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Contributie 2010
De penningmeester heeft begin
2010 van veel leden de contributie van 10 euro voor 2009 gekregen. Hartelijk dank! Had u
nog niet voor 2009 betaald,
maak dan die 10 euro over op
Triodos, rekeningnr.
78.67.97.959 t.n.v. Zonnestroom
Producenten Vereniging, Correspondentieadres: Thorbeckestraat 33, 2313 HD Leiden.
Over 2010 bedraagt de contributie ook 10 euro. Had u nog
niet betaald voor 2009, maak
dan in één klap 20 euro over.
Dat scheelt de penningmeester
enorm veel werk.
e-mailadressen
Het gebeurt [te] vaak dat de
nieuwsbrief niet wordt bezorgd.
We krijgen dan boze leden aan
de lijn “wáár blijft de PttP?”
Vaak berust het ongemak op een
fout e-mailadres.
Wilt u alstublieft als u van emaildres verandert dit ook
doorgeven aan de penningmeester van de ZPV? Voor u een koud
kunstje, voor de ZPV scheelt het
een heleboel stress en gezoek.
E-maildres:
penningmeester@zonnestroomproducenten.nl

ZPV- website
De vereniging is per 1 januari
overgegaan op een nieuwe hostingservice en heeft een nieuwe
url: www.zonnestroomproducenten.org. De oude .nl site
wordt niet meer geactualiseerd
en zal ergens halverwege dit
jaar uit de lucht gaan. Pas dus de
bookmarks in uw browser aan.
Ledenaantal
Per 1 maart 2010 bedraagt het
aantal leden 1181. Het cumulatieve PV-vermogen van de verenigingsleden is ongeveer 2,5
MWp
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De spagaat van Nederland ofwel de HRe ketel Op een goede dag
werd de minister van Economische Zaken gebeld door de baas van
Gasterra, de aardgasreus met de missie om de nationale bodemschat
zo efficiënt en zo lang mogelijk uit te baten...

Windturbines op Aruba De eilanden van de Caribische Zee zijn van
oudsher voor hun elektriciteitsvoorziening aangewezen op dieselaggregaten. Uit duurzame- en klimaatoverwegingen maar misschien
meer nog vanwege de enorme prijsstijgingen van olieproducten is het
op verschillende eilanden economisch geworden om elektriciteit op te
wekken met windturbines.

Terugkeer van OPEC-overwicht OPEC gaat het weer helemaal
maken, volgens een Amerikaanse denktank, de Energy Information
Administration (EIA). Heel rechttoe-rechtaan is de situatie als volgt.
De wereld bestaat uit producenten en consumenten. Er zijn maar weinig landen die meer aardolie produceren dan ze zelf consumeren.

Conflict tussen God en Staat in Vlaanderen Van onze Vlaamse collega’s VRT-Nieuws en Kerknet.be vernamen we het volgende merkwaardige bericht. Het kerkbestuur van het Vlaamse Horebeke wil
graag zonnepanelen op het dak van de kerk plaatsen om een steentje
bij te dragen tegen de opwarming van de aarde, maar krijgt geen vergunning omdat het gebouw een erfgoedkundige waarde heeft.

en verder:
PV in Frankrijk - Stirling Solar in Maricopa, Arizona - ‘Overheid is zelf
debet aan niet halen klimaatdoelen’ - Schandalig weinig groene energie - kort nieuws
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Op een goede dag werd de minister
van Economische Zaken gebeld door
de baas van Gasterra, de aardgasreus met de missie om de nationale
bodemschat zo efficiënt en zo lang
mogelijk uit te baten.

”

Lieve VCP”, begon de baas in het jargon van
Viejos Chicos Pan Pasas, het geheime, zeer exclusieve dispuut waarvan beiden in hun studietijd in Nijenrode lid van waren geweest en
waarin de minister het had geschopt tot vice-president. “Lieve, ik heb een waanzinnig idee, een winwin idee, een kansrijk superidee. Champagne! Je
weet, we moeten ons aardgas tot de laatste bubbel
uitpersen. Ook moeten we iets doen om de klanten
te binden, want met die energie-arme nieuwbouw
en mensen die maar lukraak warmtepompen en
zonnepanelen kopen kunnen we ons aardgas straks
alleen nog kwijt aan Oekraïne, en die lui betalen zo
waanzinnig slecht. Ik heb al met die slimme Peter
Voser van de Shell afgesproken dat hij de gaten die
overblijven als ons gas uit de grond is gehaald vol
mag stoppen met hun CO2. Da’s mooi verdiend én
we krijgen zo een groengoude naam bij de milieujongens. Het gaat super, Lieve, die Voser staat te popelen om zijn rommel in de Barendrechtse grond te
plempen”. “Maar waarom bel je dan, Gertjan?”
kuchte de minister. ”Ik moet straks op fotoshoot
met een fossiele sjeik uit Abu Dhabi, want die gasjongens moeten we kost wat kost te vriend houden”.
De telefoon kraakte even, alsof aan de andere kant
een kwartje viel. “Lieve, dat is toch perfect, hoe
meer gas hoe beter! Hier is ons superidee. We gaan
een nieuwe cv-ketel in de markt zetten, een ketel
die niet alleen het huis verwarmt, maar die ook
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warm water levert én elektriciteit. “Elektriciteit?”
”Ja, elektriciteit! Dat is het slimme. Die ketel is een
WKK, zo’n ding waar tuinders hun kassen mee verwarmen, plantjes laten groeien en die stroom leveren waarmee ze de Nuon een poets bakken.
BNN-ers
Die WKK’s zijn verrekte efficiënt omdat ze warmte
én stroom maken. Ze persen elke calorie die in het
gas er helemaal uit. Het kost wel een beetje meer
gas dan een spaarketel, maar dat is precies de bedoeling. We huren een spindocter, kopen wat BNNers om en noemen het groen, groen, groen! Ik heb
het met de Nuon op een akkoordje gegooid dat zij
die stroom voor een prikkie kopen en dan als hele
exclusieve ecostroom doorverkopen aan andere
goedgelovige consumenten, haha, grinnik. Die baas
van Waterval en de Nuon, Løseth heet hij geloof ik,
vond het een prachtidee. Al dat onderhoud aan zijn
dure gascentrales wordt straks door de eigenaren
van die micro-WKK’s betaald.
En die goedgelovigen gaan ook jouw CO2 belasting
betalen. Schitterend! Toverketels zijn het! Ze toveren de winst van ons bedrijf omhoog! Ze toveren
jouw belastingopbrengst de stratosfeer in. Je baas
Balkenende zal in z’n knuistjes wrijven van plezier.
Waterval kan zich nu concentreren op het bouwen
van nog meer spotgoedkope kolencentrales.” “Ja,
maar dat aardgas is toch fossiele brandstof”. “Het
briljante is dat dat gas wél effe schoner is dan die
kolen van de Nuon en dat jij de belastingcenten opstrijkt.” “En de windmolens van Jacqueline dan?”
“Daar weten de Urkers wel raad mee. Wie van z’n
leven heeft ooit een Urker voor de gek gehouden?”
“Moeten we dan niet meer doen aan zonne-energie?” “Maar Lieve toch, je weet toch best dat de zon
alleen maar in de woestijn schijnt. Organiseer een
loterij voor die domme zonnemensen en werp ze
een paar paneeltjes toe, wat eco-bling, dan houden
die geitenwollers zich wel koest.”
“Ga je morgen mee tennissen?” c
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Polykristallijn record

