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Van de redactie
Beste lezers,
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De maand is november, de zon is bleek en ze
schijnt kort als ze sowieso achter sombere wolken vandaan komt. De eerste nachtvorsten heb-

ENERGIEBOEREN LIEGEN

ben we gehad, de blaadjes zijn weg en de
verwarming is aan. Opbrengstmeters van PV systemen draaien langzamer en langzamer, aller-
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traagst. Veteranen in onze vereniging herkennen
de neergaande lijn waarvan ze weten dat die onverbiddellijk na 21 december weer omhoog
buigt. Voor heel wat nieuwe PV bezitters is het zo

ZPV OP DE JAARMARKT
IN EDAMVOLENDAM

aan den lijve meemaken van dit neergaan met het
seizoen een magische ervaring. Tja, we wonen nu
eenmaal in een zompig noordelijk landje. Alles sal
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reg kom, straks.
Om u uit de somberheid te halen een nieuwsbrief
met een aangepaste vormgeving: modern, fris,

VAN HET (METER)
KASTJE NAAR
DE MUUR

uitdagend. Dit is helemaal toe te schrijven aan
onze nieuwe vormgeefster, Tamara Janssen. We
hopen dat het u bevalt. Deze nieuwsbrief staat als
vanouds boordevol nieuws en beschouwingen.
Zonnestroom is overal ter wereld ongelooalijk in
opmars. Zelfs in ons land, al hebben we het idee
dat we in een voertuig rijden waarin iemand

VERDER O.A.

voortdurend met twee voeten krampachtig op de
rem stampt.

Subsidieregeling isolatieglas
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Veel leesplezier, uw redactie.
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Goodbye lieve leuke
vlammetjes
Samenvatting: In dit artikel argumenteer ik dat geen enkele woning gebruik hoeft te maken van aardgas

voor verwarming en, in het verlengde hiervan, voor het bereiden van voedsel. Een aardgasaansluiting vervalt in toekomstig te bouwen woningen. Een aardgasnetwerk in woongebieden is niet meer nodig, en is
zelfs ongewenst.

de sterk toenemende welvaart kreeg elk nieuw huis
vanaf pakweg 1970 een centrale verwarmingsinstallatie. We zijn in dit begin van de 21e eeuw volkomen gewend aan een gasgestookte CV-installatie, en weinigen
vragen zich af of zo'n installatie wel de beste techniek
vertegenwoordigt en of het niet anders en/of beter
kan. Dat kan het naar mijn mening zeker, maar nationale, supranationale, economische en aiscale overwegingen en belangen zorgen ervoor dat het stookvolk
onwetend wordt gehouden, ja zelfs actief wordt aangespoord vooral (zo veel mogelijk) aardgas te blijven gebruiken. Het aardgas-business model is eenvoudigweg
té proaijtelijk voor té veel partijen. Het milieu speelt in
deze reuzen-gelddans slechts een ondergeschikte rol.
In dit business model moet de consument gas blijven
consumeren, of ze het wil of niet. Kritische geluiden of
we wel op aardgas moeten blijven stoken hoort u niet.
Aardgas móet. Een mooi voorbeeld is de micro-WKK.

I

n de eerste helft van de 19e eeuw werden in ons
land de eerste gasfabrieken gebouwd. Amsterdam
kreeg er een in 1826, een jaar later volgde Rotterdam. Deze gasfabrieken waren particuliere ondernemingen. De gemeente Leiden innoveerde en begon
in 1834 met de exploitatie van een eigen gemeentelijke
gasfabriek, een voorbeeld dat snel werd gevolgd. Haarlem kreeg zo'n gasfabriek in 1837 en de rest van Nederland kwam er achteraan. In 1915 hadden bijkans
alle gemeenten een stadsgasnet. Het (synthetische)
gas werd geproduceerd uit steenkool en bestond uit
een brandbaar en giftig mengseltje van waterstofgas
(H2) en koolmonoxide (CO) met een geurtje (mercaptaan) voor de herkenning. In eerste instantie ging het
om de productie van gas voor de straatverlichting, later
volgde levering van stadsgas aan huishoudens. Menige
senior herinnert zich nog de massale omschakeling van
stadsgas naar aardgas (methaan, CH4) in de jaren '60
van de vorige eeuw (tegenwoordig noemen we dit 'uitrol'). Vanwege de schone rookgassen werd aardgas dé
brandstof voor huisverwarming en verdwenen antraciet en huisbrandolie ('mazout') als huisbrandstoffen
van het toneel. Vanwege de lage kosten en tegelijk met

Om de tuin geleid
Op de achtergrond speelt het gegeven dat we gewend
zijn vuurtjes te stoken als we onszelf warm willen houden. Dat ‘lekker aikkie stoken’ zit genetisch in ons lichaam ingebakken en is ontstaan toen Homo sapiens
nog concurreerde met Homo neanderthalensis. Aardgas, hoe technisch geavanceerd en clean verstookt in
een high-tech cv-ketel, past in dit plaatje. Let op de tv
reclame: behaaglijk stoken op aardgas wordt geassocieerd met leuke lieve vlammetjes. We worden willens
en wetens om de tuin geleid. Die vlammetjes ziet u
überhaupt niet in een moderne CV-ketel. Comfort heeft
weinig met leuke lieve vlammetjes te maken. Open
haarden zijn er voor de belevenis, niet om je huis mee
warm te stoken. Verbranden van allerlei materialen
deden de Neanderthalers al, dus elke verwarmingsmethode die gebaseerd is op verbranding kan met recht
prehistorisch worden genoemd.
Wat is er dan zo inefaiciënt aan verwarmen met aardgas? Verwarming kent ruwweg twee componenten: 1)
het opwekken van warmte, 2) het transport van de op-
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gewekte warmte naar de plaats waar warmte nodig is.
De opwekplaats is de CV-ketel, de afnameplaats is de
huiskamer, keuken of badkamer. Omdat de warmte alleen maar nodig is op de afnameplaats is elk warmteverlies in de ketel en transportleidingen ongewenst.
Vandaar dat er HR-ketels bestaan en dat verstandige
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pressor en de circulatiepomp werken allebei op elektriciteit. U houdt dan alleen gas over voor koken, maar
voor zo weinig gas (ongeveer 10 kubieke meter per
maand per huishouden) is het volstrekt oneconomisch
om een compleet aardgasnet uit te rollen in een nieuwbouwwijk of in stand te houden in bestaande wijken.
Het aardgasnet kan weg. Elektrisch koken gaat net zo
goed, ja veel efaiciënter dan met pannetjes op een prehistorisch vuurtje.

“Het aardgas-business

- 2009

Hogere prijzen
Er zijn twee andere goede redenen om aardgas vaarwel te zeggen. De eerste is de CO2-uitstoot. Aardgas is
een fossiele brandstof. Verbranding ervan produceert
water en kooldioxide die worden toegevoegd aan de atmosfeer. Vanwege de CO2-uitstoot bent u medeplichtig
aan klimaatverandering zodra u uw gaskachel aansteekt. De tweede reden is peak oil, het gegeven dat
fossiele brandstoffen, inclusief aardgas, eindig zijn.
Voor aardgas geldt dat het Groningse aardgasveld voor
tweederde is uitgeput en dus nog maar een jaar of 20
meegaat. In die 20 jaar zal aardgas hierom onvermijdelijk duurder en duurder worden. Daar is gewoon geen
ontkomen aan. De 'gasjongens' zullen er alles aan doen
om u het dure gas te verkopen.
Hun inkomen hangt er vanaf, en met de prijs gaat immers ook de winst omhoog. De overheid proaiteert dik
mee vanwege participatie in Gasterra en via de royale

model is eenvoudigweg
té profijtelijk voor
té veel partijen”

mensen de verwarmingsbuizen in hun woning voorzien van buisisolatie. Bij een CV-installatie betaalt men
voor beide componenten. Men verbrandt aardgas in de
cv-ketel en men pompt de warmte vanaf de ketel met
een elektrische circulatiepomp naar de radiator. Het
energiebedrijf rekent de afgenomen hoeveelheden
aardgas en elektriciteit graag en gulzig met de afnemer
af. De aiscus pikt haar graantje mee met allerlei belastingen en hefaingen.

