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Power to the people
magazine

colofon
Power to the People is een uitgave
van de ZPV
Ledental: 1.311
Opgesteld vermogen: ca 2.7 MWp

medewerkers
Voorzitter: Floris Wouterlood
Penningmeester: vacant
p/a Thorbeckestraat 33,
2313 HD Leiden
Secretaris: Niels Schoorlemmer

2010, wat een jaar! Zo besloten we dat jaar. Wat 2011 brengt behalve nihilisme is de vraag. Het is steeds duidelijker dat we een en
ander zelf moeten ondernemen. Wacht niet op Den Haag! Vandaar
dat de ZPV investeert in promotiecampagnes om iedereen de voordelen van zonne-energie duidelijk te maken.
Met het eerste nummer van 2011 is ook de vormgeving van Pttp
herzien. Lichter en frisser. De redactie is heel erg blij met de statistieken op issuu, ons digitaal magazine platform. De vorige editie
kende bijna 1.300 unieke lezers!
We trachten dit jaar weer 6 nummers uit te brengen. Of het gaat
lukken hangt natuurlijk af van het aanbod van nieuws, maar met
name ook de tijd om aan de redactie te besteden. Omdat er veel
animo bestaat voor het bemensen van de ZPV kramen hierbij een
oproep om vooral zelf artikelen aan te leveren. Ook foto’s van installaties (in binnen- en buitenland) zijn van harte welkom!
Deze eerste editie van 2011 bevat 23 pagina’s nieuws, opinie en
techniek. Leest u vooral de bijdrage van Arie en Martin Kroon
waarin een bizar beeld wordt geschetst van de praktische kennis
op installatiegebied, iets waar u vroeg of laat ook een keer mee te
maken krijgt, al was het maar een “simpele” verwarmingsinstallatie!

Webmaster: Harry Schreeven

Veel leesplezier,

Hoofdredacteur:
Floris Wouterlood

opmaak
Tamara Janssen
Redactieteam: redactie@zonnestroomproducenten.org
Oplage maart 2011: 1350+

foto’s en illustraties:
Cover, pagina 5,
10, 12, 17, 20:
Pagina 6:
Pagina 8,23:
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promotoeren

een kijkje in de wereld van passiefhuizen, ofwel woningen die
met een fohn zijn te verwarmen.

de ZPV timmert hard aan de weg, wij noemen het promotoeren,
met oproep voor bemensing voor de marktkramen.

14

thorium of geen thorium

16

energiebesparing mislukt door gebrek praktische kennis

een vermomde uraniumreactor
uraniumreactor”

zelfs recente gebouwen die als “duurzaam” of “klimaatneutraal”
ontworpen zijn blijken bij doormeting weinig duurzaam

Samen zorgen
voor de natuur
De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten
stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat
kan al vanaf € 2, – per maand. Kijk voor meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl
Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten. Als je v
van
an Nederland houdt
houdt..
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Niks doen met
hoog rendement
Niks doen lijk het credo van het kabinet-Rutte. Duurzame doelen zijn geschrapt, subsidies de vuilnisbak
in, dan wel in de kou gezet, en de nieuwe SDE regeling nog moet komen bevat niets leuks en stimulerends voor particulieren. Reden om zelf ook naar de navel te gaan staren en niets te doen? Jazeker,
dat kunt u heel prettig doen indien u in een passiefhuis woont.

I

n ons land is de stichting Passiefhuis Holland
(PHH) actief. Volgens hun website (www.passiefhuis.nl) is de PHH een innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende
bedrijven uit de bouwwereld die stuk voor stuk een
fundamentele bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de energievraag in de gebouwde
omgeving. Vertaald in gewoon Nederlands: het bedrijfs - leven ziet er brood in. Waarom? Heel eenvoudig: in een moderne passiefwoning genieten de
bewoners meer comfort dan in een standaardwoning en verbruiken ze tegelijk minder energie en
stoten ze dus minder CO2 uit. Het is nauwelijks en
vogue om het te zeggen, maar een passiefhuisbewoner is gewoon groen.
Een woning die nieuw wordt gebouwd, staat er
voor minstens 50 jaar en als het een beetje meezit
100 jaar. Voorbeeld: de wijk waarin de hoofdredacteur van de PttP woont is in 1937 gebouwd net buiten de singels met een mengsel van solide
herenhuizen en eenvoudiger arbeiderswoninkjes
waarin nu de derde- en vierde generatie bewoners
het verschrikkelijk naar de zin heeft. Die wijk staat
er nog minstens 50 jaar. De bouw in 1937 kende al
spouw - muren, maar zaken zoals isolatie, dubbelglas, en centrale verwarming, die bestonden in die
tijd nog niet. De woningen werden oorspronkelijk
verwarmd met kolenhaarden, later met oliehaarden, en sinds de komst van het aardgas door middel van gasgestookte cv. De huizen hebben dus
veel energie nodig om de winter door te komen. De
woning van uw hoofdredacteur verbruikte bij het
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betrekken ervan in het eerste jaar 4.000 m3 gas. In
de loop der jaren is het gasverbruik door verregaande dak-gevel- en vloerisolatie en door het
plaatsen van kunstof kozijnen met HR++ glas, en
door de ingebruikname van een HR-cv ketel en een
zonneboiler teruggeschroefd naar 1.400 m3 gas,
maar dit is een unicum in de buurt. Zonder zeer
kostbare bouwkundige ingrepen is het energieverbruik weinig verder terug te brengen. Die ingrepen, bijvoorbeeld het verkrijgen van eeen
luchtdichte schil door de aansluiting van de spouw
op de dakconstructie aan te passen, zijn zó omvangrijk en ingrijpend dat de bewoner er een tijdje
zijn huis voor uit moet. Grote veranderingen vinden in de praktijk plaats bij wisseling van bewoners. Helaas wordt dan meestal alle aandacht [en
geld] gegeven aan keuken en badkamer, want die
zie je, en schilisolatie niet (de naam alleen al!). De
bewoners stoken zich van de weeromstuit langzaam maar zeker arm, want ze denken dat dat het
meest rendabel is. De rek is er na oppervlakkige
isolatiemaatregelen meestal wel zo’n beetje uit.
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“Een passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15
kWh/m ongeveer een gasverbruik van 1.5 m³ gas/m² vloeroppervlak. Dit betekent dat
een haarföhn zou volstaan om een passiefhuis van 100 m² te verwarmen.”
Reden dus om extra aandacht te besteden aan de
nieuwbouw. Immers, een nieuwbouwer bouwt
voor 50 tot 100 jaar vooruit. Waarom dan niet streven naar nul gasverbruik of naar energiepluswoningen, d.w.z. huizen die op jaarbasis energie
opwekken in plaats van verbruiken? We hebben al
eerder in de PttP (2009, nummer 5) een lans gebroken voor het all-electric huis. Een energiepluswoning is helaas een stapje te ver voor de ambities
van de bewindslieden in Den Haag, maar een passiefwoning is zeer wel mogelijk en is in feite een
beleidsmaatregel voor 2020 van het vorige kabinet.
Men zou zelfs kunnen beweren dat ideologisch gezien een passiefwoning beter past bij de ambities
van het huidige kabinet vergeleken met het vorige
kabinet.
Laten we dus eens naar passiefwoningen kijken. In
feite is het principe van de passiefbouw het agressief bestrijden van weglekken van warmte. De volgende tekst is afkomstig van de website van de
stichting PHH. “Door een goed uitgekiend, compact
ontwerp, georiënteerd op de zon, en uitgevoerd
met zeer goede schilisolatie en een effectieve kierdichting, kan warmte nauwelijks weg uit het passiefhuis. Hierdoor is er nog maar heel weinig
energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden. Dan zorgen passieve warmtebronnen zoals de zon en interne warmtebronnen
zoals bewoners en huishoudelijke apparaten voor
bijna alle benodigde warmte. Door de kleine hoeveelheid verwarming die dan nog nodig is op een
slimme manier over de lucht van het gebalan-

ceerde ventilatiesysteem aan te voeren, is een conventioneel verwarmingssysteem overbodig. In de
zomer garanderen passieve strategieën zoals een
goed ontwerp, zware schilisolatie, de aanwezigheid
van thermische massa, zonwering en nachtventilatie een comfortabel binnenklimaat.”
”Elk passiefhuis draagt op deze manier eenvoudig
bij aan een opmerkelijke milieubesparing, zonder
op comfort of andere aspecten in te leveren; door
de afwezigheid van koudestraling als gevolg van
een uitstekende isolatie van de schil in combinatie
met een voortreffelijke kierdichting en koudebrugvrije detaillering, gebruik van zonlicht als belangrijkste verwarmings- en verlichtingsbron en een
voortdurende toevoer van verse en schone ventilatielucht, ontstaat een gezonder en aangenaam binnenklimaat”

