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JAARVERSLAG 2008 VERENIGING VOOR ZONNEKRACHTCENTRALES. 

 

OPRICHTING  

De Vereniging is opgericht op 25 april 2008. 

De vereniging wil aandacht vragen voor Concentrating Solar Power 

als hernieuwbare energievorm. De voordelen zijn evident:  

- op korte termijn in grote hoeveelheden beschikbaar.  

- op korte termijn concurrerend met fossiele brandstoffen (als 

er nu voldoende in geïnvesteerd wordt),  

- geen problemen met opslag van deze vorm van zonne-energie.  

- met de restwarmte van de centrales kan schoon water geproduceerd worden, zelfs uit 

zeewater. Waterschaarste is een van de grootste problemen voor de toekomst en voor 

sommige landen al op dit moment. 

 

Vóór de oprichting van de vereniging was er al sinds het voorjaar van 2006 een groep 

enthousiaste mensen aan het werk als “Taskforce CSP” een groep die het werk van GEZEN 

(De stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van ZonneENergie) ondersteunde. 

Omdat de groep vrijwilligers en het aantal werkgroepen alsmaar groter werd bestond de 

behoefte aan meer structuur in een zelfstandige vereniging. 

 

INLEIDING 

Als je Google laat zoeken naar berichten over klimaatverandering of duurzame energie, dan 

vind je ongeveer 20 berichten per dag (alleen in het Nederlands) 

Als je Google laat zoeken naar berichten over CSP en dergelijke dan vind je gemiddeld 

ongeveer drie per dag over de gehele wereld. Dit verklaart voor een groot deel de 

onbekendheid bij het publiek over CSP. Aan ons de taak om hierin verandering te brengen. 

 

Desalniettemin is niet alleen de aandacht het afgelopen jaar sterk gegroeid. Ook het aantal in 

gebruik genomen CSP-centrales is gestegen, het aantal in aanbouw zijnde centrales is sterk 

gestegen en het aantal geplande centrales is zeer sterk gestegen. Zie bv het overzicht van 

CSP-today van oktober 2008: meer dan 3000 MW aan CSP projecten aangekondigd in Europa 

en MENA.  

 

Ook binnen Europa krijgt CSP steeds meer aandacht, door het feed-in systeem wordt Spanje 

de ene na de andere CSP centrale gepland (volgens CSPtoday waren dat er in oktober 2008 al 

54 projecten!) . Sarkozy de president van Frankrijk lanceerde het “Plan Solaire” voor de 

mediterrane Unie. Maar niet alleen individuele landen zijn goed bezig ook de Europese 

commissie ziet intussen het belang van stimulering van hernieuwbare energie.  

 

De publieke aandacht in Nederland kreeg een enorme boost door de uitzendingen in oktober 

van de VPRO’s Tegenlicht: “here comes the sun” en in dezelfde maand op National 

Geographic Channel de film “Man made sun” 

Ook kwam er een boek uit Woestijnstroom: de belofte van Kramer Junction door Rijkert 

Knoppers. Uniek een compleet boek alleen over CSP.  

De politieke aandacht bleef echter flink achter afgezien van een motie die bijna kamerbreed 

aangenomen werd, bleef het oorverdovend stil. 
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ACTIVITEITEN: 

Heidedag relatie GEZEN: Vlak na de oprichting bestond er behoefte om ons te bezinnen op 

hoe nu verder te gaan, nu er twee organisaties bestaan die CSP willen promoten, besloten 

werd dat de stichting zich voornamelijk zou richten op het wetenschappelijk gedeelte en als 

zodanig te beshouwen zou zijn als het wetenschappelijk bureau van de vereniging. 

De vereniging zou zich vooral toeleggen op het zuivere promotionele werk en de 

lobbyactiviteiten. 

 

De vereniging kent een groot aantal werkgroepen:  

PR, Solar Oasis, Film, Binnenlandse politiek, Brussel, Lobbyactiviteiten, Tunesië, Techniek, 

Portugal, Suriname, Kabeltechnologie, Azie, Burkino Fasso, Benadering bekende 

wereldburgers. 

