
Samen bouwen wij aan 
de wereld van morgen

Hoe erg is het eigenlijk, dat de aarde 
een graadje opwarmt? Dat gebeurde 
toch altijd al? Dat klopt. Alleen zijn wij 
er met zijn allen in geslaagd om dat 
“opwarmingsproces” met een factor 
100 te versnellen. De gevolgen daarvan 
zijn duidelijk merkbaar. 

Onze planeet wordt omringd door de 
aardatmosfeer, ook wel dampkring ge-
noemd. Dat is een laag van verschillende 
(broeikas)gassen waaronder lachgas, 
methaan en CO2. Deze vormen een 
deken rondom de aarde die een deel van 
de zonnewarmte vasthoudt. Het houdt 
de aarde op de juiste temperatuur zodat 
we hier kunnen leven. Zodra deze deken 
ook maar iets qua samenstelling veran-
dert, vooral door het toenemen van het 
CO2-percentage, warmt de aarde op. 

Dagelijks weer versus klimaat
Of het buiten 16 of 17 graden is maakt 
voor ons gevoel niet zoveel uit. Eén 
graad? Wat is dat nu helemaal? Niks 

De opwarming van de aarde
De totale oppervlakte van de poolkappen 
is de laatste 35 jaar al met bijna 10% afge-
nomen. Toename van de temperatuur zal 
ervoor zorgen dat de kappen nog sneller 
smelten. Daardoor verliezen we hun ver-
koelend effect op lucht en golfstromen. 
En dat leidt tot langdurige droogte, een 
toename van orkanen en een stijging van 
de zeespiegel. 

Wanneer de zeespiegel met 1 meter 
stijgt treedt er verzilting op van het zoete 
water. Daardoor zal het steeds moeilijker 
worden om drinkwater te produceren en 
kunnen bepaalde gewassen niet meer 
geteeld worden. Uiteindelijk worden 
gebieden daardoor steeds minder be-
woonbaar, met name in die streken waar 
men niet in staat is afdoende, technische 
maatregelen te treffen.

Klimaatvluchtelingen
De mensen die in die gebieden wonen 
trekken weg op zoek naar plaatsen waar 
het beter toeven is, de bevolkingsdicht-
heid neemt toe en zal tot steeds meer 
spanningen leiden. Niet voor niets noemt 
het Amerikaanse leger klimaatveran-
dering de grootste bedreiging voor de 
veiligheid van de Verenigde Staten in de 
21e eeuw. 

Is het nog te stoppen?
Zelfs als we per direct alles doen om de 
opwarming te stoppen duurt het nog 
een poosje voordat dat vruchten gaat 
afwerpen. De processen die we eerder 
in gang hebben gezet ijlen namelijk nog 
wel even na. Het is dus zaak om zo snel 
mogelijk maatregelen te nemen om het 
tij te keren.

Toename CO2
Die opwarming wordt met name veroor-
zaakt door de toename van CO2 in onze 
aardatmosfeer.

Samenstelling van de aardatmosfeer:
O2 Zuurstof: 20,95%
N2 Stikstof: 78,08%
H2O Waterdamp: 0% tot 7%
H2 Waterstof: 0,00005%
CO2 Koolstofdioxide: 0,038%
N2O Lachgas: 0,00005%
CH4 Methaan: 0,00022%

Zoals de tabel laat zien is het percenta-
ge CO2 heel laag in vergelijking met de 
andere gassen. Je kunt je dus voorstellen 
dat een minieme stijging daarvan grote 
gevolgen heeft.

Hoe die stijging tot stand komt? Verre-
weg het meest door het verbranden van 
fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie 
en gas), de intensieve veeteelt, landbouw 
en ontbossing. Dus door toedoen van 
onszelf, de mens. 

Ernstige gevolgen
De gevolgen van de wereldwijde tem-
peratuurstijging zijn ernstig. Droogtes, 
overstromingen, mislukte oogsten, dode 
oceanen, uitsterven van dieren en plan-
ten. Er ontstaan spanningen, oorlogen en 
conflicten.

• Bij 1 graad: 20% minder oogst van 
gewassen;

• Bij 4 graden: een groot deel van de 
aarde wordt onbewoonbaar doordat 
de buitentemperatuur oploopt tot 60 
graden of meer.

toch? Als we het over de dagelijkse tem-
peratuur hebben klopt dat helemaal; heb 
je het over de temperatuur van de aarde 
dan is het een heel ander verhaal. Dan is 
één graad juist heel veel. 
De afgelopen 100 tot 150 jaar, sinds de in-
dustriële revolutie, zijn wij erin geslaagd 

de aarde met méér dan 1% op te warmen. 
De deken, waar we het eerder al over 
hadden, is daardoor veel dikker gewor-
den en de aarde kan de warmte niet meer 
goed kwijt. Denk maar aan gevoel dat 
je zelf zou hebben wanneer je onder 8 
dekbedden ligt in plaats van één!
Volgens het IPCC-rapport van de  
Verenigde Naties moeten we de op-
warming van de aarde beperken tot 1,5 
graad. 

Als we niets doen bereiken we dat niveau 
al over 20 jaar. Vóór de industriële revo-
lutie deed de aarde zelf daar zo’n 10.000 
jaar over!  Met een versnelling van factor 
x100 gaat het dus heel hard!

