
“ ONZEKER-

HEID IS DE 

VIJAND VAN 

VERANDE-

RING” 

De energietransitie is een noodzaak. Probleemgas uit Rusland 

en Groningen, olie uit het Midden-Oosten, milieuverontreiniging 

en hoge kosten voor maatschappij én bedrijfsleven maken 

verandering onontkoombaar. Ruud Koornstra is zelf ondernemer 

en begrijpt alle bedenkingen. Sinds Rutte hem tot nationale 

energiecommissaris benoemde, trekt hij als groen geweten 

langs het Nederlandse bedrijfsleven met een positieve 

boodschap. “Onze energierekening krijgt een terugverdientijd.” 

Een verhaal over een groene proleet.
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Een ontmoeting met Nationaal Energiecommissaris 

Ruud Koornstra is als vliegeren in een wervelwind. 

Het gaat al snel alle kanten op en het kost de nodige 

moeite de razende verhaallijnen uit elkaar te blijven 

houden. Een wervelende combinatie van energie, 

name-dropping, kleine, intieme schetsen van zijn 

privé-leven en achtergrond worden afgewisseld met 

breed uitgetekende beschouwingen over wereld, 

samenleving, macht en media. In het diepst van zijn 

ziel is Koornstra een verteller van verhalen. Verhalen 

waarmee hij de wereld wil veranderen. Geen wonder 

dus dat we elkaar ontmoeten in een verhaal op 

zich: de Euromast in Rotterdam. In de brasserie, 

96 meter boven de grond, neemt hij mij mee langs 

rugbyvelden, het ministerie van economische zaken, 

de Schilderswijk, heden en verleden: allemaal gericht 

op de toekomst.

Verdwenen werelden

Ik wacht al enige tijd in een loungeset in de brasserie 

van de Euromast als Koornstra binnenkomt. En 

binnenkomen doet hij. Hij gebaart om zich heen: 

“Wist je dat deze toren voor de Floriade is gebouwd? 

Hij stond in een paar weken en was een tijd lang 

het hoogste gebouw van Europa. Dat was de tijd 

waarin Nederland niet bang was voor zulke projecten. 

We hebben deze enorme haven, een van de 

fundamenten onder onze rijkdom, van waar schepen 

rijkdommen en grondstoffen van over de hele wereld 

aan- en afvoerden. En toen kwam het vliegtuig. In 

potentie een enorme bedreiging, maar Nederland 

toonde initiatief en richtte KLM op. De eerste 

vliegtuigmaatschappij ter wereld.” Hij wijst: “Daar 

links, daar hebben de Duitsers de oude stad laten 

verdwijnen. En daar rechts, dat is de haven, de basis 

van onze rijkdom in Nederland. En die is over vijftien 

jaar verdwenen. Tenminste. In de huidige vorm. Op 

die verandering moeten we inspelen. Allemaal. Op elk 

niveau. Niet alleen omdat het beter is voor de wereld, 

het is ook nog eens beter voor je portemonnee. 

Ondernemers die niet meedoen laten geld liggen.”

The goodest

Koornstra schrikt niet terug voor een beetje 

ambitie. Verandering is bij hem groots, omwenteling 

onomkeerbaar, nood hoog en oplossingen volkomen 

logisch en uitermate positief. Wel maakt hij zich 

zorgen dat Nederland is de pioniersmentaliteit kwijt 

geraakt, niet snel genoeg beweegt. “Die ambitie 

om de scheepvaart te verrijken met KLM en in te 

spelen op de toekomst, dat mis ik nu op het gebied 

van duurzaamheid. We hebben daarin unieke 

kansen maar ook een unieke verantwoordelijkheid. 

Nederland is hoogopgeleid, we zijn rijk en we hebben 

de technologie. Bovendien zijn we voor de rest van 

de wereld irrelevant omdat we zo klein zijn. Daardoor 

zijn we geen bedreiging als we zaken duurzaam 

aanpakken. Integendeel! Ik ben betrokken bij de 

rebranding van Nederland. Daarvoor deden we 

onderzoek naar onze reputatie. Dan blijken we niet te 

boek te staan als de best country in the world, maar 

wel als de goodest. Daar bedoelen ze mee dat wat 

hier gebeurt positief relevant is voor inwoners van 

andere landen. Die kijken optimistisch naar wat wij 

bedenken en produceren.”