KORT 2

De fabrikant van zonnecellen Mitsubishi claimde
begin februari nieuwe omzettingsrecords voor polykristallijne silicium zonnecellen. Men is thans in
staat zonnecellen te vervaardigen met afmetingen
150x150 x0,2 mm met het indrukwekkende omzetrendement van 19,3%. Let op: dit is het celrendement, niet het paneelrendement dat meestal
0,3-0,5% lager ligt dan het rendement van de afzonderlijke cellen waaruit het paneel is vervaardigd.
Mitsubishi maakte in ‘eén adem bekend dat hun allerdunste polykristallijne cellen (0,1 mm dik i.p.v.
0,2 mm) een omzetrendement hebben behaald van
18,1%. Beide soorten cellen komen in aanmerking
voor massaproductie, aldus Mitsubishi.
Misschien nog wel veelbelovender is het record dat
de fabrikant bekendmaakte van hun triple 5x5 mm
dunne-film celletjes die nu 14,8% bedraagt, ofwel
evenveel als wat polykristallijne silicium cellen zo’n
tien jaar geleden presteerden. Nu is 5 x 5 mm niet
zo erg veel. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen.

SDE-gesubsidieerde zonnestroom in 2009

Eind 2009 is naar opgave van CertiQ het aantal volgens de SDE regels gesubsidieerde zonnestroomsystemen beland op het aantal van 3.574, ofwel er
werden 2829 systemen toegevoegd aan het aantal
van 745 van 2008. Bij elkaar ging het om 6 MWp gerealiseerd vermogen in 2009. Beschikbaar was 20
MWp. Dit betekent dat heel veel mensen SDE hebben aangevraagd én gekregen, maar dat ze voorlopig nog geen zonnepanelen op het dak van hun
woning hebben gelegd. Ook in 2008 is zoiets gebeurd. Die 6 MW is dus eigenlijk een belabberd
slecht resultaat van een regeling die eerder de letter S van ‘Schandalig’, ‘Schraalhanzerig’ of ‘Strompelend’ verdient dan die van ‘Stimulering’. Kijkt u eens
naar de buurlanden en het schaamrood stijgt een
kilometer boven uw kruin uit. In Duitsland werd in
2009 meer dan 3.000 MWp geplaatst, en in Vlaan-
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deren meer dan 200 MWp. Dát noemen we pas stimuleren, niet de opgedroogde krenten uit Den
Haag. Mevrouw de minister van Economische
Zaken kan zeggen wat ze wil, maar 6 MWP gerealiseerd zou genoeg moeten zijn om stante pede ontslag te nemen. En dan nog te weten dat mensen
maanden- en maanden moesten wachten op een
brief van SenterNovem met de beschikking.
Het wordt écht tijd voor een feed-in regeling naar
Duits model.
vermogens categorie
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in Wp
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vermogen bij CertiQ
0,001 MW
0,002 MW
0,003 MW
0,004 MW
0,005 MW
0,006 MW
0,007 MW
0,008 MW
0,009 MW
0,010 MW
0,011 MW
0,012 MW
0,013 MW
0,014 MW
0,015 MW
0,017 MW
totaal

aantal installaties
1.124
669
755
218
17
13
7
4
4
3
3
5
1
1
4
1
2.829

Haags of haaks beleid?

Het lijkt wel of men in Den Haag de kater van Kopenhagen en de malaise bij het IPCC aangrijpt om
zo snel mogelijk van klimaatbeleid en verduurzaming af te komen. Het geloof in duurzaamheid
straalde er toch al niet vanaf. Wel heel bont maakte
het de topambtenaar Chris Buijink, let op: secretaris-generaal bij het ministerie van Economische
Zaken. Chris schreef op donderdag 7 januari 2010
in het economenblad ESB onder de titel ‘Economie
voorop bij heroverwegingen’ onder andere dat
duurzaamheid het kernwoord is bij het energiebeleid. Dat beleid moet vooral efficiënt en innovatief
zijn en niet ten koste gaan van de concurrentiepositie, maar deze juist te versterken. Omdat duurzaamheid een enorm beslag legt op de begroting vindt de
topambtenaar dat prioriteiten anders moeten worden gelegd. Zo stelt hij onder andere voor om het
taboe op kernenergie op te heffen en energiesubsidies meer in te zetten op innovaties die nog ver van

KORT 4

Met andere woorden: hier laat men volgens ons een
proefballonnetje op met heel groot de letter ‘K’
erop. En het subsidiegeld mag wat hem betreft naar
het uitzoeken waar we de diepe putten moeten graven om het K-afval voor de nodige eeuwen in weg te
stoppen. Let wel: dit is een proefballon van een van
de bazen van het ministerie van Economische
Zaken. Van dat ministerie moet de energietransitie
vandaan komen.