U I T N O D I G I N G
VOOR ALLE INWONERS VAN VENRAY

Momenteel onderzoekt Tomorrow Energy de mogelijkheid tot het realiseren van 
een zonnepark aan de Spurkt in Venray (A73). Dit park (19 hectare) kan 5200 
huishoudens voorzien van duurzaam opgewekte stroom. 
Om u persoonlijk over onze plannen te informeren en uw vragen te beantwoorden 
nodigen wij u uit voor de 

INLOOPBIJEENKOMST Zonnepark Smakt 
Datum en tijd: 12 september tussen 16.00 en 20.00 uur 
Locatie: Hotel Asteria, Maasheseweg 80A 5804 AD Venray 

Iedereen uit Venray is van harte welkom, zowel particulieren als bedrijven. Wij 
informeren u graag over onze plannen voor dit zonnepark en de kans om daarin 
te participeren. Het is ook mogelijk om tegen een aantrekkelijk tarief lokale, 
groene stroom af te nemen of zonnepanelen aan te schaffen, zowel als particulier 
als bedrijf.

Wij kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen. 

Draagvlak en bewust-
wording creëren
De wijze waarop Nederland in haar energievoorziening voorziet zal de komende 
jaren drastisch moeten veranderen. Tomorrow Energy hoopt met de uitgave van 
deze krant een breed draagvlak en daarnaast ook bewustwording te creëren voor 
onze nationale energietransitie.  
Iedereen kan hieraan een positieve bijdrage leveren door dagelijks bewust de 
juiste keuzes te maken. Minder water gebruiken, minder afval creëren en vaker 
op de fiets stappen zijn voorbeelden van die juiste keuzes. De energietransitie 
van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie is geen vrije keuze 
meer maar hoognodig als we onze aarde leefbaar willen houden, niet alleen voor 
onszelf maar ook voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Samen bouwen wij aan de wereld van morgen
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Tomorrow Energy ontwikkelt, bouwt 
en beheert grootschalige zonne- 
energiecentrales (zonneparken).  
Hiermee helpt zij Nederland met de 
energietransitie, dat is de overstap 
naar onder andere zonne- en wind-
energie zodat we niet langer meer 
afhankelijk zullen zijn van kolen- en 
gascentrales.

Hakkan Yildirim, directeur, houdt zich al 
sinds 2010 bezig met duurzame energie. 
Hij wilde niet langer aan de zijlijn blijven 
toekijken maar actief deelnemen om de 
energietransitie in Nederland te versnel-
len.

Waarom vind je dat zo belangrijk?
Omdat Nederland uiteindelijk in haar 
eigen groene energiebehoefte moet 
kunnen voorzien. We zijn nu veel te af-
hankelijk van andere landen, met name 
als het gaat om olie. En het is niet alleen 
die afhankelijkheid die me zorgen baart, 
maar ook het geld dat we iedere maand 
daarvoor betalen. Nederland verbruikt 
iedere dag ongeveer 1 miljoen vaten olie. 
De prijs van zo’n vat schommelt, maar 
ligt gemiddeld rond de € 61,00. Dat bete-
kent dus dat we voor meer dan 22 miljard 
euro per jaar aan olie inkopen. 

Wat kun jij daartegen doen?
De missie van Tomorrow Energy is om 
bewustwording te creëren bij burgers, 
instellingen en beleidsmakers en de 
hoeveelheid fossiele brandstofbehoefte 
te verlagen. Wij moeten ons realiseren 
dat we echt in staat zijn een duurzame 
samenleving en economie op te bou-
wen op basis van onze eigen resources: 
zon, wind en water. Die resources raken 
nooit op en ze zijn gratis. Daar moeten 
we optimaal gebruik van maken. Daar-
door houden we uiteindelijk niet alleen 
geld in onze zak (het geld dat we nu aan 
de landen betalen waar we olie, gas en 
kolen kopen), maar we zorgen ook nog 
eens voor een goede toekomst voor onze 
kinderen en moeder natuur. 

Hakkan Yildirim, directeur tomorrow energy

“Niet toekijken maar actief  
deelnemen”

ook al is het bewolkt. En … zonlicht raakt 
nooit op, in tegenstelling tot fossiele 
brandstoffen zoals aardgas en olie. 
Een zonnepark biedt ook nog een heel 
ander voordeel. De bodem krijgt rust en 
kan herstellen. Er wordt geen gif meer 
gestrooid en dat is ook nog eens veel 
beter voor de gezondheid van de om-
wonenden. We kunnen er schapen op 
laten grazen, wilde bloemen planten, 
het diervriendelijk maken voor vogels en 
insecten. 

Bieden jullie zonneparken daarnaast 
nog extra voordelen?
Zeker. Wij kunnen een masterplan voor 
elke gemeente lanceren, hierbij betrek-
ken wij de inwoners bij het proces, bij 
de inrichting van het park. We houden 
speciale inloopavonden waar ze hun 
zegje kunnen doen en vragen kunnen 
stellen en waar mogelijk het ontwerp 
aanpassen. 
Inwoners kunnen lokaal geproduceerde 
stroom afnemen tegen een aantrekkelijk 
tarief via één van onze energiepartners. 
We bieden mogelijkheden om te inves-
teren in het zonnepark via het kopen van 
obligaties met een aantrekkelijke rente. 
Individuele huishoudens kunnen via een 
collectieve inkoopregeling bij één van 
onze partners goedkoper zonnepanelen 
aanschaffen. 

Voor de mensen die al panelen heb-
ben bieden wij straks een platform aan 
waar hun stroom wordt verhandeld. Ze 
verdienen dan geld aan de stroom die 
ze zelf niet nodig hebben. Zo kun je geld 
verdienen tijdens je vakantie!
Voor bedrijven is er de mogelijkheid om 

Wat doet Tomorrow Energy precies? 
Wij helpen particulieren en gemeen-
tes met het opstarten van duurzame 
zonneprojecten, het ontwikkelen van 
zonneparken. Daardoor leveren we een 
alternatieve vorm van energie die uitein-
delijk goedkoper is, ons onafhankelijk 
maakt van andere landen en goed is voor 
ons klimaat.