Streefgetallen
“Een passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte
voor ruimteverwarming van 15 kWh/m², dit komt
ongeveer overeen met een gasverbruik van 1.5 m³
gas/m² vloeroppervlak. Dit betekent dat twee gloeilampen van 100 Watt genoeg zouden zijn om een
kamer van 20 m² te verwarmen of dat een haarföhn zou volstaan om een passiefhuis van 100 m² te
verwarmen. Een passiefhuis verbruikt 10 keer
minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4 à 5 keer minder dan
de huidige nieuwbouwwoning uitgevoerd conform
het Nederlandse Bouwbesluit”
(vervolg pagina 5)
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Samengevat komt de redactie van de PttP op de volgende belangrijke eigenschappen van een passiefhuis:
• zeer goed warmtegeïsoleerd. Denk aan 30 cm
piepschuim muren en aan driedubbel isolatieglas
• voldoende thermische massa
• super-kierdicht
• mechanisch uitgekiend geventileerd met warmtewisselaar.
De ventilatie is een zeer kritisch gedeelte van het
ontwerp én van de uitvoering. Als de aannemer op
dit punt prutswerk verricht, verklunst hij het hele
principe en kunt u de passiviteit van de woning bij
wijze van spreken schudden. De bewoners gaan
zich onprettig voelen en gaan ramen open zetten.
In de winter moet er meer warmte bij en in de
zomer wordt de woning te heet en komt er gauw
een airco aan te pas. Wég passiviteit, dág comfort,
dág energiezuinigheid.

het probleem van renovatie van revolutiebouw uit
de jaren ’50 en ’60 uit de vorige eeuw aanpakt. De
te renoveren huizen krijgen een complete nieuwe
(prefab) gevel tegen de bestaande gevel aangeplakt.
de voorzetgevel bestaat voornamelijk uit isolatiemateriaal. Ook het dak wordt aangepakt, alle kozijnen worden vernieuwd en voorzien van
drievoudig hoogwaardig isolatieglas. Er komt balansventilatie, en op sommige woningen komt een
zonneboiler en PV panelen om het energieverbruik
verder terug te dringen.
Op de website van de PHH staan een groot aantal
bezienswaardige projecten. Het passiefhuis heeft
wat ons betreft een zeer goede toekomst. In België,
waar het zelf [laten] bouwen van woningen nationale volkssport is, is men op het gebied van passiefwoningen een stuk verder dan bij ons. Kijkt u eens
op www.massiefpassief.be.

• toekomstgericht. Door extra zonnepanelen toe te
voegen hebt u in een handomdraai een energieplushuis.
Zou het mogelijk zijn om bestaande bouw te renoveren richting passiefhuis? Op de energiebeurs in
Volendam van 13 januari j.l. legde een enthousiaste
architect van een van de deelnemende bedrijven
uit dat een woningbouwvereniging in Roosendaal
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foto: niet alleen woningen kunnen volgens de passiefhuismethode gebouwd worden: Passief school - Heidelberg-Kirchheim
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Daar komt de
slimme meter
Op 22 februari j.l. ging de Eerste Kamer accoord
met twee wetsvoorstellen die door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waren aangepast om consumenten bij het
gebruik van slimme meters meer keuzevrijheid en
een betere waarborg van hun privacy te garanderen.
De invoering van slimme energiemeters kan naar
verwachting beginnen in 2012. Consumenten met
een slimme meter hoeven geen meterstanden meer
door te geven, omdat die door de netbeheerder op
afstand worden uitgelezen.
Men denkt dat met een slimme meter consumenten
hun energieverbruik makkelijker kunnen volgen.
Dat zou bijdragen bij aan energiebesparing. De
slimme meter is een opmaat naar energienetten
waarmee de plaatselijke energievraag en –aanbod
op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien is
er met slimme meters geen onduidelijkheid meer
over de jaarafrekening of over de juiste meterstand
als mensen verhuizen of van energieleverancier
switchen.

De slimme meter wordt eerst op kleine schaal ingevoerd. In de eerste twee jaar krijgen consumenten
een slimme meter:

Daarna besluit het kabinet in overleg met het parlement over verdere invoering. Dat gebeurt onder
meer op basis van een consumentenbarometer die
de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat bijhouden.
Consumenten mogen straks zelf kiezen of ze hun
meterstanden op afstand laten uitlezen. De wet
schrijft bovendien voor dat de netbeheerders de
meterstanden maar beperkt mogen uitlezen:
• zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten;
• voor de jaarlijkse eindafrekening;
• bij verhuizen;
• bij overstappen naar een andere leverancier.
Alleen als afnemers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om gebruik te maken van bepaalde
energiebesparingsdiensten, mag de meterstand
vaker worden uitgelezen.
(aangepast naar een bericht van de Rijksoverheid)
commentaar van de redactie: de zinsnede “...een betere waarborg te garanderen van hun privacy...”
doet ons denken aan de betere garantie die de Nederlandse Spoorwegen met enige regelmaat afgeeft als de dienstregeling weer eens helemaal plat
ligt. Als iets heel dom is, is “beter dan dom” dan
slim?

• bij reguliere vervanging;
• bij ingrijpende renovatie;
• bij nieuwbouw;
• of op eigen verzoek.

“Als iets heel dom is,
is “beter dan dom” dan slim?”
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Promotoeren
Hoe breng je een vereniging onder de aandacht van het
duurzaamheidsminnende publiek? Je runt een actuele
website, je hebt een magazine dat je naar zoveel mogelijk mensen rondstuurt, je probeert in de media te
komen, je correspondeert met kamerleden, probeert de
wethouder van je stad of dorp te interesseren, je doet
mee aan open dagen, je doet je uiterste best. Je zet je
leden aan tot mond-op-mondreclame. Uiteindelijk dragen
de leden de vereniging.

E

én van de activiteiten van de ZPV is het
kraampje. Als u afgelopen oktober op de
Algemene Ledenvergadering bent geweest
heeft u het kraampje (binnenhuis) kunnen
bewonderen. Hij ziet er echt goed uit. Hij is dan
ook door een professioneel buro ontworpen, en
deskundig ingericht met duurzame en educatieve
spullen, o.a. een groot zonnepaneel waaraan een
kleine OK4 hangt zodat hij ook ’s zomers onder het
lommer van een braderie nog steeds stroom levert.
We hebben een koffer met spaarlampen met een
vermogensmeter zodat het publiek met eigen ogen
ziet hoe weinig stroom een spaarlamp of een ledlamp verbruikt en hoe ontzettend veel een gloeilamp verspilt. En we hebben het “Paneel van
Harry”, een klein zonnepaneel die een strip leds
laat branden waarbij er steeds meer leds gaan
branden als er meer zon op het paneel valt. Briljant
en spectaculair!

Zo was in 2010 vereniging sterk aanwezig op de Natuurmarkt in Helmond (6 juni), de Braderie in Oosthuizen (de Kennedymars Braderie in Someren (4
juli), de Avondkaasmarkt in Edam (7 augustus), het
Straatfestival in Dirkshorn (11 september), de Braderie van Ilpendam (18 september), de Andere
Mèrt in Geldrop, en de Kerstmarkt in Hilversum (18
december). In 2011 zijn we alweer te gast geweest
in Edam op de Energiemarkt (13 januari, binnenshuis). Vooral die Kerstmarkt in Hilversum was een
zeer speciale dag, want u herinnert het zich vast
nog, het had zo allemachtig veel gesneeuwd dat de
NS dagenlang een negatief treinreisadvies gaf. Op
het plaatje ziet u onze kraam in de sneeuw in Hilversum. Met een grote pot hete koffie. Dappere bemanning!
Zoals u aan de lijst van markten ziet is de kraam op
verschillende ver uiteenliggende plaatsen in het
land geweest. Om daar te komen moest iemand
met de hele santenkraam met een auto naar de
plaats toe rijden waar die markt was gepland. Dat
heen-en-weer gerij vindt het bestuur niet duurzaam en ze heeft daarom besloten een tweede,
identiek en precies hetzelfde ingericht kraampje te
gaan organiseren. De bestellingen voor de inrichting zijn al geplaatst. Kraampje nummer 1 wordt
boven de grote rivieren gestationeerd, kraampje
nummer 2 onder de grote rivieren. Daarmee kunnen we braderieën, exposities, beurzen en markten
in noord-zuid, oost en west optimaal bereiken.