Oneconomisch
Warmtepompen bestaan al even lang als gasfabrieken.
Het werd ernst toen Carl von Linde in 1876 patent
kreeg op zijn koelkast. De warmtepomp van de koelkast verzamelt warmte uit de inhoud van de koelkast
en geeft deze af aan de omgeving. De afgegeven
warmte kost in feite niets, alleen het transport ervan.
Plaats een koelkast in de opening van de achterdeur
uw woning (koelkastdeur naar buiten), dicht de openingen opzij, boven en onder af, zet de deur van de
koelkast open en u hebt een echte warmtepomp die uw
huis helpt verwarmen. Warmte is namelijk volop aanwezig in het milieu om ons heen. Pas bij het absolute
nulpunt (-273 graden Celsius onder nul) is er helemaal
geen warmte meer. Het klinkt gek, maar vloeibare stikstof (-196 oC) brengt vloeibaar helium (-268 oC) aan
de kook.
Met andere woorden: met een warmtepomp is het niet
nodig om aardgas te verbranden om warmte te verkrijgen. Die warmte haalt u van buiten, uit de omgeving.
De verbrandingscomponent vervalt en dus de behoefte
aan aardgas. De warmtepomp hoeft alleen de warmte
te verzamelen (daar is de compressor voor) en de
warmte te transporteren naar de afnameplek. De com4
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belastingopbrengsten. Ze zal niet schromen om via een
toekomstige CO2 hefaing extra geld uit u te persen. U
bent gewaarschuwd dat de rat race van de afgelopen
jaren: hogere prijzen – meer bezuinigen – minder verbruik – hogere prijzen, onverminderd zal doordenderen. Aardgas wordt nooit meer goedkoop, en de
consument betaalt want hij zit letterlijk aan het eind
van de pijp..
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en geploeg niet meer nodig. Lucht-lucht wil zeggen dat
het principe van de airconditioner wordt gebruikt. Ook
de airco is een warmtepomp. In een lucht-lucht warmtepomp wordt de buitenunit van de airco gebruikt als
warmtebron. De binnenunit in uw woning blaast
warme lucht. In de zomer worden de rollen omgedraaid en komt er koele lucht uit de binnenunit. Deze
ontwikkeling is in gang gezet door fabrikanten van airconditioners, let op: partijen die geen belangen hebben
in winnen, vervoeren, verkopen en belasten van aardgas. Het eerst kwamen de reversible lucht-lucht airconditioners: airco's die in de zomer koele lucht blazen en
in de winter warme lucht. Toen kwam de ELGA, een
lucht-water airconditioner die in uw huis geen warme
lucht afgeeft maar warmte aan de CV-installatie toevoegt. Tot slot is onlangs door de airma Mitsubishi het
compressiegedeelte van hun lucht-lucht airco's onder
handen genomen. Resultaat is de 'Zubadan' warmtepomp die volgens de brochure van Mitsubishi zelfs
water tot 60 graden kan opwarmen zodat het benodigde warme tapwater niet elektrisch hoeft te worden
verwarmd. De Zubadan zou werken tot buitentemperaturen ver onder het vriespunt. De ELGA schakelt uit
zodra de buitentemperatuur beneden 4 graden daalt.

Homo airconditionensis
Is een warmtepomp efaiciënter dan een HR-CV ketel?
Nu komt de techniek aan bod. Natuurwetten hebben
het zo geregeld dat een warmtepomp het best werkt
met kleine verschillen tussen omgevingstemperatuur
en radiatortemperatuur. Warmtepompen zijn dus per
deainitie lage-temperatuur- systemen. Conventionele
CV-systemen zijn goedkoop indien men hoge temperaturen toepast. De meeste woningen gebouwd tussen
1970 en 1995, en bijna alle met CV uitgeruste vooroorlogse woningen zijn in ons land voorzien van de goedkope hoge-temperatuursystemen. Het is gewoon
energetisch niet zinvol om een CV ketel in een bestaand hoge-temperatuursysteem (watertemp- eratuur
70-90 oC) te vervangen door een warmtepomp. Wat
wél goed gaat is een warmtepomp toepassen in een
vloerverwarmingssysteem, want daar zijn de werktemperaturen per deainitie een stuk lager (20-25 oC ). De
efaiciency van een warmtepomp wordt overigens uitgedrukt in een het begrip COP (coëfaiciënt of performance ofwel hoeveel kWh verbruikt het apparaat voor
elke kWh warmte die wordt afgeleverd aan de gebruiker. Bij een COP van 4 of hoger begint het leuk te worden: 4 halen, 1 betalen. Zijn warmtepompen
betaalbaar, schaalbaar en betaalbaar? Jazeker. Een
koelkast hebt u al, en dat is toch een 100% warmtepomp. Voor verwarmingsdoeleinden moest u tot voor
kort vloer- of muurverwarming hebben. In bestaande
bouw met een hoge-temperatuur CV betekende dit radicaal hakken en breken. Niet iedereen is gecharmeerd
van een enorme breekpartij. Verder worden warmtepompen altijd in één adem genoemd met boren van
dure, diepe putten of het compleet omploegen van uw
tuin om een warmtewisselaar aan te brengen, de
'bron'. Met name door de komst van lucht-lucht en
lucht-water warmtepompen is al dat gebreek, geboor

Mede omdat de prijsstelling van lucht-lucht en luchtwater reversible airconditioning vanwege het ontbreken van het dure boren van diepe bronnen van een
compleet andere dimensie is van die van klassieke
warmtepompsystemen zie ik een grote toekomst van
deze apparatuur, met name in de bestaande bouw en in
combinatie met zeer goede muur- vloer- en dakisolatie
en met zonnepanelen. Die zonnepanelen zorgen voor
de benodigde elektriciteit. Wat cruciaal zal zijn is de
systeem-COP: wat is de COP van dit soort apparatuur
bij nul graden buitentemperatuur. En niet de COP van
de ongetwijfeld fraaie brochure maar de COP van het
systeem zoals dat is geïnstalleerd in úw woning. Als de
fabrikanten helder zijn over de te verwachten besparing aan “stookkosten” en ons niet veel te hoge en niet
waar te maken verwachtingen voorspiegelen, kan het
gebeuren dat Homo sapiens evolueert tot Homo airconditionensis. Geen blauwe vlammetjes meer. =
FLORIS WOUTERLOOD
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Energieboeren liegen
Iemand die heel actief is op het gebied van duurzame
energie, en die een hartstochtelijk supporter is van
windenergie, is Henk Daalder uit Eindhoven. Henk is
de drijvende kracht achter de Gulden Lijn (www.guldenlijn.nl) een website die een lans breekt voor snelle
systematische en landschappelijk goed ingeplande uitbreiding van windenergie op land. Henk’s pen is soms
heel scherp geslepen.