Veel thermische zonnestroom
gepland in China

Als u denkt dat Nederland hard werkt aan een
duurzame energievoorziening, vergeet het maar. In
het buitenland loopt men zó snel dat Nederland de
afgelopen jaren alleen maar is gezakt op de wereldranglijst van landen die hun energievoorziening aan
het verduurzamen is. Neem China eens als voorbeeld. Het land heeft wegens de hoge economische
groei enorm veel nieuw elektrisch vermogen nodig.
Tegelijk gaat het land gebukt onder enorme luchtverontreiniging die het minder aantrekkelijk maakt
om kolencentrales te [blijven] bouwen. Het beleid is
daarom erop gericht werkelijk gigantische hoeveelheden stroom op te wekken met duurzame middelen. In de meeste gevallen is dit windenergie (China
is in 2010 de grootste producent ter wereld van
windturbines), maar er is ook een plaatsje voor
zonne-energie. Op 12 januari j.l. maakten het Amerikaanse eSolar en het Chinese Penglai Electric bekend dat men samen in de komende 10 jaar in
China minstens 2 gigawatt (GW) aan thermisch
zonnestroomvermogen gaat bouwen. De handen
gaan meteen uit de mouwen en de spaden de grond
in. Dit jaar al moet de eerste 92 MW worden gerealiseerd. China wil in 2020 15% van haar elektriciteit
duurzaam opwekken. Op dit moment is dat 8% (in
Nederland: 6%).
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Ruim baan voor de
10-megawatter

Waar zijn de tijden gebleven dat onze monden open
vielen van verbazing bij het zien van een windturbine met een vernogen van liefst 75 kW vermogen?
Dat was rond 1985 toen Lagerwey nog een firma
van betekenis was. Er is dus op windenergiegebied
in 25 jaar een en ander gebeurd, kunnen we zeggen.
Begin februari 2010 werd een prototype aangekondigd van een windturbine met een vermogen van
10 megawatt, dat is dus evenveel vermogen als pakweg 133 Lagerwey molentjes uit 1985. Zo’n 10-megawatter kan dus geen kleine jongen zijn. De
afmetingen liegen er niet om: ashoogte 162,5 meter,
rotordiameter 145 meter. De Noorse firma Sway
heeft het project opgepikt en zal het prototype bouwen bij Oeygarden in zuidwest Noorwegen. In
2011 moet het ding er staan. Er stonden rond de
jaarwisseling in Nederland 1879 windturbines
(onshore) met een totaal vermogen van 1.993 MW.
Stel dat al deze molens 10-megawatters waren, dan
kom je op 18.790 MW !

KORT 6

de markt staan. Over het innovatiebeleid is de
schrijver helder. Nederland moet kiezen voor een
innovatiebeleid dat leidt tot meer bedrijvigheid en
productiviteit. De secretaris-generaal concludeert
dat Nederland er te weinig in slaag om kennis 'van
binnen naar buiten te halen'. Door in het innovatiebeleid duidelijker keuzes te maken kan Nederland
innovatiever worden.

KORT 5
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Zonne-lantaarnpalen
voor Haïti

De afschuwelijke gevolgen van de mega-aardbeving
in Haïti tonen pijnlijk aan hoe belangrijk het is voor
een land om een goede en betrouwbare, robuuste
infrastructuur te hebben voor levering van elektriciteit, water, gas en data. Alles ligt er in puin. De
firma Sol (Fort Pierce, Florida) heeft na de ramp 15
straatlantaarns aan Haïti gedoneerd die hun energie krijgen uit zonnepanelen. Een andere firma
Solar World, kondigde aan om zonnepanelen te doneren die waterpompen aandrijven. De non-profitorganisatie Water Missions International (WMI) zal
tien van dergelijke systemen inzetten voor de
drinkwatervoorziening in het getroffen land. Hiermee wordt de ergste nood van 175.000 mensen geholpen, aldus WMI. http://news.cnet.com/
8301-11128_3-10438167-54.htmltm
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Windturbines op Aruba

http://europe.theoildrum.com/node/6079
(vrije vertaling van een post van Jerome a Paris op The Oil Drum)
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D

e eilanden van de Caribische Zee zijn van
oudsher voor hun elektriciteitsvoorziening
aangewezen op dieselaggregaten. Alle elektriciteit werd tot voor kort opgewekt met
fossiele brandstof-gestookte installaties. Op sommige eilanden (bijvoorbeeld Curaçao maar ook
Aruba) werd en wordt nog steeds stroomopwekking gecombineerd met het ontzilten van zeewater
voor de drinkwatervoorziening. Plaatselijk Amstelbier op Curaçao heeft een oliesmaakje, bij wijze van
spreken. Uit duurzame- en klimaatoverwegingen
maar misschien meer nog vanwege de enorme
prijsstijgingen van olieproducten is het op verschil-
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lende eilanden economisch geworden om elektriciteit op te wekken met windturbines. Op de Benedenwindse eilanden waait 365 dagen per jaar een
stevige noordwestenwind die heel goed bruikbaar
is om stroom mee te produceren. Zo staan er al een
jaar of tien op Curacao aan de noordkust bij Hato
een rij van 12 wat we tegenwoordig kleine middenklasser windturbines noemen (250 kW per stuk).
Deze molens zijn indertijd neergezet om te leren
omgaan met windenergie. En geleerd is er want
vorig jaar was Aruba aan de beurt. Daar draait
sinds kort een windturbinefarm van 30 MW, genaamd ‘Vader Piet’. Er is 90 miljoen dollar in geïnvesteerd. Vanwege de constantheid van de
heersende passaatwinden (de windsnelheid is er
gemiddeld 20 knopen en ze kan oplopen tot 25-30
knopen). De windturbines hebben een enorme gebruiksfactor, namelijk 60% (Nederland wind op
land: 25%, wind op zee 35%). Omdat op Aruba de
wind altijd uit dezelfde hoek komt kunnen de windturbines dicht op elkaat staan, wat de footprint van
het windpark sterk verkleint. Omdat de wind op
Aruba vrij regelmatig is, is de slijtage een stuk minder dan bijvoorbeeld op de Noordzee met z’n stormen en rukwinden.
De windfarm produceert op dit moment overdag
20% van de elektriciteitsvraag op het eiland. s’
Nachts loopt dit op tot 60%. Dat men op deze manier een enorme hoeveelheid dieselolie en dito uitstoot aan giftige uitlaatgassen en CO2 uitspaart is
evident. De Deense firma Vestas heeft de windfarm
gebouwd en exploiteert en onderhoudt de windturbines. De opgewekte stroom wordt via een langjarig
contract (15 jaar) voor een vaste prijs aan het Arubaanse water- en energiebedrijf (WEB) gesleten.
Huiseigenaren op Aruba die zonnepanelen op het
dak willen plaatsen, worden stelselmatig tegengewerkt. De ZPV krijgt wel eens vragen uit Aruba. Van
subsidie op zonnepanelen heeft men daar nog nooit
gehoord, en je begrijpt niet waarom zonnepanelen
op die prachtige subtropische zonne-eilanden niet
zouden mogen. Het eiland krijgt 365 dagen per jaar
zon. Om de windturbines winstgevend te houden,
dunkt ons. Te bizar voor woorden.
In ieder geval is bijna iedereen tevreden met de
windturbines. de Minister-President van Aruba verklaarde bij de lintjesknip-ceremonie dat het windpark economisch vatbaar is bij olieprijzen van 45
dollar per vat en hoger. En hoeveel is de olieprijs
vandaag? De Minister-President van Aruba wrijft
over zijn buik van plezier. Zijn stroomprijs staat
voor 15 jaar vast. c
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Terugkeer van
OPEC- overwicht

