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Van de redactie
Tien jaar lobbyen voor zonnestroom
En wat heeft alle stampij en gedram, tien jaar lang nu eigenlijk opgeleverd? Wat is het
rendement van de Power to the People en de vereniging waarvan deze nieuwsbrief een van de
communicatiekanalen is? Zonnepanelen, zonneboilers, windturbines en warmtepompen hebben een
meetbaar omzetrendement. Van zaken als promotie en bevordering mag je zoiets ook verwachten.
Alleen de meetbaarheid van een gevoel is geen rekenkundige abstracte eenheid, maar ligt meer
in de gevoelsmatige sfeer. Statistici noemen zoiets heel deftig “categoriële parameters”, ofwel
jargon voor “een natte vingermaat”. Onze natte-vingervraag is dus: heeft in de 10 jaar dat de
ZPV dit jaar bestaat onze vereniging zoden aan de dijk van duurzaamheidsland gezet? Zijn we
collectief een pietsje meer duurzaam geworden? Aan de zonnepanelen zelf ligt het niet. Dankzij de
ongehoorde prijsverlagingen is menig huisvader driftig gaan rekenen en ziet men tot genoegen dat
zonnepanelen in grote getale nieuw op daken worden geplaatst. En veel panelen ook, want was tien
jaar geleden een systeem van 600 Wp al heel wat, daar lachen we vandaag om en gooien op z’n
minst meteen het dubbele op het dak.
Een nieuw categorie zonnepaneeelkopers is op de markt: de bespaarders, schreven we in het
vorige nummer. “Het klootjesvolk” fluisterde iemand de redactie vorige week in de oren. Van dat
laatste willen we niet veel hebben, want we hebben altijd geprobeerd de ZPV voor alle rangen,
standen, religies en ideologieën aantrekkelijk te houden, zo lang het maar om duurzaamheid en
eigen kleinschalige opwekking van energie gaat. Hoe meer zonnepanelen “het klootjesvolk” koopt,
hoe beter het is. Om te kijken hoe de zaken er 10 jaar geleden bij stonden zijn we in het archief
gedoken en hebben de PttP jaargang 1, nummer 1 gevonden (december 2003). Daarin stond:
Wat wil de ZPV?
• De belangen van eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen behartigen (26.000
systemen!)
• Onafhankelijke voorlichting geven over zonnestroomsystemen.
• Absurde bezuiniging ongedaan maken: voorkomen van de subsidiestop van zonne-energie in
Nederland en de desastreuze gevolgen daarvan.
• De voorwaarden voor levering, service, onderhoud terugleververgoedingen eigenaren in de gaten
houden en zien te verbeteren.
• Bewerkstelligen van een billijke vergoeding voor zonnestroom. Een zonnepaneel moet zich in
uiterlijk 10 jaar terugverdienen.
• Misstanden in de sector aanpakken.
Eigenlijk willen we dat allemaal nog steeds. Dat terugverdienen is er vanzelf en zonder ons
gekomen. Subsidies in stand houden, dat willen we niet meer. Tegenwoordig zeggen we “alsjeblieft
geen subsidies”. Het rendement van de ZPV en de PttP blijft dus raadselachtig. Heeft u een mooie
rendementsberekening?
De redactie wenst u veel leesplezier in dit nummer van Power to the People
Colofon
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Algemene Ledenvergadering ZPV 2013
in Lelystad
Noteert u maar alvast in uw agenda:
de Algemene Ledenvergadering van de
Zonnestroom Producenten Vereniging wordt
op zaterdagmiddag 15 juni a.s. gehouden in
Lelystad. We vergaderen die zaterdagmiddag in
het paviljoen “de Waterlely” in het Natuurpark
Lelystad van het Flevo-landschap
(www.dewaterlely.nl)

Leden van de vereniging krijgen veertien
dagen vantevoren een aparte uitnodiging met
de agenda. Naast de verenigingszaken is een
spreker uitgenodigd van buiten de vereniging
om een presentatie houden over een voor
PV-bezitters interessant onderwerp.

Uitrol automatische incasso
leden aan moet hollen die hun contributie maar
niet voldoen, wat meer kost aan tijd en moeite
dan de tien euro die u per jaar aan contributie
betaalt. En het is ook eerlijk omdat de kosten die
we maken ermee kunnen worden betaald.
Vergeet niet wat de ZPV allemaal voor u en
voor de zaak van zonne-energie doet met uw
kostbare tientje. Een win-winsituatie dus. De ZPV
rekent op uw medewerking”.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de
ZPV onder leiding van de secretaris en de
penningmeester hard gestudeerd, gediscussieerd
en gewerkt aan het verbeteren van het
incasseren van de ledencontributie. Verder is
er intensief overleg geweest met Triodos, onze
huisbank. De praktijk van de afgelopen 10 jaar
was dat de vereniging elk jaar de leden eraan
moest herinneren de jaarlijkse contributie van 10
euro handmatig over te maken, en dat leidde tot
nogal wat achterstand.

Op de Algemene Ledenvergadering zal de
penningmeester verslag doen van de stand van
zaken op incassogebied. Omdat de incasso op
het moment van verschijnen van dit nummer
van de PttP nog niet perfect werkt, worden
alle leden die hun contributie 2013 nog niet
hebben betaald verzocht dit alsnog op de
bekende, ‘oude’ manier te doen, namelijk door
overmaking naar rekening 78.67.97.959 bij
Triodos. U hoeft niet bang te zijn dat u later dit
jaar nogmaals wordt aangeslagen, want de
penningmeester heeft zijn boekhouding piekfijn
in orde.

In de Power to the People nummer 2012-4 stond
het volgende over de nieuwe procedure:

“Nieuwe procedure: In het komende jaar gaat
dit anders worden. Aan het eind van dit jaar
(2012, redactie) ontvangt u digitaal of per post
een factuur. U wordt dan gevraagd om te kiezen
voor een automatische incasso.
Voor u als lid is een incasso heel gemakkelijk
want u vergeet niet meer uw lidmaatschap te
voldoen. Voor de vereniging is dit gemakkelijk
omdat de penningmeeester niet steeds achter
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Brandgevaarlijke zonnepanelen
Op 19 februari jongstleden haalde een bericht
van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) het
voetlicht. Zonnepanelen van het type Optisol
vervaardigd door Scheuten Solar Systems
bleken een ontwerpfout te bezitten in de junction
box waardoor het mogelijk is dat bij heftige
zonneschijn de DC aansluitingen in de junction
box zo heet worden dat de box gaat smeulen
en brand kan veroorzaken. In Frankrijk en
Italië is het een keer of 15 voorgekomen dat
een zonnedak vlam vatte. Of eigenaren van
zonnestroomsystemen met deze panelen (series
P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66) maar even hun
systeem uit willen zetten en contact opnemen
met de installateur voor nadere actie.

van 12 panelen van ieder 210 Wp. Bij volle
zonbelasting wordt er bijvoorbeeld 200W per
paneel opgewekt, bij elkaar 2.400W. Op 24V
werkspanning is de stroomsterkte dus 2.400:24
= 100 ampère aan de omvormer, en er gaat
dus vanwege het string-gegeven en omdat het
om gelijkstroom gaat 2.400 watt door elke
pin. Dat realiseren we ons gewoonlijk niet als
we tevreden onze paneeltjes zien bakken in de
zonneschijn. Reden dus om extra goed naar de
junction box te kijken én naar alle connectoren
die zich ergens in een string bevinden. Ze
krijgen behoorlijk op hun donder op een mooie
zomerse dag.

