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Van de redactie
Een nieuw jaar dat begint met een nieuw fris jasje voor de
nieuwsbrief van onze vereniging. Eind vorig jaar heeft de
redactie afscheid genomen van Patrick de Klerk en Tamara
Janssen, het duo dat jarenlang uiterst professioneel de
vormgeving van de PttP heeft  verzorgd. Hulde voor Patrick en
Tamara. Het stokje (zeg maar: toverstokje) is overgenomen
door Gijs de Reus. Dit nummer is een klein beetje zijn
visitekaartje.
De vereniging begint het nieuwe jaar met vol vertrouwen dat
het een goed zonnestroomjaar gaat worden. Goed in de zin
dat de prijzen van zonnepanelen zó laag zijn geworden dat
investeren in zonnepanelen voor de grote massa Nederlandse
huishoudens aantrekkelijk is geworden. Ook zonder één
cent aan subsidie. Diverse organisaties zijn acties begonnen
om massaal en collectief zonnepanelen in te kopen, en
van een van deze organisaties (Vereniging Eigen huis) is
de eerste tranche al helemaal  in- en volgetekend en is de
tweede tranche aangekondigd. Succes bij voorbaat dus en
de verwachting is dus dit jaar een fors aantal geïnstalleerde
megawattpieken erbij. We zien de belangstelling ook terug in
het bezoek aan onze website, die is vergeleken met vorig jaar
stukken hoger. Of het een goed zonnejaar wordt in het aantal
zonuren, tja dat weten alleen de weergoden. In ieder geval
heeft het ijskoude en heldere vriesweer begin februari hier en
daar dagproductierecords opgeleverd.
2012 wordt een spannend jaar want er hangt een
onaardige crisissfeer en bezuinigingssfeer in dit van nature
al zo krenterige landje. Netbeheerders zijn begonnen om
hun slimme meters uit te rollen, niet iedereen zit daar
vol verwachting op te wachten. Daar overheen waait een
onaangename petroleumgeur uit het Midden-Oosten
waar zich langzaam maar zeker een politiek-fundamentele
nucleaire crisis aan het ontwikkelen is. Dat kan heel snel heel
erg fout gaan, en dan zijn de rapen écht gaar. En intussen
wordt er overal ter wereld maar onbesuisd doorgebouwd aan
kolencentrales. Ook in Nederland. En de aardatmosfeer bevat
alweer 393 ppm aan CO2.
Kortom, het gaat goed en het gaat niet goed. Laten we dus
met z’n allen ons beste zonnebeentje vooruit zetten om de
nadruk op het goede te leggen. U kunt bijvoorbeeld straks
actief met de ZPV meedoen tijdens de European Solar Days.
U hoort daar nog over.
De redactie wenst u veel leesplezier in dit nieuwe nummer in
een nieuw jaar.
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2011, warm of koud?
Volgens het KNMI was 2011 een van de
warmste jaren sinds men in 1901 begon
met de eerste metingen. De gemiddelde
jaartemperatuur in De Bilt kwam uit op een
prettige 10,9 graden Celsius. 2011 eindigde
hierrmee op een gedeelde derde plaats van
warme jaren. 2006 en 2007 spanden de
kroon met gemiddelden van 11,2 graden.
Ondanks het opmerkelijke gegeven dat 2011
geen enkele hittegolf kende ligt de gemiddelde
jaartemperatuur zo hoog omdat met name
december op de vijfde plaats terecht kwam op
de lijst van zachtste decembermaanden in ruim
een eeuw, met een gemiddelde temperatuur
van circa 6,4 graden. Een ‘tropische’ december,
zogezegd.
De koudste dag van het jaar was 30 januari,
gemeten in Volkel in Noord-Brabant (8,5 graden
onder nul). Op 30 juni werd in Eindhoven en in
Hupsel (Overijssel) de hoogste temperatuur van
het jaar gemeten: 34,5 graden.

De lente was fraai dankzij een uitzonderlijk
zachte en zonnige april, de zachtste aprilmaand
sinds 1706 (gedeelde eerste plaats). De zomer
viel daarentegen zwaar tegen. Met name juli
was drijfnat en erg koel. De herfst was juist weer
zacht, met geregeld zomerse dagen.
Voor de zonnestroomproducenten: in de Bilt
werden 1836 zonne-uren opgetekend tegen
1524 uren normaal. We hebben 2011 mogen
uitzwaaien als een uitstekend zonnejaar. Hier is
een tabelletje, samengesteld uit gegevens van
het KNMI voor het weerstation De Bilt. Topjaar
was 2003.

Jaar

Aantal zonne-uren

2011

1836

2010

1752

2009

1838

2008

1735

2007

1690

2006

1782

2005

1789

2004

1623

2003

2022

2002

1688

2001

1623
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Door Remco de Graaff

De slimme meter
De afgelopen jaren heb ik heel wat meningen
gehoord over wat de ‘slimme meter’ wel of
niet zou kunnen. Vaak vroeg ik me af of die
meningen waren gebaseerd op opgedane
kennis bij een netbeheerder, energieleverancier,
meetgemachigde of overheid. Ook had ik vaak
de indruk dat mensen het onderscheid niet
zagen tussen energieleverancier, netbeheerder
en meetgemachtigde.
Dat leidde ertoe dat ik een poging heb gedaan
om te achterhalen wie de eisen aan de slimme
meter heeft gesteld, en wat die eisen waren.
Dat is een lastig traject. In onderstaand stuk zal
ik kort beschrijven wat ik heb gevonden, en mij
beperken tot wat de slimme meter precies meet.

