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Ik onderscheid twee zaken: 1. de noodzaak om schoon, CO2-emis-
sieloos en milieuvriendelijk energie op te wekken, 2. Energietransi-
tie ofwel het gegeven dat fossiele brandstoffen eindig zijn, ons
nationale aardgas in 20 jaar op, en we in Europa vervolgens com-
pleet afhankelijk zijn van de grillen en nukken van buitenlandse
energieleveranciers. Dat betekent nog apart van de politieke con-
sequenties een continue geldstroom, Europa uit, weg (lees: wel-
vaartsverlies).

ENERGIEBESPARING
Boven aan elke lijst moet staan: energiebesparing. Overal: in de in-
dustrie, in het transport en bij burgers. En niet zo’n klein beetje
ook. De minister mag de weddenschap afsluiten dat er aan het eind
van deze kabinetsperiode geen enkele gloeilamp meer in Den Haag
te vinden is. Als dat lukt is ze geslaagd en mag ze nóg een ambts-
termijn doen..

We hebben uiterlijk 20 jaar om duurzaam te worden, anders is het
over en uit. Omdat de gebouwde omgeving een veel langere om-
looptijd heeft dan transport, industriële processen, consumptiearti-
kelen, en auto’s, leg ik daar het begin. De EPC van nieuwbouw
moet stapsgewijs in 20 jaar terug van 0,8 naar 0 (nul), ofwel 0.04
eenheid per jaar. Hiervoor wordt het bouwbesluit aangepast. Ener-
gieverbruik in bestaande bouw moet drastisch worden aangepakt.
Dit kan doordat vanaf 2008 het energielabel voor woningen van
kracht wordt. Met een bonus-malusregeling op de OZB: energie-
vriendelijke woningen krijgen mindering, energiedwaze woningen
krijgen een opslag, stimuleer je en voorkom je meteen dat huur-
ders in de kou (letterlijk!) blijven zitten. Het ambtelijke apparaat en

de registratie is al voorhanden, de hele operatie kan budgetneu-
traal, en dat zal de minister prettig in de oren klinken. De woningen
van mensen die de vlucht vooruit nemen en zonnepanelen of een
zonneboiler kopen krijgen een lagere EPC en dus profiteren deze
investeerders direct (stroom) en indirect (lagere OZB) van hun
zonnepaneeltjes of hun zonneboiler. Een goede terugleververgoe-
ding en het muilkorven van netbeheerders geeft een extra stimu-
lans om de achterstand op buurlanden in te halen.
Let op dat huizen met een EPC van 0 geen gasaansluiting meer
nodig hebben. Die kan dus vervallen. Stadsverwarming dient te
worden gevrijwaard van prijsopdrijvende monopolisten. Stadsver-
warmingsexploitatnten krijgen ook een muilkorfje aangemeten.

MOBILITEIT
Ziezo, dat is woningverwarming (50% van het energieverbruik van
de burger). Mobiliteit (auto) draagt bij tot 25% van het energie-
verbuik. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Anderen hebben
hiervoor een hele reeks voorstellen gedaan. Ik kies voor elektri-
sche tractie. Reden is dat de infrastructuur voor elektrische auto’s
al bestaat. De accutechniek (Li-ion) is voldoende ontwikkeld om af-
standen mogelijk te maken van woon-werkverkeer. Waterstof is een
indirecte manier van elektrisch rijden en dus altijd minder efficiënt
dan direct elektrisch rijden. Biobrandstof is in mijn optiek een tijde-
lijke oplossing of alleen interessant voor vracht- lange-afstands- en
vliegverkeer.
Bij de NS moet men op hoogfrequente wisselspanning gaan rijden
(had al lang gemoeten). Veel benodigde elektriciteit komt uit wind-
parken op zee. De Nederlandse Bank kan een volksaandeel uitge-
ven met als doel fondsverwerving voor windturbineparken.
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Vanaf deze aflevering van PttP hebben we een nieuwe redacteur,
Jan Huizinga. Jan houdt zich in zijn werkzame leven bezig met toe-
passingen van Geogafische Informatie Systemen in de oppervlakte-
water wereld en met veiligheidsvraagstukken ten aanzien van
overstromingen. Jan werkt momenteel bij een ingenieursbureau in
Lelystad. Op de voornoemde terreinen publiceert hij in populaire
vakbladen en voor congressen.