De junction boxen op de bewuste panelen zijn
gemaakt op specificaties van Scheuten Solar
door het Veldhovense bedrijf Alrack. Er zijn
650.000 Optisols voorzien van Alrack doosjes
vervaardigd en verspreid over afnemers in
Europa. In Nederland zouden zich 15.000 van
deze panelen bevinden. De eigenaren van de
bewuste panelen zitten opgezadeld met een
behoorlijk probleem. Ze hebben namelijk op
papier 25 jaar fabrieksgarantie op hun panelen.
Helaas is de originele fabrikant in april 2012
failliet gegaan en heeft een ander bedrijf (het
Chinese Aikosolar) alleen de bedrijfsnaam
overgenomen: Scheuten Solar Systems. Aikosolar
zegt niet verantwoordelijk te zijn voor panelen
vervaardigd door de failliete naams-voorganger,
ofwel men heeft geen boodschap aan claims. De
curator van het failliete Scheuten Solar Systems
wordt nu aansprakelijk gesteld voor de schade
en zou het geld moeten vinden in de boedel.

De illustratie van het geblakerde inwendige van
een Alrack Solexus junction box op een Scheuten
Optisol paneel is gemaakt met opnamen
afkomstig uit een document dat in november
2012 is gepubliceerd op internet door Antoine
Farcot. Het inwendige van de box bestaat uit een
printplaatje met daarop een paar bypassdiodes,
iets wat lijkt op een centrale bevestigingsring
en twee vertinde pinnen. De rechter pin
(gele stippellijn) ziet er normaal, gezond uit
en u ziet dat hij vertind is. De linker pin is
compleet gesmolten door warmteontwikkeling.
De fabrikant van de junction boxen zegt in
een persverklaring dat er corrosie kan zijn
opgetreden waardoor verhoogde weerstand is
ontstaan die heeft geleid tot vonken en/of een
vlamboog met alle nare gevolgen van dien.

Intussen is in Duitsland de firma Suncycle
bezig alle verdachte panelen van daken
en zonnefarms te lichten, de junction
boxen open te breken om kennelijk de DC
kabels vast te solderen aan de pinnen van
de stroomgeleidende strips die vanaf de
zonnecellen het doosje binnenkomen. Het is ook
niet niks. Contacten in het DC circuit moeten
van buitengewoon hoge kwaliteit zijn, want er
gaat nogal wat stroom door zo’n DC kabel,
vooral bij panelen die in serie zijn geschakeld.
Stel dat u een installatie heeft van een string
5
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Wanhopig happen naar de eigen staart
Van een van de leden van onze vereniging kreeg
de redactie eind maart dit stukje toegestuurd,
een quote uit de nota naar aanleiding van
het verslag Wijziging van de elektriciteitswet
1998, de gaswet en de warmtewet wijzigingen
samenhangend met het energierapport 2011:

van bizar belachlijk zwaar belaste energie
voor huishoudens. Er stroomt hierdoor naar
verwachting 230 miljoen euro minder in de
schatkist dan bij ongewijzigd doorconsumeren.
Een normale naam voor dit type fenomeen
is “besparen” of het sympathieker klinkende
“consuminderen” Hetzelfde geldt namelijk
ook voor bijvoorbeeld in een kleinere auto
gaan rijden, of de fiets of kuierlatten nemen.
Stel dat u dat niet-consumeren gaat belasten.
Dat betekent in feite dat een precedent zou
worden geschapen voor een belasting op
spaarzaamheid en rentmeesterschap, zaken
waarvan het CDA traditioneel een ferme
voorstander is. Men probeert hier dus in feite in
de eigen staart te happen. Als iemand met een
SUV eerst een paar rondjes rondrijdt om daarna
voor de deur van de supermarkt op de stoep te
parkeren in plaats van te gaan lopen of fietsen
naar de buurtsupermarkt, is dát soms op termijn
houdbaar? Moeten we dan allemaal en verplicht
met SUV’s gaan rijden tot de voordeur van de
buurtsuper? Moeten we allemaal in onze eigen
staart happen? Zijn we collectief gek geworden?

“De leden van de fractie van het CDA vroegen
naar de houdbaarheid van de salderingsregeling
[van zonnestroom, red.] op langere termijn en
de aanpassingen die de regering op dit gebied
voorziet. Het Planbureau voor de Leefomgeving
heeft in de ex- ante evaluatie van de Green
Deals Energie geschat dat met de bestaande
salderingsregeling in 2020 maximaal 12% van
de huishoudens en VvE’s achter de meter zonneelektriciteit zal opwekken, overeenkomend met
een jaarproductie van 1.600 GWh. De jaarlijkse
belastingopbrengst zou daarmee, volgens
het PBL, met 230 miljoen euro dalen. Zoals
aangegeven in antwoord op de eerdere vraag
van de PVV-fractie, zal in de visie van het kabinet
op decentrale duurzame energie ingegaan
worden op het stimuleringskader op korte en op
lange termijn. Daarbij is ook de houdbaarheid
van de salderingsregeling op langere termijn
aan de orde.

Sommige huishoudens zijn bepaald niet gek
en staarthapgraag, en gaan niet mee in de
consumptieroes die het CDA kennelijk voorstaat.
Men installeert zonnepanelen, schroeft LED
lampen in de fittingen, en men isoleert het
huis, zet de thermostaat een graadje lager, en
men loopt een stukje in plaats van de auto te
nemen. Dat de overheid belasting misloopt
zal een huishouden met het oog op het eigen
huishoudboekje een worst wezen. De overheid
kan beter eerst iets doen aan haar eigen
waanzinnige energieverspilling. En het CDA
moet niet happen naar de eigen staart.

