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verbruik. Helemaal rechts bevindt zich een knopje ‘export’ waar-
mee u de gegevens wegschrijft in csv-formaat, een algemeen im-
portformaat voor alle bekende spreadsheetprogramma’s. Dit
wegschrijven kan per apparaat, groep of  vertrek, en per gekozen
tijdsperiode.  

EXTRA’S
Naast het loggingsysteem heeft de Plugwise ook een standby killer
en de mogeijkheid de aangesloten apparaten gedurende periodes
aan- en uit te schakelen. Plugwise fungeert hier dus als een tijd-
schakelaar. Ik heb deze functies verder niet getest. 
Is de Plugwise een killer application voor eigenaren van zonne-
stroomsystemen? Goed beschouwd vind ik van wel. Als u uw zon-
nestroomsysteem via een circle aan het locale ZigBee net hebt
hangen wordt het systeem 24 uur per dag en 7 dagen per week
gelogd. U kunt op elk willekeurig moment als u aan uw pc werkt de
source even starten om te kijken hoe uw systeem die dag of  de
dagen ervoor heeft gepresteerd.  Bovendien ziet u het momentane
verbruik of  productie van elk aangesloten apparaat. Plugwise kan
nog veel meer dan dat, namelijk apparaten op bepaalde tijden in-
of  uitschakelen, of  via een extra accessoire uw data regelrecht op
het internet publiceren. 
Kan het beter? Jazeker. terwijl de weergave van het momentane
vermogen per minuut wordt ververst, wordt de opbrengst of  het
verbruik slechts per uur opgeslagen. Hierdoor produceert de soft-
ware staafdiagrammen met op de X-as tijdsperioden gemeten in
uren. Ik zou het een stuk prettiger gevonden hebben indien ik per
kwartier zou kunnen loggen.  

techniek

Plugwise, een logger van formaat voor stroomverbruik en -productie

Sinds medio 2008 is de Plugwise op de markt. Plugwise is een
systeem waarmee het energieverbruik van allerlei apparaten
in en rond het huis continu kan worden gemeten via een heel

slim draadloos netwerkje. Bijzonder is dat niet ergens een hele dag
een pc hoeft aan te staan. Dat laatste is heel belangrijk, dat be-
grijpt u, want het energieverbruik van een pc die de hele dag aan
staat is vast meer dan de energiebesparing die u kunt bereiken
met het in de gaten houden van allerlei apparaten. Plugwise is dus
wat in vakkringen bekend staat als een logger, een systeem dat pe-
riodiek gegevens naar een centrale computer stuurt voor opslag
en nadere analyse.  

WERKING
Plugwise werkt al volgt. Tussen de stekker van een verbruiksappa-
raat en het stopcontact steekt een speciaal doorloopstopcontact.
Plugwise noemt zo’n ding een ‘circle’ (figuur 1). In de circle stopt u
de stekker van het verbruiksapparaat en u bent klaar. De circle re-
gistreert de stroom die er doorheen gaat. Hierbij twee opmerkin-
gen: Ten eerste hebt u een probleem als u een apparaat hebt
zonder stekker, bijvoorbeeld een wasautomaat of  wasdroger in uw
natte ruimte. Stekkers zijn dus verplicht. Plugwise komt binnenkort
echter met een plug die tussen twee draden geplaatst kan worden.
Ten tweede meet de circle wel de stroom maar niet de richting. Een
circle ziet elk aangesloten apparaat als een verbruiker. Ook een
zonnestroomsysteem. Teruglevering aan het net wordt dus geregi-
streerd als verbruik (de leverancier heeft toegezegd aan een op-
lossing voor dit probleem te werken en binnenkort met een
software upgrade te komen). 
De circle meet het energieverbruik van het aangesloten apparaat
en slaat dit op in on board flashgeheugen. Zodra de circle merkt
dat de pc waarop de Plugwise software is geinstalleerd aan staat,

stuurt ze de gegevens draadloos
over. Dit brengt ons bij de pc. De

Plugwise software heet de
‘Source’. Helaas bestaat

er alleen een Wind-
owsversie en geen

Mac- of  Linuxversie.
Alles wat u op uw pc hoeft
te doen is het installeren
van de Source, hetgeen
een apart maar niet on-

overkomelijk klusje is als u
keurig de handleiding volgt. Het

spreekt eigenlijk vanzelf  en de handleiding is duidelijk op dit punt.
De handleiding helpt niets als het fout gaat, maar de kans daarop
is niet zo groot. Mocht er tóch een probleem optreden, dan wordt
die snel en netjes behandeld door de helpdesk van de firma Plug-
wise. De apparaten worden aangemeld, en u kunt ze groeperen
per vertrek of  categorie. De communicatie  via de circles en de pc
gaat via een usb-stick- achtig apparaatje dat de draadloze verbin-
ding onderhoudt via een ZigBee netwerk. Omdat de stick alleen
dient voor het oversturen van de data die zijn opgeslagen in de cir-
cles, hoeft hij niet per sé steeds in de computer te steken zodat de
usb-poorten niet constant zijn bezet. 

SOFTWARE
De Source is redelijk intuitief  en zodra u het concept doorheeft
kunt u er prettig mee aan de slag. Op het scherm ziet u links  ico-
nen voor de aangesloten apparaten, rechts de verbruiksgrafiek in
kWh, kosten of  CO2 uitstoot per uur, en in de statusbalk ziet u het
momentane verbruik van het geselecteerde apparaat en het dag-
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KORTING VOOR ZPV LEDEN 
- De basisset Plugwise “Home Start Pakket” ( 2 circles plus soft-
ware), kost via de website van Plugwise euro 124,95.
(http://wshop.plugwise.com/nl)  Leden van de ZPV krijgen 20%
korting. de actie duurt 2 maanden. U dient de code ‘zvp’ bij uw be-
stelling op de webshop mee te geven om die korting  te krijgen.
Mocht u dit nochtans te veel geld vinden: u krijgt voor dit geld een

complete logger waarmee u de verbruiks- of  teruglevergegevens
van twee apparaten kunt loggen. Voor mij is dat genoeg, want ik wil
alleen maar weten hoe mijn zonnestroompanelen presteren. Ik heb
een groepje op het dak van de schuur liggen (afstand naar de pc
30 meter), en toen ik daar een circle installeerde werden de pane-
len keurig herkend als stroombron. Professionele loggers zijn heel
erg duur, en goedkope loggers zijn onbetrouwbaar of  gewoon rot-
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Figuur 2. 
Het Source-
scherm op uw
computer

Algemene ledenvergadering ZPV op 25 april a.s.

Plaats: de Zonnezaal van de Kleine Aarde, Boxtel, 
Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel. 
website: www.dekleineaarde.nl
Tijd: aanvang 10:30 – einde 12:30 uur
Hoe komt u bij de Kleine Aarde:    

Trein: vanaf  het station Boxtel is het ongeveer 30 minuten lopen.
Volg vanaf  het station de rode wegwijzers. Zie kaartje
Treintaxi Boxtel: 0411-683384. Taxi: 0411-672244

Auto: Vanaf  Den Bosch de A2, richting Eindhoven. Afslag Boxtel-
Noord. Zie kaartje (Routebeschrijving komt ook op de website
van de ZPV).
Heeft u punten voor de vergadering: mail naar:
secretaris@zonnestroomproducenten.nl 



zooi. Met het home startpakket heeft u naast de circle die u ge-
bruikt voor de zonnestroomopbrengst nog een extra circle om een
ander apparaat dan de zonnepanelen te loggen, bijvoorbeeld de cv
ketel, koel-vriescombinatie of  de audio-videoinstallatie. Krijgt u er
lol in, dan is er een uitbreidingssetje met drie extra circles te koop.
Voor professionals bestaan er grotere (en duurdere) uitvoeringen
die allemaal identiek zijn uitgevoerd. Dat geeft de consument ver-
trouwen, want apparaatjes speciaal voor de consumentenmarkt
ontwikkeld bevatten meestal heel goedkope dus zwakke elektroni-
sche componenten, en lousy software. Plugwise zit gewoon goed in
elkaar. 

