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Van de redactietafel 

Hebt u ook met spanning zitten wachten op uw pensioen op 1 april? En ver-

draaid, het was geen 1-aprilgrap, maar het is echt meer geworden. Ook het 

pensioenfonds PME gaat deze maand de pensioenen verhogen. Niet dat het 

ons veel verder helpt, want de prijzen, die van energie voorop, gieren om-

hoog. Maar het geeft toch een iets ander gevoel dan jaar na jaar achter het 

net te vissen. Maar het pensioenstelsel is nog lang niet op orde. In dit num-

mer vindt u meer over de standpunten van de belangenverenigingen van ge-

pensioneerden. 

De corona- en klimaatcrisis zijn inmiddels vervangen door de stikstofcrisis, 

waarvoor we óók geen oplossing weten. Ik word er moedeloos van, maar 

heb toch een  paar positieve berichten gevonden. En nu maar hopen dat het 

niet weer een plastic-etende bacterie blijkt te zijn. Positief blijven denken 

hoor! 

We zijn inmiddels de zomer ingegaan, de tijd waarin we er op uit gaan. Laat 

ons weten waar u van genoten hebt. Daar doet u anderen (waaronder de re-

dactie) sowieso een plezier mee, maar brengt hen misschien op een idee om 

zelf ook eens te gaan kijken. Ik ga vooral genieten van het feit dat ik niet 

naar Schiphol hoef. 

Veel leesplezier, en in ieder geval een fijne vakantieperiode. 

 

Herman Goossens 

 
P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 29 augustus 2022 

  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel 

We zijn nog niet de crisis van Corona doorgekomen, (al dan niet met be-

smetting maar hopelijk zonder al te ernstige ziekteverschijnselen) of we wor-

den geconfronteerd met de oorlog in de Oekraïne. Gelukkig dat het overgrote 

deel van de wereld de rare acties van Poetin veroordeelt en redelijk goed 

samenwerkt tegen deze oorlog. Tot nu toe merken we er in Nederland alleen 

iets van door de vele vluchtelingen die we liefdevol opnemen. Hopelijk kun-

nen ze op afzienbare termijn weer terug naar hun vaderland en hun leven 

weer op de rails weten te krijgen. 

Bij onze vereniging gaat alles weer op de oude voet verder. Er is zelfs een 

Algemene ledenvergadering gepland in oktober dit jaar en ook wordt alweer 

gedacht over de kerstviering. In de volgende Informatie Bulletins zullen we 

daarover meer berichten zodat u de data in uw agenda kunt reserveren. 

We hebben in een klap veel donateurs (+/- 40) erbij gekregen doordat een 

klaverjasclub elders geen plek meer had en ze precies in onze sociëteit pas-

sen. Ze zijn allemaal donateur geworden en inmiddels met veel plezier in 

onze sociëteit op de donderdagavond begonnen. Ik hoorde al dat ze het der-

mate goed vinden dat ze nooit meer weg willen. Goed voor hen, goed voor 

de soos en goed voor onze vereniging. 

Onze hoofredacteur van het Informatie Bulletin (Herman Goossens) ver-

zoekt u allen met klem om ook eens iets bij te dragen aan het IB. U zult 

ongetwijfeld wel hobby’s hebben of hebben gehad waarover veel te vertellen 

valt. Deel uw ervaringen met ons in het IB. Uiteindelijk kunnen we Herman 

niet telkens het IB laten vullen. Dat kost hem nogal eens wat hoofdbrekens. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Wim Gooiker 

Voorzitter 
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Wet Toekomstig Pensioen 

Op dit moment lopen uitgebreide discussies over de wet die de toekomst van 

onze pensioenen moet regelen. Het kabinet wil deze wet graag zo snel mo-

gelijk door het parlement loodsen, maar er is tegengas van veel betrokken 

partijen. De samenwerkende seniorenorganisaties, waarvan de VGG via de 

Koepel Gepensioneerden ook deel uitmaakt, hebben hun standpunten ver-

woord in een ‘positionpaper’ dat we hieronder overnemen. 

Zonder verbetering Wet Toekomst Pensioenen geen draagvlak  

Pensioen is bij uitstek een kwestie van vertrouwen, Dat vertrouwen staat al 

jaren onder druk, niet in de laatste plaats door het voor grote groepen gepen-

sioneerden (én werkenden) gedurende langere tijd achterwege blijven van 

indexatie. In plaats van met aanpassing van hun pensioen aan de almaar stij-

gende prijzen, werden zij geconfronteerd met bevriezing en soms zelfs ver-

laging ervan. De spelregels van het huidige pensioenstelsel hebben ertoe ge-

leid dat de koopkracht van de meeste aanvullende pensioenen de afgelopen 

dertien jaar, ondanks vrijwel constant hoge rendementen en mede daardoor 

fors gegroeide pensioenvermogens, met maar liefst 20 à 25% is afgenomen. 

Juist nu echter, in een tijd van afnemende rendementen en in een periode van 

grote economische onzekerheid, lijkt indexatie dichterbij te komen. Als dat 

íets aantoont, dan is dat vooral de niet meer uit te leggen rol die de door 

pensioenfondsen in het huidige stelsel te hanteren rekenrente speelt. Het is 

dan ook logisch daarvan afscheid te nemen.  