Een aantal jaren geleden is zijn interesse voor zonne-, wind- en
waterstroom weer sterk opgekomen. Theoretische kennis en prak-
tische toepassing hebben daarbij zijn interesse. Jan noemt zichzelf
een praktische idealist willen noemen. Zijn eerste bijdrage treft u
aan vanaf pagina 10.

Verder zijn wij verheugd met de bijdrage van Paul Dekker uit Delft.
U zult denken: dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Paul
kwantificeert in zijn stuk de beschikbare energie die aanwezig is in
infiltrerend oppervlaktewater.

Ook treft u weer een bijdrage aan van een van onze leden met be-
trekking tot de omwisseling van de OK4 omvormers. Graag verne-
men wij ook uw ervaringen met de Beldezon omruil actie.

Tot slot: de redactie hoopt u te ontmoeten tijdens de ALV op 30
mei aanstaande!

opinie redactioneel

Decentraal, energiezuinig en stimuleren, stimuleren, stimuleren ....en verdieping, verbreding, nieuwe redacteur



Blijft over de 25% energie die in de huiselijke kring wordt gebruikt
voor wassen, TV, drogen, koelen en vriezen, etcetera. Een hele
grote nutteloze verspiller is het sluipverbruik (gemiddeld 300 kWh
per huishouden per jaar). Ik kan me weinig mensen voorstellen die
graag méér sluipverbruik willen. Het is dus in ieders belang om
oorlog te verklaren aan sluipverbruik, bijvoorbeeld door wettelijke
maatregelen (de 1-watt-per-adapter) regel, maar ook door ener-
gielabels uit te breiden met een sluipverbruikclausule. Op het ge-
bied van wassen, drogen en koel/vriezen kan de efficiency van de
apparaten nog een heel stuk beter. En dan als laatste schroeft u
alle gloeilampen uit hun fittingen en vervangt deze door LED-lam-
pen. Men kan een compensatieprincipe invoeren: u koopt een af-
wasautomaat en ook een zonnepaneel.

Wat is de praktijk van vandaag? De dames en heren van het minis-
terie van Economische Zaken (EZ) zetten bij hun energietransitie
in op gelijkblijvende dan wel stijgende energieconsumptie. Linksom
of rechtsom betekent dit onvermijdelijk een keuze voor kernener-
gie. Buitengewoon fout, want kernenergie is milieuonvriendelijk,
eindig en ook hier komt de rap schaarser wordende ’brandstof’
van buiten Europa. De portfolio Energie hoort bij VROM thuis en
niet bij EZ, anders blijft energie een centralistische monocultuur die
door zijn enorme financiële massa niet bestuurlijk beheersbaar is
(weet u nog met welke enorme schadeclaims er werd gedreigd
toen moest worden besloten de kerncentrale Borssele te sluiten of
open te houden). En centrale energieopwekking is niet nodig. De-
centrale energie rukt op, we hebben een informatiemaatschappij.
Als de portfolio Energie niet bij VROM terechtkomt, kan de minister
van Milieu denken aan het gaan inpakken en naar huis gaan. !

(FW)
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De milieuwethouders van negentien gemeenten met meer dan
100.000 inwoners, de zogenoemde 100.000+-gemeenten, willen
de komende jaren met concrete maatregelen het milieubeleid een
flinke impuls geven. Dit blijkt uit een brief die minister Cramer van
Milieu vandaag ontvangt. Gezamenlijk vertegenwoordigen de ge-
meenten 2,7 miljoen inwoners.

In de brief schetsen de milieuwethouders de ambities van de ge-
meenten op het gebied van klimaatbeleid en lokale luchtkwaliteit.
Zij geven aan waar deze ambities aansluiten bij de maatregelen uit
het coalitieakkoord. De gemeenten willen samen met het rijk hun
voornemens realiseren. In de brief staat welke maatregelen zij van
de minister verwachten. Zo worden bijvoorbeeld rijkssubsidies ge-
noemd om duurzame energie te stimuleren.

De brief is ondertekend door wethouder John Steegh van de ge-
meente Leiden, namens de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn,
Arnhem, Breda, Den Bosch, Dordrecht , Ede, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Nijmegen, Til-
burg, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.