energie mogelijk maken om te werken met
gedifferentieerde tarieven.
- de meter is bedoeld voor kleinverbruikers, dat
zijn aangeslotenen met een aansluiting op het
laagspanningsnet voor elektriciteit met een
doorlaatwaarde van maximaal 3 × 80 A
- de meter heeft een aantal poorten voor
communicatie. De P1 poort is bedoeld om
informatie van de slimme meter door te
geven aan een ander apparaat, b.v. een
extra display met mooie grafieken o.i.d.
De P2 poort is bedoeld voor communicatie
tussen de slimme meter en 1 tot 4 andere
meetapparaten. De andere meetapparaten
kunnen van alles meten, maar de voorbeelden
zijn watermeters, gasmeters, warmtemeters
en electriciteitsbrutoproductiemeters. De P3
poort is bedoeld voor communicatie met de
netbeheerder.
- de meter heeft 2 tarieven: hoog en laag.
- de meter heeft 4 telwerken: 1x telwerk voor
afname hoog tarief, 1x telwerk voor afname
laag tarief, 1x telwerk voor teruglevering hoog
tarief, 1x telwerk voor teruglevering laag tarief.
- de meter onthoudt 960 standen (=10
dagen) van afname van electriciteit in 0,001
kwh per 15 minuten. Dit noemen we de
kwartierstanden.
- de meter onthoudt 960 standen (=10 dagen)
van teruglevering van electriciteit in 0,001 kwh
per 15 minuten.
- via de P1 poort worden actueel vermogen
in 0,01 kw doorgegeven, en actuele
meterstanden voor electriciteit doorgegeven,
1x24 uur de gasmeterstand.

Op 19 september 2007 werdt NEN norm
NTA 8130 officieel gepubliceerd [https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007181-p32-SC82273.html] met als ondertitel
“Basisfuncties voor de meetinrichting voor
elektriciteit, gas en thermische energie voor
kleinverbruikers”, met een omvang van 29
pagina’s in het Nederlands. Nu zijn de NEN
normen niet gratis, er moet voor betaald
worden. Gelukkig is de draft versie van de
NTA 8130 wel gratis te krijgen, en daarop
staat dat het enige verschil tussen de draft en
de definitieve versie “enige opmaaktechnische
zaken” zijn. In de NTA 8130 zelf staat dat
de opdracht voor het maken daarvan bij
het Ministerie van Economische Zaken (EZ)
vandaan is gekomen. Ook staat daarbij dat
n.a.v. de second opinion die door EZ aan
de energiesector is gevraagd, er “enkele
aanvullende eisen” zijn bijgekomen.
Op 14 februari 2008 werd er in een
Tweede Kamerverslag [https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/kst-31320-5.html]
van de vaste commissie voor Economische
Zaken naar deze NTA 8130 verwezen, waaruit
blijkt dat de NTA 8130 de norm is voor de
slimme meter die de regering hanteert.
In de NTA 8130 staat o.a het volgende over de
slimme meter:
- de meter moet het voor de leverancier van
5
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- via de P3 poort kan de aangeslotene worden
afgeschakeld. Deze krijgt dan geen stroom
meer.
- er kan via de P3 poort een doorlaatwaarde (in
Ampere) worden ingesteld. Wordt er meer dan
30 seconden meer stroom afgenomen dan de
ingestelde doorlaatwaarde, dan wordt er een
schakelaar omgezet en wordt de aansluiting
verbroken. De aansluiting kan dan handmatig
weer worden hersteld. Uitschakeling gebeurt
niet als er netto-teruglevering aan het net is.
Via de P1 poort wordt doorgegeven wat de
actuele doorlaatwaarde is.
- er kan via de P3 poort een (standaard)bericht
worden gestuurd naar de meter, die vervolgens
op het display van de meter wordt getoond, en
die via de P1 poort wordt doorgegeven.
- De andere meetapparaten kunnen
communiceren met de P2 poort via een
bedrade M-bus verbinding, of een draadloze
M-bus verbinding.
- De dataoverdracht via P3 naar de
netbeheerder kan via Power Line
Communication (PLC [http://en.wikipedia.
org/wiki/Power_line_communication]), GPRS
[http://en.wikipedia.org/wiki/GPRS] of Ethernet
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet].
- 1x per 24 uur worden de meterstanden
verzonden via de P3 poort naar de
netbeheerder, waarbij ook de kwartierstanden
worden verstuurd, en ook de monitoringsdata.
- op verzoek van de netbeheerder worden
via de P3 poort direct alle meterstanden
(electra, gas, etc.) verzonden, waarbij ook de
kwartierstanden worden verstuurd, en ook de
monitoringsdata.
- de meter is geschikt is voor gebruik met
vooruitbetaling, waarbij de meter niet op de
hoogte is van het saldo, en waarbij eventueel
afschakelen van de electricteit centraal gebeurt.
De energieleverancier is verantwoordelijk voor
communicatie over het resterende saldo.
- de meter zal monitoringsdata opslaan, en
deze bestaan uit over- en onderspanning.
Verder zal deze op verzoek van de
netbeheerder de gemiddelde waardes van het
voltage, amperage, ‘active power’ en ‘reactive
power’ geven.