Waar het misgaat is volgens Koornstra in het 

bedrijfsleven en de politiek. “De industrie framet 

verhalen zo dat het lijkt dat de energietransitie 

geld kost. ‘Groene energie is natuurlijk duurder dan 

gewone energie’ zeggen ze dan. En dan gaan we pas 

over een of ander rapport discussiëren. Maar het 

is onzin! Groene energie komt voort uit overvloed. 

Het waaien van de wind, het schijnen van de zon… 

De partijen die geen verandering willen, zaaien 

desinformatie rondom kosten. En dat is het doel, 

want als iets innovatie in de weg staat, dan is het 

onzekerheid. Terwijl deze transitie geld oplevert. In 

plaats van dat je duizenden euro’s per jaar uitgeeft, 

investeer je die in je eigen elektriciteitscentrale, 

tot je gratis energie gaat krijgen. Dat scheelt 

duizenden euro’s per jaar en is haalbaar voor alle 

ondernemers. Groot en klein. Als bijvoorbeeld alle 

horecaondernemers in een stad, of een complete 

hotelketen de uitgaven aan energie investeren in 

plaats van het over te maken aan de maatschappijen, 

hebben ze binnen de kortste keren samen een 

windpark gefinancierd dat meer energie genereert 

dan ze nodig hebben. Je energierekening heeft 

opeens een terugverdientijd!”

 “De industrie framet 
verhalen zo dat het lijkt dat de 

energietransitie geld kost.”
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Ik herken in hem een geniale man. Een ondergewaardeerde uitvinder. Hij 

bedacht onder andere de radio zoals we die nu kennen en de bodyscan en 

was onvoorstelbaar veelzijdig. Hij wilde geen prijs accepteren die hem samen 

met Edison ten deel veel omdat hij niet met een oplichter geassocieerd 

wilde worden. Zijn grote fout was dat hij een energiebron vond die bijna 

oneindig energie kon leveren. Toen vroeg zijn baas George Westinghouse: 

‘Maar waar komt mijn meter dan?’ Waarop Tesla antwoordde: ‘Dan hebben we 

geen meters meer nodig.’ Dat was het moment dat hij echt gevaarlijk werd. 

Ze verklaarden hem voor gek en sloten hem de rest van zijn leven op in het 

Waldorf Astoria.

Kennedy had het lef om te dromen. De toespraak 

waarin hij aankondigde een man op de maan te zetten 

binnen tien jaar, daarmee zet je dingen in beweging. 

Nog mooier vind ik het misschien wel dat hij het jaar 

erop zei: ‘En ik weet hoe we het gaan doen. Met een 

grote raket, gemaakt van materiaal dat nu nog niet 

bestaat.’ Dat is ongelofelijk mooi. Met zo’n ambitie 

hoef je in deze tijd echt niet meer aan te komen.

Ik ontdekte samen met mijn zoon dat de gadgets die 

Q in een James Bond film introduceert ongeveer drie 

jaar later realiteit zijn. Dat geeft aan dat het idee 

misschien nog wel belangrijker is dan de techniek. Als 

Q het bedenkt, wordt het vanzelf mogelijk. Dat plaatje 

neerzetten, is een groot belang in deze tijd.

In de natuur vind je alles in terug. In ontwerp, in architectuur, in organisatievormen… 

Een mier is bijvoorbeeld een dom wezen, maar samen zijn ze heel slim. Mieren 

kennen bijvoorbeeld geen file. Bij mensen is dat andersom. Die opereren heel dom 

in groepen omdat ze alleen aan hun eigenbelang denken. Veel mieren doen niet mee 

aan het werkproces. Daar kun je dan heel schamper over doen, maar de mieren 

die niet meewerken zorgen dat ze niet in de weg staan. En dat is al meer dan veel 

mensen kunnen zeggen. Bovendien zorgen ze voor warmte en isolatie. Zonder luie 

mieren gaat hun samenleving kapot. Daar kunnen we wat van leren.