Oproep
Hoe meer enthousiaste leden meehelpen de kraampjes te bemannen, hoe leuker en inspirerender het
wordt. Daarom vragen we aan onze leden twee
dingen:

“Twee promotiekramen voor
braderiën, exposities,
et dat kraampje gaan enthousiaste leden, onder
aanvoering
Kempers,
Cees Jol
en Niels
beurzenvan
en Cor
markten
door
heel
Nederland”
Schoorlemmer het land in. Zo Zo was in 2010 de Zo

8

Jaargang 8

- nummer 1

- 2011

Vacature penningmeester
Zonnestroom Producenten Vereniging (M/V)

1. Als u weet dat er in uw woonplaats een braderie,
natuurmarkt of energiemarkt wordt gehouden,
meld dat aan de secretaris (secretaris@zonnestroomproducenten.org). Liefst zo lang mogelijk
van tevoren, want dat is beter voor de planning.
2. Als lid kunt u actief zijn door mee te helpen een
kraampje te bemannen. We proberen altijd twee of
drie leden ‘in de kraam’ te hebben, want dan kunnen ze elkaar aflossen, en het is bovendien veel
leuker om ervaringen uit te wisselen. Doordat de
kraampjes uitgerust zijn met grote, goed zichtbare
zonnepanelen trekken we veel mensen die interesse hebben en die graag willen weten hoe het allemaal werkt, reilt en zeilt met zonnestroom. Geef
u op als ‘promotor’ (kraambemanning) bij de secretaris (secretaris@zonnestroomproducenten.org).
Promotors krijgen reiskostenvergoeding en na de
markt of braderie een T-shirt van de vereniging als
aandenken.
We hopen op veel medewerking en heel veel gelegenheden waar de ZPV zichzelf kan presenteren en
het publiek kan voorlichten over het plezier dat
men beleeft met zonnestroom. Helpt u mee!

foto: ZPV kraampje op de Kerstmarkt in Hilversum,
18 december 2010

De Zonnestroom Producenten Vereniging is in 2003 opgericht
en is de grootste landelijke vereniging van zonnepaneel bezitters. De vereniging heeft momenteel ruim 1300 leden en behartigt de belangen van zonnestroomproducenten in
Nederland. De vereniging draait volledig op lidmaatschapsgelden van haar leden en bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die zich inzetten voor haar doelstellingen.
Vanwege verandering in zijn werksituatie heeft de huidige
penningmeester besloten om zijn functie neer te leggen. We
zijn daarom dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de ZPV. De werkzaamheden van de penningmeester
nemen gemiddeld 3 uur per week in beslag.
Taakomschrijving
De penningmeester beheert het geld van de vereniging. Zijn of
haar taken zijn:
•
Het bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
•
Het doen en ontvangen van betalingen.
•
Het bijhouden van kas- en bankboek.
•
Het maken van het financieel jaarverslag.
•
Het maken van financiële verslagen van de door de
ZPV uitgevoerde projecten in
overleg met de projectleider.
•
Het opstellen van een begroting in overleg met het bestuur
•
Het waar mogelijk verbeteren van de financiële administratie
Wij vragen
•
MBO- HBO werk- en denkniveau
•
Boekhoudkundige ervaring
•
Bereidheid om per email te communiceren
•
Kennis van Excel en/of boekhoudkundige software
•
Zelfstandig kunnen functioneren
•
Bereidheid om bestuursvergaderingen bij te wonen en
daarnaast extra werkzaamheden te verrichten die
voortvloeien uit het penningmeesterschap.
•
Instemming met de missie, visie en doelstellingen van
de Zonnestroom Producenten Vereniging.
Wij bieden
•
Een praktisch-idealistisch bestuur bestaande uit mensen met verschillende achtergronden
•
Onkostenvergoeding (b.v. reiskosten)
•
Mogelijkheid tot netwerkuitbreiding en om je verder
te ontwikkelen
Voor meer informatie:
Floris Wouterlood, voorzitter ZPV, tel. 071-5123816
voorzitter@zonnestroomproducenten.org of
Hans Gaarman, penningmeester ZPV, tel. 06-12388686
zpv.penningmeester@tele2.nl
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1.200 Japanse scholen

KORT 2

In de afgelopen twee jaar heeft de Japanse firma
Kyocera zonnepanelen gelegd op daken van 1.200
openbare scholen in Japan, in het kader van een regeringsprogramma met de fraaie naam “School
New Deal”. Dit programma was opgezet na de kredietcrisis om het bedrijfsleven aan de praat te houden. De zonnepanelen op de schooldaken zijn de
zichtbare onderdelen van het programma. Fondsen
werden o.a. beschikbaar gesteld om scholen bestendiger te maken tegen aardbevingen en aan ICT
projecten om de communicatievaardigheden van
de leerlingen te bevorderen.

Vincent wil zon

Op de website van Trouw blogt Vincent Dekker, redacteur. De titel van zijn blog is “Vincent wil zon”.
Zo nu en dan verschijnt een berichtje over de stand
van zaken over zijn hartenwens. Hij is na veel wikken en wegen in zee gegaan met Wijwillenzon, de
actie van Urgenda om 10 MWp zonnepanelen via
grijze import uit China hier in den lande te slijten
aan geïnteresseerden. In deze categorie landgenoten bevinden zich nogal wat onfortuinlijken die in
2008 en 2009 aan het korste eind trokken in de SDE
loterij. Een ruime vijver om in te vissen.
Begin februari kondigde Wijwillenzon juichend
aan dat men erin geslaagd was om voldoende klan-
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ten te vinden die een of meerdere pakketjes zonnepanelen willen afnemen. Vincent doet mee aan de
actie en het is leuk zijn wetenswaardigheden te volgen. Zo liep hij – hoe kan het ook anders – tegen
zaken aan die ons bekend voorkomen. Vincent
haalde het namelijk in zijn journalistieke hoofd om
zijn energieleverancier (Eneco) te bellen over zijn
zonnepanelen. Zegt Eneco dat zijn meter wel eens
stil kan gaan staan en het zou kunnen vertikken
om terug te draaien. Bellen naar zijn installateur
verhielp het probleem. Die keek eens naar Vincent’s (ferraris) meter en stelde Vincent gerust dat
het ding geen terugloopblokkering heeft. Toch Eneco’s duurzaamheidsvoorlichter weer gebeld. Je
bent journalist of niet, toch? De voorlichter sprak
zijn twijfel uit over wat er zou gebeuren als Vincent’s meter over een heel jaar een negatief verbruikssaldo zou aangeven. Eneco bood aan om
voor het overschot 6 cent per kilowattuur te betalen. Erg correct van de Enecoman. Wat de Enecoman ook zei was dat de netbeheerder (in dit geval
Liander) wel eens zou kunnen eisen dat de meter
zou worden verwisseld. Schrijft Vincent: “de lagere
meterstand moet namelijk wel verklaard kunnen
worden uit die teruglevering en mag geen gevolg
zijn van fraude met de meter. Tja, dan wil je eens
goed groen doen en word je straks nog verdacht
van fraude... “
Kijk zo kennen we de netbeheerders weer. En Liander is nog niet eens de gemeenste van het stel. Aan
duurzaamheid heeft men absoluut geen boodschap
in netbeheerdersland. Geld verdienen, is de boodschap. Dus is daar de boekhouder oppermachtig.
De boekhouder zijn vossenstreken veranderen niet
zo gemakkelijk. Sterkte, Vincent! De ZPV heeft Vincent in een reactie erop gewezen dat er nog zoiets
bestaat als een ministeriële uitspraak dat een ferrarismeter gewoon mag blijven hangen. En ook dat
netbeheerders niet zo moeten zeiken. We hopen
dat we nog veel mooie stukjes van Vincent mogen
lezen over zijn ervaringen met zonnepanelen.
Want netbeheerders of geen netbeheerders, zonnepanelen zijn en blijven leuke en vooral nuttige dingen.
http://www.trouw.nl/groen/opinie/article3334944.ece
/Vincent_wil_zon.html

Jaargang 8

- nummer 1

- 2011

Greenchoice initiatief;
ongelimiteerd terugleveren
Al een paar jaar kennen we de salderinsgregeling, een in de ogen van de ZPV zotte en
onmogelijke regeling waarbij een particulier
maximaal 3.000 kilowattuur

(1)

aan duurzaam

zelfopgewekte stroom mag aftrekken van de
bij het energiebedrijf gekochte stroom.
Waarom zou een mens niet meer mogen terugleveren? Waarom moeten eigenaren van grotere systemen de stekker er in september uit trekken of uit
wanhoop stroom gaan affakkelen? Wie heeft er belang bij dat er weinig wordt teruggeleverd? Is zo’n
regeling een stimulans voor particulieren met grote
daken om veel zonnestroompanelen op het dak te
leggen? De minister luisterde niet eens naar gewone consumenten. Het ministerie voor Economische Zaken is traditioneel gericht op het promoten
van het grote bedrijfsleven, MKBers kunnen daarover meepraten. Particuliere consumenten tellen
pas mee als ze dreigen te stoppen met consumeren
De bekende supergroene energieleverancier Greenchoice heeft een voorstel ‘salderen zonder limiet’
ingediend bij het ministerie van Economische
Zaken.
Tekst van het voorstel aan het ministerie:
Vanuit Greenchoice zien we in de markt een
enorme belangstelling en motivatie op het gebied
van kleinschalige opwekking die eenvoudig gestimuleerd kan worden. Met dit voorstel ontstaat zonder kosten voor de overheid veel economische
activiteit op het gebied van duurzame energie.
Vereenvoudiging lokale opwekking/ gelijkschakeling met energiebesparing
Voorstel: Duurzame opwekking achter dezelfde
aansluiting mag volledig gesaldeerd worden met
het verbruik (dat mogelijk op een ander tijdstip
plaatsvindt).
Voorwaarde: Dit geldt alleen als er geen subsidie
ontvangen is voor de opwekking.