GDP

OPEC gaat het weer helemaal maken,

volgens een Amerikaanse denktank,

de Energy Information Administration

(EIA). Heel rechttoe-rechtaan is de si-

tuatie als volgt. De wereld bestaat uit

producenten en consumenten. Er zijn
maar weinig landen die meer aardolie
produceren dan ze zelf consumeren.
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D

e meeste van die landen zijn gedwongen
vriendjes van elkaar en zitten samen in
OPEC, (organization of the Oil Producing
Exporting Countries).
Grote, niet tot OPEC behorende exporterende landen zijn o.a. Rusland, Kazakstan en Azerbeidzjan. In
2009 nam de productie in de niet-OPEC landen toe
met 600.000 vaten per dag. Deze toename was voldoende om de teruglopende productie van olievelden in Mexico en de Britse en Noorse velden in de
Noordzee op te vangen.
Geen houden aan
Let op dat het leeuwendeel van deze toename op
conto komt van Rusland, ook zo’n prettig land. Voor
2010 verwacht de EIA een toename van de nietOPEC olieproductie van 400.000 vaten per dag. In
2011 is dat voor de niet-OPEC-ers niet meer vol te
houden en loopt de productie daarna elk jaar minstens 140.000 vaten per dag terug. Jaar op jaar, en
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er is geen houden aan. Er worden namelijk geen gigantische olievelden à là Saoedi-Arabië meer ontdekt, wat nodig zou zijn om de stijgende
productielijn vast te houden. In feite geeft de EIA
toe dat in de niet-OPEC wereld vanaf 2011 rekening
moet worden gehouden met de gevreesde peak oil
situatie. In OPEC landen is peak oil dan nog niet bereikt, en dus zullen de OPEC-ers meer olie moeten
oppompen om de wereldmarkt in evenwicht te houden. De pompen moeten steeds sneller gaan
draaien omdat de binnenlandse vraag in OPEC-landen hard stijgt en omdat de totale wereldbehoefte
naar aardolie volgens EIA zal blijven stijgen.
Men schat dat in 2011 liefst 2.600.000 vaten per
dag meer nodig zijn dan vandaag. De conclusie is
onvermijdelijk dat OPEC in de nabije toekomst een
steeds sterkere rol zal gaan spelen omdat de afhankelijkheid van hun aardolie langzaam maar zeker
zal toenemen. Het lijkt dus raadzaam de prijs van
een barrel olie scherp in de gaten te houden. c
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PV in
Frankrijk

O

mdat ik vaak in de Pyrenëen kom en er
vrienden heb, wist ik allang dat er iets
groots gaande was op het gebied van duurzame energie in Frankrijk, en met name op
PV-subsidie gebied, maar dit slaat alles. Lees bijvoorbeeld het bericht in Le Monde van 24 januari j.l
(toegevoegd aan dit bericht). De PV subsidie is bijvoorbeeld geregionaliseerd en rechtvaardig. Noordelijk gelegen installaties krijgen tot 20% hogere
feed-in vergoeding dan zuidelijk gelegen installaties, zodat niet alle panelen in het zuiden worden
neergeplempt, mooi hoor, onvoorstelbaar hier.
Er heeft het afgelopen jaar in dit aan kernenergie
verslaafde land een ware duurzame-energie- aardverschuiving plaatsgevonden, en een tsunami van
PV installaties en PV aanvragen is over het land gespoeld. Ze hebben nu echter de boel wat gekortwiekt, terugwerkende kracht tot 1 november 2009,
maar men schrijft dat als die lawine van aanvragen
uit november en december allemaal was gebouwd,
dat ze dan 5.400 megawatt aan PV hadden gehad.
Dit is ongelooflijk !
Misschien de provinciale slaapwandelaars in Den
Haag ermee verstoren, hahaha ? Ach, laat ze daar
maar dommelen. Dit zie ik trouwens ook niet echt
met de door zijn omvang en nabijheid gerechtvaardigde aandacht ge-afficheerd in onze Vaderlandse
duurzame-energiebladen, zoals Windenergie, DE, of
het Aeneas blad Energie+ ! Het is in Nederland niet
zo bekend, maar in Frankrijk zijn de burgers in totale PV mobilisatie gebracht, men zet zijn opbrengstcurves overal op het web, men is
enthousiast, google maar eens ! De citoyens zijn los
met zonnestroom. Men is zo enthousiast dat men
ook alle andere (besparings-) maatregelen zelf ter
hand neemt, easy, daar hoef je geen kristallen bol
voor te hebben: die Fransen gaan dóór.
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Intussen ontlast al die PV stroom de haarvaten en
aders van het zwakke net, zeker ‘s zomers wanneer
ze in Frankrijk allemaal de airco aanzetten. Want de
krant schrijft vandaag, dat ook het nucleaire centrale park van France zich amechtig voortsleept,
men produceert als park op 78% capaciteit, bovendien schrijft men over ruzies en stammenstrijd binnen het nucleaire clubje van Areva, EDF en de
overheid. Tel dat op bij de mislukking in het Finse
Oikiluoto (redactie: de bouw wordt door Areva voor
een gegarandeerde 2,7 miljard euro gedaan; kosten
zijn nu al 5 miljard voor de Franse belastingbetaler)
en die Fransen hebben een groot probleem. Sarkozy
is gewoon slim denk ik met zijn plotselinge Eco-bekering.
(bijdrage van Peter Ligthart) c