Wat zijn de voordelen van een  
zonnepark?
Allereerst wordt er natuurlijk voortdu-
rend duurzame energie opgewekt, 100% 
broeikasgassen-vrij. De zon is er elke dag, 

hun daken te verduurzamen met onze 
zonnepanelen. We doen een vrijblijvend 
onderzoek om te kijken of het dak ge-
schikt is en als dat het geval blijkt te zijn 
doen we hen een aantrekkelijke aanbie-
ding.

Wat zijn de meest gehoorde 
misverstanden rondom zonneparken?
Dat ze veel geluid produceren. Er staan 
inderdaad omvormers en een trafohuis 
op een park, maar wanneer je op 25 me-
ter afstand staat hoor je het al niet meer. 
Trouwens, diezelfde trafohuizen staan nu 
al gewoon in onze woonwijken. 
Ook zijn er mensen die zeggen dat het 
niet mooi is, zo’n park. Maar ja, zijn ener-
giemasten dan wèl mooi? Of tankstati-
ons? Ik dacht het niet, maar toch hebben 
we ze nodig. 

En dat geldt ook voor installaties die 
duurzame energie opwekken. Ze zullen 
steeds meer deel gaan uitmaken van 
de totale infrastructuur van ons land. 
Tomorrow Energy probeert samen met 
onze landschapsarchitecten de beste 
locaties te selecteren bij bestaande infra-
structuur zoveel mogelijk geïntegreerd in 
het landschap.

Staat zo’n zonnepark er voor altijd?
Nee, de maximale looptijd van onze 
vergunning bedraagt 25 tot 30 jaar. Zo 
lang mag het park bestaan. Wat we doen 
is het park zó bouwen dat we het ook 
weer makkelijk kunnen ontmantelen 
zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan 
de omgeving.

We werken met constructies die zo’n 
anderhalve meter de grond in gaan, die 
vormen de basis van de gehele installa-
tie. En die kunnen we er gewoon weer 
uithalen. Vervolgens wordt het perceel 
teruggeven aan de natuur. 

Colofon
Deze krant is gemaakt in opdracht van 
Tomorrow Energy BV uit Eindhoven. 
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De zon stuurt 2 soorten energie naar 
de aarde: warmte (thermisch) en 
licht (fotovoltaïsch). De hoeveelheid 
energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 
maal groter dan de energiebehoefte 
van alle 7.5 miljard aardbewoners 
samen. Het enige wat wij moeten doen 
is het opvangen en opslaan.

Zonne-energie is schoon, veilig en gratis. 
En … de zon is er iedere dag! Inmiddels 
hebben al meer dan 600.000 huishou-
dens in Nederland zonnepanelen geïn-
stalleerd. Deze mensen besparen elke 
dag op hun energierekening terwijl ze 
tegelijkertijd helpen de broeikasgas-uit-
stoot te verminderen. 

Huidige stand van zaken 
Ondanks het feit dat al zoveel huishou-
dens gebruik maken van zonnepane-
len is er nog steeds een hoop winst te 
behalen. In Nederland is een duidelijke 
en gestage groei te zien van het aandeel 
wat hernieuwbare energie heeft in het 
energieverbruik; van 6,6% (2017), via 
7,3% (2018), naar een te verwachten 8% 
bijdrage in 2019 (Bron: Energieopwek.
nl).  Als we verder duiken in deze cijfers 
wordt in totaal slechts 0,7% zon en 1,7% 
wind energie opgewekt in Nederland, de 
rest van duurzaam energie komt voor de 
rekening van bio vergisting installaties. 
Er is hoop nog winst te halen!

 Volgens het klimaatakkoord van Parijs 
moet Nederland eind 2020 14% van alle 
energie duurzaam opwekken. De cijfers 
spreken voor zich, we liggen goed op 
schema; de geschatte 18 miljard kilowat-
tuur is zo’n 14% à 15%. Daarvan is 18% 
groene stroom die middels zon wordt 

Zonne-energie is broodnodig

gegenereerd (in 2018 was dat nog 13%). 

Geld verdienen met zonne-energie
Zelfs in ons kikkerland kunnen we 
eindeloos gebruik maken van de zon 
als energiebron. Door het plaatsen van 
zonnepanelen die uv-licht omzetten in 
energie zijn we niet afhankelijk van een 
blauwe hemel want uv-straling komt ook 
vrij wanneer het bewolkt is. 
Een gemiddelde installatie van 12 zon-
nepanelen kost ongeveer € 4150,00; die 
leveren momenteel per jaar € 650,00 op. 
Dat betekent dat u in iets meer dan 6 jaar 
uw volledige investering terugverdient 
en vervolgens nog minimaal 20 jaar lang 
gratis stroom kunt opwekken. Een betere 
bestemming voor uw spaargeld is er 
bijna niet.  

Mocht uw dak niet geschikt zijn voor het 
plaatsen van zonnepanelen dan kunt u 
nog steeds meeprofiteren. Tomorrow 
Energy geeft u de mogelijkheid om mee 
te investeren in één van onze zonnepar-
ken; daarnaast kunnen wij u via onze 
energiepartners een gunstig stroomtarief 
aanbieden.

Christine Lagarde spreekt haar zorgen uit
Tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland gaf Christine Lagarde, 
voorzitster van het Internationaal Monetair Fonds, het volgende antwoord op de 
vraag of het nodig was om milieumaatregelen te nemen:

 “We should make no mistake. Without concerted actions, the next generation 
will be roasted, toasted, fried and grilled.” 

Vrij vertaald: We moeten ons heel goed realiseren dat de komende generatie 
geroosterd, getoast, gefrituurd en gegrilld wordt als we niet de juiste maatregelen 
nemen. 

Nederland heeft samen met 192 
andere landen op 12 december 2015 
de handtekening gezet onder het 
klimaatakkoord van Parijs om de 
opwarming van de aarde te beperken 
tot maximaal 2 graden, maar liefst 
nog tot 1,5 graad. Tegelijkertijd wil 
Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 
49% verminderd hebben.