Het platform milieuwethouders 100.000+-gemeenten is in 2004
op initiatief van de gemeente Zoetermeer opgericht. Destijds stond
de prioriteit van milieubeleid landelijk en lokaal ter discussie. Het
doel in 2004 was het milieubeleid weer op de agenda te krijgen
door van elkaars expertise gebruik te maken. Het platform kwam in
januari van dit jaar in Leiden bijeen toen de formatie van de nieuwe
regering in volle gang was. Tijdens deze bijeenkomst is afgespro-
ken om de ambities aan de nieuwe minister van Milieu voor te leg-
gen.

opinie kort nieuws
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(ingezonden door ZPV-lid Bram Breebaart, Oegstgeest)

Onze regio was na maandenlang uitstel aan de beurt voor vervan-
ging van de twijfelachtige OK4E omvormers. In het kader van de
SunPowerherstelactie is bij ondergetekende een 6-tal OK4E's ver-
vangen door de Soladin 600.

RIOOLBEDRIJF
Nadat in een eerder stadium door een Rioolbedrijf (!) in opdracht
van NUON de OK4E omvormers achter de panelen vandaan ge-
haald waren en aan de binnenkant van het dak gemonteerd waren
was dit aanvankelijk reden tot een klein feestje. Het feestje duurde
echter maar kort. Van de 4 vervangen exemplaren waren er bin-
nen een week al weer 3 defect. Je kon dit voelen doordat ze koud
bleven bij aanraking. Na meting werd dit ook bevestigd. Van de 6
omvormers waren er nog maar 3 werkende exemplaren aanwezig.
Wat een farce.

Echter met het bereiken van een convenant met oa. NUON is dus
nu eind januari 2007 bij mij echt de zon doorgebroken. De afgelo-
pen middag, met redelijk bewolkt weer waar af en toe de zon door-
heen kwam, werd ik bij een aanblik in de meterkast zeer
aangenaam verrast door een draaistroommeter die duidelijk link-
som terugliep. Geweldig, dat eind januari ik nu eindelijk weer vol
profijt kan trekken van mijn 6 zonnepanelen. De snelheid van te-
ruglopen van vandaag lijkt ongeveer gelijk te zijn aan de zomer
van 2000 bij volle zon, recht op het dak. Dit belooft wat voor de
komende maanden! Het lijkt er op dat de Soladin 600 veel beter
functioneert dan de OK4E, waar ik de afgelopen jaren al heel wat
vreemde meetresultaten van gezien heb.

PLUSPUNT
Een belangrijk pluspunt is echter dat ik in 2000 bij de installatie
van mijn SunPowersysteem met het dagelijks bijhouden van mijn
energieverbruik veel bewuster om ben gegaan met energie. Na alle
ellende van de afgelopen jaren met het systeem en een toenemend
energieverbruik ga ik vanaf nu weer proberen nog weer wat ver-
standiger met energie om te gaan. Ik denk dat dit het grote plus-
punt is van meten is weten. Met plezier energie en dus ook kosten
besparen is iets wat voor iedereen zou moeten gelden. Ik hoop nu
dus ook wat meer rendement te gaan krijgen van mijn investering
van destijds van ruim 6000 gulden voor het complete systeem.

Ik wil besluiten mijn uitzonderlijke grote dank uit te spreken aan
allen die zich met veel energie ingezet hebben om deze omvormer-
herstelactie van de grond te krijgen. Hulde!! !
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Het bestuur van de ZPV heeft de Algemene Ledenvergadering van
de vereniging vastgesteld woensdag 30 mei a.s, tussen 19:30 en
21:30.
Als plaats is geselecteerd de locatie het café ‘Noorderlicht’op het
terrein van de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord
(www.noorderlichtcafe.nl). De plek is uniek. Er is een gratis NDSM-
werfveer (veerpont) vanaf de IJ-kade bij de achteruitgang van het
Centraal Station die er 15 minuten over doet om naar de aanleg-
steiger van de NDSM-werf te varen (www.gvb.nl). Afvaarten om het
half uur. Een gratis rondvaart over het IJ! Bovendien is er op de
NDSM-werfterrein de continue expositie ‘Opgewekt.nu’ (www.opge-
wekt.nu). Deze tentoonstelling op zich is al de moeite waard om
naar Amsterdam te komen.