Dezelfde leden vroegen waarom de
salderingsregeling in de Elektriciteitswet 1998
niet helemaal wordt geschrapt. In de binnenkort
aan de Kamer te zenden visie op lokale
duurzame energie zal worden ingegaan op
saldering op de langere termijn.”
Dat schijnt er dus allemaal écht te staan. In feite
maakt het CDA zich druk om een heel normaal
fenomeen, namelijk het niet-consumeren
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Hoeveel gas en stroom verbruikt een
gemiddeld huishouden?
Bezitters van zonnepanelen hebben door de
bank genomen behoorlijk besef van wat
energie is en hoeveel energie hun huishouden
verbruikt. Maar hoe zit het met de buurman?
De zender RTL4 publiceerde afgelopen februari
het gemiddeld gas-elektriciteitsverbruik van een
aantal woningtypen en het bouwjaar van de
woning. RTL4 had de getallen overgenomen van
Milieu Centraal. Als vuistregel kunt u stellen dat
een nieuwbouwwoning energiezuiniger is dan
een vooroorlogse woning. Uiteraard speelt het
energiegedrag ook een rol, maar dat heeft men
even buiten beschouwing gelaten.

De hoeveelheid elektriciteit die men volgens
RTL4 verbruikt, hangt vooral af van het aantal
personen per huishouden. De leeftijd van de
ouders en kinderen speelt kennelijk geen rol.
Gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik
Gezinsgrootte
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen
6 personen

Het grappige is dat de RTL4 tabel werd
gepresenteerd aan bezitters van slimme meters
die graag willen weten wat de buurman
verbruikt. Ons best, men doet maar met de
slimme meter. Desondanks zijn de getallen wat
we noemen ‘eye-openers’.
De hoeveelheid gas die je per jaar gebruikt,
hangt vooral af van het soort woning en het
jaar waarin het gebouwd is. De getallen van de
RTL4 tabel gelden voor gemiddelden per jaar
voor een fictief huishouden dat bestaat uit 2,3
personen.

Termijnverwachting
En hoe zit dat op de lange termijn? Met de
koude winter achter ons zal 2013 ook niet
als record zuinig jaar de boeken ingaan,
of er moet komend najaar een wondertje
geschieden. Maar goed, volgens het
Compendium voor de Leefomgeving daalde
het gasverbruik per huishouden tussen
1990 en 2011 in totaal met een magere
half procent, terwijl het elektriciteitsverbuik
met 1,7 procent zou zijn toegenomen (www.
compendiumvoordeleefomgeving). Energie
Nederland (www.energie-nederland.nl)
publiceert forsere getallen. Tussen 1981 en
2010 zou het jaarlijkse gemiddelde gasverbruik
per huishouden zijn afgenomen van 3.145
m3 naar 1.617 m3. Een halvering dus,
voornamelijk op het conto van ketelvervanging
en woningisolatie. Wat elektriciteitsverbruik
betreft zou 2012 wel eens een omslagjaar
kunnen zijn. Alweer volgens Energie Nederland
piekte het huishoudelijke stroomverbruik in 2008
met 3.558 kWh, terwijl men in 2010 3.480
kWh klokte. Energietrends 2012 (uitgegeven
door het ECN in Petten) noemt voor 2011 een
verbruiksgetal van 3.312 kWh per huishouden.
Zou de gestadig doorzettende trend van
installeren van zonnepanelen, verbannen van
gloeilampen, en niet vergeten de Europese
richtlijnen voor energiezuiniger apparaten dan
eindelijk helpen, of komt het lagere gebruik
gewoon door de combinatie van rotzomers
van de afgelopen jaren het het algemene
crisissfeertje?

Gemiddeld jaarlijks gasverbruik
(m3 per jaar)
Bouwjaar
Portiekwoning
Flat
Galerijwoning
Maisonnette
Rijtjeswoning
Twee-onder-één-kap
Vrijstaand, onder 150 m2
Vrijstaand, boven 150 m2
‘66-’75
1100
1350
1400
1350
2700
2200
2600
3500

‘76-’88
900
1100
1300
1100
1500
1800
2250
3000

Verbruik in kWh per jaar
2317
3424
4092
4604
5292
5430

t/m 1965
1250
1250
1500
1800
2300
2900
2750
4500
na 1988
800
800
800
850
1200
1400
1400
1750

Bron: Milieu Centraal
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Logging van stroomverbruik en
teruglevering – FP4All loggers
Het stukje over logging van stroomverbruik en
teruglevering in het vorige nummer van de PttP
is kennelijk heel aandachtig gelezen, want de
redactie ontving meteen de nodige aanvullingen.
Zo lijken alle grote energieleveranciers in
de loggingmarkt gesprongen, ieder met een
eigen “E-inzicht” basispakket, soms zelfs met
een “gratis” i-padje. Deze pakketten lijken
klantenbindertjes, want bijvoorbeeld het
monitoringsysteem van Essent is er alleen voor
de eigen klanten van deze energieboer. Vanwege
zijn hoge aandeel atoom- en kolenstroom in
de stroommix is deze energieleverancier bij
zonnestroomeigenaren niet echt populair. Maar
goed, de klant krijgt twee tussendozen, een
hubje en een account bij Essent op internet en
hup, hij kan overal ter wereld met zijn Android
of Apple smartphone of tablet via een appje
naar zijn actuele verbruikscijfers kijken. De
andere energieleveranciers bieden iets dergelijks
aan. Wat er gebeurt met zijn account als de
gebruiker een andere energieleverancier kiest is
overigens volstrekt onduidelijk.

dit adaptertje zelf ook superzuinig zijn.
Apparaten met zendertjes verbruiken in het
algemeen meer stroom dan apparaatjes
zonder draadloze verbinding.
2. M
 eetgegevens moeten lokaal op de
eigen pc zijn op te slaan in een formaat
dat men zelf kan importeren in een
spreadsheetprogramma (Excel, Open Office).
3. A
 dditionele webservices zijn leuk en heel
praktisch, maar zijn ze gegarandeerd
beschermd tegen hackers? Wat gebeurt
er als de firma die het apparaatje levert
besluit te stoppen met verkoop of zelfs de
complete firma liquideert? Wie is juridisch de
eigenaar van de gegevens op de webserver?
Verkoopt de webfirma de gegevens stiekem
door aan derden? Hoe lang duurt support?
Is een service die dit jaar X euro kost ook
de volgende jaren voor hetzelfde bedrag
beschikbaar? Wat gebeurt er als het bedrijfje
wordt overgenomen, bijvoorbeeld door een
energieleverancier die u niet bewondert?
Omdat het meestal om kleine startende
bedrijfjes gaat, zit hier zeker een stukje risico
en onzekerheid.
4. H
 et moet mogelijk zijn om een werkend
apparaat te houden en data te kunnen
downloaden als men van energieleverancier
wisselt.
5. B
 ij stroom-loggers: teruglevering van
stroom aan het net, ten minste negatief
stroomverbruik, moet kunnen worden
weergegeven.
6. D
 e logger moet duurzaam zijn, dus op z’n
minst 10 jaar meegaan en zelf zo weinig
mogelijk stroom verbruiken. Batterijen
zijn taboe, toepassing van kwikhoudende
batterijen zorgt voor declassificatie.