zee en op het land. Dat is een gegeven en zelfs beleid.
De hele wereld bouwt windmolens. Alleen EZ probeert
ze zo lang mogelijk tegen te houden. Die windstroom
moet voorrang krijgen op het net, dat heeft zelfs EZ
moeten toegeven. Alleen treuzelt EZ zo lang mogelijk
om duurzame stroom ook écht voorrang te geven.
Eerst beloofde het stuk ongeluk van het CDA,
kleuterjuf van der Hoeven, dat ze dat zou regelen. Maar die voorgang voor duurzaam
bleef politiek geklets. Nu eist PvdA minister
Cramer een wettelijke regeling. Eindelijk. En
voorrang voor duurzame windstroom kan
ook heel goed. Vorig jaar is er al iemand gepromoveerd in Delft op een studie waaruit
blijkt dat tot 8 GW er geen netverzwaring
nodig is, als de fossiele opwekkers wat terug
regelen bij veel windstroom. Alleen als er
weinig vraag is, bijvoorbeeld in de nacht,
moet de stroom naar het buitenland geëxporteerd worden. Daar is het beschikbare net
sterk genoeg voor, bleek uit de Delftse studie.
Toch beweert de fossiele Energieraad vandaag dat windstroom opgeslagen moeten
worden. Nee, windstroom moet gewoon voorrang krijgen. Als de buitenlandse energiebedrijven hun Nederlandse kolencentrales
willen blijven stoken, moeten ze zelf maar een
extra kabel aanleggen. Dat kan zelfs nog het
beste via de Noordzee, gewoon aansluiten op
het stopcontact op zee, en meteen doortrekken die kabel naar Engeland. De Norned kabel
naar van Groningen naar Noorwegen is ook
een succes, juist door de handel in piekstroom. En die dure kabel is zó winstgevend,
dat er al een tweede in de planning is. Dus
laten de fossiele energiebedrijven maar betalen voor het stopcontact op zee. Nu beweert
de Energieraad, de gezamenlijke kolencentrales, dat de consument meer moet gaan betalen, zodat er geld komt om in de
netverzwaring te investeren. Alleen zijn die
zwaardere netten helemaal niet nodig voor de
consument, maar om extra kolenstook voor
het buitenland mogelijk te maken. =

Z

o scherp dat we niet kunnen nalaten het bericht
‘Fossiele Energieraad liegt zijn lobby bij elkaar’
in zijn Volkskrantblog in deze PttP op te nemen.
Reden is dat Henk’s kritiek ook ons als producenten van decentraal, duurzaam opgewekte stroom
aangaat. Ook wij moeten straks meebetalen aan het
verzwaren van het elektriciteitsnet omdat de energieboeren grote grijze stinkende massacentrales bouwen!
Hier is Henk’s betoog dat verscheen op 2 september
2009. Vervang ‘wind’ en ‘windmolen’ door ‘zon’ en ‘PV
installatie’ en u begrijpt waarom de redactie van de
PttP het belangrijk vond dit stuk over te nemen.
De Energieraad meldde vandaag weer de nodige onzinnige kreten over windenergie. Als er veel wind is, moet
de stoom opgeslagen worden, en dat moeten consumenten gaan betalen. Volgens de Energieraad dan. De
Energieraad is de lobbymachine voor Shell, Essent,
Nuon, RWE, Eon, Vattenvall Elektrabel, en dergelijke
fossiele CO2 uitstootorganisaties. Zij willen de komende jaren 7 nieuwe kolencentrales in Nederland
bouwen, omdat we zo'n zwak duurzaamheids beleid
hebben, en omdat de buitenlandse kolenstokers dat in
eigen land niet meer mogen.

Wat is er echt aan de hand?
Ons hoogspanningsnet is ontworpen en gebouwd om
alleen het eigen land te bedienen. De buitenlandse kolenstokers, zoals Nuon/Vattenval, Eon, en Essent/RWE,
willen hier kolencentrales bouwen om hun thuismarkt
te bedienen, vooral Duitsland. Maar die stroom kan
niet zomaar door ons hoogspanningsnet, dat is alleen
berekend op eigen verbruik. Dus moeten er meer hoogspanningskabels komen, en die zijn duur, dus vinden
de buitenlandse kolenstokers dat wij, Nederlandse
consumenten dat maar moeten betalen. De komende
jaren gaat er vele windmolens gebouwd worden. Op

Aldus Henk Daalder in
http://www.vkblog.nl/bericht/276087/Fossiele_energieraad_liegt_zijn_lobby_bij_elkaar
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Op 8 augustus 2009 was het dan zover: de

grote jaarmarkt werd weer gehouden in Edam-

Volendam, aangevuld met een grote gezellige

kaasmarkt. Deze jaarmarkt is een gebeuren dat

niet alleen zeer populair is bij bewoners van

Edam en Volendam maar ook bij mensen van
ver daarbuiten. De markt wordt dan ook be-

zocht door zeer veel publiek en er heerst een

gezellige sfeer. Het aardige van de jaarmarkt is

dat ze niet eerder dan 16.00 uur begint en pas
‘s avonds om 23.00 uur eindigt.

ZPV op de Jaarmarkt in Edam-Volendam

D

te staan. 2-Improve hadden een hoop van de producten
die ze verkopen bij zich op de stand en daar waren veel
mensen in geïnteresseerd.

eze markt was voor Volendamse leden van de
Zonnestroom Producenten Vereniging een
mooie gelegenheid om actief aanwezig te zijn
en ik moet zeggen, ik heb daar geen moment
spijt van gehad.Wij waren op de jaarmarkt aanwezig
met 2 kramen: een van de ZPV en daarnaast een kraam
van onze sponsor: de airma 2-improve uit Zaandam een
bedrijf dat erg actief is op het gebied van alternatieve
energie en daar zelf ook nog al wat proeven en uitvindinktjes in doet, geen doorsnee bedrijf dus wat alleen
maar systemen verkoopt maar een bedrijf daar zelf ook
nog een hoop verbeteringen en nieuwigheidjes aanbrengt en een ideale partner dus om mee op een stand

En zo kon het dus gebeuren dat ik samen met Kees Jol
op onze stand de mensen met raad en daad te woord
stonden over zonne-energie en de zonnestroom producenten vereniging en dat de mensen daarna naar de
buren van 2-improve liepen om de in de handel zijnde
producten zoals b.v heatpipes te bekijken. Boter bij de
vis! Het was voor ons en het publiek een zeer geslaagde dag en avond waar veel mensen op het dorp
en zelfs in de streekkranten de nodige aandacht aan
hebben besteed. De belangstelling was soms zo groot
dat de mensen vast stonden in de steegjes en er geen
doorgang meer mogelijk was omdat er zoveel mensen
voor onze kraam stonden. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat mensen enthousiast
te maken voor de ZPV. Dat leverde weer leden op.
Kortom, nogmaals het was een zeer geslaagde en gezellige dag en ik kan het de andere clubleden beslist aanraden ook eens in hun eigen buurt mee te doen als er
een buurt- of jaarmarkt is. Wij hebben in ieder geval
besloten om dit soort activiteiten volgend jaar vaker te
gaan doen in ons gebied van Noord-Holland want het is
een zeer gezellige bezigheid die je met veel verschillende mensen in contact brengt en één ding is zeker:
mensen die bij je komen op de stand zijn allemaal mensen die er veel interesse in hebben. Je hoeft je absoluut
niet te vervelen, de tijd vliegt en de dag was om voor
dat we het wisten. =
COR KEMPERS
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Van het (meter) kastje
naar de muur
met de warmtepompen toe te lichten. Helaas kwam
deze expert niet verder dan de mededeling dat de technische uitleg van het warmtepompsysteem te ingewikkeld was voor de kopers. Dat daar uitstekende
voorlichtings-dvd’s voor bestaan, wist hij kennelijk
niet. Het resultaat laat zich raden: als kopers zich niet
serieus genomen voelen, haken ze af. Dág warmtepompen. Dit mooie energiezuinige plan stierf dan ook
een snelle dood. Er sneuvelden meer goede ideeën.
Mijn oog viel bijvoorbeeld op het ‘waterzijdig inregelen’ van de centrale verwarming om deze optimaal af te
stellen. Dit geeft al snel een besparing van vijftien procent. De reactie van de aannemer, nota bene van een
gerenommeerd bedrijf: “Waterzijdig inregelen? Wat
houdt dat in?” Toen ik het hem uitlegde, reageerde hij
met: “Doen we niet, want het hoeft niet.” “En als ik het
toch laat doen?” “Dan vervalt de garantie op uw CV-installatie.” Daar kon ik het mee doen.