Heeft het ook nadelen? Vast wel. Een ervan is dat in de belangrijk-
ste circle (de Circle+ ofwel de netwerk-coördinator) een knoopbat-
terijtje zit. Volgens de fabrikant als backup indien de stroom uitvalt.
Wat gaat die circle doen als die knoopcel over 5 jaar leeg is? Vol-
gens Plugwise blijft het hele netwerk overeind, maar of  dat waar is
zien we pas over 5 jaar. Er zitten geen schroefjes aan de circles om
ze open te maken. Het ziet er nogal ontoegankelijk uit. En het-
zelfde geldt voor de software. Het ziet er gelikt uit maar is com-
pleet dichtgetimmerd en de databestanden hebben een eigen
vreemd formaat. U kunt niet printen wat heel eigenaardig is. Uitwis-
selen met andere programma’s via het csv formaat is eigenlijk vrij
primitief. U kunt alleen maar met de software werken, niet echt ex-
perimenteren. Maar ja, dat geldt voor een professionele logger
ook. Alles bij elkaar en nu met een maandje ervaring denken we
een aanrader van formaat.

EIGEN VERBRUIK
Meten betekent arbeid en arbeid kost energie. De Plugwise circles
verbruiken ieder tussen de 0,4 en de 0,8 watt afhankelijk van het

proces. Indien u dus een Home Start systeem hebt aangeschaft (2
circles), dan kost dat u per jaar maximaal 0,8 x 2  x 24 x 365 =
14 kWh aan stroom.  

BIG BROTHER?
Let op dat de Plugwise allerlei gegevens via internet doorstuurt
naar de firma Plugwise, óók als u hebt aangevinkt dat dat niet mag.
Er is dus mogelijk sprake van aantasting van uw privacy (uit na-
vraag bij de firma Plugwise blijkt dat enkel verbruiksdata verstuurd
wordt en niet de persoonsgegevens als daar geen toestemming
voor is gegeven. In de update is de mogelijkheid ingebouwd om
helemaal geen gegevens te versturen). Maar omdat het alleen om

de opbrengst van uw zonnestroomsysteem gaat, vindt de ZPV dat
dit nog net door de beugel kan. Indien u een complete set Plugwise
circles aanschaft en uw hele huis ermee vol hangt, ligt het wellicht
anders. Plugwise kan dan in principe over uw schouder meekijken
en bijvoorbeeld aan de metingen afleiden wat uw energiegewoon-
ten zijn en wanneer u hoogstwaarschijnlijk van huis bent. Het is de-
zelfde problematiek waarmee u straks te maken krijgt met de
slimme meter. De ZPV is bepaald niet juichend over dit soort mee-
kijkers. 

Reactie van Plugwise naar aanleiding van kritische vragen -  “Het is
inderdaad waar dat Plugwise de gegevens van de Source software
doorstuurt naar een portal dit is absoluut geen geheim en hier zijn
wij heel open in. Wij hebben de gebruiksdata namelijk nodig voor
het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en
is een onderdeel van ons business model. Dit wordt ook duidelijk
op de website, in de gebruikersovereenkomst en in de licentie
overeenkomst vermeld. Wat pertinent een onwaarheid is dat wij de
gegevens van de gebruiker koppelen aan de data. Als een gebrui-
ker deze niet aanvinkt dat weten wij niet van waar de gegevens
komen. Wij houden in deze ons aan alle officiële wetgeving omtrent
privacy tevens hebben wij onze voorwaarden nog duidelijker ge-
maakt en een extra waarschuwing in de maak op de webshop, die
hier melding van maakt. Hiernaast onderzoeken we de mogelijkheid
om het toch (tegen de voorwaarden in) uit te zetten. Of  dit wel of
niet gebeurt weten we nog niet zeker. Als dit mogelijk is dan vervalt
de ondersteuning (updates) en het gebruiksrecht.”. “In de link op
het domotica forum waar de discussie ook heeft plaats gevonden
heeft een van onze productmanagers ook onderaan een reactie
gegeven.”. De discussie is te volgen op
www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1872 
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“U kunt op elk willekeurig 

moment als u aan uw pc 

werkt de source even 

starten om te kijken 

hoe uw systeem die dag 

of  de dagen ervoor 

heeft gepresteerd”
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Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van onze ver-
eniging hield de heer Pieter van Alphen (Techneco, Delft)
een voordracht over het nieuwste product van zijn bedrijf:

de ELGA, ofwel de cv-assisterende warmtepomp die warmte betrekt
uit de omgevingslucht. Er onstond een levendige discussie waarbij
de voor- en tegenargumenten door de lucht vlogen. De redactie
heeft de firma Techneco gevraagd een stukje aan te leveren voor
de PttP over hun paradepaardje. Hier volgt dat artikel.

NIEUWE HYBRIDE WARMTEPOMP 
VAN TECHNECO
Techneco Energiesystemen ontwikkelde een oplossing die even
simpel is als doeltreffend: de Elga, een slimme hybride warmte-
pomp die samenwerkt met een (bestaande) OpenTherm HR-ketel.
Bovendien is de Elga naast verwarming ook geschikt voor koeling
van de woning. 
De Elga (ELektrische warmtepomp voor de GAsketel) is een modu-

lerende lucht/water warmtepomp met een binnen- en buitenunit.
De kleine binnenunit wordt geplaatst naast een HR-ketel; de buite-
nunit op een dak of  tegen de gevel, tot maximaal 10 meter van de
HR-ketel

WERKINGSPRINCIPE
De Elga haalt het grootste deel van de verwarmingsenergie uit de
buitenlucht die vervolgens afgegeven wordt aan het CV-systeem.
De buitenunit, die een elektrische compressor bevat, wordt gevoed
door 220 Volt spanning. De Elga is op dit moment vrijgegeven en
beschikbaar voor de meeste OpenTherm HR-ketels en thermosta-
ten.

De warmtepomp verzorgt in het stookseizoen de basisverwarming
van de woning. Het geleverde vermogen van ca 3kW is afhankelijk
van de buitentemperatuur en de watertemperatuur in het afgifte-
systeem. Als de Elga niet de gevraagde verwarmingscapaciteit voor
de woning kan leveren, wordt tevens de CV-ketel door de Elga aan-
gestuurd. In de zomer verzorgt de warmtepomp topkoeling van de
woning. 

VOORDELEN
- Bouwkundige aanpassingen worden tot een minimum beperkt. 
- Eén doorvoer in de buitenmuur voor de twee leidingen volstaat; 
- Broninvestering is niet nodig;
- Energiedekkingsgraad van 50-80%;
- Besparing tot 25% op de jaarlijkse verwarmingskosten;
- Geschikt voor vrijwel elke standaardwoning in Nederland;
- Aansturing door één regeling voor Elga en HR-ketel;
- SenterNovem subsidie van 1.000 euro (op dit moment aan te
vragen).