NIKOLA TESLA

JFK

HET BOEK VAN 
OVERVLOED

Q

DE NATUUR

Dit is een boek waarin wordt uitgelegd dat er overvloed is. 

Het werd me aangeraden door een stewardess die me allerlei 

vragen stelde over het belang van geld, kracht en liefde. Voor 

mij maakte het duidelijk wat ik voelde na de geboorte van 

mijn eerste kind. Daar hield ik van met alles wat ik had. Ik 

vond het een beetje irritant dat mijn vrouw zwanger was van 

een tweede. Ik gaf 100% van mijn liefde aan mijn zoon, hoe 

paste daar nog iets bij? Tot ik mijn dochter voor het eerst in 

mijn armen had en meteen voelde dat ik ook daar 100% liefde 

voor had. Er kwam bij. Er was overvloed. Die is overal als we 

het maar durven benutten. linkse groepen zijn van ‘minder’ 

en ‘beperken’. Dat hoeft helemaal niet. Ik heb een positieve 

duurzaamheidboodschap. De overvloed zal zorgen voor balans.

Ik ben al een tijdje bezig met 

duurzaamheid natuurlijk 

en dat vond zijn natuurlijke 

voorlopige hoogtepunt in mijn 

huidige functie van nationale 

energiecommissaris. Dat is 

natuurlijk een mooie titel, maar 

op zich betekent het helemaal 

niks. Tot die Development Goals 

er kwamen! 17 ambitieus die we 

met zijn allen hebben vastgelegd. 

Ze legitimeren eigenlijk dat ik bij 

bedrijfsleven en overheid kom 

aandringen op verandering.

DE 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS VAN DE VN

DE BRONNEN VAN… RUUD KOORNSTRA



Verschroeide aarde

Koornstra voelt een gebrek aan noodzaak, urgentie 

in Nederland om te werken aan de energietransitie. 

Klimaatverandering gaat langzaam, de crisis 

voltooit zich in slow motion. Dit deel van zijn 

verhaal is een pleidooi voor urgentie. “Het klinkt 

misschien gek, maar wij hebben te lang geen 

oorlog gehad. Dat brandt de aarde plat en maakt 

duidelijk dat oude denkbeelden waardeloos zijn. 

Je moet opnieuw beginnen. Achter je laten wat 

niet werkt en uitbouwen wat wel goed ging. De 

watersnoodramp was een constructieve crisis. 

Daardoor was er opeens geen discussie meer dat 

we een deltaplan moeten uitvoeren. Daar zie je 

nu iets van terug in Groningen. Weet je wat die 

discussie in een stroomversnelling zou brengen? Als 

daar een bejaardentehuis instort. Zonder radicale 

ramp weerstaat het systeem verandering. Dat 

klinkt misschien als een samenzweringstheorie, 

maar je kunt het gewoon zien. Ik zit ieder jaar bij 

de aandeelhoudersvergadering van Shell. Daar zit 

Zalm dan aan tafel. Onze oud-minister van financiën 

is commissaris bij Shell en bij ABN, heeft invloed 

bij de Nederlandse Bank, is de bedenker van het 

huidige kabinet… Dat zijn de mensen die hun invloed 

aanwenden om gevestigde belangen te beschermen, 

verouderde verdienmodellen in stand te houden en 

Rutte richting afschaffing van de dividendbelasting 

fluisteren. Het is allemaal gericht op stilstand en 

zonder crisis duurt het lang om dat te doorbreken. 

De decadentie waar het Romeinse rijk aan ten onder 

ging, die ervaren wij nu.”

Verhaal op wielen

Verhalen zijn er niet alleen in vertelvorm, ze krijgen 

ook vleugels zoals in het geval van KLM. En soms 

prefereert Koornstra een verhaal op wielen. In de 

begintijd van de elektrische auto geloofde niemand 

in de industrie de elektrische auto er zou komen. 