Om dit te bereiken heeft onze regering 
vijf sectoren vastgesteld waarbinnen de 
noodzakelijke stappen genomen moeten 
worden om de doelstellingen te behalen. 
Daarvoor werken diverse instanties met 
elkaar samen; alle gemaakte afspraken 
zijn vastgelegd in ons eigen klimaat-
akkoord (kijk voor meer informatie op 
klimaatakkoord.nl). 

5 sectortafels
De vijf sectoren zijn elektriciteit, ge-
bouwde omgeving, mobiliteit, industrie 
en landbouw-landgebruik. Op deze 
vijf gebieden moet nu beleid worden 
ontwikkeld. Die rol is weggelegd voor 
de provincies, regio’s en gemeentes. Dat 
betekent dat er ook in uw gemeente het 
een en ander gaat veranderen.

Regionale energiestrategie (RES)
Er zijn in ons land 30 regio’s die zich 
bezighouden met energiestrategie. Op 
de website regionale-energiestrategie.nl 

Het klimaatakkoord en de gevolgen
kunt u de regio opzoeken waar u woont, 
lezen wat de doelstellingen zijn die zij 
willen gaan behalen en ook wat daar 
voor nodig is.
Nederland wil rond 2030 per jaar 35 
TeraWatt-uur aan duurzame energie 
opwekken. 35 TeraWatt is een getal dat 
waarschijnlijk niet zo tot de verbeelding 
spreekt, maar om een idee te geven treft 
u hieronder een afbeelding aan die laat 
zien wat er nodig is om slechts 1 Tera-
Watt-uur (per jaar) op te wekken. 

Wilt u weten wat er op de dag van 
vandaag aan duurzame energie wordt 
opgewekt? Kijk dan op de website ener-
gieopwek.nl 

Energietransitie
Dat betekent de overstap naar duurzaam 
opgewekte energie. Hoe meer energie 
er duurzaam wordt opgewekt, hoe beter 
het is. Er zal echter wel gezorgd moeten 
worden dat al die duurzaam opgewekte 

energie getransporteerd kan worden 
naar consumenten en bedrijven. Op dit 
moment voorziet de infrastructuur van 
de netbeheerders daar nog niet in; het 
gevolg daarvan is dat er bijvoorbeeld in 
de provincie Groningen al een transport 
schaarste is ontstaan.
Om dit soort problemen in de toekomst 
te voorkomen zullen we slimmer en 
efficiënter energie moeten opwekken, 
opslaan en transporteren. Tomorrow 
Energy onderhoudt intensieve contacten 

met netbeheerders, met alle Nederlandse 
kenniscentra (waaronder de TU-Eindho-
ven) over o.a. energieopslag en met de 
Gasunie over waterstofproductie, om de 
energietransitie te helpen faciliteren en 
passende oplossingen te kunnen beden-
ken.

Beleid gemeentes
Veel gemeentes zijn bezig met het formu-
leren van beleidskaders om de energie-
transitie in hun gemeente vorm te geven. 
Steeds vaker wordt daarbij de samen-
werking gezocht met lokale energiecoö-
peraties om draagvlak te creëren bij de 
inwoners. Tomorrow Energy draagt daar 
actief een steentje aan bij; deze krant is 
daar een praktisch voorbeeld van.
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Waterstof (H2) is een energiedrager, 
het is licht ontvlambaar. H2 kan als 
brandstof dienen voor auto’s, fabrieken 
en cv-ketels, een opslagmiddel zijn 
voor duurzame elektriciteit en een 
grondstof voor de chemische industrie. 

Daarom speelt waterstof een cruciale rol 

Waterstof is een goed alternatief
Dat bereiken we door het water met 
duurzaam opgewekte stroom te splitsen 
(elektrolyse) in zuurstof en waterstof. 
Dan komt er geen CO2 vrij en houden we 
ingedikte wind- en zonnestroom over. 

De voordelen van waterstof

• Het heeft zoveel vermogen dat het ook 
in de zware industrie toegepast kan 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het 
maken van staal of glas.

• Water is altijd beschikbaar. 

• Het kan gebruikt worden om goedko-
per duurzaam opgewekte energie op 
te slaan. Een tank van 1 kubieke meter 
vloeibare waterstof kan net zoveel ener-
gie  bevatten als een batterij ter grootte 
van drie zeecontainers. En die batterij-
en zijn ongeveer 100 keer zo duur. 

Hoe ver zijn we?
Het bedrijfsleven is al hard bezig. In  
Groningen werkt Gasunie aan een 
waterstoffabriek die op zonne-energie 
werkt. Maar voorop lopen op dit gebied 
doen we nog niet. Daarvoor moeten we 
in Japan zijn. 
De Olympische Spelen van 2020 in Tokyo 
zullen de eerste zijn die helemaal op 
waterstof draaien.

Dat wordt inmiddels al wel gedaan, zo’n 
800.000 ton per jaar zelfs, door aardgas te 
splitsen. Daarbij komt nog wel CO2 vrij. 
We noemen dit grijze waterstof. Als we 
er, tijdens dat splitsingsproces, in slagen 
die CO2 onder de grond te stoppen wordt 
de waterstof blauw genoemd. Waar we 
echter naar toe willen is de groene versie. 

bij het overstappen van fossiele brand-
stoffen (die in de grond zitten, zoals olie 
en gas) naar alternatieve energiebronnen 
(die zich boven de grond bevinden, zoals 
wind, zon en water).
 
Waterstof is geen bestaande energiebron 
op zich; het moet echt gemaakt worden. 