Lucht-waterwarmtepomp als assistentie van de CV-ketel



Recente berichten in Trouw: 1) in talloze verpleeg- en verzor-
gingshuizen is het bloedheet;  2) de EU gaat de bouwsector
financieel helpen mits die energiezuiniger gaat bouwen; 

3) Nederland moet van het Innovatieplatform een “knooppunt van
kennisindustrie” worden;  4) in Poznan onderhandelen 150 landen
over de uitvoering van mondiale klimaatafspraken;  5) in Neder-
landse metaalconstructiebedrijven staan duizenden technische
banen op de tocht door de kredietcrisis. 

WAT HEBBEN DEZE BERICHTEN MET ELKAAR TE MAKEN?
ALLES! 
Technologisch worden we steeds knapper en presteren auto’s, ma-
chines, verwarmings- en koelinstallaties steeds beter met minder
energie. Nooit eerder was er zoveel aandacht voor Groen, Duur-
zaam en “Klimaatneutraal” bouwen en de nieuwste hype: Cradle to
Cradle. De technische universiteiten leveren enthousiaste architec-
ten en ingenieurs af  die met Duurzaam Bouwen aan de slag willen.
Isolatie- en energieprestatie-eisen in de bouw zijn aangescherpt.
Het klimaatbeleid lijkt te werken. 
Toch nemen gas- en elektriciteitsverbruik per hoofd nauwelijks af,
en dreigt de CO2-uitstoot nog verder toe te nemen, na een tijde-
lijke dip door de kredietcrisis. De EU en het Nederlandse klimaatbe-
leid hebben zich na Kyoto tot doel gesteld het energieverbruik en
de CO2-uitstoot tot 2020 verder met 20% tot 30% te verminde-
ren, terwijl veel ambitieuzere reducties, zoals 80% per 2050, onaf-
wendbaar zijn. De OESO-dochter International Transport Forum
voorspelt echter een verdubbeling van de mondiale CO2-uitstoot
van het verkeer per 2050 bij het huidige groeitempo. Behalve door
alternatieve energie-opwekking moet de beoogde afname van de
totale mondiale CO2-uitstoot – die eveneens bij ongewijzigd beleid
tot 2050 zal verdubbelen – voor bijna de helft door energiebespa-

ring bereikt worden (Trouw van 3 dec. j.l.). Het klimaatbeleid en de
voorzieningszekerheid vragen dus een enorme inzet van de secto-
ren bouw, verkeer, huishoudens en industrie om het huidige ener-
gieverbruik per hoofd meer dan te halveren - rekening houdend
met bevolkingsgroei en welvaartstoename - zonder dat onze be-
jaarden in de kou komen te zitten.

Die enorme besparingspotentie is inderdaad aanwezig, maar de
oververhitte verzorgingshuizen symboliseren het probleem dat
daar tot nu toe in de praktijk weinig van terecht komt. De bejaar-

den wonen in het topje van een ijsberg: de hele sector van utilitaire
gebouwen, scholen en kantoren heeft nog nauwelijks de bespa-
ringsmogelijkheden die al jaren beschikbaar zijn benut. Uiteindelijk
verspillen deze gebouwen de miljarden kubieke meters aardgas die
de afgelopen decennia dankzij isolatie en HR-ketels in particuliere
woningen zijn bespaard. Zelden komen we in onze adviespraktijk
gebouwen tegen waar niets te besparen valt. Zelfs recente gebou-
wen die als “duurzaam” of  “klimaatneutraal” ontworpen zijn blijken
bij doormeting en toetsing van het energieverbruik per prestatie-
eenheid weinig duurzaam en al helemaal niet klimaatneutraal. 
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Bijvoorbeeld het hoofdgebouw van VROM (waar in vrijwel alle lege
kamers het licht brandt!), kantoren van milieuorganisaties en som-
mige met de nieuwste apparatuur volgestouwde kantoren. De ar-
chitect van een “klimaatneutraal”gebouw kreeg daarvoor een prijs
terwijl dat gebouw aantoonbaar energetisch rammelde en de be-
weerde besparingen niet objectief  zijn aangetoond. Hetzelfde geldt
voor enkele zogenaamde nulenergie-woningen (waarin evenveel
zonne-energie wordt opgevangen als wordt verbruikt) die niet kun-
nen aantonen dat zij werkelijk 0-energie bereikt hebben, terwijl
deze ontwerpen in vakpers en media de hemel in worden gepre-
zen. 

In de praktijk kunnen met bestaande technieken en redelijk korte
terugverdientijden (<10 jaar) besparingen tot een factor 2 of  3
behaald worden, zoals blijkt uit enkele verzorgingstehuizen waar
wij - met behoud van comfort - het gasverbruik in enkele jaren te-
ruggebracht hebben van circa 200.000 m3 tot 50.000 á 80.000
m3 per jaar. Over de levensduur van zo’n gebouw genomen gaat
het dus om miljoenen m3, gelijk aan hele woonwijken! In menig te-
huis of  kantoorgebouw wordt jaar in jaar uit minstens 100.000 m3
gas en tienduizenden kWh verspild die met slimmer ontwerp en
vakkundige installatie en beheer bespaard hadden kunnen worden.
Daarbij gaat het om meer dan onnodig brandende verlichting, te
frequente groepsvervanging van TL-buizen en spaarlampen of
verouderde ketels. In sommige gevallen werden enorme investerin-
gen in warmtepompen gedaan (waarvan het rendement door de
producenten schromelijk overdreven wordt) waarna die pompen
ofwel stilstaan of  meer stroom verbruiken dan ze opleveren aan
thermische energie. Regelmatig komen we uitgeschakelde WKK
(warmtekracht)-installaties tegen of  worden recent geïnstalleerde
energiebesparende voorzieningen bij renovatie of  verbouwing ver-

wijderd. EPC-adviezen worden verkeerd uitgevoerd door op isolatie
of  zonwering te bezuinigen ten gunste van extra technische snuf-
jes, die uiteindelijk wegens de hoge kosten geschrapt worden,
waardoor het hele ontwerp niet meer klopt qua warmte- of  koude-
behoefte. Achteraf  moet dan extra koel- of  verwarmingscapaciteit
ingebouwd worden, wat duurder is en minder lang rendeert dan
extra isolatie. (idem Trouw 26 nov. j.l.). Het aan het eind van een
ontwerpproces wegbezuinigen van essentiële onderdelen van een
integraal binnenklimaat-systeem, zoals intelligente temperatuurre-
gelingen, leidt niet alleen tot oververhitte bejaarden maar ook tot
oververhitte gasrekeningen. Door bijvoorbeeld 10.000 euro op
software te bezuinigen wordt over de technische levensduur

100.000 euro aan gas verspild. Helaas worden besturen en be-
heerders van instellingen in de zorg en onderwijs of  in de kanto-
rensector niet op hun energiebesparingsprestaties afgerekend en
hoeven ze blijkbaar over dat deel van het budget geen verantwoor-
ding af  te leggen. 