Huidige situatie is dat dit salderen van eigen opwekking beperkt is tot 3.000 kWh, hetgeen met
nieuwe wetgeving iets opgerekt gaat worden naar
5.000 kWh. Alleen huishoudelijke opwekking is zodoende saldeerbaar.
Huidig probleem: Dit betekent in de praktijk echter
dat een bedrijf die zijn eigen verbruik duurzaam
wil opwekken hier geen gebruik van kan maken.
Terwijl het neerleggen van bijvoorbeeld grotere oppervlakten met zonnepanelen juist veel kostenefficiënter is, is salderen niet mogelijk. Op dat moment
is het alleen mogelijk met subsidie.
Ongelijke huidige situatie (die met dit voorstel veel
helderder wordt):
a) Zeer kleinschalige opwekking mag wel salderen,
maar andere eigen kleinschalige opwekking niet.
b) Bij grotere duurzame productie-units die ook
soms energie verbruiken, mag de verbruikte energie wel gesaldeerd worden met de duurzaam opgewekte energie.
Omgekeerd mag deze saldering dus niet.
Eenvoud:
- Geen lastige uitzonderingen.
- Vereenvoudigde administratie: Geen subsidie,
geen aparte SDE, minder nota’s.
- Geen precedent voor het zelfleveringsmodel, want
alleen de opwekking op dezelfde aansluiting mag
salderen met het verbruik van die aansluiting.
Dus geen uitvoeringsproblemen voor de fiscus
(wat er wel is met het zelfleveringsmodel, dat
over de verschillende aansluitingen heen gaat).
- Bij aanvang geen budgettaire kosten, want dit
geldt alleen voor duurzame installaties die geen
subsidie ontvangen (en die zijn er niet of nauwelijks).
(1

(redactie) Op 28 februari jongstleden keurde de 1e
Kamer een voorstel goed waarin de salderingsgrens
op 5000 kWh per jaar wordt gesteld.

(vervolg pag 12)
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Succes bij deze eenvoudige saldering?
- Als er geen gebruik van wordt gemaakt, is het
toch
een vereenvoudiging en kost het de overheid
niets. Wel de mogelijkheid dit te presenteren.
- Als er veel gebruik van wordt gemaakt, betekent
dit veel economische activiteit. Is het een zichtbare vorm van kleinschalige duurzame
opwekking en heeft het zeer kleine budgettaire
gevolgen.
Omdat de opgewekte elektriciteit meteen lokaal
gebruikt wordt, zal het een verlichting betekenen
oor het transportsysteem.
- De budgettaire gevolgen zijn bij deze zelfopwekking hetzelfde voor de situatie dat de afnemer
maatregelen zou nemen om energie te besparen.
Feitelijk wordt zelf energie opwekken gelijkgeschakeld met energie besparen.

Tegenprestatie van Greenchoice
Als de hier voorgestelde regeling ingesteld wordt,
zijn we vanuit Greenchoice bereid ook
een verplichting tot realisering van vele lokale initiatieven op ons te nemen.
Unieke eenvoudige kans die goedkoop is: onbeperkt salderen achter de meter.

Wat betekent dit voor burgers, boeren en bedrijven?
Het voorstel maakt duurzame energieopwekking flink eenvoudiger en aantrekkelijker:
•
•
•

•
•
•
•

12

Geen subsidie, geen belasting!
Greenchoice’s voorstel rekent af met lastige uitzonderingen.
Door achter dezelfde meter opwekken en verbruik tegen elkaar weg te strepen worden veel
processen makkelijker. Onnodige administratie van subsidies en SDE vervalt en het aantal
facturen vermindert drastisch.
Het voorstel kost niets om in te voeren.
Het is een concrete vereenvoudiging die wel veel economische activiteit oplevert.
Omdat de opgewekte elektriciteit meteen lokaal gebruikt wordt, betekent het ook nog eens
minder belasting van het gas- en stroomnet.
In feite wordt zelf energie opwekken hiermee gelijk aan energie besparen. Omdat het meer
dan logisch voelt om zelf opgewekte energie ook zelf te verbruiken, en er minder rompslomp
is, zullen veel meer mensen hun voornemens tot zelfopwekking omzetten in actie. Doen dus.
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Spanje kampioen
duurzaam opwekken 2010
Ondanks alle commotie over subsidies voor duurzame energie in Spanje speelt dat land toch een
voorloperrol in het duurzaam opwekken van elektriciteit. Aan de prestaties van de Spanjaarden kunnen wij in ons land een puntje zuigen. Zo staan er
zoveel windturbines op het Iberisch schiereiland
dat er dagen zijn dat meer dan de helft van alle
elektriciteitsbehoefte met windenergie wordt gedekt. Een historische piekdag was bijvoorbeeld 9
november 2010 (54%), maar er waren daarnaast
ook windarme dagen, zoals op 26 juni (1%).
De Spaanse firma Red Electrica meldde de volgende cijfers over 2010 over de elektriciteitsopwekking in Spanje:

Opgesteld vermogen, 31 december
(Iberisch schiereiland)
MW
% van het totaal
grijs
nucleair
7.716
7,9
steenkool
11.380
11,7
gas en comb. cycle 28.080
28,8
48,4
groen
hydro
16.657
17,1
wind
19.813
20,3
zon (PV en CSP)
4.018
4,1
speciaal duurzaam 9.783
10,0
totaal

97.447

100%

Over de productie wordt het volgende vermeld:
GWh
grijs
nucleair
61.944
steenkool
22.372
gas en comb. cycle 46.760
groen
hydro
wind
zon (PV en CSP)
speciaal duurzaam
totaal

38,001
42,656
6.910
40.896

272.868

% van het totaal
23,1
8,3
17,4
48,8
14,1
15,9
2,6
18,6
100%

Uit vergelijking van de twee tabellen blijkt dat in
2010 van alle geproduceerde elektriciteit 21,2% afkomstig was van wind en zon, en dat zon in z’n
uppie 2,6% van de Spaanse elektriciteitsproductie
voor z’n rekening nam. U kunt ook aflezen dat
kernenergie wordt gebruikt voor basiscapaciteit:
7,9% van het opgestelde vermogen is goed voor
23,1% van de jaarlijks geproduceerde stroom. Kolencentrales worden bijgeregeld: 11,7% van de opwekcapaciteit produceert 8,3 van de nationale
productie, en de windarme en zonloze perioden
worden vooral opgevangen met gasgestookte centrales: 28,8% van de opwekcapaciteit produceert
17,4% van de nationale stroommix.
Verder rapporteert Red nog ‘wisselgeld”: opslagvermogen in stuwmeren (4.439 GWh) en stroomimport vanuit Frankrijk (8.490 GWh). Dat laatste is
waarschijnlijk atoomstroom en zou eigenlijk moeten worden opgeteld bij de ‘grijze’ stroom. De positie van waterkracht is onduidelijk. De Spanjaarden
rekenen deze categorie onder ‘normale bedrijfsvoering’, samen met steenkool, gas en nucleair,
zulks in tegenstelling tot wind, zon en speciaal
duurzaam. Netjes gedaan van de Spanjaarden. De
redactie van de PttP heeft waterkracht toch maar
in de groene categorie geschoven. Haalt u waterkracht uit de ‘groene’ categorie, dan blijft er nog altijd 18,5% supergroen over (wind, zon). Kom daar
maar eens om in ons land!
Al met al geven de tabellen de indruk dat de
Spaanse elektriciteitsmaatschappijen prima kunnen omgaan met 20% duurzaam opgewekte
stroom. De critici die beweren dat hernieuwbare
energiebronnen door hun afwisselende karakter
niet goed passen in de stroomvoorziening krijgen
op dit punt geen gelijk. Kijken we naar elektriciteitsprijzen voor de Spaanse consument (2010: 20,6
cent/ kWh), dan krijgen de schreeuwers die beweren dat hernieuwbare electriciteit verschrikkelijk
duur is ook geen gelijk.
rapport Red Eléctrica de España:
http://www.ree.es/ingles/sistema_electrico/pdf/infosis/Avance_REE_2010_ingles.pdf
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Thorium of
geen
thorium?
Op 13 januari van dit jaar verscheen in Trouw een stukje
waarin een pleidooi werd gehouden werd voor kerncentrales die niet op splijting van uranium zijn gebaseerd
maar op splijting van het element Thorium. Er werden