Maar het onlangs ingediende wetsvoorstel gaat de noodzakelijke verbeterin-

gen niet realiseren. Omdat het haar eigen beloftes niet waarmaakt én tekort-

schiet op de door de Seniorencoalitie geformuleerde speerpunten: indexatie, 

perspectief op inhaalindexatie (beide van belang voor een koopkrachtig pen-

sioen), evenwicht bij invaren en voldoende zeggenschap. Daardoor ont-

breekt draagvlak. Voor dat draagvlak zijn substantiële veranderingen nodig. 

Die worden in dit positionpaper genoemd.  

Zorgvuldigheid boven snelheid  

Met het wetsvoorstel is een bedrag van ongeveer 1800 miljard euro gemoeid. 

En daarbij zijn de belangen van onder meer ruim drie miljoen gepensioneer-

den in het geding. Mensen die na een leven lang hard werken willen genieten 

van een welverdiende oude dag, die gezien hun leeftijd meestal geen moge-

lijkheden meer hebben hun inkomen te verhogen door bijvoorbeeld te gaan 
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werken en die de gevolgen van een slecht pensioen dus direct in hun porte-

monnee voelen. Voor hen hangt dan ook erg veel af van de keuze voor een 

nieuw pensioenstelsel.  

Die keuze wordt beargumenteerd door te verwijzen naar het gebrek aan 

draagvlak voor het huidige stelsel en de al gememoreerde rol die de reken-

rente daarin speelt. Daarbij wordt gesuggereerd dat er maar twee mogelijk-

heden zijn: overstappen naar het voorgestelde stelsel of veroordeeld blijven 

tot het huidige stelsel mét de nu te hanteren rekenrente. Dat is te zwart-wit; 

er zijn immers meer mogelijkheden. Het is een omissie dat alternatieven (zo-

als bijvoorbeeld een reëel stelsel, een kasstroomstelsel of enkele eerder door 

de Sociaal Economische Raad genoemde opties) niet in ogenschouw zijn 

genomen. Daardoor is objectivering van de nu gemaakte keuze achterwege 

gebleven.  

De Seniorencoalitie drukt de Tweede Kamer op het hart om bij deze majeure 

operatie zorgvuldigheid voor snelheid te laten gaan. Bij een recent door het 

vakblad PensioenPro georganiseerd Webinar onderschreef twee derde van 

de meer dan 500 (deskundige) deelnemers de stelling ‘De wet is te complex, 

laat belangrijke problemen liggen en houdt geen rekening met extreme eco-

nomische situaties’, een standpunt dat in het onlangs door de Tweede Kamer 

georganiseerde rondetafelgesprek met deskundigen uit pensioensector en 

wetenschap door meerderen van hen in wisselende bewoordingen werd her-

haald. 

Het onvoldoende doordacht invoeren van het wetsvoorstel in z’n huidige 

vorm kan leiden tot ongelukken en een stroom aan juridische procedures. 

Het is aan het parlement dat te voorkomen en haar rol (en verantwoordelijk-

heid) als medewetgever én volksvertegenwoordiging serieus op te pakken. 

In dezen is een verwijzing naar het vorig jaar verschenen eindrapport van de 

Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (de ‘commissie Bosman’) op 

zijn plaats. Na de diverse affaires waarvan de laatste jaren bij de uitvoering 

van complexe wetgeving sprake is geweest, dient een nieuwe affaire met alle 

ellende voor mensen van dien voorkómen te worden. Die zou immers niet 

alleen het vertrouwen in het pensioen, maar ook in de politiek aanzienlijk 

(verder) beschadigen.  
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Beloftes kabinet en speerpunten Seniorencoalitie getoetst  

1. Eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen 

In de transitieperiode blijft de rentetermijnstructuur van kracht. Daarmee 

blijven de pensioenen afhankelijk van de volatiele en dus per definitie insta-

biele marktrente. Die situatie, waarvan kabinet en sociale partners zélf zeg-

gen dat het de voornaamste reden is om van het huidige stelsel af te willen, 

nog een aantal jaren willens en wetens laten voortbestaan is uitermate slecht 

voor vertrouwen en draagvlak. De gemiddelde gepensioneerde is momenteel 

ongeveer 77 jaar en heeft zijn of haar pensioen nog nooit verhoogd zien wor-

den. Hem of haar nóg eens zo’n vijf jaar laten wachten op een ‘eerlijker 

systeem’ is niet uit te leggen. Tijdens het eerder gememoreerde rondetafel-

gesprek met deskundigen uit pensioenpraktijk en wetenschap bleek dat er bij 

hen ook de nodige twijfels leven over de koopkracht van de pensioenen in 

het nieuwe stelsel. Die twijfels deelt de Seniorencoalitie, te meer daar in het 

wetsvoorstel het woord koopkracht (toch dé belofte van het nieuwe stelsel) 

niet één keer wordt genoemd. Dat voedt de gedachte dat ook in het nieuwe 

stelsel een nominaal pensioen uitgangspunt is. 

2. Een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel 

Het hanteren van persoonlijke pensioenpotjes zal de transparantie op zich 

doen toenemen. Maar enorme schommelingen van het opgebouwde ver-

mogen die zich vervolgens vertalen in de uitkering, het gestaag afnemen van 

dat vermogen na pensionering, de enorme complexiteit waarvan inmiddels 

volgens vriend en vijand sprake is en de volgens sommigen onmogelijke op-

gave een en ander op begrijpelijke wijze uit te leggen, zullen het vertrouwen 

niet doen toenemen. Integendeel.  