Ook komt het voor dat een installatie met te veel toeters en bellen
wordt geadviseerd, waardoor een zodanig ingewikkelde regelsitua-
tie ontstaat dat niemand weet hoe het werkt, laat staan dat een
technisch ongeschoolde beheerder er energie-efficiënt mee kan
omgaan. Resultaat: 300% meerverbruik, niks “klimaatneutraal”.
Ook in oudere gebouwen als kerken gaat het vaak mis doordat on-
deskundig ontworpen installaties tot grote temperatuurverschillen
leiden met houtrot, beschadigde orgels en gebarsten grafstenen
als gevolg, terwijl de bezoekers het nog steeds te warm of  te koud
hebben. PKN en andere kerken schieten hier ernstig tekort als be-
heerder van geld en schepping.
Uit de vele praktijkvoorbeelden moet geconcludeerd worden dat dit
geen incidenten zijn maar dat structurele oorzaken de noodzake-
lijke 20% - 30% energiebesparing en CO2-reductie in deze sector
blokkeren, zoals ook blijkt uit het onderzoek van SenterNovem.
Energiebesparing staat of  valt met meten: meten is weten. Zonder
voormeting en nauwkeurige monitoring van verbruik en prestaties
weten installateurs noch beheerders hoeveel kuub of  kilowatts be-
spaard worden en of  besparingsmaatregelen werken. Zonder dui-
delijke meetresultaten - of  met ondeskundig opgestelde
meetapparatuur - kan er niet “afgerekend” worden op prestatie;
het energiebudget kan door beheerders noch toezicht houdende
besturen beoordeeld worden. De enorme gasrekeningen lijken
niettemin geen probleem, ze worden toch wel betaald. Niemand is
verantwoordelijk, terwijl besparingen van tonnen mogelijk zijn!
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ENERGIEKOSTEN WEGEN BLIJKBAAR MINDER DAN PERSONEELS-
KOSTEN; OP DE HANDEN AAN HET BED WORDT WEL BEZUINIGD….

Ook de verantwoordelijkheden in de keten van ontwerp>bouw> -
beheer zijn onduidelijk en werken energiebesparing tegen. Archi-
tecten en aannemers hebben in de regel geen kaas gegeten van
energiebeheer of  installaties, opdrachtgevers en instellingsbestu-
ren evenmin. Alleen de grotere installateurs hebben die kennis in
huis maar hebben er zelf  geen belang bij om maximaal mogelijke
besparingen na te streven omdat die kostenverhogend zijn – on-
geacht de terugverdientijd. De (6) fabrikanten van regelapparatuur
hanteren eigen componenten en processen en werken niet met
één standaard; adviseurs en installateurs kennen maar een deel
van de producten en installaties. Daarnaast knijpen de aannemers
de onderaannemers en installateurs uit om alles zo goedkoop mo-
gelijk te maken, en zo worden - penny wise, pound foolish - essen-
tiële regeltechnieken wegbezuinigd door leken. Architecten,
aannemers en installateurs zien nooit de gas- en stroomrekening
en wassen hun handen in onschuld als die tegenvalt. Aannemers
verdienen grof  geld aan begeleidingskosten die zij niet maken of
niet vakkundig kunnen verrichten. Als de installatie wel state-of-
the-art is, wordt er vaak bezuinigd op het inregelen en nameten
ervan, vergelijkbaar met een auto die met te lage bandenspanning
en ontregelde ontsteking wordt afgeleverd, die nooit APK gekeurd
wordt en zonder rijbewijs bereden wordt. Kantoren worden steeds
vaker kortdurend geleasd, reden waarom er al helemaal niet in be-
sparingstechnieken of  alternatieve energie geïnvesteerd wordt. De
afschrijvingstermijn van 3 jaar die veel bedrijven hanteren belem-
mert de investeringen die op iets langere termijn rendabel zijn, ter-
wijl gebouwen en installaties feitelijk decennia meegaan. Dit is
strijdig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Investeren in regeltechniek kan op korte termijn het gasverbruik
flink reduceren evenals inregelen van slecht afgestelde installaties,
maar de potentie van deze verbeteringen wordt dus niet benut.
Zelfs als actieve gemeenten in de milieuvergunning aanvullende
eisen stellen aan de energieprestaties, blijven die onuitgevoerd
doordat bedrijven en gemeenten de deskundigheid missen om de
effectuering ervan te kunnen beoordelen. Het gebrek aan energie-
deskundigheid lijkt alleen maar toe te nemen – op alle niveaus –
doordat dit geen “vak apart” vormt binnen de technische opleidin-
gen en het de glamour mist van zoiets als auto’s ontwerpen. Het
meest is er gebrek aan praktisch-technische kennis en inhoudelijke
deskundigheid op middelbaar en lager technisch niveau, precies
wat de bouwsector en installatiebranche nodig hebben. Hetzelfde
geldt voor de beheerders, waar de conciërges en kosters vervan-
gen zijn door computers, maar wie stelt dié energie-efficiënt in?
Dure ingenieursbureaus en adviseurs missen vaak de praktische
kennis die nodig is om de beschreven missers op uitvoeringsni-
veau te voorkomen en veroorzaken die zelfs door stapeling van
technische snufjes. Door pensionering gaat er meer praktijkkennis
verloren dan er bij komt; de behoefte aan hand & hoofd-expertise
neemt juist enorm toe.

De oplossing ligt in de gesignaleerde problemen besloten: 1) Ook
aan utiliteitsbouw moeten strenge energieprestatie-eisen gesteld
worden, vanuit MVO-principe en vanwege de enorme hoeveelheden
gas en stroom die nu verspild worden. 2) In de ontwerp- en bouw-
fase moeten architect en aannemer ontkoppeld worden zodat de
installateur meer bepalend én verantwoordelijk wordt en budgetten
en eisen voor energiebesparing worden gewaarborgd. 
3) Op alle niveaus moeten de opleidingen en de praktische kennis
op energie-technisch vlak verbeterd worden en toegespitst op

(halvering van energieverbruik door) energiebesparing. 
4) Doorbreking van de situatie dat niemand verantwoordelijk is
voor de verspilling en energiekosten is cruciaal zodat beheerders
en instellingsbesturen bewust en verantwoordingsplichtig gemaakt
worden voor budgetten en besparingsinzet. 5) De Europese en na-
tionale energie- en klimaatdoelen moeten dwingend doorwerken in
eisen per instelling of  categorie gebouwen. 6) Dat vergt betere
monitoring en constante meting van de energieprestaties van ge-
bouwen en organisaties, met sancties bij overschrijdingen. 
Tienduizenden grote gebouwen moeten dus stuk voor stuk energe-
tisch onderzocht en “CO2- gerenoveerd” worden. Ingenieurs zijn
er genoeg, wat we nodig hebben zijn duizenden energie- en instal-
latietechnici op lager en middelbaar niveau en betere overdracht
van aanwezige praktijkkennis, anders zal het niet lukken. Als de
politiek en de energie- en bouwsector en het technisch onderwijs
dit niet oppakken, verzeilen we vanzelf  richting klimaat-fopspeen
kernenergie (waarvoor ook onvoldoende expertise is).
Alleen door een grootschalige technische sanering en een vlotte
organisatie van de uitvoering kan bereikt worden dat de enorme
besparingspotentie (ten minste 50%) in de utilitaire bouwsector
gerealiseerd wordt. Goed voor de economie en het klimaatbeleid
en goed voor de scholieren, kantoorwerkers en bejaarden in die
gebouwen. En werk zat voor de technici die in de autosector over-
bodig worden….

Arie Kroon is consultant energiebesparing en ontwerper en bewo-
ner van de eerste nulenergie-woning in Nederland (in Woubrugge);
Martin Kroon was tot 2006 beleidsmedewerker Verkeer en Milieu
bij VROM
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slimme meter

Verzet groeit tegen slimme energiemeter

De nieuwe digitale energiemeter dreigt op straffe van een fikse
boete verplicht te worden gesteld, tot grote woede van de Consu-
mentenbond. Het apparaat zou namelijk ook nog grote nadelen
kennen.