De klimaatopwarming moet gestopt 
worden, zoveel is inmiddels wel 
duidelijk. Op regeringsniveau worden 
allerlei scenario’s bedacht en plannen 
gesmeed. Ondertussen kunnen wij als 
burgers zelf al heel veel doen.

Veel mensen wachten maar zo’n beetje af 
wat er gaat gebeuren.  Ze mopperen zelfs 
“dat er niks meer mag!” Geen vlees, niet 
met het vliegtuig op vakantie en zo weten 
ze er nog wel een paar te noemen. Eigen-
lijk hoeft het zo’n vaart niet te lopen. Met 
name wanneer we allemaal een bijdrage 
zouden leveren. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu maar ook voor je gezond-
heid en je portemonnee! Lees de volgen-
de tips maar eens:

1. Heb je iets nodig? Informeer eens in je 
omgeving of iemand het toevallig heeft 
liggen en er niets mee doet. Misschien 
staat het op Marktplaats of ligt het in 
de tweedehandswinkel voor een zacht 
prijsje. En aan de andere kant: gooi 
niet zomaar iets weg. Check vóór je 
iets weggooit of je er iemand anders 
gelukkig mee kunt maken. Organiseer 

Wat kun jij zelf doen?

eens een ruilmarkt!

2. Deel apparaten die je niet vaak ge-
bruikt met de buren. Hoe vaak heb je 
nou eigenlijk die boormachine nodig, 
of die graskantmaaier? 

3. Scheid je afval zo goed als je kunt en 
maak er een punt van bij de gemeente 
als de regels onduidelijk zijn. 

4. Plant wat meer groen in je tuin zodat 
het regenwater ergens naar toe kan. 
Planten maken je tuin daarnaast lekker 
koel en je doet er bijen en vlinders een 
groot plezier mee. 

Stel je eens voor hoeveel we zouden 
kunnen bereiken wanneer we allemaal 
samen die kleine stapjes zouden nemen! 
Alle beetjes helpen, echt!

Soms maken inwoners zich zorgen over 
de komst van een zonnepark omdat 
ze niet precies weten wat het met zich 
meebrengt. Overleg en een goede 
voorlichting doen dan wonderen. 

Hakkan Yildirim, directeur van  
Tomorrow Energy uit Eindhoven vertelt 
er meer over. Zijn bedrijf ontwikkelt 
zonneparken.

Wat is er zo bijzonder aan jullie parken? 
Elk park dat wij ontwikkelen is uniek. 
Want elke situatie verdient een passen-
de oplossing qua landschapsinpassing, 
recreatie- en educatieve mogelijkhe-
den. Onze professionals verdiepen zich 
daarin. 
We werken samen met landschapsdes-
kundigen, biologen en kennisinstellingen 
zoals universiteiten.
Daarnaast betrekken we inwoners van de 
gemeente waar we een park willen gaan 
vestigen bij het proces met inloopavon-
den; we vragen hen om mee te denken 
over ons plannen. Over de beplanting 
bijvoorbeeld. 

Bewoners kunnen actief participeren 
door in ons park te investeren via obli-
gaties die een aantrekkelijk rendement 
opleveren. Uiteraard kunnen bewoners 
ook groene stroom afnemen tegen een 
competitieve prijs. Dat is een win-win 
situatie die we nastreven.

Hoe ziet een zonnepark eruit?
Staan er alleen maar zonnepanelen  
op zo’n park?
Het is belangrijk om een goede balans te 
vinden tussen een maximale energieop-
brengst enerzijds en de natuur en bio-
diversiteit anderzijds. Want de grond in 
Nederland is schaars en die moeten we 
zo effectief mogelijk benutten. Natuurlijk 
wil je niet heel Nederland vol leggen met 
zonnepanelen. We hebben slechts 1 pro-
cent van Nederland  grond nodig hebben 
om volledig over te gaan naar duurzaam 
energie.

Vergeet niet, het aanzien van ons 
landschap is door de jaren heen altijd 
beïnvloed door onze energiebehoefte. 
Het begon met turfwinning, toen kolen, 
daarna gas en nu dus installaties voor 
het genereren van duurzame energie. We 
mogen daar van alles van vinden, maar 
dienen ons tegelijkertijd te realiseren 
dat we geen keuze meer hebben. Die 
installaties moeten er komen. Want de 
“vertrouwde” brandstoffen raken op den 
duur gewoon op, hoe we het ook wenden 
of keren. Wat belangrijk is, is dat alle be-
trokken partijen elkaar weten te vinden 
om in dialoog te gaan en te blijven. 

Op die manier komen we tot een goede 
balans tussen wat nodig en wat mooi is. 
Tomorrow Energy probeert in ieder geval 
om haar parken zo aantrekkelijk mogelijk 
aan te kleden.

Eten en drinken, daar genieten we flink 
van met z’n allen. En zo hoort het ook. 
De manier waarop we eten heeft niet 
alleen invloed op ons gewicht maar 
ook op ons klimaat. Door duurzamer 
te gaan eten verlagen we die invloed 
fors, tot wel 50%! En het is ook nog eens 
goed voor onze gezondheid.  

Veel mensen beginnen te kreunen bij de 
gedachte aan duurzaam eten of worden 
er zelfs een beetje boos om. Mogen we 
nu OOK al geen vlees meer?? Zo heftig is 
het gelukkig allemaal niet. 

Het gaat er niet om dat je je hele eet-
patroon van de ene op de andere dag 
“moet” veranderen. Met een paar relatief 
kleine ingrepen bereik je al een groots 
effect. 

Hoe? Lees maar verder.