3. Betere aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving en op de ar-

beidsmarkt 

Volgens hun vertegenwoordigers zélf zijn de beloofde verbeteringen voor 

flexwerkers en zzp-ers onvoldoende waargemaakt, overstappen blijft ook in 

het nieuwe stelsel ingewikkeld en de met veel bombarie aangekondigde 

‘zware beroepenregeling’ tenslotte wordt nauwelijks gebruikt.  

4. Evenwicht bij invaren 

Bij de vaststelling van een evenwichtige transitie moet rekening worden ge-

houden met onevenwichtigheden uit het verleden. Werden in de vorige Me-

morie van Toelichting in dat kader bijvoorbeeld de gehanteerde premiedek-

kingsgraad, achterstandsindexatie en het verschuiven van vermogens door 
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de stapsgewijze verlaging van de ultimate forward rate (UFR) nog met name 

genoemd, in de huidige ontbreken ze. In plaats daarvan wordt nu slechts de 

noodzaak, de gevolgen van het afschaffen van de doorsneepremie te com-

penseren, meermaals benadrukt. Het weglaten van een aantal belangrijke 

elementen ten gunste van het extra benadrukken van juist dit element doet 

het vertrouwen in evenwicht bij invaren geen goed.  

5. Voldoende zeggenschap 

Vervallen van het individueel bezwaarrecht is alleen acceptabel als rechten 

op een andere wijze worden geborgd. Dat is onvoldoende het geval. Het 

wetsvoorstel voorziet in hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden, 

adviesrecht van (geledingen van) verantwoordingsorganen en instemmings-

recht van Raden van Toezicht. Anders dan het uitoefenen van het individueel 

bezwaarrecht stellen bedoelde alternatieven geen van alle de besluiten 

waarop zij zich richten automatisch buiten werking. Of zij daar indirect toe 

kunnen leiden, is de vraag. Zo is volstrekt onduidelijk in welke vorm en in 

welke mate sociale partners gemotiveerd dienen te reageren op de opvattin-

gen die door een seniorenvereniging in het kader van haar hoorrecht naar 

voren zijn gebracht, als ook of en zo ja met welke gevolgen deze zich ver-

volgens tot de rechter kan wenden. Daarnaast is het adviesrecht van een ge-

leding (bijvoorbeeld die van gepensioneerden) van een verantwoordingsor-

gaan gemankeerd nu voor die geleding vervolgens niet de bij volledig ad-

viesrecht horende gang naar de rechter openstaat. Over een versterking van 

de zeggenschap in het nieuwe stelsel wordt bovendien niet gesproken.  

Wat de Seniorencoalitie wil  

Uiteindelijk kan een nieuw pensioenstelsel alleen op voldoende draagvlak 

en vertrouwen rekenen als het uitlegbaar is, comfort biedt dat bij invaren de 

juiste elementen aan de orde komen, senioren voldoende zeggenschap geeft, 

én zoals bij het pensioenakkoord beloofd, leidt tot een koopkrachtiger pen-

sioen.  

Op hoofdlijnen wil de Seniorencoalitie daarom de volgende ver-

beteringen.  

1. Meer uitzicht op een koopkrachtig pensioen in de transitieperiode en in 

het nieuwe stelsel  

door het nu en bij de transitie hanteren van de prudent verwachte rende-

menten van de gedempte premie (hetgeen meer stabiliteit brengt, aansluit 

bij het in het nieuwe stelsel genoemde projectierendement en letterlijk 
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invulling geeft aan de toezegging van voormalig minister Koolmees dat hij 

bereid was indexatie in de transitieperiode ‘door de bril van het nieuwe stel-

sel te bezien’).  

2. Een evenwichtige transitie  

• met meer ruimte voor inhaalindexatie als de specifieke situatie van een 

pensioenfonds dat toelaat. Daartoe moeten de regels voor inhaalindexatie uit 

het huidige financieel toetsingskader (vanaf 135% dekkingsgraad en ge-

spreid over vijf jaar) vervallen en moeten fondsen de vrijheid krijgen om een 

evenwichtige afweging te maken met betrekking tot hoogte en tempo van 

inhaalindexatie;  

• met de mogelijkheid om mogelijke onevenwichtigheden uit het verleden 

te corrigeren. Dit geldt met name voor eventueel te weinig betaalde premies 

en te veel betaalde uitkeringen. Hierbij dient ook de recente aanpassing van 

de UFR te vervallen; 

• en waarbij compensatie voor het vervallen van de doorsneepremie uit 

het pensioenvermogen geen automatisme mag zijn, nu dat in principe gaat 

om toekomstige pensioenopbouw waar in dat vermogen geen verplichtingen 

tegenover staan. In dezen rust vooral een verantwoordelijkheid op sociale 

partners.  

• Het transitieresultaat mag niet alleen afhankelijk zijn van één marktren-

temoment, een voorgeschreven transitiemethodiek of van een toetsingsme-

thode als netto-profijt. Een evenwichtig transitieresultaat is een uitlegbaar 

uitzicht op een koopkrachtig pensioen voor alle deelnemers en gepensio-

neerden. 

3. Versterking van de zeggenschap door 

• ook aan geledingen van het verantwoordingsorgaan in het kader van hun 

adviesrecht rondom invaren een beroepsmogelijkheid toe te kennen;  

• meer helderheid te verschaffen over hoe door sociale partners dient te 

worden geacteerd wanneer verenigingen van gepensioneerden gebruik heb-

ben gemaakt van hun hoorrecht;  

• gepensioneerden in het nieuwe stelsel meer zeggenschap te geven. Tijdens 

de verdere wetsbehandeling zullen wij daartoe concrete voorstellen doen.  