Als ik dit zo lees, en dit allemaal vergelijk met
wat mijn huidige digitale meter kan, dan is het
grote verschil het op afstand kunnen uitlezen
van kWh waarden op een gedetailleerd nivo,
en het aankoppelen van andere meetapparaten
zoals b.v. een gasmeter, warmtemeter, of
brutoproductiemeter. Wat betreft het meten
van het aantal kWh die je teruglevert zie ik
geen verschil. En mochten er in een zomer
dreigende capaciteitsproblemen van de
elektriciteitscentrales ontstaan, en de afname
van stroom wordt gelimiteerd in de slimme
meter, dan levert dat geen problemen op voor
het terugleveren van stroom. Een nadeel is
dat het huidige vermogen (in stappen van 10
Watt) wel wordt doorgegeven via de P1 poort,
maar niet zichtbaar is op de display. Als je dus
wil weten wat je op dit moment in je huis aan
vermogen verbruikt, ben je gedwongen om iets
aan te sluiten op de P1 poort die dat laat zien.
De P1 poort is in de Nederlandse media voor
zover ik weet nooit genoemd. Het idee is dat
de P1 poort een open protocol spreekt, en
elke 10 seconden relevante data doorstuurd,
zodat iedereen daar een leuk energiedisplay
voor kan kopen. In de NTA 8130 word dat
een “Overige Diensten Module” genoemd.
Of, als je zelf technisch genoeg onderlegd
bent, dat je je PC of je Arduino op aansluit
[http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.
php?f=16&t=6104] en daar grafieken of
andere leuke en boeiende zaken gaat doen met
de data die uit de P1 poort komt.
Nu is dit niet het hele verhaal. De NTA 8130
geeft een goede indicatie wat een slimme meter
volgens de overheid moet doen, het is alleen niet
voldoende om een slimme meter echt te gaan
ontwerpen en maken. Hier komt Netbeheer
Nederland [http://www.energiened.nl/Content/
Cms/FreePage.aspx?FreePageID=50] erbij.
Netbeheer Nederland is sinds 1 oktober 2007
de brancheorganisatie van de regionale en
landelijke netbeheerders. Zij schrijven de “Dutch
Smart Meter Requirements” (DSMR) die ironisch
genoeg in het Engels is opgesteld, en o.a.
gebaseerd is op de NTA 8130. Het is ook een
lijvig document: Versie 4 van de DSMR bevat 5
6
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documenten, waarvan het hoofddocument met
de eisen 147 pagina’s is, en het P1 document
23 pagina’s en het P3 document 72 pagina’s
telt. Op pagina 10 van het DSMR V4.0 Main
Document staat indien er conflicten zijn tussen
de DSMR en de AmvB (Algemene maatregel
van Bestuur over de slimme meter, te vinden op
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030605 ), dat
dan de AmvB leidend is.
In de DSMR v4.0 staat o.a het volgende over de
slimme meter wat extra is t.o.v. de NTA 8130:
- verwachte levensduur is 20 jaar.
- de meter mag niet meer dan 35dB(A) aan
geluid op 1 meter afstand produceren.
- de meter moet uitbreidbaar zijn. Een mogelijke
uitbreiding zou kunnen dat er meer telwerken
en meer aangesloten meters aanwezig zouden
kunnen zijn.
- het verbruik van de slimme meter zelf zal niet
gemeten worden en dus ook niet zichtbaar zijn
in de standen.
- het gemiddelde stroomverbruik van een
1-fase slimme meter indien er niet wordt

gecommuniceerd over de P1 en P3 poorten
zal maximaal 2 watt zijn. Indien er wel
gecommuniceerd wordt mag dit maximaal 4
watt zijn.
- alle communicatie tussen externe
meetapparaten, en met de netbeheerder zal
gecodeerd worden dmv AES-128 [http://
nl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_
Standard]
- de dataoverdracht via P3 naar de
netbeheerder gaat via GPRS. De NTA 8130 gaf
hier nog een keuze.
- de meter slaat zelf locatiedata op. Het
voorbeeld wat gegeven wordt is GPS
coördinaten, postcode of huisnummer. Wat ook
zou kunnen is dat hier een EAN code in wordt
gezet.
- de meter heeft een username/password
combinatie ingebakken waarmee de GPRS
verbinding wordt opgezet.
- de meter heeft coderingssleutels ingebakken
waarmee berichten worden gecodeerd voordat
ze worden verstuurd.
7
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- de meter heeft een niet-mechanisch display
met waarop minstens 8 karakters tegelijk
kunnen worden getoond.
- Aangesloten gasmeters hebben een
temperatuur correctie, zodat het gemeten
gasvolume wordt omgerekend naar een
gasvolume bij 15 graden Celsius.

P.S. : Toch nog even iets over de privacy
aspecten: Er stond b.v in maart 2009 op de
website van de Telegraaf (http://www.telegraaf.
nl/binnenland/3596445/__Verzet_groeit_tegen_
slimme_energiemeter__.html)
“Ook netbeheerders kunnen voortaan zien
wanneer iemand douchet en hoe warm. Of hij
een magnetronmaaltijd nuttigt, zelf kookt en of
het toilet een grote boodschap moet verwerken.”
De specificatie van de NTA 8130 en de DSMR
zijn momenteel dusdanig dat de situatie uit
bovenstaande quote niet kan. De verbruikte
electriciteit worden per 15 minuten verzameld
en dat is te grof om exact te kunnen zien wat er
aanstaat. De meterstanden van gas en eventueel
water worden per uur opgenomen, wat nog
veel grover is, en bovendien worden deze
verzamelde waarden 1x per 24 uur verzonden
naar de netbeheerder.