Niet alleen werd de aandacht getrokken door
leden van de vereniging, maar ook door het
bedrijfsleven. Een beginnend entrepreneur uit
het oosten van ons land stuurde de redactie
van uw nieuwsbrief spontaan een pakketje met
daarin de logger die zijn startend bedrijfje,
(FP4All) sinds januari 2013 in de markt heeft
gezet en die ontwikkeld is om de prestaties
van diverse omvormers vast te leggen. Deze
ondernemer nam een groot risico want we testen
zijn gadget onder de strenge voorwaarden die
we in het vorige artikel hebben gesteld. Voor
de duidelijkheid zetten we deze voorwaarden
nog eens uiteen. Een logger moet naar ons idee
minimaal voldoen aan de volgende eisen:

De ondernemer die ons een logger
stuurde opereert onder de naam FP4All
(FuturePower4All). De firma is gevestigd
in Wierden (Overijssel). Men heeft een
Nederlandstalige website (www.fp4all.nl), een
Engelstalige website (www.fp4all.com) en een
server waarop de gebruiker zijn gegevens kan
benaderen (www.fp4all.org). Men verkoopt
loggers die samenwerken met de volgende
omvormers: AEG, Chint, Eaton, Effekta,

1. Een eigen display is leuk en aantrekkelijk,
maar aangezien displays naar schatting 5
jaar meegaan voordat ze totaal verouderd
zijn, vergelen of er gewoon de brui
aan geven, ligt onze voorkeur bij een
toepassing voor de pc of desnoods een
modieus appje. Een sensor of een display
mag nooit op batterijen werken, en als er
een gelijkstroomadaptertje aan zit moet
8
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Mastervolt, Power One. DAJ, Schneider SunEzy
en de Steca 300/500. Wij kregen een testlogger
voor een Mastervolt Soladin 600. Nu heeft de
Soladin 600 van zichzelf een loggingfunctie,
maar die werkt alleen als u een laptop of pc aan
de omvormer hangt, en dan moet u apart een
onhandige RS232-USB converter kopen voor in
de verbindingskabel. De eigen software voor de
Soladin 600 van Mastervolt is nogal primitief.
Al bij de introductie van deze fraaigelijnde
omvormer was de combinatie connector/
software geen bijdetijdse oplossing. Bij uw
redacteur is de situatie gecompliceerd omdat de
Soladin 600 bij hem in de schuur hangt zodat
hij voor het meten steeds door weer en wind met
een laptop naar de schuur moet om daar de
logging-gegevens te downloaden. Zoiets gaat op
den lange duur knap vervelen.

(figuur 1)
Installatie was een fluitje van een cent. Het
samenbinden en wegwerken van alle losse
kabels vergde meer tijd dan de installatie
zelf. Het gegeven dat de omvormer bij uw
redacteur ver weg zit van de dichtstbijzijnde
netwerkaansluiting werd opgelost met een
TP-link (netwerk via het stopcontact). Ook dat
werkte meteen en zonder problemen. Alternatief
had een hele lange netwerkkabel kunnen zijn,
maar die moet dan door de keuken heen en
laat de keukendeur klemmen of blokkeert het
keukenraam. Nog een alternatief had een
wifi-link kunnen zijn, maar de keuze viel op de
TP-link omdat we bang waren voor een te zwak
wifi-signaal.

Wat we zelf nodig hadden: stopcontact in de
buurt van de omvormer, internetaansluiting,
netwerkkabeltje, thuisnetwerk.
FP4All pakket:
We kregen van de leverancier een doosje
toegestuurd met daarin: de logger,
stroomvoorziening (superzuinig adaptertje),
kabeltje voor verbinding met de loggingpoort van de Soladin 600, blaadje met
montageinstructies en inlogcodes voor de
logger zelf en voor de FP4All.org server. Die
instructies zijn heel kort, duidelijk en eenvoudig.
In een paar woorden: maak het systeem
stroomloos, prik de connectoren van het
speciale verbindingskabeltje in de poort van
de omvormer en die van de logger, prik een
netwerkkabel aan de ene kant in de LAN-poort
(thuisnetwerkpoort) van de logger en aan de
andere kant in de netwerkrouter, sluit de power
supply van de logger aan en schakel de stroom
weer in. Klaar is Kees.

Het grote moment was uiteraard het aanzetten
van de laptop in de huiskamer (werkt op het
draadloze gedeelte van het thuisnetwerk),
browser starten en inloggen op de FP4All
server. De grote verrassing was de bloedmooie
representatie van de gegevens van de logger
(figuur 1): vermogen, stroomproductie,
weergegevens, systeemstatus. In het menu
dat in een kolom links van het overzicht
verschijnt, kunt u kiezen uit het weergeven van
de productiegegevens per dag, week en jaar.
Heel mooi is de menuoptie “daily output table”
want daarin is een gelegenheid ingebouwd
om data te downloaden, en wel als csv, xls,
pdf , en er is zelfs een printfunctie. De csv
en xls formaten zijn beide csv formaten die
keurig in uw spreadsheetprogramma kunnen
worden geïmporteerd, door uzelf bewerkt en
opgeslagen. Keurig. Via de app-stores van
Apple en Android kunt u voor heel weinig geld
9
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appjes aanschaffen om de gegevens vanaf de
server op uw tablet te zien. Hiernaast kunt u met
de browser op uw tablet ook inloggen op uw
gegevens op de website fp4all.org en dezelfde
fraaie grafieken zien als op uw pc of mac.
U hoeft overigens helemaal geen gebruik te
maken van de FP4All server. De logger biedt
twee alternatieve mogelijkheden: direct met een
computer via het thuisnetwerk contact maken
met de logger, en downloaden van gegevens uit
de logger op een usb-stick via een usb-poort op
het kastje van de logger zelf. Hieronder ziet u
het scherm met de directe verbinding logger-pc,
de pagina “Status Inverter”