4. Verbetering van de uitlegbaarheid en begrijpelijkheid door 

• toe te staan dat gepensioneerden als één groep behandeld worden waarbij 

rendementsdeling, inflatiebescherming en uitkeringsbepaling plaatsvinden 

op basis van eenvoudige, uniforme en uitlegbare communicatiemethoden;  
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• het transitieresultaat en de jaarlijkse communicatie bij deelnemers en ge-

pensioneerden te toetsen op begrijpelijkheid.  

 
Tenslotte  

Zoals aangegeven, is pensioen bij uitstek een kwestie van vertrouwen. Dat 

vertrouwen is laag. Niet alleen in het huidige pensioenstelsel, maar ook (en 

misschien nog wel meer) in de nu voorliggende plannen. Uit een onderzoek 

van het Nederlands Disciplinair Demografisch Instituut blijkt dat maar liefst 

ruim 40% van gepensioneerden én werkenden denkt er met het nieuwe pen-

sioenstelsel op achteruit te gaan terwijl welgeteld nog geen 2% een beter 

pensioen verwacht. Alleen ‘het nóg een keer uitleggen, maar nu beter’ is niet 

genoeg om die percentages substantieel te veranderen. Daar zijn inhoude-

lijke verbeteringen voor nodig. Alleen die kunnen het vertrouwen in pensi-

oen én politiek terugbrengen. De sleutel daarvoor ligt in uw handen.  

Seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM  
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Bijzondere hobby’s 

Iedereen heeft wel een hobby waar hij/zij tijd en energie in steekt en daar 

veel plezier aan ontleent. Een minder bekende hobby is Country line dansen, 

waarin u in het volgende een kijkje wordt gegeven. 

 

Country line dansen is een sportieve, gezonde en gezellige bezigheid, waar-

bij je geen danspartner nodig hebt. Het vindt zijn oorsprong in de USA. 

Je danst, anders dan bij stijldansen, in lijnen op diverse muziek en die dansen 

bestaan uit groepen van 32, 48 of 64 pasjes op bijbehorende muziek en 

tempo. Als beginner moet je je natuurlijk eerst de basispassen eigen maken, 

maar zoiets geldt voor elke hobby. We dansen vaak op muziek van country-

artiesten en jaren-60 muziek. 

Mijn partner en ik geven al ruim 20 jaar les aan voornamelijk 50-plussers en 

hebben een eigen clubje onder de naam de Blackhorse Linedancers in wijk-

centrum ‘Lopes Dias’ in Hilversum waar wij wekelijk lesgeven. 

Regelmatig krijgen wij een verzoekje van o.a. zorginstellingen voor een de-

monstratie voor hun cliënten. In onze regio doen wij dit pro deo. Wij gaan 

dan gekleed in country outfit. 

Dit jaar zullen wij in augustus weer optredens verzorgen in de Kuil, dat is de 

dag camping in Lage Vuursche, op loopafstand van Drakestein waar prinses 

Beatrix woont. Hou de affiches maar in de gaten, u bent van harte welkom 

om ons aan het werk te zien. 

 

 Ton van Bruchem 
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Leuk om naar toe te gaan 

In het Philipsmuseum in Eindhoven vindt t/m 30 oktober de tentoonstelling 

Eyecatchers plaats.  

Tussen 1910 en 1965 liet Philips vele bij-

zondere reclameontwerpen maken door 

bekende kunstenaars en ontwerpers. Het 

waren de hoogtijdagen van de grafische 

kunst in de reclame. Eyecatchers laat het 

originele drukwerk zien en toont ook en-

kele voorstudies. 

Philips had het belang van reclame al vroeg in de gaten. Rond 1910 verschij-

nen de eerste opvallende reclameposters. Kunstenaars en ontwerpers krijgen 

opdrachten met veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng, wat een grote 

variatie aan werken oplevert. Onder leiding van Louis Kalff, de eerste de-

signdirecteur van Philips, komt meer harmonie in de reclame-uitingen van 

Philips, zoals de gestandaardiseerde typografie van de bedrijfsnaam. Met de 

komst van de radio in de jaren 20 en de toenemende welvaart in de naoor-

logse periode neemt grafische reclamekunst een hoge vlucht. Vanaf de jaren 

60 maken getekende en geschilderde illustraties echter steeds meer plaats 

voor fotografie. 

Eyecatchers laat de originele posters, brochures, boekenleggers en meer 

zien. De expositie nodigt je uit naar bijzondere details te kijken en geeft 

daarbij uitgebreide achtergrondinformatie. Je ziet ook enkele oorspronke-

lijke ontwerpen in plakkaatverf, naast het uiteindelijke drukwerk.  

Het museum, gevestigd aan de Emmasingel, is geopend op dinsdag t/m za-

terdag van 11.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk met een museumkaart. 