Zo krijgen netbeheerders als Continuon en Essent Netwerk zeer
nauwgezette privé-informatie over burgers via de meter binnen.
Ook verbruikt de stroomteller zelf  stroom. Bovendien klagen con-
sumenten dat het apparaat niet in staat is meteen terug te draaien
bij huishoudens die bijvoorbeeld via zonnepanelen zelf  elektriciteit
opwekken.
De Eerste Kamer stemt morgen over het voorstel van minister Van
der Hoeven (Economische Zaken) om alle analoge energiemeters
in zes jaar verplicht te laten vervangen door digitale energieme-
ters. Instemming door de Eerste Kamer is nog niet zeker, aange-
zien invoering eerder al op kritiek stuitte.
Van der Hoeven zei toen met de netbeheerders te gaan praten om
iets te regelen voor weigerende consumenten. Zij dacht aan het
'Zweedse model', waar iemand die een digitale meter weigert na
een afkoelingsperiode nog eens wordt benaderd. Afsluiting van
elektriciteit en gas mag in elk geval niet. Dat is voor de Consumen-
tenbond niet genoeg. "Er staat in het wetsvoorstel dat de netbe-
heerder aangifte kan doen als iemand geen digitale meter wil. Dan
kan er strafvervolging worden ingesteld met als gevolg een boete
van maximaal 17.000 euro, een taakstraf  of  zes maanden gevan-
genis", aldus een woordvoerder.
Volgens het ministerie gaat het dan om de strafwetgeving bij eco-
nomische delicten en is het 'niet reëel dat dat wordt opgelegd'.
Voorstanders wijzen er op dat de dagelijkse stroom- en/of  gasme-
terstanden straks op afstand en zeer gedetailleerd uitgelezen kun-
nen worden. Bedoeling is energieverspilling te beperken.

Tegenstander de Consumentenbond vindt dat geen reden om wei-
geraars tot criminelen te bombarderen. "Ook netbeheerders kun-
nen voortaan zien wanneer iemand douchet en hoe warm. Of  hij
een magnetronmaaltijd nuttigt, zelf  kookt en of  het toilet een grote
boodschap moet verwerken."
Eerder bleek al uit een privacytoets van de Universiteit van Tilburg
dat de invoering van de slimme energiemeter in strijd was met het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Op www.wijver-
trouwenslimmemetersniet.nl hebben inmiddels al ruim 14.000
mensen een petitie getekend waarin de Eerste Kamer wordt opge-
roepen niet in te stemmen met het wetsvoorstel.

bron: De Telegraaf, maandag 30 maart
tekst: Germa Graveland

Zie ook:  www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl

Eerste Kamer wil derde termijn over 'slimme meter'

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 maart op voorstel van PvdA-se-
nator Van Driel besloten een derde termijn vast te knopen aan het
debat over de invoering van de 'slimme' energiemeter (wetsvoor-
stellen 31.320  en 31.374 ). In het debat met minister Van der
Hoeven van Economische Zaken op dinsdag 24 maart bleek al
dat de senaat niet zonder slag of  stoot met invoering van
deze digitale meter ter vervanging van de analoge meters
zou instemmen. SP-senator Reuten riep in een artikel in het
Financieele Dagblad van 31 maart 2009 zijn mede-sena-
toren op tegen te stemmen.
Senator Van Driel vroeg ter voorbereiding van de derde
termijn een brief  van de minister waarin zij nader in-

gaat op de bezwaren van de Consumentenbond. Volgens deze
bond leidt invoering van de 'slimme meter' o.a. tot inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer.
De Eerste Kamer besloot de derde termijn en de besluitvorming
over beide wetsvoorstellen uit te stellen tot dinsdag 7 april 2009 .

Volg: www.eerstekamer.nl



Wat kunnen we per 6 april aanstaande verwachten van de aange-
paste SDE subsidieregeling voor zonnestroom? Aangegeven zijn
de volgende voornaamste punten:

Er komen twee categorieën subsidiabele systemen: (1) voor parti-
culieren tussen 601 en 15.000 Wp en (2) voor niet-partculieren
de wat grotere zonnestroomsystemen: 15.000-100.000 Wp. Voor
categorie 1 geldt een kap van 15 MWp en voor categorie 2  geldt
een kap van 5 MWp. In totaal kan er dus binnen het SDE regime 20
MWp worden geplaatst. Men is uiteraard vrij om buiten de SDE sub-
sidie om zonnepanelen aan te schaffen; men heeft dan indien men
aan het net teruglevert alleen te maken met de salderingsregeling.

Categorie 1 wordt ondersteund met een subsidie van 52,6 euro-
cent per teruggeleverde kilowattuur, categorie 2 met 45,9 euro-
cent/kWh. Beide gedurende 15 jaar. Particulieren met woonboten
kunnen ook SDE-subsidie aanvragen. Er zijn geen CertiQ-kosten
meer voor zonnestroom (met terugwerkende kracht). Aangekon-
digd is dat men zich elektronisch bij Senter-Novem voor subsidie
kan aanmelden.
De eis van een nieuwe brutoproductiemeter uitsluitend voor de
zonnepanelen blijft van kracht. Deze wordt achter de bestaande
elektriciteitsmeter geschakeld. Als de bestaande elektriciteitsmeter
een ‘oude’ analoge ferrarismeter is mag deze gewoon blijven han-
gen.

Waar helemaal nog geen duidelijkheid over is, is de salderingsrege-
ling. Van de ZPV mag dit wangedrocht verdwijnen en mag een be-
zitter van zonnestroom onbeperkt terugleveren tegen het gang- 
bare elektriciteitstarief. Tot het zover is geldt nog steeds officieel
een salderingsgrens van 3.000 kWh. Hoewel er al een jaar in aller-
lei politieke wandelgangen sprake is van het optrekken van de sal-
deringsgrens naar 5.000 kWh en er netbeheerders zijn die
inderdaad tot 5.000 kWh salderen (bijv. Eneco) heeft de ZPV de
wettelijke ondersteuning voor 5.000 kWh/jaar nog niet ontdekt.

In 2012 moeten nieuwe televisies minimaal 20% minder energie
verbruiken dan televisies die in 2008 op de markt kwamen. Dat
staat in het wetsvoorstel waar binnenkort over wordt gestemd door
het Ecodesign regelgevend comité van de Europese Commissie.
Voor plasma televisies wordt het moeilijk om aan de eisen te vol-
doen. Plasma televisies gebruiken tientallen procenten meer
stroom dan de LCD televisies. In Europa worden elk jaar rond de
20 miljoen nieuwe televisies verkocht.

SenterNovem ontwikkelde de nieuwe Europese efficiency eisen voor
de televisies. SenterNovem bedacht samen met Engelse collega’s
een eenvoudige vuistregel die voor alle televisies gaat gelden. Het
maximale toegestane vermogen van de televisie wordt afhankelijk
van de beeldschermgrootte en staat los van het type t.v. Voor de
oude beeldbuis, de plasma en de LCD televisie gelden daardoor
dezelfde regels. Een tv met een beelddiagonaal van 66 cm mag na
2012 maximaal 100 Watt vermogen hebben.