Tijdens de testperiode werkte het op de usboptie na allemaal feilloos; we hadden eenmaal
last van een losse connector, maar dat komt
vaker voor bij een testopstelling waarbij de
meeste draden losjes zijn bevestigd.
De FP4All logger voldoet dus met vlag en
wimpel aan de voornaamste eisen die we
aan logsystemen stellen. De layout vinden
we erg aantrekkelijk, en de interface is snel
en doeltreffend. Installatie ging feilloos. Een
aanrader als u het ons vraagt. U moet wel een
van de genoemde omvormers hebben, want
de FP4All is een echte omvormerlogger, geen
zonnestroomsysteemlogger.
Website: www.fp4all.nl
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Vacatures voor Bestuursleden ZPV (M/V)
De Zonnestroom Producenten Vereniging is
in 2003 opgericht en is de grootste landelijke
vereniging van zonnepaneelbezitters. De
vereniging heeft momenteel ruim 1550 leden
en behartigt de belangen van particuliere
zonnestroomproducenten in Nederland. De
vereniging draait volledig op lidmaatschapsgelden
van haar leden en bestaat uit vrijwilligers die zich
inzetten voor haar doelstellingen.
Vanwege verandering in zijn werksituatie heeft
de huidige secretaris besloten om zijn functie
neer te leggen. We zijn hierom dringend op
zoek naar een nieuwe secretaris. Tevens hebben
de voorzitter en drie overige bestuursleden van
de ZPV een maximale zittingsduur bijgedragen
aan bestuursactiviteiten. Volgens de statuten van
de vereniging kan een bestuurslid maximaal 4
jaar een functie bekleden. De vereniging heeft
dus ruime behoefte aan nieuwe, enthousiaste
en actieve bestuursleden. De Algemene
Ledenvergadering kiest uit haar leden een
bestuur en een voorzitter. De functie secretaris en
penningmeester worden door het gekozen bestuur
bepaald.
De werkzaamheden van de secretaris en de
voorzitter en nemen gemiddeld 5 uur per week in
beslag. ‘Gewone’ bestuursleden zijn gemiddeld 1
uur per weer voor de vereniging actief.
Taakomschrijvingen
De voorzitter zit de vergaderingen voor van het
Dagelijkse en Algemene Bestuur van de ZPV, roept
hiervoor het bestuur bijeen,
• Zit bestuursvergaderingen en Algemene
Ledenvergaderingen voor,
• Is verantwoordelijk voor de visie van de ZPV en
initieert beleid,
• Geeft richting aan het beleid van de vereniging,
• Onderhoudt contacten met overheid en
overheidsinstellingen, NGO’s en zakenwereld,
• Overziet internationale, Europese en nationale
politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen in
locale wetgeving mbt zonnestroom,
• Legt verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering,
• Heeft eindverantwoording voor het Jaarverslag.

• Onderhouden van contacten in de ruimste
zin met overheden, verenigingen, de pers en
overige media en met personen,
• Zorgt voor verslaglegging van vergaderingen
en het jaarverslag van de vereniging,
• Is het verzamelpunt voor binnenkomende
informatie.
We zijn op zoek naar Bestuursleden:
• Bestuurslid met als bijzondere taak
Communicatie,
• Bestuurslid met als bijzondere taak
Fondsverwerving,
• Bestuurslid met als bijzondere taak
Ledenadministratie,
• Bestuurslid met als bijzondere taak
Juridische Zaken.

Wij vragen
• Enthousiasme voor hernieuwbare energie i.c.
zonnestroom,
• MBO- HBO werk- en denkniveau,
• Goede communicatieve eigenschappen,
• Bereidheid om per email en/ of via
videosoftware (Skype) te communiceren,
• Ervaring met spreadsheets en/of administratieve
software,
• Zelfstandig kunnen functioneren,
• Bereidheid om bestuursvergaderingen bij te
wonen,
• 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.
Voor meer informatie:
Floris Wouterlood, voorzitter ZPV, tel. 071 - 512 38 16
voorzitter@zonnestroomproducenten.org of
Niels Schoorlemmer, secretaris ZPV, tel. 040 - 213 00 82
secretaris@zonnestroomproducenten.org
Leden die interesse hebben om in het bestuur plaats te
nemen worden met klem verzocht te reageren. U heeft
een unieke mogelijkheid actief bij te dragen aan de
promotie van zonnestroom en aan belangenbehartiging van
particulieren die actief zijn in duurzame energie achter de
meter. Helaas is dat laatste nog steeds broodnodig.

De secretaris is lid van het dagelijks bestuur
van de vereniging en beheert het archief van de
vereniging. Zijn of haar taken zijn:
• Aanspreekpunt zijn van de vereniging,
• Organiseren van bestuursvergaderingen,
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Door de 100 GWp barrière
Op 11 februari jongstleden vingen we uit de
dagelijkse berichtenstroom het heugelijke
bericht op van de EPIA (European Photovoltaic
Industry Association) dat men had uitgerekend
dat er in 2012 wereldwijd liefst 30 GWp aan
zonnepanelen was geplaatst, zodat het totaal
aan opgesteld vermogen van zonnepanelen
wereldwijd thans meer bedraagt dan 100 GWp.
Zou de elektriciteit die al deze panelen bij elkaar
produceren traditioneel worden opgewekt met
fossiele brandstoffen, dan zou dat per jaar 53
miljoen ton CO2 uitstoot met zich meebrengen.

Groot Brittannië en Frankrijk. In Groot Brittannië
werd bijvoorbeeld in 2012 1,1 GWp aan
zonnepanelen geplaatst, voor het eerst een
jaarlijkse plaatsing van meer dan 1 GWp. In
Duitsland en Italië gebeurt dit gigaplaatsen al
een aantal jaren.

In Europa werd in 2012 een hoeveelheid van 17
GWp aan PV geïnstalleerd (in 2011 was dat 23
GWp). Buiten Europa werd in dat jaar 13 GWp
neergezet (8 GWp in 2011). De opmars van PV
blijkt zich dus te verleggen naar landen buiten
Europa. Met name de USA, China en India zijn
hierbij heel grote spelers waarvan we in 2013 en
daarna heel veel verwachten.