Daarnaast biedt het museum na-

tuurlijk ook de eigen vaste collec-

tie met veel Philips producten, 

maar ook een heleboel interactief 

amusement, met name voor kin-

deren. 

tekst: 

www.museum.nl/nl/philips-mu-

seum/tentoonstelling/eyecatchers 

http://www.museum.nl/nl/philips-museum/tentoonstelling/eyecatchers
http://www.museum.nl/nl/philips-museum/tentoonstelling/eyecatchers
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het over-

lijden van: 

 

Dhr. Tj. Jager   2 februari 2022  Hilversum 

Mevr. M. Klep-Westerkamp 18 februari 2022 Hilversum 

Mevr. A. ter Burg – Jongmans 3 april 2022  Amsterdam 

Dhr. W.J. van Gelder  4 mei 2022  Hilversum 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur van de VGG 
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Energietransitie 1 

Nagele was onder leiding van architecten als Gerrit Rietveld en Aldo van 

Eyck ooit het icoon van Het Nieuwe Bouwen. Nu wil de plaats in de Noord-

oostpolder een modeldorp worden van duurzaamheid. Dat zorgt niet zozeer 

voor technische, maar vooral voor bureaucratische en juridische uitdagin-

gen.  

Voor de deur van basisschool de Acht in het centrum van Nagele staat een 

hijskraan grote rastervormige objecten omhoog te hijsen. Het zijn geen 

nieuwe hekken voor het schoolplein, maar thermische zonnecollectoren voor 

op het dak. Die zonnecollectoren liggen inmiddels ook al op de daken van 

de acht huizen aan de overkant van de straat. “In de zomer kan het water dat 

door de buizen van deze collectoren loopt, 90 tot 95 graden worden”, legt de 

projectleider bij Energiek Nagele uit. Dat verwarmde water wordt opgesla-

gen in de ondergrondse buffer die naast de school in de grond is gegraven. 

“Het water uit die buffer is genoeg om de school en de aangesloten huizen 

van voldoende warm water voor de verwarming, douche en afwas te voor-

zien. Ook in de winter. Mocht er een hele strenge winter komen dan hebben 

we een warmtepomp als back-up.”  

In oktober worden alle leidingen definitief aangekoppeld en kan het warm-

tebuffersysteem getest worden. Daarna is het de bedoeling dat stapsgewijs 

de andere hoven van Nagele ook zo’n systeem krijgen. De warmtebuffer is 

de basis onder het plan ‘Nagele in Balans’ waarmee het dorp in 2028 volle-

dig energieneutraal hoopt te zijn. Omdat dit voorstel zo min mogelijk gedoe 

voor de bewoners oplevert en geen ingrijpende gevolgen heeft voor het be-

schermde dorpsaanzicht, werd dit ontwerp van architect Sacon, Boom Mili-

euservices, warmteopslagbedrijf HoCoSto en ingenieursbureau Innax in 

2017 bij een prijsvraag tot winnaar gekozen door stichting Energiek Nagele.  

Nagele, dat ook wel bekendstaat als het platte-dakendorp, is namelijk een 

icoon van Het Nieuwe Bouwen: rechte straten waaraan strakke, lichte huizen 

met platte daken staan die rondom hoven zijn gebouwd. In de jaren vijftig 

tekenden bekende architecten als Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck het ont-

werp van dit nieuwe dorp in de zojuist aangelegde Noordoostpolder. Tuin-

architect Mien Ruys bedacht het groenplan. 
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Om de beschermde architectuur niet te verpesten, moesten de leidingen en 

collectoren zoveel mogelijk uit het zicht worden gehouden. De projectleider 

wijst naar een bakstenen schoorsteen aan de zijkant van het huizenblok. 

“Achter deze zonneschoorsteen, die is ontworpen in de stijl van de huizen, 

worden de leidingen uit het 

zicht naar het dak getrans-

porteerd. Straks loop je 

hier rond zonder dat je iets 

van de ingrepen kunt zien. 

Alleen stroken wilde bloe-

men markeren dan de plek-

ken waar de warmtebuf-

fers en de technische in-

stallaties in de grond zit-

ten. Dat hebben we afge-

sproken met het team van 

Buro Mien Ruys.”  

Wie denkt dat de omscha-

keling naar gasloos wonen 

vooral een technische uitdaging is, heeft het mis, vertelt de projectleider in 

de modelwoning van het project die tijdelijk ook als schaftkeet voor de in-

stallateurs dienstdoet. In het boekje ‘Anders denken, durven doen’ schreef 

hij over de bureaucratische en juridische hobbels die het projectteam op weg 

naar een energieneutraal dorp tegenkwam. In dit boek, dat vandaag in Na-

gele wordt gepresenteerd, worden soms haast kafkaëske toestanden beschre-

ven. Want wie is de eigenaar van de zonnecollectoren: de stichting Energiek 

Nagele, de woningbouwcoöperatie of die ene particuliere woningbezitter in 

het huizenblok? En hoe zit het met het recht van opstal?  

Ook kreeg de stichting met instanties te maken waarvan ze nog nooit had 

gehoord. Bergboer: “We wilden iemand van de gemeente en iemand van de 

woningbouwvereniging in het bestuur van onze stichting, maar dat bleek van 

de Autoriteit Woningmarkt niet zomaar te kunnen. Vanwege de Vestia-af-

faire zijn de regels voor woningbouwcoöperaties aan banden gelegd.”  