Tips om makkelijk duurzaam te eten

laten staan? We eten sowieso al zo’n 
45% méér vlees dan ons lichaam nodig 
heeft. Wanneer je 1 ons vlees minder eet 
bespaar je ongeveer 800 liter water, daar 
kun je 2 weken lang van douchen. De 
CO2-uitstoot die het produceren van 1 
ons vlees met zich meebrengt staat gelijk 
aan 111 kilometer autorijden. Dus: maak 
eens een grote pan heerlijke, stevige soep 
met allerlei groente en volkorenpasta in 
plaats van die bal gehakt uit te serveren.

Tip 3: 

Zuinig met zuivel
Yoghurt, kaas, melk, hebben we het nu 
wel of niet nodig? De meningen zijn 
verdeeld. Maar het is een feit dat we in 
ieder geval meer zuivel gebruiken dan 
noodzakelijk is en dan gaat het met name 
om kaas. Een blokje kaas eet makkelijk 
weg en daarom blijft het vaak niet bij dat 
ene blokje. 
De aanbevolen hoeveel kaas per dag is 
40 gram, dat past op twee boterhammen. 
Het produceren van kaas, maar ook 
andere zuivelproducten, eist bijna net 
zoveel van ons milieu als het produceren 
van rood vlees. 

Tip 4: 

Groente en fruit van het seizoen
Groente en fruit hebben een lage im-
pact op het milieu. Wat groeit er in welk 
seizoen? Wanneer je daar rekening mee 
houdt zit je helemaal snor. 

Alles wat van buiten Europa komt met 
een vliegtuig kun je beter links laten lig-
gen. Inspiratie vind je op de groenten- en 
fruitkalender, te vinden op: 
groentefruit.milieucentraal.nl.

Tip 1: 

Gooi minder eten weg
Dat is niet alleen goed voor het klimaat, 
maar ook nog eens voor de portemon-
nee. Bedenk van tevoren wat je op tafel 
wilt zetten en koop vooral niet te veel 
in. Beter is het om een boodschappen-
lijstje te maken en je daaraan te houden. 
Bewaar het eten op de juiste plek waar 
het het minst aan bederf onderhevig is. 
En bedenk dat een uiterste houdbaar-
heidsdatum niet persé heilig is. Je kunt 
zelf heel goed inschatten of je het nog 
kunt gebruiken, toch? Kwestie van goed 
ruiken en desnoods even proeven. 

Tip 2: 

Eet minder vlees
De stap naar helemáál geen vlees eten is 
erg groot, maar wat zou het effect zijn als 
we één keer per week het vlees zouden 

Tip 5: 

Plantaardige producten
Een volkorenpasta of zilvervliesrijst is 
veel beter voor je dan de witte pasta’s en 
rijst. En er zit ook nog eens meer smaak 
aan! Noten, aardappelen, groenten, 
plantaardige producten, ze vallen alle-
maal in de categorie duurzaam voedsel.

Weten hoe duurzaam jij op dit moment 
al eet? Ga naar www.voedingscentrum.nl 
en zoek op het woord voedselafdruk.
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Jaarlijks komt er in ons land bijna 1 
meter regenwater naar beneden. Het 
overgrote deel daarvan loopt weg via 
het riool. Dat is best zonde! Want dat 
regenwater zou je, ook al is het niet 
zonder meer te drinken, heel goed 
kunnen hergebruiken. En door de op-
vang ervan help je meteen mee water-
overlast terug te dringen.
 
De afgelopen jaren krijgen we daar 
steeds vaker mee te maken; straten staan 

Regenwater, gratis en voor niets!
Het is handig om een regenton met dek-
sel te nemen, dan blijft het water schoner 
èn je hebt minder last van muggen. Wil je 
geen bladeren of takjes in het water? Een 
pantykous aan het eind van de regenpijp 
doet wonderen! Op zich is een regenton 
best gauw vol; er zijn echter allerlei ma-
nieren om het water vanuit de regenton 
af te voeren zodat hij niet overloopt. Kijk 
maar eens op  
NLgaat.nu

Wat ook werkt? Oude teilen of een 
badkuip! Maak kleine vijvertjes in je tuin 
door er leuke waterplanten in te zetten.

Groen op je dak
Inmiddels worden in steden op grote 
gebouwen hele daktuinen aangelegd, 
tot moestuinen aan toe! Ze absorberen 
regenwater, isoleren geluid en dra-
gen bij aan een schonere lucht. Heb je 
een schuur met een plat dak? Plant er 
bijvoorbeeld sedum op! Deze groene vet-
plantjes zijn onderhoudsarm dus je hoeft 
niet steeds de ladder op om ze water te 
geven. 
Een sedum-doehetzelfpakket kun je in 
bijna alle tuincentra en doehetzelfwin-
kels kopen. Reken op zo’n 
€ 40,00 euro per m2. Wel checken of je 
dak stevig genoeg is, al is dat bij een se-
dumbeplanting al gauw het geval. 

Twee vliegen in één klap? 
Beplant je dak met planten 
die bijen of vlinders 
aantrekken!

ken als drinkwater dan zijn er systemen 
met filters; die zijn niet echt goedkoop 
helaas. Maar er zijn veel meer manieren 
om het regenwater te hergebruiken. 
Daarvoor kun je beginnen met het op te 
vangen in de oude, vertrouwde regenton! 
Je hoeft hem alleen maar onder de re-
genpijp te zetten. Het water kun je mooi 
gebruiken om je auto te wassen en om je 
planten in de tuin water te geven. Je kunt 
zo ongeveer 1000 liter water besparen 
per jaar!

blank en kelders lopen onder. Door de 
klimaatverandering zijn de regenbui-
en feller dan vroeger en ons riool heeft 
moeite met de verwerking van al het 
water. Wanneer we meer groen planten 
om het water te absorberen en op te van-
gen (om het te hergebruiken) kunnen we 
echt een verschil maken.