Hebt u punten voor de vergadering, meld die aan bij
voorzitter@zonnestroomproducenten.nl.
Op Google Earth vindt u de locatie op N 52 24’ 00.01” en E 04
53’48.63”.

vereniging vereniging

Eindelijk af van de OK4E 'tjes. Algemene Ledenvergadering ZPV, woensdag 30 mei



Dat we zelfs bij de hoogste bevolkingsgroei alle mensen op aarde
kunnen voeden, is allang bekend. Maar met de vraag naar bio-
energie komt de mondiale voedselvoorziening onder druk te staan,
concludeert Prem Bindraban.

MONDIAAL VOLDOENDE LAND EN ZOET WATER
Bijna 15 jaar geleden heb ik in opdracht van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitgerekend dat er mondiaal
voldoende land en zoetwater beschikbaar is om, ook bij de hoog-
ste bevolkingsgroei, alle mensen te kunnen voeden.
De landbouw moet daarbij verstandig gebruik maken van kunst-
mest en gewasbeschermingsmiddelen. Ook moet met name Latijns-
Amerika het tekort aan voedsel van Azië aanvullen, waar te weinig
land is om de groeiende bevolking te voeden. Bij die berekeningen
heb ik indertijd geen rekening gehouden met de productie van
plantaardig materiaal (biomassa) voor bio-energie. Energie is een
zeer laagwaardige toepassing van landbouwproducten. Planten
leggen namelijk minder dan 1 procent van de zonne-energie vast.
Dat betekent dat er enorme hoeveelheden biomassa, en dus grote
landarealen, nodig zijn voor het vastleggen van energie via plan-
ten.

3 PROCENT VAN DE ENERGIEBEHOEFTE
Zo zou het gehele Nederlandse graslandareaal van 1 miljoen hec-
tare, ofwel een kwart van Nederland, nog geen 3 procent van onze
huidige energiebehoefte opleveren. Alle palmolie die vandaag de
dag wordt geproduceerd in de wereld zou slechts een derde van
het totale Nederlandse energieverbruik dekken. Als we alle land op
aarde dat geschikt is voor landbouw in gebruik nemen, dan komen
we niet verder dan een kwart van onze huidige wereldenergiebe-
hoefte.

Biomassa is dus allerminst een energetisch wondermiddel. Voor
Europa heeft de politiek evenwel vastgesteld dat 5,75 procent van
de Europese transportenergie in 2010 uit biomassa moet bestaan.
Ook de Verenigde Staten en verschillende ontwikkelingslanden
streven naar het gebruik van biomassa voor energie. Niet alleen de
omvang van de vraag naar bio-energie vormt een potentieel pro-
bleem voor de voedselvoorziening, natuur en milieu. Het is ook de
snelheid waarmee de vraag toeneemt waardoor ongebreidelde ex-
pansie kan leiden tot excessen.

SOJA
Het eiwitrijke- en oliehoudende gewas soja illustreert deze exces-
sen. Vanwege de behoefte aan veevoer heeft Europa de laatste 10
jaar beslag gelegd op enorme arealen soja in Latijns-Amerika.
Zoals verwacht, expandeert de vraag naar soja nu ook pijlsnel door
de vraag vanuit China. Hierdoor is de afgelopen tien jaar 30 mil-
joen hectare grond in Latijns-Amerika in productie genomen voor
de sojateelt. Non-gouvernementele organisaties uit Europa en La-
tijns-Amerika die bijeengekomen waren in Parijs op 7 en 8 decem-
ber 2006 maakten zich grote zorgen om de expansie van het
soja-areaal waarbij natuur noch mensen worden gespaard.

Dit proces zal nog versterkt worden door de vraag naar bio-ener-
gie. Grote oliebedrijven van Latijns-Amerika en daarbuiten gaan al-
lianties aan met megaproducenten van soja om hun grondstoffen
voor de bio-energie, veilig te stellen. Ook worden er miljoenenin-
vesteringen gedaan in fabrieken die energie winnen uit soja en an-
dere gewassen.
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Windpark Q7, dat op dit moment 23 km uit de kust bij IJmuiden ge-
bouwd wordt, heeft de prestigieuze 'Deal of the Year Award' ge-
wonnen. Deze prijs is een initiatief van Euromoney in
samenwerking met Project Finance Magazine. Q7 is uniek omdat
een internationale groep banken een non-recourse financiering le-
veren. Dit houdt in dat de betrokken banken, Dexia, Rabobank en