ENERGIELABEL
Later behandelt het Europese Ecode-
sign comité ook een voorstel voor
een energielabel op televisies. Dat
label moet de concurrentie op
energiezuinigheid verder verho-
gen. De verwachting is dat het
label verplicht wordt medio 2010.
Het Ecodesign comité maakte eer-
der wetten voor huishoudelijke verlich-
ting (gloeilampen), elektrische motoren en
het stand-by vermogen van elektrische apparaten.
Nadat het Ecodesign comité de nieuwe wetten voor
het energiegebruik van televisies heeft goedgekeurd,
heef  het Europese parlement drie maanden de tijd
om bezwaar te maken. Daarna stelt de Europese
commissie de wetten vast.   bron: SenterNovem

Op 2 april 2009 heeft de Groep Colruyt de volledige overname af-
gerond van de NV Fraxicor. Deze acquisitie kadert in de strategie
van de groep om tegen 2015 CO2-neutraal te zijn wat zijn elektrici-
teitsverbruik betreft. Fraxicor produceert groene stroom uit vetten
die niet gebruikt worden voor consumptie of  in de chemische in-
dustrie en als restproduct geen verdere bestemming vinden.  

De installatie van Fraxicor in het Vlaams-Brabantse Lot heeft een
vermogen van 21 megawatt, waardoor de hoeveelheid opgewekte
energie overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van zo’n 41.000
gezinnen. Het gaat om 100% groene stroom. Voor de aandrijving
van de centrale wordt dierlijk vet gebruikt. Ook de restproducten
van het proces worden aangewend als groene brandstof  in ver-
brandings- of  vergistingsinstallaties.  

De acquisitie van Fraxicor is een belangrijke stap in de ambitie van
de Groep Colruyt om volledig CO2-neutraal te worden. In het kader
van zijn duurzame groei blijft de groep investeren in hernieuwbare
energiebronnen. Dit jaar nog worden twee nieuwe windturbines op-

gericht in Ieperlee. Waar mogelijk worden nieuwe of  verbouwde
winkelfilialen en distributiecentra voorzien van zonnecellen. 
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De tijd dat zonnepanelen alleen door superidealisten werden ge-
kocht is al ver achter ons. Langzamerhand bereiken we het punt
dat de massa overtuigd raakt van de noodzaak tot klimaatmaatre-
gelen. Dat maakt zonnestroom meteen van nichebezigheid tot
winstmaker. Ook de banken hebben zonnestroom ontdekt. Voor de
zonnestroomkenner levert de kredietcrisis daardoor een buiten-
kansje op. Hij kan niet alleen de productie van zonnestroom bevor-
deren en een bijdrage leveren aan het klimaat, maar kan daar ook
nog eens buitensporig aan verdienen. Dus voor als het dak al hele-
maal vol ligt, hier wat suggesties.

Drie beleggingswijsheden vooraf: Beleg vooral in zaken waar je
verstand van hebt. Beleg voor langere termijn. Resultaten uit het
verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Sinds een paar jaar bestaat het Zonne-energie certificaat. Men kan
hierbij rechtstreeks beleggen in zonnestroombedrijven met een
beursnotering. De koers van het certificaat was begin 2008 bijna
16 euro. Op dit moment is de koers nog slechts 4,95 euro. Een
stijgingspotentieel van zo’n 200%. De koers is vooral olie-gevoe-
lig. Stijgen de olieprijzen, dan zullen zonne-energiebedrijven het
beter doen. Maar ook grootschalige stimuleringsprogramma’s
zoals die in de VS te verwachten zijn, zullen de koersen beïnvloe-
den (zie http://www.abnamromarkets.nl/NL/Showpage.aspx?pa-
geID=4).
Voor een ieder die meent dat de zonnepanelen hoe dan ook de
toekomst hebben en dus sterk in aantal zullen toenemen, dus een
interessante investering.

De tweede tip lijkt misschien wat tegenstrijdig, maar helpt de we-
reld wel degelijk sneller naar een duurzame toekomst.
Vertrouw je niet meer zo in bedrijven, zelfs niet in zonnestroombe-
drijven, dan is een investering in olie wellicht interessant. De olie-
prijs is sinds het hoogtepunt medio 2008 zo’n 80% gedaald. Maar
een ieder die naar de langere termijn kijkt weet, dat er vanzelf

weer olietekorten zullen komen, waardoor de prijs weer zal stijgen.
De koers was medio 2008 ongeveer 150 euro, nu nog slechts 45
euro. Eenzelfde stijgingspotentieel als voor zonnepanelen. Door te
beleggen in olie, wordt de olieprijs hoger en wordt zonne-energie
interessanter. 

Voorspellen in tijdens van crisis is een hachelijke bezigheid, zodat
ik geen voorspellingen zal doen, maar het zou mij persoonlijk niet
verbazen als eind 2009 de olieprijs weer op 80 euro staat en het
zonnestroomcertificaat op 9 euro. Dat zou dan een rendement van
ongeveer 80% zijn. Maar uiteraard kunnen de koersen ook dalen,
dat hebben we het afgelopen jaar gezien…

door: Hendrik Gommer

Heel lang is de zonnecelmarkt het exclusieve domein geweest van
kristallijn silicium, u weetwel, lange staven mono- of  polykristallijn
silicium die in dunne plakjes worden gezaagd. De plakjes werden
bewerkt tot zonnecellen, een aantal zonnecellen bij elkaar ingepakt
tussen een dragerlaag en een glazen plaat heet een zonnestroom-
paneel. Amorfe zonnepaneeltjes waren wel verkrijgbaar, maar fun-
geerden in de marge als ‘aandrijving’ van rekenmachientjes en
dergelijk speelgoed. Die exclusiviteit van kristallijn silicium voor het
‘echte werk’ is tegenwoordig verdwenen. Thin-film PV (dunne-laag-
PV) is sterk in opmars, met name daar waar zonnestroomcentrales
op industriële schaal worden gebouwd. 

Thin-film PV wordt vervaardigd door op grote rollen dragermateri-
aal een dunne laag fotovoltaïsch materiaal aan te brengen. Er be-
staan verschillende technologieën zoals amorf  Silicium, CI(G)S and
CdTe. Groot voordeel van thin-film is het lage grondstofverbruik en
de mogelijkheid tot verregaande opschaling van de productielijn.
Er worden steeds betere omzetrendementen gehaald van zonlicht

naar elektriciteit. Nu is dat nog 6 tot 12%, verwacht wordt 10-15%
in de nabije toekomst. Dit alles resulteert in een zeer concurre-
rende prijs van thin-film PV ten opzichte van klassieke kristallijne
PV. Onlangs is de magische grens van 1 dollar per geïnstalleerde
wattpiek gepasseerd. Op termijn kan die prijs nog verder dalen.

Geen wonder dat thin-film modules  uiterst populair zijn in groot-
schalige PV projecten. Jaarlijkse groeipercentages zijn gepubli-
ceerd van 60% tussen 2000 en 2006. In 2007 groeide de
industrie met liefst 127%. De productiecapaciteit van thin-film pro-
ducenten groeit volgens insiders naar 4 GWp in 2010 en tot 16
GWp in 2016, economische crisis of  geen economische crisis. 
In Duitsland zijn onlangs drie projecten thin-film gerealiseerd ter
grootte van bij elkaar 50 MWp. 