Regenwater opvangen
Er zijn allerlei manieren om regenwater 
op te vangen. Wil je het kunnen gebrui-

Bijen, wespen, hommels, voor veel 
mensen is het één pot nat: vervelende 
beestjes die je met de vliegenmepper te 
lijf moet gaan voordat ze je steken. Weg 
ermee! Inmiddels zijn we daar hard 
mee bezig.  We roeien ze uit door het 
gebruik van pesticiden. En dat is geen 
goede zaak. 
 
Bijna de helft van de bijensoorten wordt 
bedreigd met uitsterving, met name in 
Nederland en Belgie. Er zijn steeds min-
der wilde bloemen en op veel planten 

Bijen zijn geen bijzaak
samenwerken met lokale tuincentra 
om mensen die die overstap maken een 
gratis plant aan te bieden die bijen en 
vlinders aantrekt.” 
 Maar ook de zonneparken zelf worden 
voorzien van veel groen en insectenho-
tels; dat oogt niet alleen vriendelijk, het 
park wordt zo tevens een toevluchtsoord 
voor allerlei insecten en vogels. “We 
zijn nu aan het bekijken of we op onze 
parken iets voor lokale scholen kunnen 
organiseren. Dat zou bijvoorbeeld een 
rondwandeling kunnen zijn waarbij de 
kinderen een app gebruiken die ontwik-
keld is door de Universiteit van Wagenin-
gen. Daarmee kunnen zij direct informa-
tie opvragen over de aanwezige flora en 
fauna.”

Het is belangrijk dat kinderen snappen 
dat insecten een belangrijke rol vervul-
len. Daarom zijn er allerlei educatiepro-
gramma’s opgezet voor scholen. Eén van 
de stichtingen die zich daarmee bezig-
houdt is Globe Nederland; zij maakt deel 
uit van een internationaal scholen-net-
werk dat onderzoek doet op het gebied 
van natuur en milieu. Daarbij wordt 
samengewerkt met wetenschappers, 
bijvoorbeeld van de Universiteit van 
Wageningen en RIVM. 

“Bewustwording is heel belangrijk” 
verklaart Hakkan Yildirim. Tomorrow 
Energy ondersteunt daarom ook een 
aantal initiatieven van Globe Nederland.

miljoen handtekeningen aangeboden 
aan de Europese Commissie met het 
verzoek het gebruik van pesticiden tegen 
het licht te houden. Maar een groot deel 
van de lidstaten ligt dwars. Het is name-
lijk niet in het belang van de fabrikanten 
die die pesticiden produceren.

De bij zit aan het begin van de voedsel-
keten. Als er minder bestuiving is, zijn er 
ook minder noten, zaden en bessen die 
andere dieren eten. Uiteindelijk krijgen 
wij daar als mensen last van.
Gelukkig kunnen we zelf stappen nemen 
om het tij te keren. En bedenk: alle kleine 
beetjes helpen.

Een simpel begin? Kijk eens naar je tuin. 
Zorg dat er genoeg planten en bloemen 
staan waar bijen zich tegoed aan kunnen 
doen. Gebruik geen agressieve schoon-
maakmiddelen of gif. Als er echt iets 
bestreden moet worden in je tuin kun je 
ook natuurlijke middelen gebruiken. Kijk 
voor goede tips maar eens op milieucen-
traal.nl of allesduurzaam.nl

Tomorrow Energy, ontwikkelaar van 
zonneparken uit Eindhoven, draagt 
de bij ook een warm hart toe. Hakkan 
Yildirim, directeur, vertelt: “Wanneer wij 
een zonnepark plaatsen in een gemeente 
kunnen de inwoners overstappen naar 
GreenChoice, een gegarandeerd groene 
energieleverancier. We zijn in dat kader 
ook aan het uitzoeken of we kunnen 

zitten restanten van pesticiden die kwis-
tig toegepast worden. Op zich overlijden 
ze daar niet direct aan, maar het kan 
geheugenverlies veroorzaken waardoor 
ze hun voedsel niet meer terug kunnen 
vinden. En dan gaan ze dood.

Minder bestuiving
Minder bijen betekent minder bestui-
ving waardoor fruitbomen, aardbeien 
en bloemen in de problemen komen. 
Dat dat geen goede ontwikkeling is staat 
buiten kijf. Daarom werden onlangs 1 

In Nederland is water best goedkoop. 
En heel goed beschikbaar; je hoeft de 
kraan maar open te draaien en daar is 
het al! Geen gedoe. Je kunt het gewoon 
drinken en het heeft een goede kleur.

Misschien denkt u nu wel: ja hè hè, na-
tuurlijk! En daar zit ‘m nou net de kneep. 
Het is niet zo natuurlijk want er moet 
heel wat gebeuren voordat het zo fris bij 
u uit de kraan komt stromen. 

Chemicaliën
Het begint al met alle chemicaliën die 
nodig zijn om het water te reinigen; die 
vormen een grote belasting voor het 
milieu, zeker omdat er heel veel water 
moet worden gereinigd. Per persoon 
zorgen we voor zo’n 120 liter afvalwater 
per dag, en daar komt dan nog het water 
bij vanuit onze industrieën.  

Uitdroging
Het oppompen van het grondwater zorgt 
voor verdroging in de waterwingebieden. 
Zo’n hete zomer als die van 2018 draagt 
daar flink aan bij. Dat heeft effect op de 
levering van fris water. Het feit dat er 
door experts van waterschappen steeds 
gezegd werd “dat de hitte en droogte 
nog steeds onze drinkwatervoorziening 
vooralsnog niet echt in gevaar zouden 
brengen” lijkt geruststellend. Maar tege-
lijkertijd is dat zo’n zin die een alarmbel-
letje zou moeten laten afgaan. 

Wist u dat?
We gebruiken per persoon dus ongeveer 
120 liter water per dag. Het meeste gaat 
naar wassen, schoonmaken en het toilet 

Weetjes over water

huishouden (2.2 personen) kan 2 jaar 
lang koken op het gas dat jaarlijks be-
spaard wordt door maximaal 5 minuten 
te douchen.