Daarnaast dreigde de aanvraag van de SDE+ subsidie, de overheidssubsidie 

voor duurzame energieprojecten, mis te gaan. “Voor zon-thermieprojecten 

is die subsidie perceel gebonden met een minimum van 200 vierkante meter 

voor ieder perceel”, legt Bergboer uit. “De verschillende woningen werden 

Zonnecollectoren worden op het dak van basis-

school de Acht in Nagele gelegd. Op de achtergrond 

staat het rijtje huizen waar ze al op het dak liggen. 
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niet tot één perceel gerekend, ook al komt alle opgewekte warmte samen in 

één punt. Grote windmolens staan ook op verschillende percelen en die wor-

den wel als één geheel gezien omdat alle opgewekte energie samenkomt in 

een transformatorhuisje. Wij doen niet anders. Uiteindelijk was er eindelijk 

een ambtenaar die met ons wilde meedenken. Wij zijn een officiële proeftuin 

voor duurzame energie en toch waren we afhankelijk van die ene ambtenaar 

die zijn nek durft uit te steken.”  

“Het mag allemaal wat flexibeler met de regelgeving. Als je de energietran-

sitie wilt realiseren, zul je in dergelijke experimentele omgevingen moeten 

afwijken van de regels, maar daarvoor is een andere mentaliteit nodig.” De 

huidige aanpak van de energietransitie werkt volgens hem het wantrouwen 

bij burgers in de hand. “Er gaan miljarden subsidies naar grote windmolen-

parken en zonneweides. Burgers ondervinden daar de lasten van terwijl win-

sten naar grote bedrijven gaan. Vind je het gek dat mensen dan niet staan te 

trappelen?”  

Om dat wantrouwen bij de inwoners van Nagele weg te nemen, besloot Ener-

giek Nagele de dorpsbewoners zoveel mogelijk te ontzorgen. Bergboer: “De 

leidingen hebben we via het bestaande rookkanaal van de cv-ketel laten lo-

pen en de cv-ketel is vervangen door een afleverset. Radiatoren en andere 

leidingen konden op hun plek blijven. Hierdoor hebben de bewoners in totaal 

maar zo’n anderhalve dag last van werkzaamheden in de woning en ook hoe-

ven ze niet zelf te investeren in verdere verduurzaming van hun huis. Het 

gemiddelde inkomen in Nagele is 25.000 euro bruto, dan heb je geen geld 

voor dure warmtepompen en isolatie.”  

Een belangrijk argument om de bewoners over de streep te trekken, was de 

garantie dat de energierekening niet omhoog zou gaan. “Een van de deelne-

mers had pubers die lang douchen en daardoor een hoge gasrekening. Zij 

gaan er straks jaarlijks meer dan 1040 euro op vooruit. Nu de gasprijzen 

stijgen, kan het voordeel voor de bewoners op termijn nog groter zijn.”  

bron: Trouw.nl 

tekst: Marianne Wilschut 

29 september 2021 
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Energietransitie 2 

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie 

ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet 

de technologie. Hiermee kun je uit dierlijke en menselijke uitwerpselen wa-

terstof halen. Bovendien is de helft minder elektriciteit nodig om 1 kg H2 te 

winnen in vergelijking met elektrolyse van water. 

Hoe werkt een Plasmalyzer? 

In een Plasmalyzer worden met een hoog spanningsveld (plasma) chemische 

verbindingen in de mest gesplitst in individuele atomen, die zich vervolgens 

‘verknopen’ tot waterstof , stikstof, zuurstof en koolstof. Het enige restpro-

duct is water, volgens Graforce.  

Oplossing stikstofproblematiek? 

Waterstof kun je gebruiken voor mobiliteit, warmtevoorziening en transport. 

Koolstof, zuurstof en stikstof zijn als grondstof voor industriële toepassing 

bruikbaar. Vooral stikstof lijkt in dit verband dubbel interessant. De emissie 

van stikstofoxide (NOx) of ammonia (NH4) uit mest is hiermee te reduceren. 

Hier daagt een scenario voor de agrarische sector, die onder druk staat van-

wege de uitstoot van stikstofhoudende verbindingen uit mest. Plasmalyse om 

mest om te zetten in waterstof en tegelijk de uitstoot van CO2 en stikstof-

verbindingen terug te dringen? Het klinkt waarachtig als ei van Columbus. 

Plasmalyse van mest kost 50 tot 60 procent minder energie dan het omzetten 

van water met elektrolyse in waterstof en zuurstof. Bovendien beoogt Gra-

force de Plasmalyzer vooral te voeden met zonne- of windenergie zodat de 

gebruikte elektriciteit groen is en dus ook de geproduceerde waterstof. 

Geweldige energiepotentie 

“Waterstof van uitwerpselen heeft geweldig veel energiepotentie”, stelt Gra-

force oprichter en managing director dr. Jens Hanke. “Met plasmalyse kun-

nen we van organische residuen enorme hoeveelheden groene waterstof ma-

ken. Als we die gebruiken als brandstof, verkrijgen we niet alleen grote hoe-

veelheden CO2-emissievrije energie, maar reduceren we ook enorme hoe-

veelheden CO2-uitstoot en leveren we een grote bijdrage aan klimaatbe-

scherming. 

18 procent CO2-reductie wereldwijd 

Mest is er genoeg. 1,5 biljoen kubieke meter produceert de agrarische sector 

wereldwijd elk jaar. Graforce stelt dat daaruit 724 miljoen ton groene 
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waterstof is te halen. Plus een besparing van 6,5 gigaton aan CO2-uitstoot, 

wat neerkomt op een reductie wereldwijd van 18 procent. 