Le Monde, Janvier 14, 2010
3,6 ha de panneaux
solaires sur des toits
de hangars
La plus grande centrale solaire photovoltaique
intégré au monde sera installé par Jean-Luc
Westphal, dans le Bas-Rhin. Elle tiendra lieu de
toits pour les hangars de son exploitation agricole. Cinq hangars de 360 m de long servant à la
production de granulets bois verront leurs toitures remplacés par des panneaux solaires photovoltaiques, sur une surface totale de 36.000 m² .
La plus grande toiture PV du monde offrira une
capacitité de 4,5 MW. La production sera revendue à l’ Electricité de Strasbourg. Pour Jean-Luc
Westphal, président de Hanau Energies, l'investissement est lourd : 20 millions d'euros. Mais il
s'attendé le rentabiliser en à peine une douzaine
d'annéés.
Les panneaux sont achetés auprès du Japonais
MSK, qui compte faire inscrire ce parc dans le
Livre des records.
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Stirling Solar
in Maricopa,
Arizona

B

ij thermische technologieën gaat het om indirecte warmtewinning. Energierijke zonnestraling wekt in door zonlicht beschenen
objecten warmte op. Die warmte kan voor
allerlei doeleinden worden gebruikt. Een van de
meest primitieve zonthermische technieken is het
bakken van een eitje op de motorkap van een
zwarte auto: zonnestraling omgezet naar warmte.
Een slimmere maar nog steeds kleinschalige toepassing is de zonneboiler. Op industriële schaal
kennen we de CSP installaties zoals die in Amerika
en Spanje op grote schaal verrijzen: lange spiegelende troggen die op de zon worden gericht en in
hun brandpunt een buis bezitten waarin vloeistof
wordt verhit die verderop een stoomturbine laat
draaien. Bij de meest spectaculaire toepassingen
wordt zonlicht via een batterij spiegels op een vat
met vloeistof in een toren gericht. De vloeistof
warmt op en drijft aan de voet van de toren stoomturbines aan. De firma Tessera Solar and Stirling
Energy Systems (SES) opende op 22 januari j.l. iets
heel nieuws: de Maricopa CSP zonnefarm. Het speciale van Maricopa is dat grote schotels op de zon
worden gericht. In het brandpunt van elke schotel
bevindt zich een Stirlingmotor die gaat draaien
zodra hij getroffen wordt door zonnestraling. Op
deze speciale manier wordt de zonne-energie
omzet in bewegingsenergie die, gekoppeld aan een
generator, stroom opwekt. De SunCatchers die SES
heeft geïnstalleerd in Maricopa hebben een schoteldoorsnede van 10 meter en de Stirlingmotor levert
25 kW vermogen. De Maricopa zonnefarm bestaat
in eerste instantie uit 60 SunCatchers die bij volle
zonnestraling bij elkaar dus 60 x 25 kW = 1,5 MW
vermogen leveren. De stroom van de zonnefarm

Er bestaan ruwweg twee soorten technologieën om
zonne-energie voor nuttige doeleinden te gebruiken: fotovoltaïsch en thermisch. ZPV-ers hebben in ieder geval ervaring met allerlei fotovoltaïsche toepassingen, van solar
rekenmachientje en telefoonopladers tot netgekoppelde
zonnepanelen op het dak van hun huis.
draagt bij aan de stroomvoorziening van Phoenix,
Arizona. Waarom een ingewikkelde SunCatcher en
niet een standaard CSP systeem? Het antwoord
schuilt in het waterverbruik. In Arizona heerst waterschaarste, en een van de nadelen van klassieke
CSP is het hoge waterverbruik voor de stoomturbines. De SunCatchers verbruiken helemaal geen
water en zijn in gortdroge woestijngebieden dus
heel goed inzetbaar. SunCatchers hebben ook geen
last van de minimale schaal die een klassieke CSP
nodig heeft om economisch efficiënt te werken. Opschalen van een SuncCatcher-farm is erg eenvoudig.
Je zet er gewoon een paar schotels bij!
De firma SES heeft plannen genoeg. In de zomer van
dit jaar wil men SunCatchers in grote volumes gaan
produceren. De schotels zullen worden geplaatst bij
El Centro (Imperial Valley, Californië) (750 MW), in
Calico bij Barstow, Californië (850 MW) en bij Western Ranch in Texas (27 MW). De redactie van de
PttP is benieuwd wanneer de eerste SunCatcher in
Europa of Noord-Afrika zal worden neergezet.
meer foto’s: www.srpnet.com/maricopasolar c
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Conﬂict tussen God en Staat
in Vlaanderen
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Van onze Vlaamse collega’s VRT-Nieuws en
Kerknet.be vernamen we het volgende merkwaardige bericht. Het kerkbestuur van

het

Vlaamse Horebeke wil graag zonnepanelen
op het dak van de kerk plaatsen om een
steentje bij te dragen tegen de opwarming
van de aarde, maar krijgt geen vergunning
omdat het gebouw een erfgoedkundige
waarde heeft. Het is een probleem waar veel
kerkbesturen in Vlaanderen mee worstelen,
omdat hun gebouwen ofwel een beschermd
monument zijn, in een beschermd dorspzicht
liggen of een erfgoedwaarde hebben.