Lees in deze krant ook 
over het hergebruiken van 
regenwater!

bruikt al gauw zo’n 20 tot 25 liter per uur! 
Dat is pure verspilling en natuurlijk loopt 
daardoor ook je waterrekening op.  

We douchen gemiddeld 8 minuten. Wat 
als we nou eens 5 minuten zouden dou-
chen? Dat zou een gigantische besparing 
opleveren! 120 miljoen m3 water, 450 
miljoen m3 aardgas, bijna 490 miljoen 
euro! Dichter bij huis: Een gemiddeld 

doortrekken. Een paar tips: Draai alleen 
volle wasmachines en laat de kraan niet 
lopen terwijl je je tanden aan het poet-
sen bent. Dat is makkelijk te doen en het 
scheelt al meteen een flinke slok op een 
borrel!

Een lekkende kraan, zo’n 6 druppeltjes 
per minuut, verspilt 10 liter per dag. Een 
lekkende stortbak is nòg erger: die ver-

Bij recyclen denk je waarschijnlijk het 
eerst aan het hergebruiken van afval. 
Daar is inderdaad een hoop winst 
te behalen. Zeker wanneer we ons 
afval zo zorgvuldig mogelijk scheiden 
voordat we het aanbieden. Dan hoeft er 
namelijk minder te worden verbrand 
en kunnen we het echt hergebruiken.
 
Recyclen zorgt ervoor dat we minder 
NIEUWE grondstoffen moeten pro-
duceren; dat bespaart dus energie. Zo 
maar een paar voorbeelden: we hoeven 

Hoe word je een recycle-master?
En dat niet alleen; hoe meer er verbrand 
moet worden, hoe duurder de afvalver-
werking wordt en uiteindelijk krijg jij als 
burger daarvan de rekening gepresen-
teerd: een hogere afvalstoffenheffing. Het 
is dus ook goed voor je eigen portemon-
nee om goed te scheiden! 

Op afvalscheidingswijzer.nl kun je heel 
makkelijk opzoeken hoe het werkt!

in welke container? Als het niet duidelijk 
is krijgen we de neiging om alles maar 
in één grote bak te gooien. Op zich wel 
te snappen, maar gooi het dan in ieder 
geval in de restafvalcontainer. Waarom? 
Een voorbeeld: wanneer je één silico-
nenkitspuit in de PMD-container gooit 
wordt de hele stroom tijdens de afval-
verwerking afgekeurd. Alles wordt dan 
verbrand in plaats van hergebruikt. En 
dat is natuurlijk eeuwig zonde. 

minder bomen te kappen (voor papier) 
en we hebben minder landbouwgrond 
nodig (voor katoen). Van 26 plastic fles-
sen kun je een heel skipak maken! 

Sorteren dus!
Glas en oud papier sorteren, dat doen 
we over het algemeen zonder morren. 
Batterijen inleveren ook. Waarschijnlijk 
omdat dat allemaal simpel te doen is. 
Zodra we plastic, metaal en drankkarton-
nen (PMD) moeten sorteren wordt het 
een ander verhaal. Wat moet nou precies 
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ZO ONDERSCHEIDT TOMORROW ENERGY 
ZICH VAN ANDERE ZONNEPARKONTWIKKELAARS

BURGERPARTICIPATIE IN HET 
GEHELE PROCES

MASTERPLAN VOOR ALLE 
DAKEN

FINANCIËLE PARTICIPATIE 
4,8% RENTE

GOEDKOOP LOKAAL 
GEPRODUCEERDE STROOM 

Burgerparticipatie in het gehele proces

Wij vinden het belangrijk om mensen bij onze projecten te betrekken. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze  
inloopbijeenkomst op 12 september tussen 16.00 en 20.00 uur.  

Locatie: 
Hotel Asteria Maasheseweg 80A 5804 AD Venray. 

Ons projectteam zit klaar om met u van gedachten te wisselen.  
U bent van harte welkom!

Investeren in onze  
zonneparken, financiële  
participatie 4,8% rente

Om onze ambitieuze groeidoelstellingen 
te financieren bieden wij particuliere 

investeerders de mogelijkheid te 
participeren door middel van obligaties.  

Dat levert niet alleen een interessant  
rendement op; u draagt tevens bij aan 
de productie van 100% CO2-neutrale, 

groene energie waar huidige en 
toekomstige generaties van zullen 

profiteren. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.tomorrowenergy.nl/voor-wie/
voor-investeerders/

www.tomorrowenergy.nl

1

2 3 4

Goedkoop lokaal 
geproduceerde stroom 

afnemen?

Wij bieden inwoners van de 
gemeente waar onze zonneparken 
gevestigd zijn de mogelijkheid om 

goedkoop lokaal geproduceerde stroom 
vanuit onze zonneparken af te nemen. 

Heeft u daar interesse in? 

Laat dan uw gegevens achter via: 

www.tomorrowenergy.nl/contact/

Tomorrow Energy’s 
masterplan 

voor alle daken

Ons plan voorziet in oplossingen voor 
zowel particuliere als commerciële 

daken. Voor particuliere daken werken 
wij samen met Zonnepanelen.net. Door 
collectieve inkoop kunt u tegen lagere 
prijzen zonnepanelen aanschaffen dan 

gangbaar. Voor commerciële daken 
nemen wij persoonlijk contact met u op 
om te bekijken of uw dak geschikt is om 
van zonnepanelen te worden voorzien. 

Als dat zo is doen wij u een  
aantrekkelijk aanbod. Meer weten?  
Laat dan uw gegevens achter via:

www.tomorrowenergy.nl/contact/

Tel: 040 782 0171