De bij dit proces vrijkomende pure stikstof is een zeer gewild gas voor in-

dustriële toepassingen wereldwijd. Graforce is sinds 2010 bezig met plas-

malyse technologie. In hun Power2X fabriek in Berlijn wordt die al gebruikt 

voor het maken van waterstof uit afvalwater en ook stikstof dus. 

bron: omgevingsweb.nl 

 

 

Omgevingsweb is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). 

BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu 

gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen 

met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappe-

lijke discussies. 

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit 

is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met 

elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals 

hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we 

een belangrijke brug tussen kennis en praktijk. 

Andere kennisportals van BPM: 

Op 1 januari 2021 heeft Berghauser Pont Klimaatweb gelanceerd. Met deze 

nieuwe kennisportal ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven 

naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.  

Zorg & Sociaalweb wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom posi-

tieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daar-

bij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk men-

sen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan 

kwetsbare groepen, zoals jongeren. 

Data&Privacyweb is de kennisportal over privacy en gegevensbeveiliging. 

Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze 

leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit effici-

enter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe 

wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en ver-

trouwelijke gegevens. 

  

http://www.berghauserpont.nl/
http://klimaatweb.nl/
http://www.sociaalweb.nl/
https://www.privacy-web.nl/
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Rookbrandmelders 

In openbare gebouwen en hotels zijn we er inmiddels aan rookmelders gewend. 

Ik hoop tenminste altijd maar dat het dat zijn, die langzaam knipperende doosjes 

aan het plafond. Maar dat de overheid me nu gaat verplichten om op elke ver-

dieping zo’n ding te installeren bevalt me maar matig. Is dat een opstapje naar 

de verplichte fietshelm of het verplichte alcoholslot in de auto? 

Ik laat me graag overtuigen door zinnige argumenten, maar verplichten … 

Maar ja, waar gebruik van gezond verstand ons brengt hebben we gezien in de 

corona-periode. Mij overkomt zoiets niet. Ik kook al lang elektrisch, een wiet-

plantage heb ik niet, ik rook niet meer, de open haard stook ik nooit. Maar ik 

heb wel een wasdroger, ik steek nog wel eens een kaars aan en er ligt altijd wel 

een apparaat aan het infuus. Een ongeluk zit in een klein hoekje! 

Als je zo’n brandmelder aanschaft, waar moet je dan op letten?  

Er zijn twee soorten in omloop: thermische melders en rookmelders. De laatste 

hebben het voordeel dat ze een brand eerder detecteren, omdat de meeste bran-

den beginnen met rookontwikkeling. Ook de rookfase is al gevaarlijk omdat 

rook heel heet kan zijn en je kan bedwelmen en je longen beschadigen. Daarom 

is een rookmelder verplicht gesteld. 

Rookmelders werken op batterijen en die hebben niet het eeuwige leven. Ook 

hier zijn er weer twee soorten: melders die ongeveer een jaar werken op een 

batterij, en melders die tien jaar blijven werken met dezelfde batterij. Het idee 

is dat je bij de eerste jaarlijks de batterij vervangt en bij de tweede na tien jaar 

het hele apparaat vervangt, want ook de elektronica heeft maar een beperkte 

levensduur. Het is een goede gewoonte om de jaarlijkse vervanging van de bat-

terijen te koppelen aan een vast moment, b.v. het ingaan van de wintertijd. 

Ook zijn er handige aanvullingen. Het is heel hip om je rookmelders te koppelen 

aan je smartphone. Dan weet je op tijd wat je aantreft als je thuiskomt van va-

kantie. Er zijn ook melders die onderling communiceren dat er rook is en alle-

maal alarm slaan, en dat is wel weer handig, zeker als je groot behuisd bent. Een 

bijzondere combinatie vond ik een rookmelder die een trilkussen aanstuurt t.b.v. 

mensen die ernstig doof zijn. Kortom er valt een hoop te kiezen, maar voor ca. 

€10 verminder je een weliswaar klein, maar bedreigend risico al in belangrijke 

mate. 

Per 1 juli is het hebben van een rookmelder verplicht. De ingevoerde wet bepaalt 

dat er per bouwlaag in je woning 1 rookmelder geplaatst moet zijn. Heeft dit 

invloed op jouw verzekering voor inboedel?  
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Hieronder vindt u een publicatie van de vereniging van verzekeraars.  

Geen rookmelder, maar toch verzekerd tegen brandschade 
Het hebben van een rookmelder in je huis wordt per 1 juli 2022 verplicht. Per 

verdieping moet je dan 1 rookmelder hebben in zowel koop als huurwoningen. 

Daarnaast moet je ook een rookmelder hebben in besloten ruimtes, bijvoorbeeld 

een gang, die als vluchtroute dienen. Aan de rookmelders zelf zijn geen opval-

lende eisen gesteld. Wel moeten de rookmelders een CE-keurmerk hebben en 

voldoen aan de NEN-14604.  

Maar wat als je geen rookmelder hebt, heeft de invoering van deze rookmelder-

splicht dan invloed op je inboedelverzekering? Het antwoord is vooralsnog nee. 

Veel verzekeraars blijven je alsnog dekking bieden bij brandschade. ‘Als ie-

mand ondanks de verplichting geen rookmelders heeft, dan is diegene alsnog 

verzekerd bij ons’ volgens Erik Dokter van Univé. Ook andere grote verzeke-

raars waaronder: ASR, FBTO, Allianz, Centraal beheer en Ohra/Nationale-Ne-

derlanden geven aan dat zij hun klanten zullen dekken tegen schade, wanneer 

zij ervoor kiezen om geen rookmelder te plaatsen in hun woning.  

a) Hoeveel rookmelders moet ik in mijn huis plaatsen? 
In iedere woning in Nederland wordt het hebben van een rookmelder verplicht. 