e oudste vermelding van de kerk van SintKornelis-Horebeke dateert van 1155. De
kerk stond onder het patronaat van het O.L.-Vrouwkapittel van Kamerijk, terwijl de
grote tienden naar de abdij van Ninove gingen. Tot
1913 was Sint-Cornelis-Horebeke lid van de dekenij
van Pamele en Ronse, nadien van Sint-Maria-Horebeke. In de 17de eeuw werd de kerk regelmatig hersteld maar bleek weinig schade opgelopen te
hebben tijdens de godsdienstoorlogen. In 1652-'53
bouwde men er een nieuwe sacristie aan. Vooral in
de 18de eeuw werd de kerk grondig verbouwd:
1704, uitbreiding tot drie beuken; 1724, nieuw koor
en 1751-'54, verhoging en verbouwing van het
schip door de Gentse architect Jan Baptist Simoens.
Waarom zou je op een monument geen zonnepanelen kunnen leggen? Is dat soms doodzonde? De redactie kent menig monumentaal kerkje dat met
vloerverwarming en spaarlampen is uitgerust en
met keurige state-of-the-art wc’s. En met brandblussers en soms zelfs met een moderne horeca-uitbouw. In de monumentale Ridderzaal in Den Haag
hangen enorme kroonluchters met spaarlampen.
Dat mag dan weer wel, maar zonnepanelen op het
dak niet. Als God het niet goed vindt dat Zijn Godshuizen worden behangen met zonnepanelen laat hij
het toch zodanig bliksemen en donderen dat de omvormers stuk gaan?
Menig monumentale kerk staat elke avond in de
schijnwerpers. Dat mag dan weer wel. Heeft de
Middeleeuwse architect dat voorzien? We kennen
hetzelfde type denken in Nederland. Je mag niet zonaar een monumentaal pand van HR+ glas voorzien. Alsof de 16e eeuwse bouwmeesters dat niet
onmiddellijk hadden gedaan als ze dubbel glas hadden gehad. Mag niet vanwege de kromme en
krampachtig vastgehouden redenering dat alles
moet blijven zoals het was. Dan zouden de bewoners toch ook in 16e eeuwse kledij moeten lopen.
Zoiets als in het Archeon in Alphen aan den Rijn.
Niet zo lang gelden heeft de ZPV voorgesteld aan
Hare Majesteit om zonnepanelen op het dak te leggen van het paleis Noordeinde, om een signaal af te
geven dat het Hare Majesteit ernst is met het bestrijden van klimaatverandering.
Wellicht is Hare Majesteit privé deze mening toegedaan, maar haar lakeien niet. En die onderscheppen
Hare Majesteit’s post. Een of andere generaal-buiten-dienst uit de hofhouding blafte ons af alsof de
ZPV majesteitsschennis beging. Er moet nog een
hoop gebeuren in de Lage Landen. c
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'Overheid is zelf
debet aan niet halen
klimaatdoelen'
De beoogde CO2-reductie wordt niet gehaald
en daar is de overheid zelf mede debet aan.
De energiebesparingsmaatregelen moeten
beter worden opgezet. Aldus prof. Johan
Sanders. Sanders betoogt dat op 11 januari
2010 op de opiniepagina van Het Financieele
Dagblad. (Sanders is hoogleraar valorisatie
plantaardige productieketens aan Wageningen
University.)

De bijdrage op de opiniepagina van Het Financieele
Dagblad
Lappendeken aan maatregelen verhindert
zoektocht naar alternatieven voor fossiele
brandstoffen
Dit voorjaar bekijkt het kabinet of Nederland de ten
doel gestelde CO2-reductie in de komende jaren
gaat halen. Dat gaat niet lukken en de overheid is
daar zelf mede debet aan. Weinig eenduidige regels
en subsidies, vaak tegenstrijdig, blokkeren de zoektocht naar een nieuw energie- en grondstoffenhuis
voor onze economie.
Om zo'n zoektocht naar alternatieven voor fossiele
brandstoffen en grondstoffen voor de bulkchemie
op gang te krijgen, moet de overheid duidelijke en
eenduidige regelgeving formuleren die uitgaat van
een gelijk speelveld. Anders ontstaat er geen prikkel voor bedrijven en kennisinstellingen om aan innovaties te werken. Een voor iedereen gelijke
stimulans, met bijvoorbeeld een beloning van euro
30 per ton bespaard CO2, is een effectieve maatregel en maakt een 'Barendrecht', waar het onder de
grond stoppen van CO2 euro 60 per ton kost, niet
nodig.
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Maatregelen die moeten aanzetten tot energiebesparing vormen een lappendeken met veel tegenstrijdigheid. Het laat zien dat er geen
samenhangend regeringsbeleid is. De situatie rond
transportbrandstoffen kent bizarre voorbeelden.
Vervangers van benzine en diesel worden extra belast, (ook nog eens zeer verschillend), groengas en
bio-elektriciteit ingezet als transportbrandstof echter fors gesubsidieerd. Die verschillen zijn met geen
enkele technologische verbetering te overbruggen,
laat staan dat er nog enige verleiding is om die te
ontwikkelen.
Daarnaast mag de traditionele transportbrandstoffenindustrie gering bijmengen met biobrandstof,
waardoor de hoge prijs van biobrandstof voor de
consument onzichtbaar is. Maar innovatieve mengsels met een hoge concentratie biobrandstof kampen wel met een zichtbaar hogere prijs. Innovatieve
aanbieders worden daardoor ontmoedigd.
Op die manier kan geen nieuwe technologie worden
opgebouwd rond tweedegeneratie-transportbrandstoffen. In de VS en Denemarken komen dat soort
alcoholfabrieken wel op gang. De hoge investeringskosten en operationele kosten worden gecompenseerd door de lage kosten van de grondstoffen. In
Nederland echter wordt deze innovatie de pas afgesneden doordat de elektriciteitsopwekking subsidie
ontvangt en diezelfde grondstoffen voor andere
sectoren daardoor te duur worden.
De eerste commerciële fabrieken om componenten
van biomassa te fractioneren door bioraffinage voor
grondstofproductie voor de chemie, draaien al een
paar jaar in het buitenland. Dat bespaart aardolie,
elektriciteit en proceswarmte en ook kapitaal,
nodig in de petrochemie om dezelfde producten te
maken. De reststromen komen tegen lage kosten
beschikbaar en kunnen ingezet worden voor de
productie van transportbrandstoffen en elektriciteit.
Het gebruik van biomassa en goede technologie
biedt grote economische kansen en kan fors bijdragen aan de terugdringing van broeikasgassen. Van
het kabinet mogen we verwachten dat het een gunstig klimaat daarvoor schept en een doelstelling en
maatregelen formuleert voor de reductie van CO2.
Bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten die
daadwerkelijk van de grond tillen.
Johan Sanders c