Help, het klimaat wordt bedreigd! Duurzaamheid en
energiebesparing zijn actueler dan ooit. De burger

moet het voortouw nemen, daarbij gestimuleerd door
de overheid, zo horen we keer op keer op Prinsjes-

dag. Enhousiast als hij is, stroopte ik de mouwen op
en ging aan de slag. Nu is de praktijk weerbarstiger

dan de zoetgevooisde woorden van premier Balke-

“Laat de zon niet voor niets opgaan”
Het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak bleek
wel toegestaan. Daar moet dan wel rekening mee worden gehouden in de meterkast. Ook daar had de aannemer geen kaas van gegeten. Voordat ik een geschikte
meter had, was de bouw alweer maanden verder. De
airma die de zonnepanelen installeerde, heeft als
motto: ‘Laat de zon niet voor niets opgaan’. Heel toepasselijke slogan, want wie argeloos te veel zonneenergie opwekt, blijkt er geld op toe te moeten leggen.
Volgens de energiewet mogen huishoudens zelf duurzame energie opwekken. De overheid heeft daar een
grens voor opgesteld van 3.000 kWh, iets minder dan
het gemiddelde jaarlijkse stroomgebruik van een huishouden. Bij het opmaken van de jaarnota wordt de geproduceerde hoeveelheid zonnestroom afgetrokken
van de kilowatturen die men van het net heeft betrokken. Dat heet salderen. Daartoe moet je wel een ofaicieel verzoek indienen bij de netbeheerder. Pas als dat
verzoek gehonoreerd is, kan het salderen beginnen.
Wek je echter per ongeluk meer zonnestroom op dan
het maximum van 3.000 kWh, dan verander je plots
van consument in ‘producent’ en moet je betalen voor
het transport van de zonnestroom over het energienet.
U voelt het al aankomen: de transportkosten zijn hoger
dan wat je voor je kostbare zonnestroom terugkrijgt. Ik

nende. Ik stuitte bij het verwezenlijken van een nieuwbouwwoning op onvermoede obstakels.

DEEL 1. VOOR EN TIJDENS DE BOUW

S

inds kort is mijn nieuwbouwwoning in Groningen af. Het project startte in 2007. Er was inspraak bij de bouw, dus hier lag een prachtige
kans om een energiezuinig huis te verwezenlijken. In onze wijk gaat het om zo’n 150 huizen. De projectontwikkelaar presenteerde een prachtig plan om
de huizen via warmtepompen te verwarmen: in de
zomer wordt overtollige warmte de grond ingepompt
en in de winter wordt die warmte weer gebruikt om
het huis te verwarmen. Zoiets duurzaams zag ik helemaal zitten. De elektriciteit voor de pomp moest uit
zonnepanelen op het dak komen. Die panelen moesten
daarnaast stroom opwekken om ook in de overige
elektriciteitsbehoefte te voorzien. Op zo’n manier verwezenlijkt men een échte klimaatneutrale woning.

“Waterzijdig inregelen? Wablief?!”
Op een bijeenkomst met de huizenkopers was een medewerker van een technisch bureau paraat om het plan
8
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heb daarom noodgedwongen minder zonnepanelen
laten plaatsen dan ik eigenlijk wilde. Mijn panelen zullen jaarlijks gemiddeld zo’n 2.200 kWh opleveren. Zo
hoef ik bij een goede zomer tenminste niet te vrezen
voor boetes vanwege overschrijding van de maximaal
toegestane stroomproductie.
Energiezuinig bouwen is een mooi streven, maar heeft
in de praktijk nog heel wat voeten in de aarde.
DEEL 2:

- nummer 5

- 2009

tiQ. Een woordvoerster liet mij schriftelijk weten dat
geen brutometer nodig was. Vervolgens belde ik ook
maar eens met SenterNovem om de eis van die brutometer op te vragen. Antwoord: “Voor toekenning en
verkrijging van de subsidie hoeft u geen brutoproductiemeter te plaatsen.” Aha! Dus Essent Netwerk riep
maar wat. Wat wel tot gevolg had dat mijn papieren
terzijde waren gelegd. Na veel gedoe ging Essent overstag en ben ik op 1 december 2008 ofaicieel stroomproducent geworden.

CONCURRENT VAN ESSENT

Het zat me dwars dat ik niet het ideale klimaatneutrale
huis had kunnen realiseren. Toen kwam in april 2008
de nieuwe SDE-regeling. Zou het nu kunnen? Prompt
vroeg ik subsidie aan voor zonnepanelen. SenterNovem, de organisatie die in opdracht van de regering de
regeling uitvoert, schreef dat ik per 1 augustus 2007
recht had op die subsidie. Er waren nog een paar voorwaarden waaraan moesten worden voldaan. Daar was
bijvoorbeeld de registratie bij CertiQ. De overheid ziet
zonnepaneeleigenaars namelijk als stroomproducenten – alsof men grote centrales wil bouwen. Inschrijving bij CertiQ kostte 30 euro inschrijving en dan
jaarlijks weer 30 euro. De formulieren werden ingevuld en opgestuurd naar netbeheerder, Essent Netwerk. Die moest binnen vier weken beoordelen of ik
wel een geschikte meterkast heb.

“Ik héb al een meter”
Omdat ik weken niets van Essent Netwerk had gehoord, ging ik maar eens bellen. Tot mijn consternatie
bleek Essent Netwerk de aanvraag niet in behandeling
te hebben genomen. De subsidie geldt voor de stroom
die je teruglevert aan het net, maar ook – als je dat wilt
– voor de stroom die je gebruikt terwijl de zon schijnt.
In het laatste geval moet je in de meterkast een extra
‘bruto-productiemeter’ laten installeren, nadat je er
eerst de meterkast voor gereed hebt laten maken. Dat
kostte bij Essent 105 euro en dan jaarlijks 30 euro.
Mocht de meterkast toch niet helemaal kloppen, dan
moet je een stuk meer betalen. De brutometer moet
naast de hoofdmeter komen en als dat niet kan moet
de hoofdmeter verplaatst worden, staat in een brief
van Essent. Dit kan veel geld kosten en daarom zag ik
die bruto-meter niet zitten. Bovendien: ik had al een
splinternieuwe meter in m’n huis die precies registreert wat er bruto geproduceerd wordt. Maar Essent
Netwerk deed alsof die meter niet bestaat, omdat die
meter niet door Essent geleverd was. Daarom had men
mijn aanvraag maar in een bureaulade weggestopt. De
subsidiegever heeft nou eenmaal de eis gesteld dat
men een brutoproductie-meter moet hebben, aldus Essent Netwerk. Of ik die eis toegestuurd kon krijgen?
Nee, dat kon niet. Daarom maar eens gebeld met Cer-

“Geen bedrijf kan dit overleven”
Leveranciers van zonnepanelen klagen ook over de
moeizame regeling. Johan Bakker (Awizon) vertelt: “In
maart en april 2008 hebben we veel offertes gedaan en
voorlichting gegeven. Daarna stond het stil tot augustus, hadden we dus geen inkomsten, en nu komt alles
op één hoop bij ons binnen. Daar krijgen we ook veel
vragen over. Veel mensen komen erachter dat het installeren van minder dan zeven panelen niet rendabel
is en willen daarom voor meer panelen subsidie aanvragen bij SenterNovem.” In 2009 kon kan men volgens SenterNovem per 1 april weer subsidie
aanvragen. “Dit heeft grote invloed op het voortbestaan
van het bedrijf”, stelt Bakker van Awizon. “Zoals het nu
lijkt, zullen wij in februari alle systemen hebben geplaatst. Als de eerste toezeggingen per augustus gedaan worden dan staan wij in principe stil tot
augustus. Geen bedrijf kan dit overleven.” De regering
wil burgers stimuleren om zelf te investeren in zonneenergie (?) =

HERMAN DAMVELD
Bron: SP Tribune Bron: SP Tribune ( deel 1: 11-2007, deel 2: 01-2009)
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Subsidieregeling
isolatieglas
Vanaf 1 oktober 2009 is de tijdelijke subsidieregeling
voor isolatieglas open met terugwerkende kracht tot 1
juli 2009. Eigenaren van woningen kunnen tot een
maximum van €1.100 (incl. BTW) per woning subsidie
op aanschafkosten krijgen.
De subsidie bedraagt € 35 per vierkante meter isolatieglas, tot een maximum van € 1.100 (inclusief BTW) per
woning. Ook woningeigenaren die isolatieglas hebben
geplaatst tussen 1 juli en 1 oktober 2009 komen in
aanmerking. Informatie over de voorwaarden en het
aanvragen vindt u op www.meermetminder.nl. Er zit
45 miljoen euro in de subsidiepot. De regeling loopt tot
31 december 2010 tenzij het budget eerder op is. Wie
het eerst komt, eerst maalt.