En als deze al zou komen, dan in de vorm van 

een vierkant koekblik. Een verstandige auto voor 

mensen die gewetensvol, en dus onooglijk, bijna 

verontschuldigend over de snelwegen trekken. Zo 

sexy als een steunkous op wielen. Een slecht verhaal 

om mensen enthousiast mee te maken. “Het slaagt 

nooit als een elektrische auto er zo uitziet dat je er 

niet dood in gevonden wilt worden”, legt Koornstra 

uit. “Dat moest dus even anders. Mijn buurman in 

Zutphen bouwde een elektrische Lotus en ik ging erin 

rijden. Heel Nederland door, naar de kantoren van 

de automerken, de ANWB, de RAI… De auto-industrie 

zei: ‘dat kan niet!’ Maar ja. Ik stond er mee voor de 

deur. Aan hún stopcontact. Ging ik ze uitdagen om 

te racen. Als ik dat autootje niet bij me had gehad, 

hadden ze niet geloofd dat het kon. Dat brengt het 

verhaal tot leven. En het komt voort uit overvloed. 

Laat je door niemand wijs maken dat je pijn moet 

lijden en in moet leveren voor duurzaamheid. Ik ben 

zelf een groene proleet. Lekker consumeren, leuke, 

mooie dingen doen. En een beetje positief plagen. De 

directeur van de RAI wilde mijn auto tegenhouden 

toen ik bij hem was. Hij bleef maar roepen dat het 

niet mogelijk was. Dan moest ik vragen of hij mijn 

auto los moest laten omdat ik terug naar Zutphen 

wilde rijden.”

Inbreken bij Wiebes

Een gewetensvraag. Zou hij dit perspectief ook 

gekozen hebben als je geen vader was geworden? 

Lange pauze. Voor Koornstra dan. “Ik moet toegeven: 

nadenken over de toekomst van je kinderen, dat rekt 

je horizon op. Ik denk na over de gevolgen van mijn 

daden voor mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Dat 

werpt een schaduw vooruit van 150 jaar in plaats van 

de 40 jaar dat ik hier misschien nog rondloop. Dat 

verandert alles. Dat sterkt mij in mijn gevoel voor de 

groene missie.”

De missie. De eigenlijke kern van alle verhalen. Voor 

de buitenwacht lijkt hij alles te doen en te durven op 

eigen titel, maar het is de missie die hem voortdrijft. 

“Ik ben een rugbyer. Ik ben op zich niet bang er vol in 

te gaan als het moet. En omdat ik ons allemaal gelijk 

vind, ben ik niet bang voor een functie op een kaartje 

en een stropdas.”

“Ik heb in alle werelden geleefd. Tussen arme 

mensen in de Schilderswijk in Den Haag, de kakkers 

uit Wassenaar in mijn tijd als rugbyer, de geleerden 

op de universiteit of de arbeiders zoals mijn vader 

en opa; ze kakken allemaal met de broek op de 

schoenen. Ook de keizer en de paus. Natuurlijk ken 

ik ook onzekerheid en lig ik wakker van twijfels. 

Dan houd ik me voor dat ik in dienst sta van iets 

groters. Ik zat bijvoorbeeld laatst bij VNO-NCW in 

een presentatie en dacht: dit moet minister Wiebes 

weten. Tijdens de koffiepauze stak ik over naar het 

ministerie van economische zaken en klimaat aan de 

overkant van de straat. Om bij zijn kamer te komen 

moet je door een hele lange gang met aan het einde 

een strenge, zware deur. Die gang is precies lang 

genoeg je de tijd te geven je af te vragen waar je 

nou in vredesnaam mee bezig bent, wat je wel niet 

denkt om zonder afspraak binnen te lopen. Dan zinkt 

de moed ook mij echt in de schoenen. Maar ik ben 

op pad voor de missie: dus ik klop aan. En ga naar 

binnen en breek in bij zijn vergadering om te delen 

wat ik net heb gehoord. En na de koffiepauze kan ik 

bij VNO-NCW mooi even vertellen dat ik net nog bij 

de minister was. Dan komen mensen in actie. Dat zijn 

verhalen die overtuigen. Met die verhalen gaan we de 

wereld veranderen.”

“Ik moet toegeven: 
nadenken over de 

toekomst van je 
kinderen, dat rekt je 

horizon op.”
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