Jaargang 7

- nummer 1

- 2010

Schandalig weinig groene energie
Energiebedrijven investeren niet genoeg om de Nederlandse doelstelling van 20 procent duurzame
energie in 2020 te halen. Op basis van de huidige investeringsplannen komen de bedrijven ongeveer uit op de helft.

D

at blijkt uit een inventarisatie door de
Volkskrant van de plannen van de energiebedrijven. Vooral door investeringen in
duurzame elektriciteit zou het totale energieverbruik van olie, gas en stroom in Nederland
rond de 20 procent moeten uitkomen. Daarvoor
moet het aandeel van binnenlandse stroom uit
groene bronnen worden verhoogd van 8 naar 35
procent.
De helft
Uit de inventarisatie blijkt een groen aandeel van
hooguit de helft haalbaar. Een woordvoerder van
het grote Duitse concern E.on, dat een nieuwe kolencentrale in Nederland bouwt, zegt dat het Nederlandse subsidieklimaat voor groene energie niet
aantrekkelijk genoeg is. ‘Als we naar al onze investeringen in hernieuwbare energie kijken, valt op dat
Nederland niet in het rijtje van landen voorkomt’,
zegt een woordvoerder. ‘Te veel fluctuaties in het
beleid en in subsidies.’ Men kan zich afvragen
waarom E.on dan wél zo graag een kolencentrale
wil bouwen. Volgens de redactie van de PttP kan het
antwoord op deze vraag niet anders zijn dat het investeringsklimaat voor kolencentrales in Nederland
wél in het rijtje van E.on voorkomt. Een en ander
zal niet beter worden nu de minister van Milieu is
afgetreden terwijl de bewindsvrouw en haar ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken
ruim baan krijgen om de belangen van de fossiele
sector uit te dragen.
Volgens deskundigen blijkt uit de cijfers dat vrijwillige afspraken (convenanten) tussen het ministerie
van VROM en de energiebedrijven niet het gewenste effect hebben op het gbeid van groenestroomproductie. men produceert liever grijs.
Directeur Frans Rooijers van milieuadviesbureau
CE Delft pleit voor een wettelijke verankering van
de groene doelen. ‘Alleen door een oplopend aandeel groene stroom verplicht te stellen, halen we
die 35 procent duurzame elektriciteit in 2020.’

Overheid
Voorzitter Hans Alders van EnergieNed, de federatie van energiebedrijven, denkt niet dat een verplichting iets oplost. ‘Ik ga die discussie niet uit de
weg, maar het probleem zit bij de overheid. Er is te
weinig subsidie en er zijn te weinig locaties voor
windmolens.’
Uit de inventarisatie blijkt dat alleen Essent, inmiddels overgenomen door het Duitse RWE, concrete
bedragen durft te noemen voor zijn duurzame investeringen in Nederland: circa 1 miljard euro per
jaar. Nuon (onderdeel van het Zweedse Vattenfall)
noemt een ambitie in megawatts. Andere in Nederland actieve bedrijven noemen geen concrete cijfers. Eneco publiceert vooral groene reclamespotjes
op tv.
20 procent
Gemiddeld steken de energiebedrijven hooguit 20
procent van hun Nederlandse investeringen in hernieuwbare energie. Omdat naar schatting tweederde van de huidige productieinstallaties ook in
2020 nog in bedrijf zullen zijn, betekent dat die 20
procent slechts betrekking heeft op de nieuw te
bouwen capaciteit. Ofwel: het groene vermogen zal
met slechts 20 procent van dat nieuwe derde deel
toenemen, ongeveer 7 procent.
Sommige bedrijven zien hun aandeel groene
stroom het komende decennium zelfs dalen. Het
Zeeuwse bedrijf Delta, dat vooral heel veel geld wil
steken in een mooie nieuwe, peperdure en prestigieuze kerncentrale, gaat naar schatting terug van 12
naar 7 procent groene stroom, alle greenwashing
van Delta ten spijt. Tenzij je atoomstroom als
“groen” verkoopt.
(door de redactie PttP aangepast bericht
oorspronkelijk verschenen in de Volkskrant,
15 januari 2010) c
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‘Goeie ouwe’ 100-wattlamp
is en blijft passé

KORT 8

DEN HAAG (Telegraaf) Minister Jacqueline Cramer (Milieu, sinds 20 februari ex-minster) piekert
er niet over om terug te
komen op het plan om in
navolging van de 100
wattgloeilamp ook de 75en 60-wattlampen te laten
verdwijnen. Ze vindt dat
er voldoende alternatieven zijn voor deze „onzuinige lampen”.
Mevrouw Cramer antwoordde dat op 15 februari 2010 in de Tweede
Kamer op vragen van Richard de Mos (PVV). In tegenstelling tot Cramer wil De Mos de vertrouwde
gloeilampen helemaal niet kwijt. Hij zou het liefst
zien dat het verbod op de verkoop van de 'good old'
100-wattlamp direct wordt teruggedraaid. De Mos
noemt het volksverlakkerij en meent dat mensen
worden gedwongen diep in de buidel te tasten voor
milieuvriendelijker verlichting, die ook nog eens
lang niet altijd goed licht geeft en niet altijd 25 jaar
mee gaat.
De minister wees erop dat er wel degelijk „ledlampen van goede kwaliteit” zijn. Voor de al uitgefaseerde 100-wattlamp is weliswaar nog geen
led-alternatief, maar halogeen- en spaarlampen zijn
wel voorhanden.