Mijn conclusie t.a.v. terugleveren van
zonnestroom is dat bij de slimme meter
(gebaseerd op de NTA 8130 en DSMR
V4.0.2 specificatie zoals op februari 2012) er
administratief gesaldeerd moet worden, net
zoals dat nu gebeurt bij de huidige ‘domme’
digitale meters met 2 of 4 telwerken. Daarbij
zullen dezelfde onduidelijkheden t.a.v.
salderen die er nu spelen blijven bestaan, met
name omdat er in de electriciteitswet artikel
31c niets staat over verschillende telwerken,
verschillende tarieven en de periode waarover
gesaldeerd wordt. Als je dus een slimme meter
krijgt, geef dan aan dat deze administratief
volledig moet worden uitgezet. Dan loopt de
electriciteitsrekening over een kalenderjaar, en
levert salderen hooguit dezelfde problemen
op als nu met een digitale meter met 2 of 4
telwerken.

P.P.S: De ‘slimme meter’ die door Oxxio voor 1
januari 2012 op verzoek is geplaatst bij mensen
voldoet slechts gedeeltelijk aan de NTA 8130.
Dat komt omdat Oxxio begonnen is met die
meters te plaatsen terwijl de NTA 8130 nog in
ontwikkeling was.

8
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BP zegt zonnestroom tabé
BP Solar, de duurzame tak van de fossiele
energieboer British Petroleum heeft
aangekondigd dat het bedrijf haar activiteiten
gaat staken. Het ging al niet best met de
zonnestroomtak van BP, en men had grote
problemen gehad, o.a. met warmlopende
paneeltjes maar toch, van een energieboer zou
men verwachten zich bezig te houden met méér
dan fossiele energie alleen. Er werkten nog
100 personen op de afdeling, maar nu is het
dus helemaal over en uit. Met deze beslissing
treedt BP in de voetsporen van Shell, dat al
een paar jaar geleden het zonnestroombijltje
(en windenergiebijltje) erbij neerlegde en zich
tegenwoordig concentreert op gas, olie en
teerzanden. Eenmaal fossiel, altijd fossiel zullen
we maar zeggen. Fossiele energie is net zoiets
als drugs. De energieboer is de dealer en de
afnemers zijn hopeloos verslaafd. Fossiele
energie is dus bergen geld verdienen en dood
en verderf zaaien als je je zin niet krijgt. Met
zonnestroom is dat anders. Je koopt als klant
één keer een paneeltje en je bent voor altijd van
de leverancier af. Geen dealers in zonnestroom!
Het verdienmodel van zonnepaneelfabrikanten
is radicaal anders dan dat van energieboeren.
Vanwege het gegeven dat het grote geld voor
het opscheppen ligt in teerzanden en ander
onsmakelijk spul terwijl het met zonnestroom
moeizaam kan zijn het hoofd boven water tye
houden, zeker nu de Chinese concurrentie
messcherp is en prijzen tuimelen, kan BP Solar
het niet meer bijbenen.
Het kan vreemd lopen in de wereld. Er is een
tijd geweest dat BP Solar heer en meester was in
zonnestroomland. Menig pionier uit het begin
van het zonnestroomtijdperk in Nederland heeft
BP paneeltjes op het dak liggen (overigens
net zoals Shell paneeltjes). BP stond voor
kwaliteit en bestendigheid. In die begintijd
werd er per jaar over de hele wereld een paar
megawattpiekjes weggezet, en iedereen in het
wereldje kende iedereen. Kennelijk is de markt
hard en volwassen geworden. Tegenwoordig
worden er tientallen gigawattpieken per jaar aan
zonnepanelen geproduceerd en geïnstalleerd.
Daarvoor moet een zonnestroomfabrikant groot
denken en groot investeren. Kennelijk heeft men

bij BP wel het geld, maar niet de kennis van de
veranderde marktomstandigheden en mist men
de bereidheid en durf om op te schalen. Met het
rondpompen van petroleum en het boren van
gaten op zoek naar nog meer olie is BP groot en
rijk geworden en daaraan houdt men kennelijk
wanhopig vast. In ieder geval is zonnestroom
mede dankzij BP op de kaart gezet, en daar
mogen we ze dankbaar voor zijn.
Naar een bericht uit Forbes.com

9
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Eerste DESERTEC stroomcentrale in Tunesië
De DESERTEC organsatie heeft Tunesië
uitgekozen als het land waar de eerste
thermische zonnecentrale zal komen te staan
ontworpen en gebouwd volgens het DESETEC
concept.  De geplande centrale, te bouwen
op de locatie TuNur, wordt meteen een grote
knaap: 2.000 MW elektrisch vermogen. 2.000
MW is veel, namelijk het equivalent van twee
kerncentrales. De TuNur centrale zal in fases
worden gebouwd. Schaalbaarheid is een
groot voordeel van zonne-energie. Uiteindelijk
moet bij TuNur een complex ontstaan met
een totaal vermogen van 2.000 MW. De
opgewekte elektriciteit zal via een onderzeese
gelijkstroomkabel worden geleverd aan
het Italiaanse hooogspanningsnet, 600 km
verderop (de Middellandse Zee moet worden
overgestoken). Technologie om de stroom
via een gelijkstroomkabel te vervoeren is al
een paar jaar beschikbaar en operationeel,
bijvoorbeeld tussen Nederland en Noorwegen
(NORNED kabel), en tussen Nederland en Groot
Brittannië (BRITNED kabel).   
In Italië zal de stroom in de behoefte van
700.000 huishoudens kunnen voorzien.
Als alles volgens plan verloopt gaat de bouw in
2014 van start. Er is een consortium opgericht
met de naam Nur Energie. Men schat het aantal
arbeidsplaatsen tijdens de bouw van de centrale
op 20.000.
Volgens DESERTEC wordt TuNur de blauwdruk
voor verdere ontwikkelingen in het DESETEC
raamwerk: een stelsel van zonnecentrales
rondom de Middellandse Zee die stroom leveren
aan het Europese net en die op die manier de
afhankelijkheid van fossiele energiebronnen
helpen te verminderen.