Volgens Wikipedia is thorium een zacht, zilverwit
en licht radioactief metaal dat zich goed laat bewerken. Het komt driemaal zo vaak op aarde voor
als uranium; de wereldvoorraad is ongeveer gelijk
aan die van lood. De radioactiviteit bestaat uit laagenergetische alfadeeltjes die vrijkomen bij het zeer
langzame verval. Deze alfadeeltjes zijn alleen gevaarlijk indien ze vrijkomen in ons lichaam. Als u
bijvoorbeeld thorium zou beetpakken komt de radioactiviteit niet door de huid heen. Dit soort straling noemt men ‘zachte straling’. Thorium is in dit
opzicht veiliger dan uranium.
Thorium komt voor in verschillende isotopen, die
allemaal op den duur vervallen tot het element
Radon. Dat ‘op den duur’ moet u ruim nemen. De
vervaltijd ligt tussen 1,9 jaar voor de isotoop thorium-228 en 14 miljard jaar voor thorium-232 (ongeveer 3x de ouderdom van de Aarde!). Een vrij
stabiel metaal, dat thorium-232. Door een neutron
in thorium-232 te schieten verandert dit isotoop in
het veel instabielere thorium-233 dat via-via vervalt in het uraniumisotoop uranium-233.

prachtige argumenten genoemd. Er zouden bijvoorbeeld in
India grote plannen zijn met de bouw van thorium-kern-

“Een thoriumreactor kan men dus

centrales; er is veel meer thorium op aarde dan uranium,

zien als een vermomde

het afvalprobleem zou niet meer bestaan. Elektriciteit uit

uraniumreactor”

thoriumcentrales zou spotgoedkoop en superveilig zijn,
wel driemaal zo goedkoop als stroom uit kolencentrales.
In de provincie Madras (India) wordt nu gebouwd aan een
prototype met een capaciteit van 500 megawatt. China
heeft eind januari plannen officieel aangekondigd. ZuidAfrika en Zuid-Korea zijn ook aan het plannenmaken.
Moet Nederland volgen? Moeten we van de geplande
centrale bij Borssele een thoriumcentrale maken? Waar
verhaal of broodje aap? In ieder geval stond het stukje
serieus in Trouw.
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En om die isotoop gaat het want uranium-233 is
splijtbaar. Afvalproducten zouden ‘slechts’ minimaal 300 jaar moeten worden bewaard om de radioactiviteit te laten ‘afkoelen’. Dat is een heel stuk
korter dan de tijd die er voor afval van conventionele reactors moet worden uitgetrokken
Een thoriumreactor kan men dus zien als een vermomde uraniumreactor. Het vervaardigen van
splijtbaar uranium uit thorium gebeurt in een
kweekreactor. Je moet er namelijk een neutron in
schieten wil er wat met het stabiele thorium-232
gebeuren, en dat neutron moet ergens vandaan
komen. Uit een andere kernreactie bijvoorbeeld,
door uranium-233 bij het thorium te mengen. Het
leuke van de kernreactie is dat men meer uranium233 terugkrijgt dan er aan het begin in is gegaan.
Dát is de essentie van het ‘kweken’. Dus een thoriumsplijter is in feite een gemengde splijter, een
kweeksplijter of een splijtkweker. Met alle voor- en
nadelen van dien. Wat de Indiërs in Madras doen is
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dus het bouwen van een kweekreactor. Nu moet u
niet denken aan het waanzinnige Kalkarproject,
want dat was van een veel kwaadaardiger aard, namelijk een uranium-plutoniumkweekreactor. Een
experimentele thorium-uranium kweekreactor is
ooit gebouwd in Oak Ridge (Tennessee, Verenigde
Staten), en toen het geld op was weer gesloten
(1964-1969). De installatie voldeed volgens de geestelijke vader volkomen naar verwachting. Kweekreactoren zijn geen eenvoudige dingen, en men
bouwt ze liever niet in uw achtertuin. Koeling geschiedt bijvoorbeeld door het reactiemengsel zelf
in de vorm van gesmolten thoriumfluoride zouten.
Met alle voor- en nadelen van dien. Thorium op
zich is niet erg radioactief; vervalproducten zijn
dat wel, en het geproduceerde uranium-233 is
hoogradioactief.
Zonder gevaar is het vervaardigen en verwerken
van thorium dus niet. En met splijtbaar uranium
kan een kwaadwillende geest kunnen proberen
een kernwapen te maken.

Overigens schijnt het maken van een ‘plofbaar’ thorium-uraniumwapen stukken lastiger te zijn dan
het vervaardigen van een ‘vuil’ thorium-uraniumwapen.
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maken, maar het zou dus een paar jaar duren voordat er in de wereld al kwekende voldoende uranium-233 is vervaardigd om de volgende reactor te
starten. De hele wereld in een paar jaar vol zetten
met thorium-kernreactoren is hierom een fictie.
Tijdens het splijtingsproces wordt ook radioactief
radon-220 gas gevormd. Het radioactieve afval
blijft minder lang hoogactief dan dat van een uraniumreactor of plutoniumreactor, namelijk in de
orde van grootte van honderden jaren i.p.v duizenden jaren. En een thoriumreactor zou minder
hoogradioactief afval veroorzaken dan zijn uraniumneefje. Groen in de zin van duurzaam en hernieuwbaar is thorium dus niet. De kleur van het
metaal, grijs, is in overeenstemming met het soort
energie dat men ermee kan opwekken.
Men kan ten slotte afvragen waarom er niet al een
heleboel thoriumreactors zijn gebouwd indien het
opwekken van elektriciteit met thorium zo goedkoop en veilig zou zijn als de schrijver van het
stukje in Trouw wil doen geloven.

Een van de redenen die men kan vinden is dat met
uraniumreactoren van die leuke plutoniumspeeltjes voor militairen kunnen worden gemaakt. Dat
geeft te denken.

Heeft de schrijver van het juichende stukje in
Trouw het bij het goede eind? Gedeeltelijk. Een thoriumreactor kan inherent veilig worden gebouwd,
dat wil zeggen zodanig dat de boel niet kan smelten
of uit elkaar spatten. Aan de andere kant werkt
zo’n kweekreactor met in vloeibare fluoride opgelost thorium en wordt ze gekoeld met het kweekmengsel zelf. Er komen gemene radioactieve
stoffen bij het proces vrij maar lang niet zoveel en
lang niet zo langlevend als bij uranium. Uranium233 kan vrij gemakkelijk worden gescheiden van
thorium-233, maar datzelfde uranium-233 is weer
hoogradioactief. Om de reactie op gang te krijgen is
een beginhoeveelheid uranium-233 nodig. En daarvan bestaan op de wereld geen commerciële hoeveelheden. Al kwekend kan men uranium-233
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Energiebesparing
mislukt door gebrek
praktische kennis
Samenvatting
De les uit 40 jaar praktijkervaring met energiebesparing in de gebouwde omgeving, variërend van
woonhuizen tot verpleeghuizen en de eigen nulenergiewoning, is dat alles wat fout kan gaan ook
fout gaat. De Wet van Murphy geldt ook in de
bouw. Het gebrek aan praktische kennis en
(regel)technisch inzicht in de hele keten van opdrachtgever tot cv-monteur is soms schrikbarend.
Als op dat punt niet snel verbeteringen worden bereikt zal er van een besparingsdoelstelling van 2030% niets terechtkomen, laat staan van
ambitieuzere reducties. Dit terwijl in onze praktijk
50% besparing in bestaande utilitaire bouw relatief
gemakkelijk met kosteneffectieve maatregelen bereikt kan worden. Juist de introductie van geïntegreerde klimaatsystemen met PV en bijv.
warmtepompen vergt meet- en regelkennis en blijvende monitoring van de echte prestaties, die nu
vaak ontbreken. Tevens is er onvoldoende controle
op fabrikanten en leveranciers van zogenaamde
klimaatneutrale technieken en concepten, waarover door de groene hype te hoge verwachtingen
gewekt worden, die in de praktijk niet waargemaakt worden, zoals bij warmtepompen.