Regeltjes
-- de woning moet vóór 1995 zijn gebouwd en gereedgekomen. --- subsidiabel is isolatieglas met een isolatiewaarde (U-waarde) van 1,60 W/m².K en lager, ofwel
. minimaal gelijk aan de kwaliteit van HR+ glas. -- er
moet minimaal 5 vierkante meter glas geplaatst worden, en het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577.

Waardebonsysteem
De regeling werkt via waardebonnen die u kunt aanvragen via www.meermetminder.nl. U levert waardebonnen in bij de glaszetter. Die verrekent deze bon
door korting te verlenen op de uiteindelijke rekening.
De glaszetter declareert de bon bij SenterNovem (dit
kan vanaf 2 november 2009).

Terugwerkende kracht
Ook eigenaar-bewoners en VvE’s die isolatieglas geplaatst hebben tussen 1 juli en 1 oktober 2009 komen
in aanmerking voor de subsidie. Zij moeten wel eerst
een waardebon aanvragen, die overeenkomt met het
daadwerkelijke aantal vierkante meters geplaatst isolatieglas. Deze waardebon kan worden ingeleverd bij
de glaszetter, waarna deze de korting achteraf verrekent met de factuur.

Aanvragen
Aanvragers moeten in het bezit zijn van een DigiD code
(aan te vragen via www.digid.nl). Verstrekte waardebonnen hebben een beperkte geldigheidstermijn,
waardoor aanvragers en glaszetters gestimuleerd worden om snel tot actie over te gaan. =
bron: VROM

Uitbreiding van
PV systeem
vliegveld Denver
Denver (Colorado, USA) ligt op een soort kruispunt van luchtwegen. Het internationale vliegveld
van Denver(DIA) is qua omvang nummer 5 in de
Verenigde Staten. Er passeren per jaar 50 miljoen passagiers en er starten en landen gemiddeld per dag 1700 vluchten. Hier gaat duidelijk
heel veel energie om.
DIA is in 1995 verhuisd van de suburb Stapleton naar
een zeer ruime plek (140 km2) in de prairie. Nu is
men in Colorado van nature zuiniger op het milieu dan
elders in de Verenigde Staten, en zo is bij het bouwen
van het nieuwe vliegveld redelijk rekening gehouden
met het milieu.
Later, en we spreken over 2008, is hier duurzame energie bijgekomen. In augustus 2008 werd een PV-systeem gerealiseerd van 2 MWp. En het is bij grote
bedrijven net zoals bij u en ons: kennelijk viel dit zo in
de smaak dat men aan uitbreiding ging denken. Afgelopen augustus werd het besluit genomen om 1,6 MWp
bij te plaatsen. Twee investeringsmaatschappijen installeren en beheren het veld met PV panelen (9.200
Sharp panelen op eenassige trackers) en verkopen 20
jaar lang de opgewekte elektriciteit aan het vliegveld.
De stroom gaat geheel op aan de energiebehoefte van
de brandstofopslag en distributiesysteem. Voor het
eind van 2009 moet de installatie klaar zijn. =
10
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Solar boom in Tsjechië,
bust in Spanje
(gebaseerd op een artikel van Stephan Delbos in de Praagse Post)
Het voormalige Oostblok is een gebied waar men tot
voor kort weinig zonnepanelen tegenkwam. Dit veran-

dert in een rap tempo. Voorloper is Tsjechië. Hier

heeft men in 2005 het immens succesvolle Duitse

feed-in model gekopieerd en is men serieus begonnen

met het grootschalig opwekken van zonnestroom.

R

esultaat was, net als in Duitsland en in Spanje,
een stormloop van investeerders in zonnestroomparken en volgde er een rappe groei
aan velden en daken vol panelen. Vóór 2005
bestond zonnestroom niet in Tsjechië. In 2005 werden
er al 9 installaties gebouwd onder het nieuwe feed-in
regime waarin teruglevertarieven gedurende 20 jaar
waren gegarandeerd en waarvan de aanvangsbedragen
ieder jaar met 5% worden verminderd. In augustus
2009 stonden er in Tsjechië al 2.230 kleine en grote
zonnestroominstallaties. In de onderstaande tabel met
geaccumuleerd PV vermogen ziet u hoe hard het is gegaan in dit kleine Midden-Europese land (vermogens
in MWp)

Jaar/datum
2005
2006
2007
2008
Jan 2009
Juni 2009
Juli 2009
Aug 2009

opgesteld vermogen
0.12
0.15
0.35
3.40
54.29
73.71
80.21
83.96

jIn een luttel aantal jaren is Nederland ingehaald en
ver voorbijgestreefd. Speciaal in 2009 gaat het zó hard
dat men bij het Tsjechische ministerie van Economische Zaken een beetje bezorgd is gaan kijken (men be-

hartigt ook daar de belangen van de oerconservatieve
en machtige kolen- en atoomproducenten). Op dit moment wordt er in Praag gewerkt aan wetgeving om de
versnelling af te remmen. Argument is dat zonnepanelen zodanig in prijs zijn gedaald dat het teruglevertarief wel wat minder kan om excessen te voorkomen
(vergelijk het jaar 2008 in Spanje, hieronder). Matyáš
Vitík, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, verklaarde "The Industry and Trade Ministry wants to change the law because the public
support of solar energy has become the instrument of
proait." Raar is dat, alsof kerncentrales worden gebouwd door non-proait idealisten en zonnestroomcentrales door grijpgrage kapitalisten. Aan de andere kant
staat de harde eis van de Europese Commissie dat in
2020 minstens 20% van alle energie duurzaam moet
worden opgewekt, ook in Tsjechië. De handen moeten
dus uit de mouwen, want die 83 MWp, hoe veel het ook
lijkt, is een miezerig druppeltje op de gloeiende plaat.
In Spanje is goed te zien wat er gebeurt als overheidssteun plompverloren wordt ingetrokken of als er plostklaps een limiet wordt ingevoerd. In dat land groeide
zonnestroom in 2008 met 2.500 MWp opgesteld vermogen terwijl men van regeringswege 400 MWp had
gepland. Gevolg was dat eind 2008 een limiet werd ingesteld op de feed-in regeling van 500 MWp geplaatst
vermogen voor heel 2009. Investeerders in zonnestroomparken lieten het hierop prompt afweten en de
hele Spaanse PV-markt klapte in elkaar, precies op het
moment dat de complete economie op het Iberische
schiereiland in een enorme dip raakte vanwege de kredietcrisis. Men vreest dat er dit jaar maar 125 MWp
aan zonnestroomvermogen in Spanje bij komt. De teruggang is hiermee 95% in één jaar tijd! Als je een zonnepaneelairma hebt en zoiets als dit overkomt je, is het
gemakkelijk over en uit. Er vallen dus klappen. Er gaan
in 2009 in Spanje 20.000 banen verloren in de PV-industrie en aanverwante activiteiten, wat extra zuur is
omdat de bouw- en installatiesector in Spanje toch al
tot de ergst getroffen delen van de economie behoren.
De totale werkloosheid in het land is thans opgelopen
tot 20%. =
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Ordos giga-zonnestroomproject in China
Op 8 september 2009 tekenden Mike Ahearn (First
Solar) en Wu Bangguo (regering China) een ‘memorandum of understanding’ om een zonnestroompark te
ontwikkelen bij Ordos in Binnen-Mongolië.