De DESERTEC stichting is een non-profit
organisatie, opgericht in 2009, met het doel
om te bouwen aan een duurzame toekomst,
met name door het stimuleren van opwekking
van duurzame (zonne-) energie. Hiervoor heeft
men het DESERTEC raamwerk ontwikkeld. TuNur
wordt het eerste concreet uitgewerkte DESERTEC
project: centrale, snoer en stekker bij wijze van
spreken. U vindt meer informatie over deze
sympathieke manier van energie opwekken op
de website, www.desertec.org.

Bestaande en geplande onderzeeseHDVC-kabels
(plaatje afkomstig van Wiki pedia)
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Zonnepanelen op monumenten
Nederland is trots op haar verleden en koestert
monumentale panden, bouwwerken, paleizen en
molens. Koestert té veel naar onze smaak, want
menig monumentenbezitter loopt in de winter
te klappertanden omdat hij zijn monumentje
niet mag isoleren of van HR+ beglazing mag
voorzien. Tja, dát hadden ze in de Gouden
eeuw niet, dus zijn dit soort zaken historisch
niet verantwoord. Maar moet dat een reden zijn
om niet comfortabel te mogen wonen? Over
wooncomfort in de Gouden eeuw hoeft u zich
geen illusies te maken. Bij het turfvuur werd men
van voren lekker warm, maar met bips en al
vroor men vast aan de stoel.
Waarom zou men een monumentaal pand
niet mogen aanpassen aan de eisen des tijds?
Pragmatisch zijn we genoeg. Installaties om
brand te voorkomen zijn verplicht. Er is gas, er is
stroom, er is stromend water en een riool. Menig
monument heeft een vaste telefoonaansluiting,
kabel en internet. Waren die er soms in de
Gouden Eeuw? Er is verlichting met (laten we
hopen) spaarlampen. Ook die waren er niet in
de tijd van Remrandt en Michiel de Ruyter. Zou
Rembrandt zonnepanelen op het dak van zijn
atelier hebben geplaatst? Wie weet. Kunstenaars
zijn meestal nogal progressieve en eigenzinnige
types. En Rembrandt was gefascineerd door licht
en lichtinval.
Maar goed. Mensen die in een monument
wonen en er zonnepanelen op willen plaatsen
hebben het moeilijk. Er moet een vergunning
komen. Dat is dus in 100% van de gevallen
zonder pardon “NEE”. De ZPV heeft ooit eens
ootmoedig aan Hare Majesteit en aan Zijne
Koninklijke Hoogheid  de Kroonprins der
Nederlanden voorgesteld om te denken over
zonnepanelen op hun monumentale verblijven.
Hoon was ons ten deel. Dat wij zo verschrikkelijk
ongeciviliseerd met monumentale panden
omspringen, hoe haalden we het in ons hoofd!
Als het de Gouden Eeuw was geweest dan ging
het hele bestuur van de ZPV voor straf een week
met het hoofd in het blok. We hebben ons die
situatie eens proberen voor te stellen.
Staat toch niet slecht op monumentale panden,
nietwaar? In het buitenland, met name Duitsland
gaat men heel wat progressiever om met
zonnestroom en monumenten dan bij ons. Een
goed voorbeeld het gebouw van de Rijksdag in
Berlijn.

In Nederland is in 2011 de primeur ten deel
gevallen aan de gemeente Rheden. Hier
kreeg de Stroomplantage het voor elkaar
om zonnepanelen te mogen plaatsen op
een gemeentelijk monument. Chapeau,
Stroomplantage! Tot nogtoe werden werden
aanvragen steevast afgewezen, omdat
met zonnepanelen geen sprake is van
historisch verantwoord materiaalgebruik.
Natuurlijk zijn niet alleen bezitters
van ‘gewone’ huizen geïnteresseerd
in het plaatsen van zonnepanelen;
monumenten-eigenaren zijn dat ook. In
politiek Den Haag slingeren voorstellen
voor een nieuwe Erfgoednota rond
waarin de regels voor aanpassingen aan
monumenten en dus ook de plaatsing van
zonnepanelen, landelijk geregeld worden. De
gemeente Rheden heeft daar niet op willen
wachten en naar aanleiding van diverse
aanvragen een interim-beleid ontwikkeld voor
het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke
monumenten, als één van de eerste gemeenten
in Nederland. Chapeau, Rheden. Zonnepanelen
zijn binnen dat beleid vergunningvrij mits aan
een aantal voorwaarden voldaan word. Zo
mogen ze niet vanaf de straat zichtbaar zijn en
mag (de)montage logischerwijs geen blijvende
schade aan het pand opleveren.
Het door de Stroomplantage geplaatste systeem
bestaat uit 7 panelen boven op een plat dak en
6 panelen aan de achterzijde op het schuine dak
(bron: de stro omplantage –- www.destro omplantage.nl
We hebben gewoon pech dat zonnepanelen niet
eerder zijn uitgevonden. Als ze al in de Gouden
Eeuw beschikbaar waren geweest dan bestond
er tegenwoordig een levendige restauratieindustrie.
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Door Remco de Graaff

Big is Beautiful: energiebesparing huis
veel zinvoller bij grote aanpak
Lex de Boer, Energiesprong: “Investeer in
één keer 40.000 - 60.000 euro”

uitstek geschikt om ook te overwegen die grote
energiesprong te maken.”