Nederland? Ons land hinkt in de achterhoede
met een genante 125-150 MWp geplaatst
in 2012. Laten we zeggen een positie in de
amateurdivisie. Niemand weet hoeveel er
precies in ons land is geplaatst, want regie
van de overheid is ver te zoeken. Wat er in
Nederland afgelopen jaar aan PV is bijgeplaatst,
is vooral bij particulieren, waarvoor hulde.
Goede reden dus om in de wereld, en speciaal
in ons land keihard verder te werken aan het
uitbouwen van hernieuwbare energie, d.w.z.
windenergie en zonne-energie.
bron: EPIA

Een steeds groter wordend aantal landen
bevindt zich in de A-divisie van de zonnestroom
(d.w.z. > 1 GWp geïnstalleerd). Hiertoe behoren
álle landen om ons heen: België, Duitsland,
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Efficiency van zonnecellen kan
nog stukken beter
Op de International Renewable Energy
conferentie 2013 die kort geleden in Abu
Dhabi werd gehouden sprak onder andere
Dan Arvizu, directeur van het Amerikaanse
National Renewable Energy Laboratory
(NREL). Dit laboratorium is te vergelijken met
ons eigen ECN in Petten en met het Fronius
Instituut in Duitsland. De heer Dan Avuzu
had een interessante boodschap over het
omzetrendement van zonnecellen. Volgens Dan
kan de efficiency van alle bestaande soorten
zonnecellen ondanks alle vooruitgang die de
afgelopen 10 jaar is geboekt nog altijd een
heel stuk beter. De omzetting van zonlicht naar
elektriciteit is in de praktijk is nog lang niet
gelijk of in de buurt van wat men denkt dat het
theoretisch haalbare is. Met name dunne-film
(CdTe) en geconcentreerde fotovoltaische cellen
(CPV) kunnen nog een heel eind vooruit aan
omzetrendement.
Nu zitten dunne-filmcellen een beetje in de
moeilijke hoek door de enorme prijsdalingen
van klassieke silicium cellen waardoor de
concurrentie enorm is. Desalniettemin is
de Amerikaanse firma First Solar nog altijd
nummer twee in de wereld waar het gaan om

aantallen geproduceerde zonnecellen, en is ze
nummer één op het gebied van onderzoek naar
zonnecelmaterialen. Dunne-film is wegens de
geringe laagdikte in principe goedkoper dan
silicium, en qua omzetrendement theoretisch
net zo goed. In de bijgaande grafiek ziet u dat
de groene lijn van de dunne-filmtechnieken de
afgelopen jaren langzaam maar zeker naar de
blauwe lijn van de omzetefficiency van kristallijne
siliciumcellen toe is gekropen, in de richting
van 25%. Spectaculairder in omzetrendement
dan ordinair silicium (maar wel stukken duurder
vanwege de complexiteit) zijn de double- en
triple junction solar concentratorcellen. Met
deze cellen worden ongehoorde rendementen
behaald, meer dan 40%.
De grafiek is slechts een momentopname in de
race naar betere cellen. De zonnecelindustrie
is voortdurend bezig om de omzetrendementen
van hun cellen met allerlei innovaties en trucs op
te voeren. Welke techniek het uiteindelijk gaat
winnen is derhalve toekomstmuziek.
bron: http://cleantechnica.com/2013/04/01/currentsolar-module-efficiency-nowhere-near-its-potentialespecially-thin-film-solar-cpv-chart/
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Energienota in 2013 flink hoger
De energierekening valt in 2013 fors hoger uit
door nieuwe maatregelen vanuit de overheid.
Per 1 januari zijn de energiebelasting en de
netwerkkosten omhoog gegaan, en is er een
extra heffing bij gekomen, de zogenoemde
‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).
Alleen al de verhoogde energiebelasting zorgt
voor toename van de energierekening op
jaarbasis voor een gemiddeld huishouden
(3.500 kWh en 1.800 m³ gas per jaar) met 53
euro. Voor stroom is de energiebelasting per
kWh met 2,3 procent gestegen (2012: 13,79
cent; 2013: 14,10 cent). De energiebelasting
op gas is verhoogd (2012: 20,17; 2013: 22,53
cent per kubieke meter, liefst 11,7 % stijging..
De netbeheerders waren er zoals gebruikelijk
als de kippen bij om hun tarieven omhoog
te gooien. Afhankelijk van de netbeheerder
betekent dit een stijging van maximaal 27 euro
per jaar voor het transport van elektriciteit en
gas en het onderhoud van het energienetwerk.
Nieuwe heffing. Alsof het niet genoeg is
komt er dit jaar nog eens een nieuwe heffing
bovenop. Per 1 januari 2013 betaalt u naast
de reeds bestaande energiebelasting een
extra heffing, de ‘Opslag Duurzame Energie’
(ODE). Net als de energiebelasting is de ODE
afhankelijk van het energieverbruik. Vanaf 2013
wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame

Energieproducten (SDE+) namelijk niet langer
vanuit belastinggeld gefinancierd, maar uit een
verhoging van uw energierekening. De hoogte
van de ODE is alvast tot en met 2016 reeds
vastgesteld. Ieder jaar zal de heffing verhoogd
worden. Een gemiddeld huishouden zal in 2013
nog ongeveer 9,50 euro meer betalen door de
invoer van de SDE+ regeling, in 2016 zal dit
bedrag opgelopen zijn naar circa 48 euro.
Voor een gemiddeld huishouden zorgen de
verschillende overheidsmaatregelen samen voor
een stijging van de energienota van circa 90
euro op jaarbasis.
Extra koud. Extreme koude die gepaard ging
met veel wind zorgde voor een lange tweede
vorstperiode in maart. In totaal was het aantal
graaddagen afgelopen winter 17% hoger dan
normaal. De Consumentenbond berekende
begin april dat dit nog eens 112 euro extra
verwarmingskosten betekent voor het modale
gasverbruikhuishouden.
Consumenten moeten dit jaar dus ernstig
rekening mee houden met een structureel
hogere energierekening plus een incidentele
tegenvaller. Kassa voor de overheid.
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/
ferdihilverda/21212516/__Energienota_in_2013_hoger__.
html
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Sla wind op zee op zee op
Eind januari van dit jaar viel ons oog op een
ambitieus Belgisch plan om een kunstmatig
eiland in de Noordzee aan te leggen met als
specifiek doel de opslag van windenergie.
Opslag van duurzame energie begint
langzamerhand een heel interessant onderwerp
te worden. Een van de grote verschillen tussen
klassieke centralistische fossiele en nucleaire
elektriciteitsopwekking is het fluctuerende
karakter van hernieuwbare energie die niet
synchroon verloopt met de vraag. Duurzaam
opgewekte energie stelt grote eisen aan het
energiebeheer op het net. Vaak waait het hard
’s nachts of in het weekend als de vraag naar
stroom laag is, of waait het juist niet als de
vraag naar stroom groot is. Voor zonne-energie
geldt iets soortgelijks. Hoe overbrug je deze
stevige verschillen tussen vraag en aanbod van
energie? Hier zijn verschillende oplossingen
voor, o.a. ‘pumped storage’, het gebruik maken
van het gegeven dat bij energieoverschot
water van een laaggelegen reservoir naar een
hoger gelegen reservoir kan worden gepompt
om vervolgens bij hoge energievraag het
water naar het laaggelegen reservoir te laten
terugstromen via een generator gekoppeld aan
een turbine. In Duitsland en België zijn in de
loop der jaren verschillende pompreservoirs
gebouwd. In ons land kennen we het planLievense geopperd tijdens de energiecrisis van
1973 (‘lage’ reservoir = IJsselmeer; ‘hoge’
reservoir = Markerwaard), en de OPAC variant
(1988) waarbij het laaggelegen reservoir zich
diep onder de grond bevindt, bijvoorbeeld een
afgedankte zoutkoepel of steenkoolmijn.

