Krijgt duurzaamheidsicoon Ruud Koornstra
concurrentie van een energieboer?
De jaarlijkse Praktijkdag Bio-energie van Agentschap NL vond dit jaar plaats in Flevoland. Op 14
februari gaven een aantal prominente sprekers hun visie op hoe Nederland slimmer en beter kan
omgaan met bio-energie. Ook waren er zes excursies naar succesvolle bio-energieprojecten in
Lelystad, Ens, Zeewolde en het Gelderse Putten. Zonder praktijkvoorbeelden immers
geen praktijkdag. Column op www.energieexpert.nl.

‘Rethinking’
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Flevoland was de eerste spreker in de plenaire sessie.
Appelman is trots op de windenergie in Flevoland en op Ruud Koornstra, duurzaamheidsicoon van
Flevoland en nummer 12 op de ranglijst van groene Nederlanders. Vervolgens kreeg Koornstra het
woord. Koornstra waarschuwde dat de wereld snel verandert en dat ondernemers bereid moeten zijn
om hun aanpak drastisch om te gooien. ‘Rethinking’ is het motto van Koornstra en ook zijn
boodschap op de Praktijkdag Bio-energie.

Van melkveehouder tot energieboer
Met de uitspraak ‘Nieuwe ontwikkelingen komen tot stand in een schuurtje’ trapte Koornstra een
open deur in. In Flevoland gaat het echter niet om een schuurtje, maar om een koeienstal. Voor mij
is melkveehouder Gert Jan van Beek uit Zeewolde bij uitstek de duurzame ondernemer in Flevoland
en een voorbeeld van ‘rethinking’. Als melk weinig oplevert, dan moet je niet meer koeien
aanschaffen, maar een nieuwe business beginnen. Van Beek werd energieboer. Hij begon met
aanschaf van een grote windturbine, maar tegenwoordig mede voorziet hij een hele woonwijk, met
meer dan duizend huizen, scholen en een kerk, van duurzame warmte.

Duurzame warmte voor Polderwijk in Zeewolde
Een van de zes excursies op de praktijkdag was naar het bedrijf van maatschap Van Beek en de
Polderwijk in Zeewolde. Hier heeft Van Beek een grote warmtekrachtinstallatie op biogas in
bedrijf. Via een speciale biogaspijpleiding van vijf kilometer transporteert hij het biogas van de
boerderij uit een mestvergister naar de woonwijk . De warmte verkoopt Van Beek aan Essent Local
Energy Solutions voor in het warmtenet in Polderwijk. De unieke samenwerking van een kleine
boerenmaatschap met een groot energiebedrijf was samen met opmerkelijk gunstige
praktijkresultaten goed voor een eerste prijs. Vorig jaar wonnen Van Beek en Essent in Parijs de
International District Energy Award.

Primeur met biogas-hub
Voor Van Beek was deze prijs geen reden om op zijn lauweren te gaan rusten. Hij kocht nog een
mestvergister van een andere boer in Zeewolde en startte gisteren met de aanleg van een vier
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kilometer lange biogaspijpleiding om de twee vergisters te koppelen. Zo kan de
warmtekrachtinstallatie in de Polderwijk in vermogen verdubbelen. Bovendien realiseert Van Beek
daarmee als eerste in Nederland een ware biogas-hub. Iets waar grote partijen in de energiesector
al jaren met groot enthousiasme en veel publicitair geweld over praten, maar nog niet verder komen
dan papieren tijgers.

‘Rethinking’ van de Praktijkdag Bio-energie
De provincie Flevoland en Agentschap NL mogen naar mijn mening wel wat meer aandacht besteden
aan pioniers als Van Beek. Voor Agentschap NL stel ik dan ook een ‘rethinking’ voor van de
Praktijkdag Bio-energie. Waarom alleen bekende personen en bobo’s laten spreken in de plenaire
sessie? Zou het niet verfrissend zijn om eens te horen hoe kleine ondernemers het ‘gewoon’ doen?
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