Op de website energiepodium.nl kwam
de redactie deze bijdrage tegen van
Lex de Boer (directeur bij de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het
stimuleringsprogramma Energiesprong). De
stelling die Lex verkondigt is “Als je isoleert, doe
het dan goed”. Dit geldt zowel voor nieuwbouw
als voor de bestaande bouw, bijvoorbeeld
bij renovatie. Volgens Lex is een totaalplan
essentieel bij het energiezuinig maken van
een huis. “Het heeft bijvoorbeeld weinig zin
om het dak goed te isoleren terwijl de warmte
blijft weglekken bij de ramen en muren. Het
investeren van een bedrag van bijvoorbeeld
5.000 euro is in de meeste gevallen dan ook
niet genoeg. Mensen die eenmalig een dergelijk
bedrag uitgeven, zetten daarna vaak niet meer
de verdere nodige stappen”, aldus De Boer. “Ik
ben er van overtuigd dat mensen met een oud
huis beter in één keer 40.000 tot 60.000 euro
kunnen investeren in hun woning. Liever een
grote sprong dan tien kleine stapjes.”

Volgens De Boer kun je energiebesparing in huis
aanpakken langs de lijn van de trias energetica:
deze kent drie stappen: 1. bevorder afname
van het energiegebruik, 2, wek de energie die
je desondanks nog nodig hebt duurzaam op, 3.
maak efficiënt [rest]gebruik van fossiele energie.
“Met een investering in zonnepanelen gaat
bijvoorbeeld de energierekening wel omlaag,
maar neemt het energiegebruik nog niet af.
Het kan kosteneffectiever zijn om eerst het
energieverbruik omlaag te brengen. Maar beide
is nog beter.”
Barrières bij investering
Energiebesparende oplossingen worden
momenteel nog maar beperkt toegepast door
huishoudens. De Boer: “Veel mensen vinden
energiebesparende maatregelen duur en er
zijn belemmerende factoren die deze drempel
verhogen. Zo is er nog te weinig aanbod van
goede integrale energiebesparende concepten
vanuit de bouwsector. Ook is de financiering te
ingewikkeld. Een onderdeel van een integraal
concept om energie te besparen zou kunnen zijn
om de financiering ervan via de energierekening
te laten lopen.”

Alweer die terugverdientijd
De Boer adviseert om goed na te denken over
hoe je een huis daadwerkelijk energieneutraal
krijgt. “Dat kost meer, maar op lange termijn
verdien je dat terug. Er zijn aanbieders die
een energieneutraal huis kunnen realiseren
dat in een termijn van tien jaar is terug te
verdienen. Bij gemiddelde energiekosten,
tussen de 150 en 200 euro per maand, en een
stijging van de energieprijzen van minimaal
5% per jaar is dat bedrag binnen een jaar
of tien al gerechtvaardigd. Als een woning
energie oplevert, zorgt dat ook nog eens voor
opbrengsten. Daarbij is het een investering die
zich terugverdient in de toegenomen waarde
van het huis. Stel dat een huishouden 20.000
euro te besteden heeft voor energiebesparende
maatregelen, dan kan het verstandig zijn
om daar 20.000 euro bij te lenen en het
daadwerkelijk goed aan te pakken. Het moment
dat men een grote investering wil doen in
bijvoorbeeld een dakkapel of een uitbouw is bij

Gemeentes krijgen een oorvijg van De Boer: “Als
het gaat om buitengevelisolatie zitten gemeenten
soms in de weg met welstandsafspraken of
regels over de afstand tussen de gevel en
de openbare weg. Aan barrières is er dus
voorlopig geen gebrek. Pas als al deze barrières
zijn weggewerkt zullen meer huishoudens
energiebesparende concepten gaan afnemen”,
aldus De Boer.
bron: http://www.energiepodium.nl/nieuws/item/
energiesprong_energiebesparing_zinvoller_bij_grote_
aanpak
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Wind duwt atoomstroom tijdens koudegolf
Volgens Paul Gipe, blogger op
Renewableenergyworld.com, vond er in Frankrijk
op de avond van 7 februari 2012 een heel
merkwaardige gebeurtenis plaats. Die dag  was
in heel Europa een bitterkoude dag. Het ligt nog
vers in ons geheugen. Het E-woord zoemde in
ons hoofd. Rayonhoofden kwamen bij elkaar.
In Nederland zijn we op zo’n dag gewend om
even of de thermostaat te kijken of die nog knus
op 20 graden staat. Aardgas doet de rest. Het
was dan ook een topdag in Slochteren (volgens
Gasunie  een recorddag: 545 miljoen kubieke
meter gas geproduceerd). In Frankrijk zet men
ook de thermostaat op 20 graden, maar daar
worden veel huizen elektrisch verwarmd. Op
die bewuste dag zetten Franse huishoudens ’s
avonds massaal hun thermostaten een graadje
hoger, ging men eten bereiden (ook elektrisch)  
en werd er TV gekeken. Gevolg was die avond
een  snelle stijging in de vraag naar elektriciteit.
De vraag bedroeg op een gegeven moment 100
GW, terwijl het aanbod van Franse generatoren
maar 96 GW was (kernreactoren 60 GW,
waterkracht 12 GW, olie 5 GW, steenkool 5
GW, wind 4 GW, gas 3 GW en overig 8 GW).
Het tekort werd opgevangen door import uit
Engeland en Duitsland. In Duitsland was het
donker, dus zonnestroom deed daar even niet