De Belgische minister voor de Noordzee, de
heer Johan Vande Lanotte, presenteerde op 20
januari 2013 een plan om een hoefijzervormig
eiland aan te leggen in de Noordzee, drie of
vier kilometer buitengaats ter hoogte van het
kustdorpje Wenduine. De bouw van het drie
kilometer brede eiland zou vijf jaar in beslag
nemen. Het eiland zou voor het grootste
gedeelte bestaan uit reservoir, met aan de
randen mogelijkheden voor vogelreservaten
of recreatieplakken voor toeristen. Het
gedeelte van het eiland aan de basis van de
hoefijzer zou plaats bieden aan de pomp- en
generatorinstallaties. In Japan bestaat een
soortgelijke installatie die zeewater gebruikt als
opslagmiddel, de Yanbaru Seawater Pumped
Storage Power Station (1999, Okinawa).
Het voorgestelde eiland is dus iets anders
dan een getijdencentrale waarbij zeewater
bij hoogtij via een turbine/generator een
reservoir binnenstroomt om vervolgens via
dezelfde turbine/generator weer terug de zee
in te stromen bij laagtij. Zo’n centrale staat al
sinds 1966 stroom te produceren in Frankrijk
(het getijdenstation in het riviertje de Rance,
Bretagne, 240 MW vermogen). In Korea
heeft men in 2011 een soortgelijke installatie
gebouwd (Sihwa Lake Tidal Power Station, 254
MW). Verschillende getijdenstations zijn op dit
moment in aanbouw of staan op de tekentafel.
Tegen het jaar 2020 wil men in België 4.000
MW aan windenergie hebben draaien waarvan
een substantieel gedeelte op zee. Vandaar het
voorgestelde opslageiland in zee.
bron: http://rt.com/news/belgium-battery-islandrenewable-319/

foto Reuters / Bob Strong
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Energieverspilling tegengaan
volgens Essent
Verhoging van de energieprijzen zou een stevige
prikkel moeten zijn voor extra besparing op
energieverbruik. Maar werkt dat ook op die
manier? Er zijn de afgelopen tien jaren zó veel
prijsverhogingen geweest dat de grens van
het mogelijke in energiebesparing toch zou
moeten zijn bereikt. Vraag is dus of er nog
mogelijkheden over zijn om energie te besparen,
of kunnen we beter alle inspanningen richten
op de tweede trap van de Trias Energetica, het
(zelf) duurzaam opwekken? U weet wel, volgens
de Trias Energetica moet men allereerst energie
besparen, vervolgens duurzaam opwekken
en als het niet anders kan voor het resterende
gedeelte zo efficiënt mogelijk omgaan met
fossiele brandstoffen
Uw oren zullen wellicht gaan klapperen, maar
volgens Essent, en deze firma is toch niet de
eerste de beste, belandt bijna de helft van
de geleverde energie door slechte isolatie of
inefficiënt gebruik gewoon ‘op straat’. Jaarlijks
zou het gaan om een bedrag van € 30
miljard. Dit komt o.a. bij Essent door het lozen
van koelwater van elektriciteitsgeneratoren
op het oppervlaktewater en door overige
bedrijfsvoering. Zelfs bij de kerncentrale in
Borssele gaat gewoon de helft van de opgewekte
kernsplijtingsenergie als koelwater regelrecht
de Westerschelde in. Van die 30 miljard
euro verspilling zou 6 miljard economisch
en technisch terug zijn te winnen, aldus de
directie van Essent. Dit zou de totale jaarlijkse
uitstoot aan CO2 in ons land met 7% kunnen
terugdringen.
Niet alleen de industrie verspilt grofweg 50%
van alle energie, ook de consument kan er wat
van. Eenderde van de woningvoorraad heeft
nog altijd energielabel F of G. Dat betekent dat
de energie-efficiency van deze woningen nog
extreem kan worden opgeschroefd. 90% van
de consumenten heeft geen flauw idee hoeveel
energie men verbruikt, en waarvoor. En wat
dacht u van vervoer? In uw eentje in een auto
rijden betekent een ton staal, rubber en plastic
rondsleuren om 80 kilo mens te verplaatsen.
Een efficiency van 80/1000 = 8%. En aangezien
een automotor een rendement aan de wielen

heeft van 40% is de efficiency van autovervoer
dus iets van 3-4%. De rest is energetisch gezien
volkomen verspild. En dat voor een ritje naar de
buurtsuper die u wellicht ook te voet had kunnen
maken. In dat geval is de verspilling 100%
Met andere woorden, Essent heeft gewoon
gelijk op het punt van energieverspilling, en
waarschijnlijk is hun schatting zelfs conservatief.
Het is maar hoe u het bekijkt, commercieel
(Essent) of niet-commercieel (de redactie van de
PttP).
Het addertje onder het gras is hier het woord
‘economisch’. Als men een investering van
10.000 euro moet doen om de energierekening
te laten dalen met 100 euro per jaar, dan
vertikt 99% van de mensen het gewoon
om die investering te doen. Men zegt dan
“de terugverdientijd is te lang”, ofwel het
economische argument wordt gebruikt.
Bedrijven investeren helemaal niet zomaar in
laagrenderende duurzaamheid want de directies
zijn in eerste instantie verantwoordelijkheid
schuldig aan hun aandeelhouders. Die willen
vette winsten zien, en hoge dividenduitkeringen.
Ook hier gaat het om economisch gewin.
Met andere woorden, er zijn zeer stevige
economische prikkels nodig. Voor de
consument zijn dat belachelijk hoge gasprijzen,
energieheffingen en -belastingen. Bedrijven,
en met name grote energieverslinders, hebben
door sterk degressieve tarieven geen last van
hoge energieheffingen en energiebelastingen en
-heffingen, maar ze hebben des te meer last van
prijsconcurrentie. Voorbeeld: in de Verenigde
Staten zijn de kosten voor gas ongeveer 1/5
van die in Europa. Dat treft bedrijven die op
prijs van hun energie-intensieve product moeten
concurreren en die daarom drastisch energie
moeten besparen, of ze willen of niet. Ook
Essent, en dáárom maakt men zich zo druk, met
CO2 uitstootvermindering als groene dekmantel.