De werkgroep binnenlandse politiek schreef in maart een mooi succes op haar rekening: 

De Motie van der Ham – Duyvendak 

 
Overwegende dat……… verzoekt de regering in overleg te treden met landen in het Middellandse 
Zeegebied, inclusief de Noord-Afrikaanse landen, over de toepassing van 
CSP, en binnen de Europese Unie initiatieven te ontwikkelen om een gezamenlijke 
inzet op CSP-installaties mogelijk te maken, ….. 

 

De werkgroep benadering bekende wereldburgers schreef een brief aan de Paus en kreeg een 

indrukwekkend antwoord! 

Uit de werkgroep film kwam onder leiding van Dirk Smets en sponsoring door CMN een 

promotie Powerpoint voort en het plan van Solar City 2050 dat diverse prijzen in de wacht 

sleepte.  

Solar Oasis groep 

Doel: zoeken naar een goede mogelijkheid om een pilot-project op te starten voor CSP + 

zeewaterontzilting. Er wordt vooral gekeken naar in Afrika. Op dit moment wordt de 

mogelijkeid van zo'n project in Mali  en Egypte onderzocht. 

Daarnaast werden door bestuursleden, leden van de lobbywerkgroep en anderen diverse 

bijeenkomsten bezocht en geprobeerd daar het CSP gedachtegoed te verspreiden: 

Diverse bezoeken aan tweede kamer, individueel gesprek Diederik Samson (PvdA), mw. 

Spies (CDA); bijeenkomst in De Rode Hoed, bijeenkomst Klimaatdebat, bijeenkomst 

WorldConnectors, diverse bijeenkomsten GBC etc etc. 

 

Vlnr Bert en Sietse in gesprek met Dr. Indyk adviseur van Obama, midden oosten politiek. 

Mika in gesprek met Directeur duurzame energie ENECO 

Truus in gesprek met Pieter van Geel, en professor Vellinga 

 

Na veel moeite ging de website de lucht in begin oktober 

Er werd een logo en briefpapier ontworpen (Mika)      

Solar City 2050 kreeg een prijs eerst bij GBC en later bij CE-Delft november 2008 (Frans) 
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De laatste ging gepaard met een flink bedrag (30.000 euro) aan 

ondersteunend advies te besteden bij CE-Delft.  

Foto: Frans in actie om prijs in de wacht te slepen. 

 

Contact gezocht met de Meewind en GPX (inmiddels werkgroep 

investeringsfonds genoemd) is daar nu verder actief mee. 

 

Congres commissie. 

Besloten een congres te organiseren in 2009, de congrescie is daar druk mee. 

Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2009 een congres te houden voor  de Nederlandse 

bevolking, het bedrijfsleven en de politiek om hen te  informeren over de voordelen van CSP. 

Dit congres gaat heten "Woestijnstroom, een uitdaging voor Nederland" 

 

Wubbo Ockels bereidt gevonden in het comité van aanbeveling plaats te nemen. 

 

De werkgroepen komen op eigen initiatief geregeld bij elkaar. 

Het bestuur vergadert maandelijks. 

De vereniging vergaderde aanvankelijk ook maandelijks maar al enige tijd om de twee 

maanden. 

 

Hans Ouwejan, de oprichter van de taskforce CSP, droeg het voorzitterschap over aan Bert 

Hamann zodat de bestuurssamenstelling na de oprichting er als volgt uitzag. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Bert Hamann (Ede) Voorzitter 

Frans Cuppen (Drachten) penningmeester 

Sietse de Haan (Reeuwijk) secretaris (tijdelijk tevens webmaster, forumbeheerder) 

Wilbert de Kraker, actiecoördinator 

Truus Koppers (Reeuwijk) communicatie 

Mika Janssen (Reeuwijk) vormgeving, huisstijl. 

 

 