Niet zomaar een zonnestroompark van twaalf in een
dozijn, maar een knoeper, een écht grote installatie. Er
wordt daar in Binne-Mongolië, als de plannen volledig
uitkomen, 2.000 MW aan PV panelen gerealiseerd. Ter
vergelijking: het grootste PV-park ter wereld op dit
moment (Olmedilla, Spanje) heeft een vermogen van
60 MWp. Om dit vermogen op te brengen staan 62.000
panelen in de Spaanse zon te bakken. De Chinezen hebben dus het plan opgevat om 33 van die Olmedilla’s bij
elkaar te gaan bouwen. Dat is regelrecht sensationeel.
Het PV-park maakt deel uit van een duurzame-energieinstallatie met een totaalvermogen van van liefst 11,9
GW. Windenergie zal 6.950 megawatt vermogen bedragen, fotovoltaïsch vermogen draagt 3.900 megawattpiek bij, zonthermisch vermogen doet er 720 megawatt
bovenop. Ook biomassa krijgt een plaats (310 MW).
Een gepompte hydro-installatie van 70 megawatt zal
worden gebouwd om het vermogen te beheersen en te
regelen. Men pakt het groots aan.
Een belangrijke opmerking die de Amerikaanse partner maakte was “This is nuclear power-size scale”. Bij
de huidige prijzen bedragen de kosten voor de 2 MWp
installatie 5 miljard dollar. En we weten dat de prijzen
van zonnepanelen dalen, dalen en dalen. Die 5 miljard
dollar is evenveel als de voorgestelde kerncentrale van
Delta in Zeeland is begroot. En dat soort centrales
wordt altijd duurder, duurder en duurder. De Chinezen
hebben het dus stukken beter begrepen dan de Zeeuwen: het is verstandig om te investeren in grootschalige zonnestroom, want a) het is duurzaam, b) je hebt
geen afval- en stralingsrisico, c) de kosten zijn veel
beter te bewaken dan die van kernenergie.
De zonnestroomcentrale van 2 GWp zou goed zijn voor
de stroomvoorziening op jaarbasis van 3 miljoen Chinese gezinnen, aldus de Chinese partner. Dit is een interessante opmerking, want dat betekent dat een
gemiddeld Chinees gezin genoeg heeft aan 2.000/3 =
667 Wp om in de eigen stroombehoefte te voorzien. In

Nederland is dat ongeveer 4.000 Wp. Chinezen zijn armoelijers, Nederlanders verspillers.
De constructie van de enorme zonnestroomcentrale zal
in fasen gaan gebeuren. De eerste 30 megawattiek
moet op 1 juni 2010 aan het net komen, daarna komen
er stapsgewijs toevoegingen van 100-megawatt zodat
eind 2014 er 870 MWp zonnestroomvermogen moet
staan te produceren. Het hele project moet worden opgeleverd op 31 december 2019.
First Solar plaatst haar eigen dunne-ailm cadmium telluride (CdTe) zonnepanelen op de Chinese locatie. De
lagere efaiciëntie vergeleken met silicium panelen
wordt goedgemaakt doordat de grondkosten in de Binnen-Mongoolse steppe vrijwel verwaarloosbaar zijn.
Ruimte genoeg, en dan kan je het jezelf veroorloven de
breedte in te gaan. =
http://www.nytimes.com/2009/09/09/business/energy-environment/09solar.html?_r=1&hp

Elektrische scooters te huur bij NS
Volgens de Groninger Internet Courant is het mogelijk om
op het NS-station Groningen in plaats van een aiets een
elektrische scooter te huren. In de maanden oktober t/m
december 2009 kost een rit van drie uur geen 7,50 euro
maar 5 euro. Tot 20 uur een elektrische tweewieler huren
kost in de introductieperiode 12,50 euro in plaats van 15
euro. Accu leeg: geen nood. Bij de Hanze Hogeschool is pas
geleden een gratis oplaadpunt voor elektrische voertuigen
geplaatst, maar een beetje tragikomisch is dat niemand
weet waar de sleutel is. Ook in Amsterdam zou het bij het
Centraal Station mogelijk moeten zijn om een elektrische
scooter te huren. Zo kunt u voor weinig geld kennis maken
met dit interessante vervoermiddel.
Een en ander is zo nieuw dat op de NS-website geen informatie verkrijgbaar is. Hopelijk wordt dat
beter. =

43 percent omzetrendement
In Australië is onlangs een nieuw record gevestigd voor silicium zonnecellen. Een onderzoeksgroep van de Universiteit van New South Wales publiceerde trots hun resultaten met een multicel bestaande uit 5 aaneengeschakelde cellen. Elke cel is geoptimaliseerd voor een stukje spectrum uit het zonlicht, bijvoorbeeld cel nummer 1
reageert het best op ultraviolet licht, cel nummer 2 zet blauw licht maximaal om in stroom, cel 3 zet groen licht
om, enzovoort. Bij elkaar leverde de Australische 5-cel-cel een rendement van 43%. Volgens de geleerde knutselaars was hun record 0,3% beter dan het vorige. =
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6.000 windmolens = 1 kerncentrale?
Er zijn vreemde krachten werkzaam in dit land. Iedereen roept op tot duurzaamheid, over 10 jaar kan je

alleen nog naar de Noordpool met een zwemvest om
en flippers aan je voeten, maar intussen bouwen

energieboeren luchtigjes door aan hun kolencentrales

alsof er niets aan de hand is en geeft de heer Halbe

Zijlstra (2e Kamer, VVD) in het openbaar lucht aan de

afkeer van zijn politieke partij van windenergie. Als

soort sluitstuk schrijft Sjef Peraer (de drijvende kracht

achter atoomstroom.nl) op 25 september j.l. een groot
stuk op de opiniepagina van de Volkskrant waarin hij
windstroom af- en kernenergie

Z

opserveert.

ijlstra en kornuiten zijn gewoon uitgesproken
anti-windenergie. Wat deugt er niet aan windenergie? In de eerste plaats is windenergie per
kilowatt vermogen het goedkoopst van alle
duurzame alternatieven. Indien eerlijke prijsconcurrentie zou bestaan tussen windenergie en kolenstroom
waarbij bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten (geproduceerde CO2, NOx, SOx, en de kosten van de gevolgen daarvan, infrastructuur) worden meegerekend,
dan wint windstroom het gemakkelijk op punten. In de
tweede plaats wordt windenergie decentraal opgewekt, en dat is niet in het belang van big business.
Kerncentrales aloreren goed in centralistische economiën met megalomane trekjes en big business as usual.
Ze zijn peperduur, en produceren naast uranium-tailings bij de uraniumproducenten ook afval waaraan
men over 100.000 jaar nog steeds de poten brandt en
waar de honden geen brood van lusten. De brandstof
komt uit het buitenland. De verzekeringspremie is alleen door de belastingbetaler op te brengen. Bij een
ramp is het afgelopen met Nederland. En CO2 neutraal
zijn ze niet.