Inleiding
Recente berichten in Trouw:
1) in talloze verpleeg- en verzorgingshuizen is het
bloedheet;
2) de EU gaat de bouwsector financieel helpen mits
die energiezuiniger gaat bouwen;
3) Nederland moet van het Innovatieplatform een
“knooppunt van kennisindustrie” worden; 4) het
Kabinet stelt miljoenen beschikbaar voor energiebesparing in gebouwen;
5) in Nederlandse auto- en metaalbedrijven staan
duizenden technische banen op de tocht door de
kredietcrisis.
Wat hebben deze berichten met elkaar te maken?
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Technologisch worden we steeds knapper en presteren machines en installaties steeds beter met
minder energie. Nooit eerder was er zoveel aandacht voor Groen en “Klimaatneutraal” bouwen.
Architecten en ingenieurs willen met ‘Duurzaam
Bouwen’ aan de slag. Isolatie- en energieprestatieeisen in de bouw zijn aangescherpt. Gemeenten
willen binnen twee decennia “klimaatneutraal”
worden. Het klimaatbeleid lijkt te werken.
Toch nemen gasverbruik per hoofd nauwelijks af
en neemt dat van elektriciteit al jaren toe en dreigt
de CO2-uitstoot nog verder te groeien, na een tijdelijke dip door de kredietcrisis. De EU en Nederland
hebben ambitieuze klimaatdoelen met 20% of 30%
vermindering van het energieverbruik en de CO2uitstoot tot 2020. Nog ambitieuzere reducties van
50-80% per 2050 lijken onafwendbaar. Behalve
door alternatieve energie-opwekking moet de beoogde afname van de totale mondiale CO2-uitstoot
– die bij ongewijzigd beleid tot 2050 zal verdubbelen – voor bijna de helft door energiebesparing bereikt worden. Het klimaatbeleid en de
voorzieningszekerheid vragen nog een enorme
inzet van de sectoren bouw, verkeer, huishoudens
en industrie om het huidige energieverbruik per
hoofd meer dan te halveren - rekening houdend
met bevolkingsgroei en welvaartstoename - zonder
dat onze kinderen als bejaarde in de kou komen te
zitten.

De praktijk
Die enorme besparingspotentie is er, maar de oververhitte verzorgingshuizen symboliseren het probleem dat daar in de praktijk nog weinig van
terecht komt. De bejaarden wonen in het topje van
de ijsberg: de hele sector van utilitaire gebouwen,
scholen en kantoren heeft nog nauwelijks de besparingsmogelijkheden die al jaren beschikbaar
zijn benut. Uiteindelijk verspillen deze gebouwen
de miljarden kubieke meters aardgas die de afgelo-
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pen decennia dankzij isolatie en HR-ketels in particuliere woningen zijn bespaard. Zelden komen we
in onze adviespraktijk gebouwen tegen waar niets
meer te besparen valt, integendeel. Zelfs recente
gebouwen die als “duurzaam” of “klimaatneutraal”
ontworpen zijn blijken bij doormeting van het
energieverbruik per prestatie-eenheid weinig
duurzaam en al helemaal niet klimaatneutraal. Bijvoorbeeld het hoofdgebouw van VROM (waar overdag in vrijwel alle lege kamers het licht brandt!),
kantoren van milieuorganisaties en sommige met
de nieuwste apparatuur volgestouwde duurzame
kantoren. Zo kreeg de architect van een zogenaamd “klimaatneutraal” gebouw daarvoor een
prijs terwijl de beweerde besparingen niet objectief zijn aangetoond. Hetzelfde geldt voor enkele
zogenaamde nulenergie-woningen (waarin evenveel zonne-energie wordt opgevangen als wordt
verbruikt) die niet kunnen aantonen dat zij werkelijk 0-energie bereikt hebben. Een ander voorbeeld
uit de praktijk: een recent gebouwd verzorgingstehuis met 60 eenheden, dat t.g.v. de gestelde zomertemperatuur-eisen en ondeskundig beheer 1
miljoen kWh per jaar verbruikt, ruim 12.000 kWh
per bewoner –vier maal wat een gemiddeld gezin
verbruikt!
In de praktijk kunnen met bestaande technieken
en ketels en redelijke terugverdientijden (<10 jaar)
besparingen tot een factor 2 of 3 behaald worden,
zoals blijkt uit enkele verzorgingstehuizen waar
wij - met behoud van comfort - het gasverbruik in
enkele jaren teruggebracht hebben van circa
300.000 m3 tot 200.000 en van 200.000 tot 80.000
m3 per jaar. Over de levensduur van zo’n gebouw
genomen gaat het dus om miljoenen m3, gelijk aan
hele woonwijken! In menig tehuis of kantoorgebouw wordt jaar in jaar uit minstens 100.000 m3
gas en tienduizenden kWh verspild die met slimmer ontwerp en vakkundige installatie en beheer
bespaard kunnen worden. Daarbij gaat het om
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meer dan onnodig brandende verlichting, te frequente groepsvervanging van TL-buizen en spaarlampen of verouderde ketels. In sommige gevallen
werden enorme investeringen in warmtepompen
gedaan (waarvan het rendement door de producenten schromelijk overdreven wordt) waarna die
pompen in primaire energie meer verbruiken dan
ze opleveren aan thermische energie. Regelmatig
komen we uitgeschakelde WKK-installaties tegen of
worden recent geïnstalleerde energiebesparende
voorzieningen bij renovatie of verbouwing verwijderd. EPC-adviezen worden verkeerd uitgevoerd
door op isolatie of zonwering te bezuinigen ten
gunste van technische snufjes, die uiteindelijk wegens de hoge kosten geschrapt worden, waardoor
het hele ontwerp niet meer klopt qua warmte- of
koudebehoefte. Achteraf moet dan extra koel- of
verwarmingscapaciteit ingebouwd worden, wat
duurder is dan extra isolatie. In veel gebouwen
werken verwarming en koeling gelijktijdig. Het aan
het eind van een ontwerpproces wegbezuinigen
van essentiële onderdelen van een integraal binnenklimaat-systeem, zoals intelligente temperatuurregelingen, leidt niet alleen tot oververhitte
bejaarden maar ook tot oververhitte gasrekeningen. Door bijvoorbeeld 10.000 euro op software te
bezuinigen wordt over de technische levensduur
100.000 euro aan gas verspild.
Helaas worden besturen en beheerders van instellingen in de zorg en onderwijs of in de kantorensector niet op hun energiebesparingsprestaties
afgerekend en hoeven ze blijkbaar over dat deel
van het budget geen verantwoording af te leggen.
Ook komt het voor dat een installatie met te veel
toeters en bellen wordt geadviseerd, waardoor een
zodanig ingewikkelde regelsituatie ontstaat dat niemand weet hoe het werkt, laat staan dat een technisch ongeschoolde beheerder er energie-efficiënt
mee kan omgaan. Resultaat: 300% meerverbruik in
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plaats van “klimaatneutraal”.Of een modern kantoorgebouw waar de ene helft van de installatie
door een foute koppeling van koud-warm-leidingen
tegen de andere helft inwerkt zonder dat de installateur dat ontdekt. Ook in oudere gebouwen en
kerken gaat het vaak mis doordat ondeskundig ontworpen installaties tot grote temperatuurverschillen leiden met houtrot, beschadigde orgels en
gebarsten grafstenen als gevolg, terwijl het binnen
nog steeds te warm of te koud is. PKN en andere
kerken schieten hier soms ernstig tekort als beheerders van geld en schepping.
Kortom, energiebesparing begint bij
management/opdrachtgevers, maar wordt alleen
bereikt door nauwkeurig analyseren en monitoren
van alle systeemcomponenten en hun prestaties, en
door deskundige afstelling, inregeling en beheer
door goed geïnstrueerd personeel.

werp>bouw>beheer zijn onduidelijk en werken
energiebesparing tegen. Architecten en aannemers
hebben in de regel geen kaas gegeten van energiebeheer of installaties, opdrachtgevers en instellingsbesturen evenmin. Hoe groter de besturen en
hun budgets, hoe minder betrokkenheid bij een
(school)gebouw. Alleen de grotere installateurs
hebben de vereiste kennis in huis maar hebben er
zelf geen belang bij om maximaal mogelijke besparingen na te streven omdat die kostenverhogend
zijn – ongeacht de terugverdientijd. De (6) fabrikanten van regelapparatuur hanteren eigen componenten en processen en werken niet met één
standaard; adviseurs en installateurs kennen maar
een deel van de producten en installaties. Daarnaast knijpen de aannemers de onderaannemers
en installateurs uit om alles zo goedkoop mogelijk
te doen, en zo worden - penny wise, pound foolish -

“Energiebesparing staat of valt met
meten: meten is weten.”