mee. Wat in Duitsland op dat moment wel goed
draaide was windenergie. Door het opgestelde
windvermogen van 29 GW werd op dat moment
6,3 GW actuee afgeleverd, meer dan genoeg
voor de vraag in Duitsland (dekking 9% van de
totale elektriciteitsvraag) en ook nog genoeg
om er 1,8 GW van naar Frankrijk te exporteren.
Eerder op de dag zorgden zonnestroom en wind
er samen voor dat 12% van de elektriciteitsvraag
in Duitsland werd afgedekt.
De schrijver stelt aan het begin dat het een
beetje ironisch is dat uitgerekend Duitsland
dat 40% van z’n kerncentrales heeft gesloten
na de gebeurtenissen in Fukushima, op deze
dag duurzaam opgewekte elektriciteit leverde
aan Frankrijk dat atoomstroom tekort kwam
terwijl men er daar zo prat op gaat dat men
zijn stroom overvloedig uit nucleaire bronnen
krijgt. Er zijn zelfs stemmen op het internet
die beweren dat duurzame energie Frankrijk
van de bevriezingsdood heeft gered. Nou ja,
zo’n vaart zal het niet gelopen hebben, maar
bovenstaand verhaal demonstreert weer eens
hoe belangrijk duurzaam opgewekte elektriciteit
zo langzamerhand geworden is in landen die er
écht werk van maken.
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Kleurplaat met een staartje
In het vorige nummer van de Power to the
People (2011-5) stond het stukje “Wij zijn van
de kleurplaat” waarin de redactie zich vertwijfeld
afvroeg wat iemand met zonnepanelen in
hemelsnaam zoekt bij de energieleverancier
“Atoomstroom”. Dat is toch zoiets als vloeken
in de kerk? Om uw geheugen op te frissen
allereerst het opzegbericht van het ex-lid:

Beste ledenadministratie,  bij deze zeg ik
per direct mijn lidmaatschap van de ZVP op.
Volgens mij komen jullie van een kleurplaat
en van iedere realiteitszin gevrijwaard en van
zo’n club wil ik geen lid zijn. Zelf heb ik 16.9
kWp geiïstalleerd. Vandaag was mijn productie
57 kW/hr. Mijn eigen verbruik was tijdens die
productietijd slechts 6 kW/hr. Opslaan is geen
optie, maar terug pompen in het net wél. Omdat
ik klant ben bij Atoomstroom wordt dat volledig
gesaldeerd. In de winter gebruik ik normaal
een warmtepomp en krijg ik de kernfusieengine
van de zon van Atoomstroom via kernsplitsing
volledig CO2 neutraal retour. Mijn grote woning
is dan ook volledig CO2 neutraal. De groeten,
(naam). P.S. Ik heb ook nog een een 6 GJ
vacuümbuis zonneboiler op het dak liggen.
En weet u nog: we hadden 10 vragen naar
aanleiding van een lid dat opzegde.
Vraag 1. Waarom zou de ZPV “van de kleurplaat
zijn”?
Vraag 2. Waarom is deze persoon niet “van de
kleurplaat”?
Vraag 3. Waarom wordt een
zonnestroombezitter klant van Atoomstroom?
Wat is de realiteitszin hiervan?
Vraag 4. Welke energieboer was zijn vorige
energieleverancier?
Vraag 5. Is kernfusie van de zon hetzelfde als
kernsplitsing van Atoomstroom?
Vraag 6. Komt bij kernfusie CO2 vrij? Wat
verstaan we onder “CO2 neutraal”?
Vraag 7. Is atoomstroom volledig CO2neutraal?
Vraag 8. Hoe is het technisch mogelijk om
kernfusie van de zon “retour’ te krijgen?
Vraag 9. Wat heeft de zonneboiler te maken met
Atoomstroom?

Vraag 10. Wat zou de reden zijn geweest dat dit
lid per direct zijn lidmaatschap opzegde?
Bij dat stukje stond de bijgaande foto van een
snoezig huisje met zonnepanelen dat we ooit

voor de lens hadden gekregen en waarvan
de redactie droomde dat de bewoner die
uiteraard arm was zijn laatste spaarcentjes in
zonnepanelen had belegd. Dit huisje had niets
uitstaande met het vertrekkende lid, maar was
gekozen vanwege de fotogeniciteit, en daarna
wat schraaltjes afgedrukt om in te kleuren.
Maar goed,  we kregen een hele aardige reactie
op het stukje van iemand die nota bene de
eigenaar blijkt te zijn van het sprookjeshuisje.
Hier is de reactie:

Beste mensen van ZPV
Vraag 1. Waarom zou de ZPV “van de kleurplaat
zijn”?
Ja jullie zijn duidelijk van de kleurplaat en ander
gefröbel!  De foto die bij het verhaaltje staat
hebben jullie ergens uit je archief geknipt en
erbij geplakt. Foei! Het is een hele oude zwartwit foto die jullie deels hebben ingekleurd.
Dat huis is namelijk niet het huis van de
briefschrijver. Zoals de mensen met enig gevoel
voor verhoudingen kunnen zien. Het is duidelijk
geen 16,9 kWp. Wel een van de oudste
voorbeelden waarbij de eigenaar op een
huurhuis een PV installatie heeft gelegd. ASN
actie 15 jaar geleden. Eerste generatie OK4
buiten op de panelen, doen het nog steeds. Ik
14
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ben die eigenaar, daarom weet ik dat zo goed!
Vraag 2. Waarom is deze persoon niet “van de
kleurplaat”?
Duidelijk lijkt mij. Radioactieve kleurplaten zijn
verboden!
Vraag 3. Waarom wordt een
zonnestroombezitter klant van Atoomstroom?  
Wat is de realiteitszin hiervan?
Dat legt hijzelf duidelijk uit. Hij wil geen opslag,  
want accu’s is zo’n gedoe en ook niet al te fris.
In de winter heeft hij met zijn warmtepomp
de grootste stroomvraag en daar wil hij
geen fossiele energie voor verspillen. Niet
onbegrijpelijk. Hij zit dus in een patstelling en
lijkt daar alleen uit te komen door atoomstroom
te nemen. Ook omdat hij kernfusie en
kernsplijting en hier op aarde en daar op de
zon door elkaar haalt. Ook weet hij niet dat
je op een winterdag zeker geen atoomstroom
krijgt. EDF (hofleverancier van dat goedje)
heeft dan namelijk een tekort en hoopt maar
dat het in Duitsland of Denemarken een beetje
waait zodat ze tegen hun principes in, toch wat
windstroom kunnen kopen.
Vraag 4. Welke energieboer was zijn vorige
energieleverancier?
Greenchoice denk ik!
Vraag 5. Is kernfusie van de zon hetzelfde als
kernsplitsing van Atoomstroom?
Niet echt, maar wel een lastige materie. Kan me
de verwarring wel voorstellen. Fossiele energie
is natuurlijk wel afkomstig van kernfusie op de
zon. Met mate gebruikt dus niets mee aan de
hand. Alleen is die maat een beetje klein voor
ons mensen.
Vraag 6. Komt bij kernfusie CO2 vrij?
Wat verstaan we onder “CO2 neutraal”?  
Briefschrijver zegt niet dat bij kernfusie CO2
vrijkomt Jullie moeten je wel aan de lijntjes op
de kleurplaat houden hoor! Voor CO2-neutraal
zijn er veel definities, maar briefschrijver wil
kennelijk helemaal geen fossiele brandstof
gebruiken, ook al zou hij dat in de zomer
compenseren. Op zich een nobel streven,
maar eigenlijk niet mogelijk als je aan het
net zit. Op dit moment in de transitie naar
duurzaamheid is het ook niet zo relevant omdat
de fossiele brandstof die de een bespaart

met een accu toch door iemand anders wordt
verkwist. Je kan maar beter zoveel mogelijk
zonne- en windstroom in het net pompen
om de minst efficiënte centrales van het net
te drukken. Want wat er ook beweerd wordt,
energiemaatschappijen gooien als eerste die
slechte centrales uit en laten hun efficiëntste en
kerncentrales doordraaien. Als je energie wil
opslaan doe dat dan maar in de wasmand en
de klerenkast door te wassen als het waait of
de zon schijnt.
Vraag 7. Is atoomstroom volledig CO2neutraal?
Niet echt, maar zonnestroom en wind ook niet.
Vraag 8. Hoe is het technisch mogelijk om
kernfusie van de zon “retour’ te krijgen?
Op een kleurplaat lukt dat wel, net als je fossiele
brandstof die je in de winter gebruikt, op de
zomerdag kan compenseren met zonnestroom.
Vraag 9. Wat heeft de zonneboiler te maken met
Atoomstroom?
Jullie weten toch dat je ook atoomstroom-gas
kan kopen?
Vraag 10. Wat zou de reden zijn geweest dat dit
lid per direct zijn lidmaatschap opzegde?
Waarschijnlijk kreeg hij de energierekening
en zag dat hij van Atoomstroom minder geld
terug kreeg dan van Greenchoice en dat hij
wel een veel hoger vastrecht moet betalen. Hij
heeft nog niet in de gaten dat Greencoice hem
geen eindfactuur heeft gestuurd met zijn laatste
teruggave (oeps foutje, bedankt ex klant). Als
je netto teruglevert over een jaar, moet je de
duurste energieleverancier kiezen! Van de winst
kan je dan net de contributie voor ZPV betalen.
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Investeren we genoeg in schone energie?
Vraagt u zich wel eens af hoeveel geld er in
de wereld gestopt wordt in duurzame energie
(of wat overheid en bedrijfsleven daaronder
verstaan)? De redactie vond afgelopen januari
op internet een bericht afkomstig van het
gezaghebbende Bloomberg over investeringen
gedaan in 2011. Alles bij elkaar schatten de
Bloomberg-onderzoekers dat er afgelopen jaar
260 miljard dollar is geïnvesteerd in duurzame
zaken, variërend van zonnestroomsystemen
tot investeringen in fabrieken die windmolens
produceren. Het merendeel van dit geld
vloeide naar zonnestroomsystemen, namelijk
136 miljard dollar. Windenergie slokte 75
miljard aan investeringen op. Deze enorme
hoeveelheid geld vertegenwoordigt een groei
van 5 procent ten opzichte van 2011. Er werd
in 2011 liefst 4 keer aan duurzame goederen
en productiemiddelen meer uitgegeven dan in
2004. De vaart zit er kennelijk in.

Is 260 miljard dollar veel? Ja, als u het ons
vraagt. Is 260 miljard genoeg? Nee, want
volgens UNEP (milieu-tak van de Verenigde
Naties) is tenminste 360 miljard dollar per jaar
nodig. Vergeleken met investeringen die in de
kolen-, olie- en gassector worden gedaan valt
260 miljard niet mee en niet tegen. Voorbeeld:
alleen al Shell, ExxonMobil, Chevron en BP
gaven samen in 2011 een bedrag van 108
miljard dollar  uit aan investeringen gericht op
het opsporen en boren naar nieuwe olie- en
gasbronnen. Volgens het Internationale Energie
Agentschap (IEA) moet er de komende jaren per
jaar 1.500 miljard worden geinvesteerd in de
fossiele energiesector om aan de wereldvraag
te voldoen. Maar ja, volgens ons denken die IEA
mensen dat de fossiele bomen nog steeds tot in
de fossiele hemel groeien.    
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