Meer Slochterens gas dan
ooit in januari 2010

Terwijl heel Nederland zich wekenlang bezig hield
met met vragen als: 'Komt er nog een Elfstedentocht', 'Zijn de wegen begaanbaar', ‘Hoe kom ik op’n
werk’ en 'Hoe kom ik nog aan strooizout en een
sneeuwschuiver', telde voor de medewerkers van
de NAM maar één ding: ervoor zorgen dat de gas-
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voorziening constant en op peil blijft. Gelukkig
maar, want wat voor weer het buiten ook is, binnen
moet het lekker warm zijn.
In januari is 7,1 miljard kubieke meter (m3) aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld. Dit is
is de hoogste gasproductie in een maand van deze
eeuw. In 1987 werd er nog meer geproduceerd,
destijds werd er 7,6 miljard (m3) aardgas geproduceerd in januari. De gemiddelde gasproductie uit
het Groningen-gasveld voor deze eeuw in de maand
januari lag op zo’n 5,5 miljard kubieke meter gas.
De NAM beweert dat er voldoende aardgas beschikbaar is, ook als het winterse weer doorzet. Dankzij
een goed samenspel tussen de gasproductie uit het
Groningen gasveld, de productie uit zogeheten
kleine gasvelden en de ondergrondse gasopslagen
is er voor deze winter, en ook voor de komende decennia, voldoende gas en voldoende productiecapaciteit om ervoor te zorgen dat hardwerkend
Nederland niet in de kou komt te zitten!
(aangepast persbericht van de Gasunie, 17 februari
2010)

KORT 9

KORT 7

Power to the People

Huishoudens laten bakken
geld liggen

Eigenaren van oudere woningen (1975 en ouder)
laten geld liggen. Ze kennen nauwelijks het bestaan
van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Dit blijkt uit onderzoek onder
ruim 1.800 van deze eigenaar-bewoners dat TNS
NIPO in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten doen. Het zijn juist deze
wat oudere woningen die bij de bouw niet zijn geïsoleerd. Daarmee missen de bewoners dus kansen
om op voordelige wijze hun woning energiezuiniger
en comfortabeler te maken en om het milieu een
handje te helpen.
Eén van de maatregelen om energiezuinig wonen
mogelijk te maken, is verlaging van het BTW-tarief
op het laten aanbrengen van gevelisolatie. Het tarief
is tijdelijk verlaagd van 19% naar 6%. Driekwart
van de ondervraagden was niet op de hoogte van
deze korting. Het lage BTW tarief geldt ook voor het
laten isoleren van vloer en dak. Een andere maatregel is een subsidie van maximaal 200 euro voor een
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‘maatwerkadvies energiebesparing’. Dit advies geeft
een overzicht van de energiebesparende maatregelen, de kosten daarvan en de besparingen die te behalen zijn.
Slechts achttien procent van de ondervraagden kent
de regeling of had er van gehoord en 82 procent
kent de regeling niet. Als men de maatregelen inderdaad uitvoert, krijgt men de rekening van het
advies terugbetaald. Een derde voorbeeld is een
premie van 300 euro die het energiebesparingprogramma Meer Met Minder kan uitkeren, na volgen
van een stappenprogramma. De energiebesparing
moet dan minimaal twintig procent zijn. Slechts
veertien procent van de ondervraagden heeft van
deze premie gehoord; 86 procent kent de premie
niet.
Ook dit jaar zijn er kortingen en subsidies beschikbaar gesteld om eigenaar bewoners te stimuleren
hun woning te isoleren en energiezuiniger te
maken.

- 2010

latie in Vlaanderen erkend zal worden. Hoe anders
is de situatie in Vlaanderen dan bij hun Nederlandse noorderburen die door hun regering maar
mondjesmaat met zonnestroom worden bediend en
die aan een belachelijke loterij moeten meedoen als
ze subsidie willen ‘veroveren’.
Een goede en transparante regeling hebben
met name Vlaamse gezinnen en
bedrijven ertoe gebracht in 2009
zwaar te investeren in zonneenergie. André Pictoel (voorzitter van de
VREG), schat deze investeringen voorlopig op 700
miljoen euro. Hij noemt dit een voorzichtige schatting en sluit niet uit dat over heel 2009 sprake zal
zijn van een miljard euro. Bedrijven nemen zonder
twijfel het grootste deel van de investering voor
hun rekening. Maar de financiële inspanning van de
gezinnen is niet te onderschatten. Op basis van de
tussen juni en november goedgekeurde installaties
gaat het om 30 tot 45 miljoen euro.
Bron: De Standaard

KORT 10

- Subsidie van 35 euro per m2 op isolatieglas
(HR+ of HR++ glas)
- Laag BTW-tarief voor laten isoleren van dak, gevel
(spouwmuur) en vloer
- Maximaal 200 euro subsidie op maatwerkadvies
energiebesparing
- 300 Euro premie op energiezuiniger maken van de
woning
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In Vlaanderen heeft de zon sinds eind november
2009 de sectoren wind en biomassa overvleugeld
als belangrijkste groenestroombron. Dit volgens de
VREG, de Vlaamse energieregulator. Met een aandeel van 22,5 procent van de Vlaamse groenestroomcapaciteit is zonne-energie in het afgelopen
jaar de belangrijkste hernieuwbare energiebron geworden.
Deze revolutionaire ontwikkeling is veroorzaakt
door de verviervoudiging van het aantal zonneenergie-installaties in Vlaanderen sinds het begin
van 2009. De verwachting van de VREG is dat nog
voor eind 2009 de 50.000ste zonne-energie-instal-
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