Complot theorie
Zijstra is gewoon vierkant tegen. Argument: hij vindt
windmolens lelijk. Zijn politieke partij is voorstander
van big business as usual: doorgaan met rooabouw,
koste wat kost. Milieu? Klimaat? Ophoepelen! Groenrechts! Lees: mooie groene golabanen tegen een blauwe
lucht. In zo’n projectie passen kolencentrales en kernenergie. Hoe goedkoper hoe beter, en de rotzooi deponeren we op de stoep bij de buren, bij het nageslacht of
we stoppen het onder het tapijt.
Peraer maakt het helemaal bont. Hij redeneert in het
kort als volgt: Windmolens zijn niet rendabel. De regering wil 6.000 MW windenergie op zee (2.000 windmolens). Hiervoor zijn nodig: windmolens en een
‘stopcontact op zee’. Kosten: 18 miljard voor de molens
plus 4 tot 9 miljard voor het stopcontact op zee. Het
grootste deel van dit bedrag wordt met belastinggeld
geainancierd. Een windmolen op zee gaat 20 jaar mee.
Een kerncentrale gaat 60 jaar mee. En nou komt de
grote rekentruc: hierom moet je het aantal molens vermenigvuldigen met 3. Er zijn dus 6.000 windmolens
nodig tegen 1 kerncentrale! Holle windturbinemasten
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onder water veroorzaken helse geluiden voor vissen en
zeezoogdieren, die het paargedrag beïnvloeden en leiden tot onherstelbare gehoorschade. Die windmolens
maken per jaar gehakt van 60.000 vogels. Waarom
doet de overheid miljardeninvesteringen in een onzekere, en zeker niet rendabele en weinig milieuvriendelijke manier van energieopwekking? Peraers
suggereert dat de grootindustriële lobby van windmolenfabrikanten en -ontwikkelaars – zelfs na het faillissement van Econcern – de ambtenarij in een groene
houdgreep heeft. Een complot-theorie!
Meneer Peraer streeft naar 6.000 MW aan kernenergie.
Goed idee. De kerncentrale bij Borssele heeft een ver-

Kerncentrales floreren goed in
centralistische economiën
met megalomane trekjes en
big business as usual

mogen van 450 MW. Hij praat dus over 13 Borsselecentrales, ofwel hij wil elke provincie van Nederland
verrijken met een eigen kerncentrale. Onderhoud kost
60 jaar niets, windmolens worden in die periode 2x op
kosten van de belastingbetaler vervangen door nieuwe.
We kennen wellicht het grote Finse voorbeeld: de Olkiluoto-3 centrale-in-aanbouw (1.600 MW vermogen).
Peraer wil dus eigenlijk 4 van die dingen hier neerzetten. Nu is er een probleempje met die mooie Finse centrale. Hij zou worden gebouwd voor 2 miljard euro,
maar de kosten zijn een beetje over de raming heengeschoten. Hoeveel is een Frans staatsgeheim, gek genoeg, want de Franse Staat (lees: de Franse
belastingbetaler) garandeert de centrale. Wat de centrale eigenlijk kost, weet niemand. Een voorzichtige
schatting is 5 miljard euro. Vermenigvuldig dit met 4
en u hebt 20 miljard. Gelijk aan het windplan. Op te
hoesten zonder dat er ook maar één kilowattuurtje is
geproduceerd (met windenergie ligt dat iets beter). En
de Finse centrale is ook nog lang niet klaar terwijl hij
twee jaar geleden al de eerste stroom had moeten leveren. Kan meneer Peraer ook maar één megagroot project in Nederland noemen dat op tijd en binnen budget

- nummer 5

klaar was (het voorgestelde project is 10 x groter dan
de Betuwelijn, HSL, metro Amsterdam, en gaat u maar
door). En wie draaide op voor de kosten van het uitstel
en de budgetoverschrijding? 1 keer raden.

Peperduur
Wat zijn eigenlijk de consequenties van het plan-Peraer. Stel dat er vier enorme kerncentrales worden gebouwd. Die staan allemaal centraal baseload te
draaien. Die stroom móet de centrales uit. Daar past
geen decentrale opwekking bij. De stroom die die centrales gaan opwekken wordt door kostenoverschrijdingen en tijdsoverschrijdingen peperduur, daar kunt u gif
op innemen. Wie moet die kosten betalen en probeert
logischerwijze op alle mogelijke manieren daaronder
vandaan te komen? Juist: het bedrijfsleven. Die gaat
zelf windmolens bouwen. Een beetje slimme particulier legt zonnepanelen op het dak. Noch het bedrijfsleven, noch Jan-de-particulier is namelijk gek. Daarom
past naadloos in het plan-Peraer en in het gedachtenwereldje van de heer Zijlstra een pertinent verbod op
zonnepanelen en windturbines. Zelfs zou er een verbod kunnen komen op het isoleren van huizen. Immers: kerncentrales leveren uitbundig energie. Ter
illustratie deze uitspraak uit 1955 van Lewis L. Strauss
(voorzitter, US Atomic Energy Commission) over kernenergie:
"It is not too much to expect that our children will enjoy in
their homes electricity too cheap to meter, -- will know of
great periodic regional famines in the world only as matters of history, -- will travel eﬀortlessly over the seas and
under them and through the
air with a minimum of danger at great speeds, -- and will
experience a lifespan far longer than ours as disease yields
and man comes to understand what causes him to age."
(NY Times, 7 augustus 1955).
Hoe moet dat als straks in 2015 er voor particulieren
gridpariteit ontstaat van zelfopgewekte zonne-energie
tegenover kolenstroom? Een kerncentrale is duurder
dan een kolencentrale. Het bouwen van een kerncentrale kost 10 jaar nadat het besluit is gevallen. Dus: besluit in het eerste jaar van een volgend kabinet er
doorheen jagen (2012), tien jaar bouwen (2022), dat is
op z’n allervroegst 7 jaar nadat gridpariteit voor zonnestroom is ontstaan. En 13 jaar na 2009, het jaar
waarin windstroom (op land) pariteit verkreeg met kolenstroom? Met alle enorme nadelen van kerncentrales? We zien toch écht meer in windenergie en in
zonne-energie, heren Zijstra en Peraer! Zeker voor particulieren. Bovendien is onze zonnestroom helemaal
van onszelf en niet van een of andere oppermachtige
energieboer. =
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Zonnestroomactie
provincie Fryslân succes
In Fryslân zijn vanaf begin april van dit jaar via de
provinciale subsidieregeling ‘Zonnestroom’. 454 aanvragen voor kleinere systemen (<600 Wp) gehonoreerd.
In de categorie vanaf 0,6 kWp tot 15 kWp (tot ongeveer
40 panelen) hebben 319 particulieren, 2 scholen en
133 bedrijven een positieve reactie ontvangen van de
provincie Fryslân. Vanaf 15 kWp tot en met 100 kWp
zijn de aanvragen van 31 bedrijven en 2 scholen gehonoreerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen
zijn de subsidieontvangers verplicht om binnen 18
maanden hun zonnestroomsysteem te installeren. Voor
de kleine systemen gold een bedrag van 50 cent per
Wattpiek met een maximum van 3.000 euro per systeem en voor de grotere systemen een bedrag van 20
cent per Wattpiek met een maximum van 10.000 euro.
De provinciale subsidieregeling was aanvullend op de
regeling van het Rijk. In totaal was er 1,1 miljoen euro
beschikbaar. Het budget voor de grotere systemen is
ruim 5 keer overschreden. Succes dus voor de Friezen,
en een groeiend aantal ingezetenen van de provincie
zitten er mede door deze actie prettig en supergroen
bij. =
bron:
http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?objectID=30104

€ 5 per vierkante meter. Bel nu gratis 0800-1314

www.natuurmonumenten.nl

Zon Invest failliet
De rechtbank in Den Haag heeft op 15 september j.l. het faillissement uitgesproken van Zon Invest Finance. Investeerders kunnen fluiten naar
hun gezamenlijke miljoenen.
Zon Invest werkte volgens het principe dat iemand die
geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil leggen, nog
altijd kan investeren in zonnepanelen bij iemand anders (uiteraard via de investeringsmaatschappij Zon
Invest). In dit geval ging het om Nederlandse investeerders, en panelen in een stukje zonnestroompark in
Spanje. Veel zon, hoge subsidies, veel rendement. Elke
inlegger had ten minste 5.000 euro per obligatie neergeteld. Aan de inleggers was een stevig rendement beloofd. En in Spanje groeiden de (duurzame) bomen

toch tot in de hemel? En wat wilt u als groene particulier nog meer? Beleggen, superduurzaam doen, en tegelijk rijk worden! Maar men liep risico dat het fout
kon gaan. En dat risico bestond wel degelijk want de
constructie van Zon Invest was zodanig dat de investeringen niet vielen onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten, de geldwaakhond). En
door allerlei oorzaken liep de boel fout met het failissement van Zon Invest als gevolg. Dág inleg! Wel even
duurzaam geweest maar nooit rijk geworden.
Op de website van Zon Invest valt niet veel meer te
zien, behalve de vrolijke opmerking ‘Voor niets gaat de
zon op’. Maar daar hebben de inleggers niets meer aan.
Die zijn blut. =
15

- 2009

Jaargang 6

Power to the People

- nummer 5

- 2009

Wolf rammelt
aan de deur

Er bestaat al enige jaren een website genaamd wolfatthedoor.org.uk, ‘The beginners guide to peak oil’

waarin Paul Thompson op heldere manier analyseert
wat er aan de hand is in het wereldje van de olieen energiewinning.