BNP Paribas, erop vertrouwen dat
met de inkomsten uit het windpark
de rente- en afbetalingen volledig
gedekt kunnen worden, zonder dat
de aandeelhouders aanvullende ga-

ranties af hoeven te geven. Dit is een belangrijke mijlpaal in de we-
reldwijde ontwikkeling van offshore wind. Bijzonder is dat de
financiering ook voor de bouwfase geldt. Een aantal soortgelijke
projecten in Europa zijn hierop spaak gelopen, omdat bouwpartijen
normaliter huiverig zijn om zogenaamde 'Engineering, Procure-
ment and Construction (EPC)' contracten - een standaard vereiste
voor projectfinanciering - aan te gaan.

Q7 is het windpark dat, wereldwijd, het verst uit de kust en in het
diepste water gebouwd wordt. Het park zal de opgewekte elektrici-
teit verkopen aan ENECO Energy Trade, een dochter van ENECO,
en gedurende tien jaar vallen onder het MEP-stelsel voor projecten
voor hernieuwbare energie in Nederland. Het zal ongeveer 400
GWh per jaar leveren, dat is genoeg om 125.000 gezinnen van
stroom te voorzien, en zal zo de uitstoot van 225.000 ton koolstof
per jaar vermijden. Halverwege 2006 is de bouw van het project
begonnen en het zal waarschijnlijk op 1 maart 2008 opgeleverd
worden, voor een totale investering van 383 miljoen Euro.

Bron: ENECO Energie http://www.q7wind.nl/en/index.htm
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Bio-energie vergroot voedselprobleem Q7 wint Euromoney deal of the yearaward



Hoewel biomassa zeker een bijdrage kan leveren aan onze ener-
giebehoefte, zal de productie van planten voor energie goed moe-
ten worden overwogen en gepland. Planten hebben naast land veel
water nodig, ze moeten gevoed worden met meststoffen en be-
schermd tegen ziekten en plagen. Als je alle moeite en energie die
nodig zijn voor de teelt van gewassen bij elkaar optelt, zal blijken
dat het de hoogste tijd is voor een gedegen onderzoek naar de
vraag of biomassa überhaupt een bijdrage kan leveren aan het
energievraagstuk, de vermindering van het broeikaseffect en de
verbetering van ons leefmilieu.

foto: soja in bloeI

LANDBOUW
De landbouw speelt in deze kwestie een sleutelrol. Hoewel de to-
tale voedselproductie over de afgelopen vijf decennia enorm is ge-
stegen, is het landbouwareaal nauwelijks toegenomen. Dit komt
doordat we de opbrengsten van gewassen meer dan verdubbeld
hebben door betere teeltmethoden en verbeterde gewassen.

Zonder deze opbrengstverbeteringen zouden we vandaag 370 mil-
joen hectare (een oppervlakte zo groot als Argentinië en Bolivia
samen) extra nodig hebben gehad, alleen al voor de tarwe. De op-
brengstverhoging van rijst en mais heeft samen nog eens een-
zelfde areaal ongemoeid gelaten. De landbouw speelt ook een
cruciale rol bij armoedebestrijding en voedselzekerheid. Het VN-
rapport over de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen stelt dat
vrijwel alle succesvolle ontwikkelingen om armoede en voedselze-
kerheid te verbeteren, worden gerealiseerd in landen die in een
eerder stadium een groene revolutie (lees landbouwrevolutie) heb-
ben doorgemaakt.
De miljarden aan subsidies voor bio-energie kunnen dan ook veel
beter worden gebruikt voor de ontwikkeling van de landbouw. Per
slot van rekening zal de landbouw de productie van biomassa voor
energie moeten verzorgen. De bijdrage die via biomassa kan wor-
den geleverd aan de energievoorziening, kan beter bepaald wor-
den vanuit de landbouwkundige mogelijkheden dan door een
kunstmatig gecreëerde vraag.

De druk op land en water om in de voedselvraag te voorzien, is al
enorm. De vraag naar bio-energie maakt die druk nog vele malen
groter. Van de twee miljard arme mensen op aarde is bijna de helft
ondervoed. We moeten er niet aan denken dat door onzorgvuldig
handelen vandaag, de armen morgen het slachtoffer worden van
onze honger naar 'groene' energie.

Prem Bindraban is teamleider Natuurlijke Hulpbronnen bij Plant Re-
search international, Wageningen University and Research. !

