deze boom te onderzoeken en te bekijken 

wat voor soort niveaumeters erop zitten. Tevens dien je te kijken hoe deze werken (welk principe).  

Met sommige meters kan je meer meten dan alleen het niveau. Kan jij erachter komen met welke meter 

dit is en wat je dan nog meer kunt meten ? 

Maak een dynamische Excelsheet om het niveau te berekenen met de juiste formules. 

Verwerk al je bevindingen in een verslag. 

 

Succes !

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 