Het bekendste  project is de 40 MWp centrale bij Brandis in de
buurt van Leipzig. Dichter bij huis bevindt bevindt zich een project
in Moers, een plaatsje in de buurt van Duisburg. In oktober 2008
kwam hier een thin-film installatie gereed met een capaciteit van
837 kWp. Er zijn hier 10.000 vierkante meter CdTe thin-film modu-
les van de Amerikaanse firma First Solar geplaatst op het dak van
een recyclingsbedrijf. De panelen staan in grote rijen onder een
hoek van 36 graden met de horizon. 
De stroom van de panelen wordt omgezet in wisselstroom door
twee omvormers met een capaciteit van 300 kW, eentje van 100
kW en een ‘kleintje’ met een vermogen van 30 kW. Bij elkaar heeft
het dak 3,4 miljoen euro gekost, maar voor dit bedrag is het as-
best verwijderd en een nieuw golfplaten dak gebouwd waarop de
panelen zijn aangebracht. De eigenaar is dik tevreden want hij
strijkt een leuke feed-invergoeding op.
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Thin-film markt groeit gestaag



Door omstandigheden kwam bij ons een diepvriezer beschikbaar
waarvoor we geen directe toepassing meer hadden. Verkoop via
Marktplaats was een optie, maar echt veel levert dat meestal niet
op (suggestie: koop zelf  een diepvriezer op Marktplaats en herhaal
mijn experiment).
Omdat een diepvriezer een aanzienlijk betere isolatie heeft dan een
koelkast en wij een “2e koelkast” in gebruik hebben, leek het me
een leuk experiment om de diepvriezer om te bouwen tot koelkast
en eens te zien wat dit betekent met betrekking tot het energiever-
bruik.

Eigenlijk ook vreemd, dat als je er goed over nadenkt, het tempera-
tuurverschil over de wand van een koelkast (ca 15°C) gelijk is aan
het temperatuurverschil over de wand van een woning (buitentem-
peratuur stookseizoen gemiddeld 5°C en binnen 20°C) terwijl de
wanden van woningen tegenwoordig toch van een behoorlijke iso-
latiedikte worden voorzien.
Ik weet niet wat de bouwverordening vraagt, maar ik denk dat dat
toch gauw een cm of  6-8 (of  meer?) is, terwijl een koelkast het
veelal moet doen met 2 cm!

AAN DE SLAG
Uitgangspunt was een Miele diepvrieskast van ca. 250 liter. De
elektronica (thermostaat, alarm, digitale thermometer op display,
etc) werd uitgeschakeld en de thermostaat verwijderd. De elektro-
nische temperatuuropnemer kon na het verwijderen van een plug
zo aan de achterzijde van de kast naar buiten worden getrokken.
Een en ander werd zodanig uitgenomen dat het ook weer terugge-
bouwd kon worden, zodat (indien nodig) de vriezer ook nog weer
als zodanig gebruikt kon worden.

Hierna bouwde ik een elektronische thermostaat uit een bouwpak-
ketje van Conrad (best. nr. 19 48 83, a € 14,-). Natuurlijk koos ik
een type dat geschikt is voor het temperatuurgebied van een koel-
kast (dus zeg maar, in elk geval voor 0-15°C). Deze thermostaat

werd ingebouwd en het relais aangesloten op de fasedraad naar
de compressor (zoals dat ook al bij de oorspronkelijke Miele ther-
mostaat het geval was). De constructie werd ingeschakeld, inge-
steld op 5°C en het energieverbruik gemeten met een van die
handige tussenmeters (Energy Check 3000 à € 20,-, te koop bij
Conrad). Een meting werd uitgevoerd over 4 dagen en het verbruik
rekende ik om naar jaarverbruik. De uitkomst was een verrassende
47 kWh per jaar!

Ter vergelijking enkele energieverbruiken van nieuwe koelkasten
met vergelijkbare inhoud.

Getallen ontleend an de site van www.kieskeurig.nl.

A++: geen kast van die inhoud gevonden, 
wel 350 liter ca 105 kWh/jaar

A+: 120-140 kWh
A: 160-170 kWh
B: 240 kWh

Ter vergelijking: we hebben een oude (2e) koelkast met een inhoud
van ca 200 liter in gebruik met een jaarverbruik van ongeveer 225
kWh. De energiebesparing is dus dus  178 kWh/jaar. Bij een gemid-
delde kWh-prijs (hoog/laag) van € 0,21 betekent dit dus op jaarba-
sis € 37. 
De besparing ten opzichte van een gemiddeld Nederlands gezins-
verbruik van 3500 kWh/jaar is uitgaande van nu een gemiddeld
verbruik van 178 kWh/jaar ca 5,1%. Dat is dus (voor wat betreft
het elektriciteitsverbruik van gezinnen) al bijna de Kyoto doelstel-
ling van 6%!

Zijn er ook nadelen? Ja, de omgebouwde diepvrieskast heeft geen
afvoer van condensvocht. Er komt dus af  en toe een druppeltje
water op de goederen in de “koelkast”.

Na dit experiment ben ik me wel gaan afvragen of  het voor de Eu-
ropese commissie (met een aantal stringente milieu-doelstellingen)
zo moeilijk zou zijn om gewoon regels op te leggen voor koelkas-
ten die nog in de Europese Unie verkocht mogen worden. Bijvoor-
beeld vanaf  2015 alleen nog koelkasten met een energielabel
A++++.

Dit artikel is ingezonden door de heer Kriegsman
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Diepvriezer omgebouwd tot koelkast



Stelt u zich voor dat alle gloeilampen in de wereld in de komende
10 jaar vervangen worden door LED-lampen. Hoeveel CO2 uitstoot
uit elektriciteitscentrales scheelt dat? Fred Schubert en Jong Kyu
Kim van het Rensselaer Polytechnic Institute hebben dit uitgere-
kend en komen op de ongelooflijke hoeveelheid van 10,68 miljard
ton minder CO2 uitstoot. Volgens Schubert en Kim vermindert de
wereldwijde consumptie van ruwe olie met 963 miljoen vaten en de
uitstoot van koolstofdioxide met de genoemde 10,68 gigaton
(10,68 miljard ton). In geld uitgedrukt scheelt dit 1,83 miljard dol-
lar aan stroomkosten over die tien jaar. Wereldwijd zouden er 280
elektriciteitscentrales minder nodig zijn. Reden is dat LED-verlich-
ting (LED staat voor Light Emitting Diode) gemiddeld twintig maal
minder energie nodig heeft dan een doorsnee gloeilamp, en vijf
maal minder dan een spaarlamp. De professoren benadrukken
echter dat LED’s niet gewoon als vervanger voor gloeilampen ge-
zien mogen worden. “LED’s vormen de poort naar ‘slimme’ verlich-
tingsystemen, die gecontroleerd en fijngeregeld kunnen worden,
die intelligent en communicatief  zijn”, schrijven ze. 

Commentaar van de ZPV: is die besparing haalbaar en waar wach-
ten we op? Er zijn een aantal redenen aan te voeren waarom de
overgang van gloeipeer naar LED wat minder gladjes zal gaan dan
we wel zouden willen. Hier zijn een aantal weerstanden.