Kortom, Essent spreekt nobele woorden:
“Wij willen als leidend energiebedrijf die
kar gaan trekken, in samenspraak met
consumentenorganisaties, woningcorporaties,
projectontwikkelaars én branchegenoten.” Men
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wil graag een serie maatregelen op straatof wijkniveau. Vooral het lokaal delen van
overtollige energie werkt volgens Essent. Juist
hierdoor wordt overcapaciteit teruggebracht
en verspilling tegengegaan. Ook kunnen
gebouwen energie-efficiënter worden gemaakt
(HR++ glas, verwijderen van gloeilampen)
en moeten de energiebedrijven het verbruik
in de gaten houden. Men wil snel praten met
belanghebbenden over een concreet pakket
aan maatregelen. Zo kan het probleem van
verkwisting door gezamenlijke inspanning
fijnmazig in kaart wordt gebracht. Essent wil
eind dit jaar concrete business cases op tafel
leggen. Volgens critici zijn deze nobele woorden
eenvoudig te vertalen in het volgende: “Essent
wil haar restwarmte (liefst verplicht) uitventen
aan de consument, met de overheid als
lachende derde”.
Volgens Essent zit er een prijskaartje van
€ 5,5 miljard aan de uitwerking van haar
duurzame strategie. Het is de vraag of de
oproep van Essent aanslaat bij andere
bedrijven en instellingen. Concurrent Eneco
werkt bijvoorbeeld al met de leus ‘duurzaam,
decentraal en samen’. Een woordvoerder laat
weten dat samenwerking met concurrenten
mogelijk is, bijvoorbeeld via branchevereniging
EnergieNed. “Als Essent een goed idee heeft,
willen we best meedenken. De uitvoering hangt
af van de insteek.” Nuon constateert ook dat het
weliswaar een goed initiatief is om verspilling
aan te pakken, maar geen nieuw idee. “We
hebben daar al sinds vorig jaar een succesvolle
campagne over lopen. Ook bij de introductie
van de HRe-ketel en elektrisch vervoer wordt
al samengewerkt tussen partijen, dus waarom
niet op dit gebied?” De overheid doet al het
nodige om de duurzame doelen voor 2020 te
ondersteunen.
Vanuit de overheid bestaan tijdelijke regelingen
die energiebesparing bij woningen en
andere gebouwen aantrekkelijk maken. Het
pakket, waarin ook een BTW-verlaging op
isolatiemaatregelen zit, houdt niet alleen
rekening met kopers, huurders en eigenaren
maar ook met verhuurders en corporaties. Een
woordvoerder van Bouwend Nederland refereert
aan een gezamenlijk initiatief dat al bestaat
sinds 2008: Meer met Minder, het nationale
programma voor de bestaande bouw. “Doel
is dat in 2020 zo’n 2,4 miljoen bestaande
woningen en andere gebouwen blijvend 30%

minder energie gebruiken.”
Essent besluit: “Iedereen is inderdaad wel bezig
met eigen plannen, maar we moeten nu aan
de slag. Niet meer praten, maar doen! Als we
met z’n allen de uitstoot van broeikasgassen niet
sneller omlaag brengen, dan wordt de kans op
een CO2-belasting voor middelgrote en kleine
bedrijven vanaf 2012 heel groot. Zij zullen
die kosten vervolgens weer doorrekenen aan
consumenten. Dan is iedereen de klos.”
Kortom, Essent en de andere energiebedrijven
zijn van plan samen met consumenten aan
energiebesparing te doen. De opbrengsten
komen dan ten goede aan de consumenten
én aan Essent c.s. (vanwege dat prijskaartje
van 5,5 miljard, wie hoest dat op – 1x raden!).
Nou ja, als dat zo moet gaan, dan kan de
consument nog veel meer besparen, namelijk
door zelf aan de slag te gaan, zonder Essent
en haar winstbeluste zuster-energiebedrijven.
Mooi voorbeeld zijn zonnepaneelacties. Is het
u opgevallen dat alle energiebedrijven o, zo
vriendelijk en behulpzaam zijn bij het installeren
van zonnepanelen. En dat die panelen via
Essent, Eneco en Nuon bijna anderhalf
keer duurder zijn dan als u direct naar een
onafhankelijke installateur stapt? En dat u
meteen een slimme meter in de maag krijgt
gesplitst?
Het Essent-verhaal is weer eens een mooi
voorbeeld dat linksom of rechtsom de
consument helemaal onder aan de pikvolgorde
staat. Gelukkig kan een slimme consument
zelf bepalen wat hij doet. De Trias Energetica
Consumentica luidt als het aan ons ligt als
volgt: eerst besparen, dan nóg meer besparen,
vervolgens zelf duurzaam opwekken en verder
alleen de meest noodzakelijke zaken doen met
energiebedrijven.
bron: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_
dft/20480438/__Stop_energieverspilling__.html
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Toetsenbord op zonne-energie
De industrie piekert zich suf hoe men allerlei
dingen kan verkopen aan mensen die ze maar
half of niet echt nodig hebben. In deze categorie
“gadgets” vonden we het Solar Keyboard
van Logitech. Hier wordt vraag gekweekt
als u het ons vraagt. Met duurzaamheid of
energiebesparing heeft dit helemaal niets te
maken.
De advertentietekst luit als volgt: Dankzij
het draadloze toetsenbord op zonne-energie
behoort gedoe met batterijen tot het verleden.

Zeg maar dag tegen gedoe met batterijen.
Dankzij zonne-energie is uw toetsenbord altijd
opgeladen en gebruiksklaar, zelfs binnenshuis.
Geniet van een opgeruimder bureau dankzij dit
gestroomlijnde toetsenbord.
De draadloze verbinding met groot bereik
voorkomt vertragingen, uitval of storingen vrijwel
volledig, zodat u op meer plekken kunt werken
en gamen, zoals vanuit uw luie stoel.
http://www.logitech.com/nl-nl/product/k750 keyboard
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