De oorzaken
Uit de vele praktijkvoorbeelden moet geconcludeerd worden dat dit geen incidenten zijn maar dat
structurele oorzaken de noodzakelijke 20% - 30%
energiebesparing in deze sector blokkeren, zoals
ook blijkt uit onderzoek van SenterNovem. Energiebesparing staat of valt met meten: meten is
weten. Zonder voormeting en nauwkeurige monitoring van verbruik en prestaties weten installateurs noch beheerders hoeveel kuub of kilowatts
bespaard worden en of besparingsmaatregelen
werken. Zonder duidelijke meetresultaten - of door
ontbrekende of ondeskundig opgestelde meetapparatuur - kan er niet “afgerekend” worden op prestatie; het energiebudget kan dan door beheerders
noch toezicht houdende besturen beoordeeld worden. De enorme gasrekeningen van instellingen lijken niettemin geen probleem, ze worden toch wel
betaald. Niemand is verantwoordelijk, terwijl besparingen van tonnen mogelijk zijn! Energiekosten
wegen blijkbaar minder dan personeelskosten,
goedkoop is duurkoop, ook bij energie.
Ook de verantwoordelijkheden in de keten van ont-
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essentiële regeltechnieken wegbezuinigd door
leken. Architecten, aannemers en installateurs zien
nooit de gas- en stroomrekening en wassen hun
handen in onschuld als die tegenvalt. Aannemers
verdienen grof geld aan begeleidingskosten die zij
niet maken of niet vakkundig kunnen verrichten.
Als de installatie wel state-of-the-art is, wordt er
vaak bezuinigd op het inregelen en nameten ervan.
Deze praktijk is vergelijkbaar met een dure zakenauto die met te lage bandenspanning en ontregelde
ontsteking wordt afgeleverd, die nooit APK gekeurd
wordt, waarvan het verbruik niet wordt bijgehouden en die zonder rijbewijs bereden wordt. Kantoren worden steeds vaker kortdurend geleasd,
reden waarom er al helemaal niet in besparingstechnieken of alternatieve energie geïnvesteerd
wordt. De afschrijvingstermijn van 3 jaar die veel
bedrijven hanteren belemmert de investeringen
die op iets langere termijn rendabel zijn, terwijl gebouwen en installaties feitelijk decennia meegaan.
Dit is strijdig met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.
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Gebrek aan praktische deskundigheid
Investeren in regeltechniek kan op korte termijn
het gasverbruik flink reduceren evenals inregelen
van slecht afgestelde installaties, maar de potentie
van deze verbeteringen wordt dus niet benut. Zelfs
als actieve gemeenten in de milieuvergunning aanvullende eisen stellen aan de energieprestaties, blijven die onuitgevoerd doordat bedrijven en
gemeenten de deskundigheid missen om de effectuering ervan te kunnen beoordelen. Het gebrek
aan energie-deskundigheid lijkt alleen maar toe te
nemen – op alle niveaus – doordat dit geen “vak
apart” vormt binnen de technische opleidingen en
het de glamour mist van iets als computergestuurd
ontwerpen. Het meest is er gebrek aan praktischtechnische kennis en inhoudelijke deskundigheid
op middelbaar en lager technisch niveau, precies
wat de bouwsector en installatiebranche nodig
hebben. Hetzelfde geldt voor de beheerders, waar
de conciërges en kosters vervangen zijn door computers, maar wie stelt dié energie-efficiënt in? Dure
ingenieursbureaus en adviseurs missen vaak de
praktische kennis die nodig is om de beschreven
missers op uitvoeringsniveau te voorkomen, en
veroorzaken die zelf door cumulatie van technische snufjes. Door pensionering gaat er meer praktijkkennis verloren dan er bij komt, zelfs
cv-monteurs missen soms de basiskennis om een
radiator correct te monteren! De behoefte aan expertise van hand & hoofd neemt juist enorm toe nu
de installaties ingewikkelder en computergestuurd
worden om energie te besparen.

Oplossingen
De oplossing ligt in de gesignaleerde problemen besloten:
1) Ook aan utiliteitsbouw moeten strenge energieprestatie-eisen gesteld worden, vanuit MVO-principes en vanwege de enorme hoeveelheden gas en
stroom die nu verspild worden.
2) In de ontwerp- en bouwfase moeten architect en
aannemer en installateur ontkoppeld worden
zodat de installateur meer bepalend én verantwoordelijk wordt c.q. afrekenbaar (positief en negatief) en budgetten en eisen voor
energiebesparing worden gewaarborgd.
3) Op alle niveaus moeten de opleidingen en de
praktische kennis op energie-technisch vlak verbeterd worden en toegespitst op energiebesparing.
4) Doorbreking van de situatie dat niemand verantwoordelijk is voor de verspilling en energiekosten
is cruciaal zodat beheerders en instellingsbesturen
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bewust en verantwoordingsplichtig gemaakt worden voor het energiebudget en de besparingsinzet.
5) De Europese en nationale energie- en klimaatdoelen moeten dwingend doorwerken in eisen per
instelling of categorie gebouwen.
6) Dat vergt betere monitoring en constante meting
van de energieprestaties van gebouwen én van organisaties, met sancties bij overschrijdingen.
7) Tienduizenden grote gebouwen moeten dus stuk
voor stuk energetisch onderzocht en “CO2- gerenoveerd” worden. Dat zal top-down aangestuurd en
bottom-up uitgevoerd moeten worden.
Dit alles vergt ook een cultuuromslag, weg van
korte termijn-denken bij managers, controllers en
bestuurders, stoppen met groene window dressing
bij fabrikanten, en “inclusief denken” en handelen
(gericht op besparing) op alle beslissings- en uitvoeringsniveaus waar de energieverspilling nu
structureel wordt veroorzaakt. Bij praktijkmensen
en jongeren zal de liefde voor praktisch-technisch
werken (en vuile handen) het weer moeten winnen
van de hang naar comfort- en status-gericht beeldscherm-werk. Architecten en ingenieurs zijn er genoeg, wat nodig is zijn duizenden goed opgeleide
energie- en installatietechnici op lager en middelbaar niveau en betere overdracht van aanwezige
praktijkkennis, anders zal het niet lukken. Als de
politiek, de energiesector, de bouwsector en het
technisch onderwijs dit niet oppakken, verzeilen
we vanzelf richting klimaat-fopspeen kernenergie
(waarvoor óók onvoldoende expertise is).
Alleen door een grootschalige energie-technische
sanering van gebouwen en een vlotte organisatie
van de uitvoering kan bereikt worden dat de
enorme besparingspotentie (>50%) in de utilitaire
bouwsector gerealiseerd wordt. Goed voor de economie en het klimaatbeleid en goed voor de scholieren, kantoorwerkers en de bejaarden in die
gebouwen. En werk zat voor de technici die in de
bouw, metaal- of autosector overbodig worden….

Arie Kroon is consultant energiebesparing en ontwerper en bewoner van de eerste nulenergie-woning
in Nederland/Europa (in Woubrugge), zie ook:
www.energienulhuis-kroon.nl;
Martin Kroon is promotor/instructeur Het Nieuwe
Rijden, was tot 2006 beleidsmedewerker Verkeer en
Milieu bij VROM
Leiden, januari 2010
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Battle of the
Grids
Begin 2011 publiceerde Greenpeace het rapport ‘Battle of
the Grids’, een zeer leerzaam document

waarin men uit-

rekent dat in 2030 liefst 68 procent van de elektriciteit in
Europa opgewekt kan worden uit hernieuwbare bronnen.
In 2050 kan dat zijn opgelopen tot 98%, ook als de zon
ergens weinig schijnt of als de wind stil valt. - als we het
willen. De uitstoot van CO2 door de energiesector zal in
dat geval met 95% zijn gedaald ten opzichte van nu.

Hier volgt de puntsgewijze samenvatting. U kunt
het hele rapport (in het Engels) via de website van
Greenpeace bemachtigen (www.greenpeace.nl/reports/battle-of-the-grids).
De samenvatting is in het Nederlands te downloaden.
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Nodig is dat tegen 2030 90% van alle kolencentrales
en kerncentrales zijn gesloten, dat de hoogspanningsnetten van alle Europese landen zijn gekoppeld en dat de oneffenheden in het energieaanbod
worden opgevangen met [snelstartende] gascentrales. Tussen 2030 en 2050 wordt het met gas opgewekte gedeelte van de energiemix
vervangen/opgevuld met waterkracht, geothermie,
biomassa en CSP (zonthermische elektriciteitsopwekking). Steenkool en kernenergie moeten worden afgeschaft omdat deze vormen van
energieopwekking massief en inflexibel zijn. Voor
2050 moet de laatste kerncentrale zijn afgestoten.
Tussen nu en 2030 moet 70 miljard euro worden
geinvesteerd in netwerkinfrastructuur om 68% van
de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in te passen in de energiemix. Door tegen 2030 nog eens 28
miljard te investeren kan 99% van de hernieuwbaar opgewekte energie ingepast worden in de netwerken. De meerkosten voor investering in
netwerken omgerekend naar de elektriciteitsrekening zijn minder dan 1%.

Tussen 2030 en 2050 kunnen meerdere ontwikkelingen worden gevolgd. Uitgerekend zijn een ‘High
Grid’ scenario waarin het pan-Europese netwerk
wordt gekoppeld aan dat van Noord-Afrika waar
veel zonne-elektriciteit kan worden opgewekt en
een ‘Low Grid’ scenario waarbij deze koppeling
niet het geval is. Het ‘High Grid’ scenario verlaagt
de stroomkosten maar verhoogt de netwerkinvesteringen met 581 miljard euro.
In het ‘Low Grid’ scenario wordt meer hernieuw-
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bare energie gewonnen dichtbij de grote Europese
bevolkingscentra. Dit verlaagt de netwerkkosten tot
74 miljard euro, maar de kosten per eenheid opgewekte elektriciteit zijn in dit scenario hoger vanwege de minder intense zon-instraling in
West-Europa vergeleken met Noord-Afrika.
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Flexibel inzetbare gasgestookte opwekeenheden
kunnen in 2030 met een bedrijfstijd van 54% nog
steeds economisch zijn om hiaten in de opwekking
van hernieuwbare energie op te vangen. Na 2030
kan het benodigde gas worden gegenereerd als biogas. Dit houdt investeringenen in gasnetwerken en
gasgestookte opwekeenheden rendabel.