D

e vraag naar olie is enorm en stijgt alsmaar
door. Aan de andere kant is er toename van
productie van olie, maar dat gaat steeds moeilijker omdat bestaande grote, gemakkelijk
ontsluitbare olievelden langzamerhand leeg raken en
omdat deze productieafname plus de vraagtoename
moeten worden gehaald uit het vinden en steeds sneller uitputten van steeds meer kleine bronnen. Dat is
een race tegen de klok die niet kan worden gewonnen.
De grootste olievondst van de laatste jaren op zeer
grote diepte voor de kust van Brazilië bijvoorbeeld is
genoeg voor slechts 1 jaar wereldverbruik. Een goede
beschrijving van wat plaatsvindt is ‘rooabouw’. De Amerikaanse geoloog Marion Hubbert voorspelde in de
jaren ’50 al vrij nauwkeurig het gevolg van dit verschijnsel voor de Amerikaanse olieproductie. Het zoeken naar olie kost geld, dus de olieprijs speelt een rol
van betekenis. Afgelopen jaar was economisch gesproken desastreus voor zowel productie, verbruik én voor
exploratie. Uit pure armoe (lees: olieprijzen rondom 35
dollar per barrel) is er een jaar lang gelanterfanterd en
stonden boortorens te roesten. Nu de vraag zoetjesaan
weer aan begint te trekken (enorme groei van het auto-

park in China, toename vraag naar benzine in de Verenigde Staten, winter op komst op het noordelijke halfrond en dus meer vraag naar huisbrandolie) zonder
dat er is geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe oliebronnen, zien we als logisch gevolg een abnormale stijging van de olieprijzen. Hier komt bij dat enkele grote
olievelden (Mexico, Noordzee) versneld uitgeput
raken. Saoedi Arabië wordt gezien als een reserveproducent, maar niemand ter wereld behalve Koning Abdullah heeft inzage in het Saoedische staatsgeheim of
er überhaupt reserves zijn en hoe groot die reserves
zijn. En Abdullah houdt zijn mond stijf dicht op dit
punt. Op welk punt prijsstijging vraaguitval zal veroorzaken zoals in de periode in 2008 toen de olieprijs
piekte op 140 dollar per vat, is de grote vraag. Leuk zal
het niet worden voor iedereen die aahankelijk is van
fossiele energie. Ook niet voor de Nederlandse consument omdat onze aardgasprijs slim is gekoppeld aan
de prijs van dat zwarte goedje van Koning Abdullah en
omdat onze regering in onze ogen uit botte inhaligheid
naar gasinkomsten veel te weinig doet om het verbruik
van duurzame energie te bevorderen. In Groot-Brittannië kent men zelfs het begrip ‘fuel poverty’. In dat land
zijn er nogal wat mensen (> 1 miljoen) die een extra
uitkering krijgen van de regering om in de winter
brandstof te kopen voor hun kacheltjes. Een groot deel
van de Britse woningvoorraad is buitengewoon slecht
warmtegeïsoleerd. De Britten hebben een extra probleem van veel verouderde kolencentrales en kerncentrales. Men loopt in dat opzicht 10 jaar vooruit op ons
land. Engelsen denken vrij algemeen dat hun land geen
zon krijgt, dus zonnepanelen en zonneboilers zijn bij
de Britten niet populair. Windenergie gaat beter, en gas
kopen ze bij de heren Balkenende en Poetin. In een
persbericht in oktober j.l. las de redactie van de PttP
dat men 4.000 MW aan windenergie heeft draaien. Dat
geeft een klein sprankje hoop. Toch verwacht men dat
de energietarieven voor de arme Britse consument komend jaar met iets van 50% zullen stijgen. Bent u geïnteresseerd in peak-oil maar uw kennis van Engels is
wat minder: er bestaat een Stichting Peakoil Nederland
(www.peakoil.nl) waarin u een schat aan gegevens
kunt vinden over de wereld van de fossiele energiewinning en hieraan gerelateerde klimaatzaken, en bijdragen en opinies van vooraanstaande auteurs. =
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(Ingezonden brieven)

Stop de Nulenergiewoning
Met grote verontwaardiging heb ik het artikel van Z.
Kriegsman over zijn “nulenergiewoning” (Pttp
2009-4) gelezen en zes grote vraagtekens in de
kantlijn gezet.
Het tekort aan fossiele brandstoffen lossen wij mijn
inziens op door reductie van het energiegebruik;
een enorm energiegebruik van 5600 kWh/jaar
(ruim 1,5 * modaal) duidt erop dat er niet spaarzaam met energie wordt omgegaan (2 koelkasten
bijv., maar er moet veel meer loos zijn). Zonder investeringen, maar wel een gezond verstand en bewustzijn, kan dit verbruik aanzienlijk worden
gereduceerd. De inspanning moet aanzienlijk verder
gaan dan “uiteraard hebben ze wel een BEETJE opgelet wat voor apparatuur ze gekocht hebben”. Ik
lees dat men van mening is dat het opbrengstverschil van kostbare PV-panelen op het oosten en westen zien zo heel groot is! Vindt meneer Kriegsman
een oriëntatiefactor van 78% (oost) en 81% (west)
voldoende? Mijns inziens moet de subsidie gerelateerd worden aan de oriëntatiefactor; ditzelfde geldt
voor opbrengstverlies als gevolg van beschaduwing
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door schoorsteenpijpjes en dakkapellen. Volgens het
Duitse terugleversysteem zou meneer Kriegsman
zich tweemaal achter de oren hebben gekrabd om te
investeren in 15 kWp. Als een conventionele verwarmingsinstallatie incl. warm tapwatervoorziening
per jaar 2200 m3 aardgas per jaar vergt (á € 0,60=
€ 1316) waar komt dan de wens vandaan om een
kostbare wamtepomp te installeren die per jaar
5500 kWh verbruikt (á € 0,25 = € 1356, tenminste
als men deze stroom aankoopt). Waarom anderen
laten meebetalen aan een dure warmtepompinstallatie? Het is jammer dat de eigenaar de belangrijkste
eerste stap uit de Trias Energetica (Terugdringen
van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie)
vergeet.
Ter vergelijk: Zo heb ik met enige inspanning mijn
energiegebruik (2 volwassen) teruggebracht tot
2200 kWh (waarvan ik er zelf 800 opwek) en 1400
m3 gas (inhoud woning 1000 m3!).
vriendelijke groeten
(naam inzender bij de redactie bekend)

Brom-veroorzakende OK4-tjes
Hallo redactie,
Sedert enkele maanden zit er (weer) een brom in onze
draagbare radio. Het blijkt dat dit verschijnsel alleen
optreedt als de zon alink schijnt. Onze 6 PV panelen
zijn voorzien van de ouwe getrouwe OK4E-inverter. Ik
heb ze lang geleden aangeschaft via het Solarisproject.
Bij installatie in october '99 deed zich dit verschijnsel
ook voor. Na nieuwe inverters van destijds Stroomwerk
te hebben ontvangen was het probleem opgelost. Gedurende zo'n 9 jaar deed zich niet voor. Nu is het euvel
terug. Kennen jullie toevallig mensen welke hetzelfde
probleem hebben of hebben gehad?
En hoe zou het op te lossen zijn? Als de radio op andere groepen wordt aangesloten verandert er niets.
Mocht je hiervan iets gehoord hebben: laat me weten.
(3 september 2009)
Met vriendelijke groet,
naam inzender bij de redactie bekend)
Wie kan dit ‘brommende’ lid helpen?
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