• Desinteresse: de gemiddelde consument geeft weinig of  niets om
energiebesparing. Dit soort mensen moet gewoon bij de oren wor-
den gegrepen en door elkaar gerammeld. Dat rammelen zou de
overheid moeten doen, maar die heeft zo haar eigen problemen
(zie verderop).
• Onbegrip: Vermindering van CO2 uitstoot; dat ligt veel te ver weg
van het dagelijkse leven, veel te abstract. Kunt u zich een kilo CO2-
gas voorstellen?
• Foute prijspsychologie (1): de directe aanschafkosten van een
LED-lamp zijn hoog vergeleken met een gloeipeer. De exploitatie-
kosten zijn daarentegen uiterst laag. Een consument heeft van na-

ture de neiging zich te fixeren op de aanschafprijs. 
• Foute prijspsychologie (2): er is geen enkele directe terugkoppe-
ling tussen het kopen van een LED-lamp en energiebesparing; een
lager voorschotop de energierekening komt pas een jaar later, en
die verlaging wordt gemaskeerd door tariefsveranderingen..
• Mismatch: De lichtstroom uit LED-lampen is nog steeds te laag
vergeleken met de lampen die ze moeten vervangen.
• Rebound effect: de consument heeft de neiging om energiezui-
nige lampen vaker en langer in te schakelen dan onzuinige voor-
gangers ‘omdat het zo weinig kost’.
• Jevon’s paradox: omdat LED zo zuinig is koopt de consument er
gemakkelijk een paar lampjes bij en laat ze langer branden waar-
door de winst teniet wordt gedaan en zelfs kan omslaan in hoger
energieverbruik.
• Onwil van de energiebedrijven: deze hebben baat bij een zo
hoog mogelijke consumptie van hun product (stroom) en hebben
hierom van nature weerstand tegen energiebesparing. 
• Onwil, onkunde en hebzucht van armatuurontwerpers. Men ver-
domt het eenvoudigweg om goede armaturen te vervaardigen met
bijzondere nadruk op spaarlampen en LED lampen. Als ze een
LED-armatuur maken, dan is de prijs bizar hoog.
• Onwil, onkunde, negatieve houding en hebzucht van lampenver-
kopers. Goede LED lampen zijn eigenlijk alleen via internet te koop.
Lampenwinkeliers beginnen meteen te zeuren dat LED lampen de
verkeerde lichtkleur zouden hebben en niet dimbaar zijn. De eerste
LED-lamp die overigens door deze barriëre heenbrak was de ‘Li-
ving Colors’ serie van Philips. 
• Incompetentie van de overheid (1). Ambtenaren zijn goed in het
produceren van papier, maar ze hebben geen flauw benul van wat
mensen drijft. Ook niet met energiebesparing en reductie van uit-
stoot van CO2. De ambtenaren die het wél weten zitten per definitie
in een concurrerend ministerie, en een fatsoenlijk ambtenaar dient
een collega uit een concurrerend ministerie niet serieus te nemen.
• Incompetentie van de overheid (2). Met name onder gebouwbe-
heerders bij de overheid viert incompetentie hoogtij. Hardnekkig

blijven plaatselijke overheidsgebouwen verlicht met gloeilampen.
Deels is dit budgettair: nieuwe armaturen en lampen komen direct
voor rekening van de gebouwbeheerder, stroomkosten en stook-
kosten indirect. Men wacht op een verbouwing of  renovatie.
Schoolbesturen vinden dat hun taak bij het onderwijs ligt en niet bij
energiebesparing.  
• Incompetentie van de overheid (3). Men kiest vaak de verkeerde
architect: de goedkoopste (vaak de meest onduurzaamste).

Er is dus nog heel wat nodig in het denken en handelen van consu-
menten en instanties. Het bedrijfsleven, dat van nature scherp kos-
tenbewust is, loopt voorop met energiezuinige verlichting.
Consumenten en overheid lopen elkaar omver, achteraan. Bij parti-
culieren is overigens het bezit van zonnepanelen een fors psycho-
logisch steuntje in de rug. Immers: als mensen zien hoeveel moeite
en investering het kost om kilowattuurtjes met zonnepanelen op te
wekken, dan gaat men bijna automatisch voorzichtiger met licht en
energieverbruik om. Leden van de ZPV kennen dat gevoel! ZPV-ers
lopen voorop. Dus: zonnepanelen en energiebesparing gaan hand
in hand. We kennen een paar leden die helemaal ‘om’ zijn en hun
hele verlichtingsbehoefte dekken met spaarlampen en LED-verlich-
ting. Hoe meer het er worden hoe dichter we komen bij de ge-
wenste totale maatschappelijke energiebesparing en vermindering
van CO2 uitstoot. 

Artikel naar aanleiding van bericht op:
http://www.duurzaamzeeland.nl/nieuws/algemeen/index&sto
ry=2177
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Energiebesparing met LED-verlichting



Kan je een energienulwoning realiseren in een dichtbebouwde om-
geving. Dat was de opgave die de Duitse architect Clemens Dahl
zich stelde. 

Met het ontwerp en de feitelijke bouw
van een woning in Eltville-Rauenthal
am Rhein (Duitsland), toonde Dahl
aan dat dit inderdaad mogelijk is.
Hoe flikte hij dit huzarenstukje?

Op de plek waar het huis moest
komen stond al een bouwsel dat
nodig gerenoveerd moest worden.
Deze bouwval werd gesloopt en op
de plaats ervan bouwde Dahl een
huis met een stenen onderbouw en
een houten opbouw. De muren van
de onderbouw zijn 30 cm dik en fun-
geren als warmtemasssa. De slaap-
kamers zijn op de begane grond en
de huiskamer annex keuken is gesi-
tueerd op de eerste verdieping, met
grote ramen naar het zuidwesten
vanwege de optimale bezonning. 

De eerste verdieping heeft extra
dikke vloerplaten die bijdragen aan
de warmtemassa. De bouw werd in
beginsel uitgevoerd als energiezui-
nige woning, maar tijdens de bouw
werden een aantal extra warmteiso-
latiemaatregelen genomen (20 cm

muurisolatie, 24 cm dakisolatie). 

Ook werden overdrukproeven uitgevoerd om te kijken of  er plek-
ken waren waar warme lucht van binnen kon ontsnappen.

Zodra zo’n plek werd gevonden werden meteen extra bouwkundige
maatregelen getroffen. Resultaat was een buitengewoon energie-
efficiënt huis. 

Op het dak werd een grote zonnestroominstallatie geplaatst: liefst
7,5 kWp (genoeg capaciteit om op jaarbasis het hele elektriciteits-
verbruik te dekken. In feite is het dakvlak van 61 m2 een compleet
zonnedak. De zonne-installatie drijft een lucht-lucht warmtepomp
aan (Tecalor TTL 13; thermisch vermogen max. 7.4 kW). Er is dus
geen gas- of  elektrische verwarming aanwezig. Het huis heeft een
centrale afzuiging/ventilatie met warmteterugwinning en een cen-
trale installatie voor het stofzuigen. 

Het huis verbruikte in het jaar na oplevering 4.024 kWh elektriciteit
voor de warmwatervoorziening en voor de warmtepomp. De zon-
nestroominstallatie produceerde 7.516 kWh dat in z’n geheel werd
teruggeleverd aan het net (dit vanwege de gunstige feed-inrege-
ling in Duitsland). Dus bleef  er in het eerste jaar 3.492 kWh over
voor eigen gebruik. Met recht kunnen eigenaar en architect clai-
men dat ze een 100% nul-energiewoning hebben gecreëerd in de
bebouwde omgeving. 
Het huis werd door Solarmagazain uitgeroepen tot Zonne-energie-
systeem van de maand in januari 2009.

http://www.solarserver.de/solarmagazin/download/zero_energy_h
ouse_anlage_0209_e.pdf

Alle foto’s: Clemens Dahl, Architect. Regie: Architect:Clemens Dahl,
Am Sonnenhang 20;65366 Geisenheim, Duitsland. Website:
www.architekt-dahl.de. Heeft u interesse in het bouwen van een
energiezuinig en mooi huis dan weet u deze architect vast te vin-
den.

Power to the peoplePower to the people
w w w. z o n n e s t r o o m p r o d u c e n t e n . n l  14

opinie colofon

Nul-energiehuis in Duitsland

Colofon
Power to the People is een uitgave van de ZPV
Ledental: 950
Opgesteld vermogen: circa 1.600.000 Wp
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