
de inzenders van ideeën voor het “duurzame koffertje” hebben inmiddels allemaal een persoonlijke 
brief ontvangen van de betreffende bewindslieden. staatssecretaris van geel heeft de inzenders onder 
andere toegezegd de ideeën aandacht te geven in de nieuwsbrief transities en duurzame ontwikkeling. 
alle inzenders is vervolgens gevraagd hiervoor een tekst aan te leveren. hieronder treft u twee 
bijdragen aan.

zonnecentrale nederland
Op vele daken verspreid door heel Nederland liggen blauwe zonnepanelen. Grote projecten als Nieuwland 
in Amersfoort, Stad van de Zon in Heerhugowaard en de Floriade voegen daar nog meer blauw aan toe. 
Hoeveel energie of zonnestroom levert dat nu op? Van lang niet alle zonnestroom installaties wordt de 
opbrengst bijgehouden. Het initiatief van de Zonnecentrale Nederland wil die leemte opvullen door de 
hoeveelheid opgewekte zonnestroom in kaart te brengen en deze dagelijks te presenteren via een website. 
De benodigde gegevens zullen moeten komen van informatie van alle gerealiseerde zonnestroom 
systemen in Nederland in samenwerking met energiebedrijven, installateurs en eigenaren van 
zonnestroomsystemen. Daartoe zal een datainfrastructuur moeten worden opgebouwd, die een centrale 
database voedt van waaruit dan een overzicht wordt gemaakt voor de Zonnecentrale Nederland website.
De Zonnecentrale Nederland promoot het gebruik van zonnestroom, het laat zien hoe groot de bijdrage van 
zonnestroom nu al is, en wat het huidige economisch voordeel is. Tevens laat het zien wat het toekomstige 
economisch voordeel zou kunnen zijn wanneer een terugleververgoeding zou worden toegepast als in de 
ons omringende landen. Daarnaast leren eigenaren of gebruikers van zonnestroom systemen hoe hun 
eigen systeem zich verhoudt tot andere systemen. Mogelijke defecten worden zo sneller opgespoord. 
Kortom, de Zonnecentrale Nederland verzamelt opbrengstgegevens van alle Nederlandse zonnestroom 
installaties en maakt daarmee de bijdrage van zonne-energie in Nederland zichtbaar.

Wilfried van Sark

Meer informatie: w.g.j.h.m.vansark@chem.uu.nl

handsfree bag tegen zwerfvuil
De handsfree bag maakt het leven makkelijk. De gekochte consumpties gaan in de handsfree bag. Na 
gebruik gaan de lege flesjes, kartonnetjes e.d. er weer in. De afvalrestanten kunnen in de eerstvolgende 
container worden gedeponeerd. Voordelen: Het is een schoudertas, leuk vormgegeven, daardoor handen 
vrij voor andere zaken. Ideaal voor bos, zee en (pop)concerten. Voorkomt ook onnodige extra kosten voor 
gemeenten. Voor producenten een mogelijkheid voor reclame.

Mevrouw E.A. Kozel-van Voskuilen

Meer informatie: Emmy Kozel: emmyhandsfreebag@zonnet.nl
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Het koffertje van 
Duurzame Dinsdag

>	 Limburg zoekt naar een evenwichtige balans

	>	duurzaamheid begint bij interesse in medemens

>	 ksI; een netwerk met dynamiek

>	 competenties voor systeeminnovaties en transities

>	 de eu-sds behandeld in de eeac

>	 ‘alcohol is brandstof van de toekomst’

>	 en verder nog…

>	 publicaties

>	 nieuwsbrieven

>	 agenda

>	 colofon
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