Vandaag de dag is de treurige praktijk dat windturbines bij hoog windaanbod en lage elektriciteitsvraag moeten worden afgeschakeld omdat de
stroomproductie van kerncentrales en (in mindere
mate) kolencentrales niet snel genoeg kan worden
bijgeregeld. De productie van dit soort opwekeenheden heeft van oudsher prioriteit op het hoogspanningsnet. Om de ‘Battle of the Grids’ te winnen
moet windenergie absolute voorrang op het net
krijgen boven kolen- en kernstroom, ook op schakelpunten naar het buitenland. Surplus windenergievermogen moet bij overaanbod geexporteerd
kunnen worden naar dat land waar op dat moment
netto vraag naar vermogen is.

“Vandaag de dag is de treurige praktijk dat windturbines bij hoog windaanbod en lage elektriciteitsvraag
moeten worden afgeschakeld”
Zelfs indien men erin zou slagen om de productie
van kerncentrales en kolencentrales meer flexibel
te maken, dan nog zijn ze in 2030 nog maar voor
46% van de tijd nodig. Dit betekent dat dit soort
centrales 54% van de tijd op nominaal vermogen
zou moeten draaien of stil moeten staan. Zulke omstandigheden maakt het investeren in een kerncentrale buitengewoon oneconomisch.
Er is ook een ‘Dirty scenario’ waarin het aantal
kerncentrales en kolencentrales tot 2030 niet afneemt. Hierdoor zullen tijdens piekaanbodmomenten productieenheden voor hernieuwbare
elektriciteit moeten worden afgeschakeld, hetgeen
resulteert in jaarlijks 32 miljard aan weggegooide
(groene) productie van windturbines en zonneenergieinstallaties.
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Burgerinitiatief
“Nederland krijgt
nieuwe energie”
Beste steunbetuigers van het burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie”,
Met grote teleurstelling hebben wij kennis genomen van de afwijzing van ons met 45.939 steunbetuigingen ingediende burgerinitiatief “Nederland
krijgt nieuwe energie” door de Commissie Burgerinitiatieven. Waar de kern van ons burgerinitiatief
nu juist een kamerbreed (dus van links tot rechts)
gesteund Deltaplan is om ons land uiterlijk in 2050
onafhankelijk te maken van schaarse en vervuilende energiebronnen, sneuvelt ons partijoverstijgende voorstel op een ronduit bespottelijke
afwijzing waardoor ons burgerinitiatief niet behandeld mag worden tijdens een openbare zitting.

Minachting van onze democratische rechten
De commissie onder voorzitterschap van Helma
Nepperus (VVD) geeft in haar verslag aan dat het
ons burgerinitiatief afwijst omdat het een onderwerp zou betreffen waarover korter dan twee jaar
voor indiening van het burgerinitiatief door de
Kamer een besluit is genomen. Concreet wordt
daarbij verwezen naar een overleg van de vaste
commissie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (ELI) op 6 december 2010, waarin minister Verhagen heeft aangekondigd dat het kabinet in
februari 2011 een plan van aanpak voor de “green
deal” aan de Kamer zal aanbieden. Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat de commissie ons burgerinitiatief op basis daarvan weigert, omdat de
invulling van de aangevoerde “green deal” tot op
heden nog volstrekt onduidelijk is en de Kamer om
die reden daarover nog helemaal geen besluit heeft
kunnen nemen. De afwijzing van ons burgerinitia-

“Tenzij er in Den Haag nog een
wondertje gebeurt was dit de
laatste update”
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tief is in strijd met zowel de letter als de geest van
de bepalingen omtrent het Burgerinitiatief. Ons
burgerinitiatief betreft geen protest tegen een recentelijk door de Tweede Kamer ingenomen standpunt waarvoor deze spelregel bedoeld is, maar
pleit op proactieve wijze voor een verbetering van
beleid middels een uitgewerkt voorstel, precies
zoals bedoeld bij de invoering van het Burgerinitiatief. Met de nu toegepaste wijze van argumentatie
kan elk mogelijk burgerinitiatief worden afgewezen. De afwijzing getuigt van minachting voor de
democratische rechten van burgers die vanuit hun
positieve betrokkenheid bij een belangrijke maatschappelijke uitdaging het initiatief hebben genomen voor een nieuwe oplossingsrichting. In reactie
op deze merkwaardige afwijzing door de commissie, hebben de Kamerfracties van ChristenUnie,
D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor
de Dieren, SGP en SP hebben inmiddels aangekondigd dat zij in een zogenaamde speciale procedure
gezamenlijk zullen vragen om een openbare hoorzitting. Of dit gaat lukken valt echter nog te bezien,
want de coalitiepartijen kunnen dit opnieuw met
hun krappe meerderheid in de Tweede Kamer
blokkeren.
Tenzij er in Den Haag nog een wondertje gebeurt
en ons burgerinitiatief alsnog doorgang zou vinden, was dit de laatste update. Als u op de hoogte
wilt bij blijven van de verdere ontwikkelingen omtrent ons pleidooi voor een Deltawet Nieuwe Energie, dan kunt u zich nu ook aanmelden bij onze
LinkedIn groep. U kunt daar ook met andere steunbetuigers ideeën uitwisselen en mee discussiëren
over allerlei interessante deelthema’s van de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening. Ik nodig u van harte uit om u daartoe aan te
melden via onze website:
www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl
Met vriendelijke groet,
Marco Witschge
Initiatiefnemer Nederland Krijgt Nieuwe Energie
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Even kennismaken
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering
zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: Harry
Schreeven en Niels Schoorlemmer. Harry is onze
webmaster, en Niels is onze nieuwe secretaris. Wellicht is het aardig dat u, de leden van de vereniging,
een korte introductie van beide nieuw bestuursleden krijgt.

Harry Schreeven
Begonnen in de windturbine-sector (ontwikkeling,
meten en testen). Nu docent natuurkunde in Nijmegen. Teveel hobby’s, gek op leerlingen, duurzaamheid moet.
Heeft 1650 kWp panelen op het dak, productie op
jaarbasis meer dan verbruik. Daarnaast 8 vierkante meter zonnecollector voor 120 liter warm
tapwater. Ook opslag van 290 liter regenwater voor
tuin en spoelen WC’s. Geen auto, alles op de fiets
(o.a. woon-werk Arnhem-Nijmegen), eventueel.
met aanhanger.
Bestuurstaak: Ontwikkeling en onderhoud ZPVwebsite. Als bestuurslid oog voor “ZPV meer dan de
som der leden”, dus informatie opvragen en delen,
leden op de hoogte houden van PV-nieuws en ZPVactiviteiten.
eigen website “zonnezaken”
http://home.planet.nl/~schre010/zonnezaken

Niels Schoorlemmer
Na mijn studie bij de universiteit Maastricht en
Twente heb ik een aantal jaren als onderzoeker gewerkt bij de TU Eindhoven. Sinds anderhalf jaar
werk ik als adviseur duurzame energie en energiebesparing bij subsidie-adviesbureau PNO Consultants.
Ik ben al enige jaren lid van de ZPV en ben de afgelopen twee jaar nauw betrokken geweest bij het

opzetten en bemannen van de ZPV voorlichtingskraam op diverse markten. Op die markten merk ik
dat er nog veel onwetendheid is over zonnestroom.
We bereiken hiermee mensen die anders nooit direct in aanraking komen met zonnestroom. Sinds
kort heb ik een eigen zonneboiler en 740 Wp systeem op mijn dak. Ik heb een sport gemaakt van
energiebesparing en als mijn berekeningen kloppen ga ik stevig door de nul op jaarbasis.
Als secretaris hoop ik een bijdrage te leveren aan
de verspreiding van zonnestroom in Nederland.
Momenteel zijn we hard bezig de voorlichtingsactiviteiten uit te breiden. In 2011 staan we op nog
meer markten om nog meer mensen te bereiken.
Hiervoor hebben we een tweede kraam samengesteld. Ook komen er jaarlijks honderden vragen
van burgers binnen via de website die we zo veel
mogelijk goed beantwoorden. Verder hoop ik een
positieve bijdrage te leveren aan een verbeterde
transparantie en een verdere professionalisering
van de vereniging. Samen staan we sterk om de
transitie naar een duurzamere samenleving vorm
te geven.
Volg de opbrengsten van mijn zonnepanelen op:
http://www.zonnestroomopbrengst.eu/nl/eindhoven/740-wp-kingsun/14517/14539.html
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