Dit was al het geval voor nieuwbouwwoningen sinds 2003. Maar hoeveel zijn 

er precies verplicht? Per woonverdieping van je huis ben je verplicht om 1 rook-

melder te installeren. Heb je een woonverdieping, die een oppervlakte heeft bo-

ven de 80 m²? Dan ben je verplicht om 2 rookmelders te plaatsen in je woning.  

b) Rookmelder verplicht voor brandverzekering 
Is een rookmelder verplicht voor je brandverzekering? Het antwoord op je vraag 

is nee. De wetgeving voor rookmelders, die 1 juli 2022 ingevoerd wordt, zal 

voorlopig geen invloed hebben op je brandverzekering. Wat betekent dit? Het 

wel of niet hebben van een rookmelder zal geen effect hebben op je polis voor 

een brandverzekering. Er zijn echter wel uitzonderingen. Als er duidelijk geno-

teerd staat in je verzekeringscontract dat je een rookmelder moet hebben, dan 

kan het niet hebben van een rookmelder wel invloed hebben voor de vergoeding 

vanuit je brandverzekering.  

c) Rookmelder verplicht huurwoning 
Zijn rookmelders in huurwoningen verplicht? Rookmelders zijn vanaf 1 juli 

2022 verplicht in Nederlandse woningen. In nieuwbouwwoningen gold deze 

wetgeving al, maar vanaf 1 juli zal de wet voor alle woningen gelden. Rookmel-

ders zijn dus ook verplicht in huurwoningen. Maar moet je dan zelf een rook-

melder aanschaffen als je in een huurwoning woon? Als je in een huurwoning 
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woont, dan kan WSL namens de FDG kosteloos rookmelders plaatsen in je wo-

ning.  

d) Wat zijn de consequenties van rookmelder verplichting? 
Op dit moment zijn er geen consequenties voor het niet plaatsen van rookmel-

ders. Als je dus ervoor kiest om geen rookmelders te plaatsen, heeft dat geen 

invloed op je dekking van je inboedelverzekering. Veel verzekeraars doen hun 

best om mensen zoveel als mogelijk te informeren over het belang en de plaat-

sing van rookmelders. Uiteraard is het mogelijk dat verzekeraars op termijn wél 

gevolgen aan het niet hebben van rookmelders gaan verbinden. 

 

e) Brandschade en nu? 
Veel mensen realiseren niet hoeveel waarde zij aan spullen hebben in hun wo-

ning. Hierdoor overwegen mensen vaak om geen inboedelverzekering af te slui-

ten. Maar wat als je schade hebt aan je inboedel, dat bestaat uit onder andere: 

schilderijen, kleding, laptops, meubels en elektronica? Dan kun je onverwacht 

voor hoge kosten komen te staan. Dat is natuurlijk nooit fijn. Een gemiddeld 

huishouden in Nederland heeft een inboedelwaarde van ongeveer € 45.000. Dat 

is vrij veel geld. Om jezelf te verzekeren tegen financiële risico’s van schade 

aan je inboedel door onder andere brand, diefstal of lekkage kies je voor een 

inboedelverzekering. Tegen een relatief klein maandelijks bedrag kun je de be-

zittingen in jouw woning goed verzekeren tegen schade. Via Verzekering.nl kun 

je voordelige premies vinden voor inboedelverzekeringen. Zo ben je goed ver-

zekerd tegen een lage premie. 

bron: verzekering.nl 

 

Natuurlijk zit er ook een commercieel belang achter deze hele campagne. Maar 

wie ooit brand heeft gehad hoeft zich waarschijnlijk niet te laten overtuigen; 

zelfs een binnenbrandje kan al enorme schade en ellende veroorzaken. En de 

meeste branden beginnen klein, dus als je er op tijd bij bent kan dat enorm sche-

len. Als er brand uitbreekt heb je maar kort de tijd om nog iets te doen of om je 

in veiligheid te brengen. Echt elke minuut telt. 

   Herman Goossens 
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Uit de poëziehoek 

Op zoek naar een toepasselijk gedicht voor de langste dag stuitte ik op een 

initiatief dat al in 2003 werd bedacht op Vlieland. Daar rijdt over het 

enorme strand aan de kant van Texel de Vliehors Expres. Door letters in 

een achterband van de trekker uit te frezen, laat deze een tekst achter in het 

zand. Middels een wedstrijd konden bezoekers een gedicht aanleveren. Ik 

vind het een geweldig idee, niet zo zeer voor de langste dag, maar wel voor 

de vakantie. 

Herman Goossens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilte zoute tranen, sta niet stil maar dans je dag. 

Vier het leven, dankbaarheid verzandt plots in een schaterlach. 

Heen en weer rollen de golven, spel van natte zoen. 

Brekend schuim fluistert bevlogen, leef nu want nu wordt toen. 

Wat de diepste indruk maakt werd door water aangeraakt. 

Door geen mens gestoord neemt de zee het laatste woord. 

Volg nu voor heel even de woorden langs de waterlijn. 

Laat hier je grootste zorgen slechts natte voeten zijn. 

Leef op het ritme van de zee zonder het tikken van de tijd. 
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Ten slotte 

 

 
Trouw, 2 juni 2022 

 

Tja, wat gaan we doen? 
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