Bron: Volkskrant, 10-01-07
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CO2 is helemaal niet de reden dat de aarde opwarmt. De Duitse
Bild heeft samen met een kwaliteitskrant de aanval ingezet tegen
klimaatdeskundigen die ons een complex en uit de auto aan het
praten zijn. De krant vraagt zich af of er geen sprake is van een
'klimaatleugen'

En ook de doodserieuze krant Frankfurter Allgemeine beweert nu
dat de opwarming van de aarde gewoon een natuurlijk verschijnsel
is. De invloed van mens (en auto) is minimaal. 8000 jaar geleden
was het ook aanzienlijk warmer dan nu. Van 300 tot 800 was het
erg koud waardoor allerlei volken naar het zuiden trokken. Door
vulkaanuitbarstingen schommelt de temperatuur de laatste eeuwen
nogal.

Alle auto’s produceren wereldwijd 2.1 miljard ton CO2-gas, de
mens ademt nog eens 2,5 miljard ton uit. Maximaal vier procent
van de totale uitstoot komt door de mens. Oceanen en dieren zor-
gen voor veel meer gas. De kwaliteitskrant Frankfurter constateert:
zelfs dat als alle auto’s verboden worden, dat geen enkele invloed
heeft op het klimaat'. Voorspellingen zijn volgens de deskundigen
van de krant niet te doen. 'want we kunnen het weer voor de ko-
mende drie dagen niet eens voorspellen'. 'Wat nu?', vraagt Bild
zich af. !

Meer over dit onderwerp:
http://www.youtube.com, zoeken op “the great climate swindle”
http://www.faz.net:80/s/Rub560251485DC24AF181BBEF83E12CA
16E/Tpl~Ecommon~SThemenseite.html

opinie kort nieuws
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Een van de pilaren van de Trias Energetica is energiebesparing.
Veel mensen die naar de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore
zijn wezen kijken krijgen de aandrang om Iets Te Doen Tegen Kli-
maatverandering. Ze beginnen thuis alle gloeilampen uit hun fittin-
gen te schroeven en te vervangen door spaarlampen. Dat
vervangen is zeker aan te raden omdat gloeilampen zulke ver-
schrikkelijke verspillers zijn. Maar waarmee vervang je ze? Met HF-
spaarlampen (de bekende U-vormige mini-TL buisjes) of
LED-lampen? Wat is beter en wat geeft de meeste besparing?

SPAARLAMPEN
Spaarlampen zijn langzamerhand welbekend. Dertig jaar geleden
kwamen de eerste op de markt, grote lompe ’jampotten’ met een
mini-TL buis erin. Later kwamen de PL-lampen en allerlei andere
creaties allemaal gebaseerd op de TL-buis. Bij Ikea en goede lam-
penzaken treft u ze aan in alle soorten en maten voor allerlei toe-
passingen.

Lampenparade. Van links naar rechts: gloeipeer (40W), SL spaar-
lamp ‘jampot’ uit 1985 (13W), moderne fluorescentiespaarlamp
met U-vormige TL-buisjes (12W), modern spaarlampje met bol-
vorm (2W), LED-spotje (1,4W), Pharox LED-lamp (3W).

LED
LED lampen zijn relatief nieuw. LED’s (Licht Emitterende Diodes)
doen grofweg het tegenovergestelde van zonnepanelen. Zonnepa-
nelen zijn halfgeleiders die licht absorberen en daardoor stroom
produceren, LED’s zijn halfgeleiders die stroom consumeren en
licht produceren. LED-indicators en displays bestonden al langer.
Voordeel is dat ze haast geen stroom verbruiken omdat ze buiten-
gewoon energie-efficient zijn, niet warm worden en eindeloos mee-
gaan. LED lampen van de eerste generatie waren vanwege hun
relatief geringe lichtopbrengst en afwijkende kleurtemperatuur be-
perkt in hun toepassing (bijvoorbeeld verkeerslichten). De afgelo-
pen jaren is dit sterk veranderd dankzij nieuwe generaties
power-LED’s met groot vermogen en met een compleet spectrum
aan lichtkleuren. Zo kunt u witte LED’s, warmwitte LED’s en de be-
kende rode, groene en blauwe LED’s kopen.

VERLICHTINGSPUNTEN IN WONINGEN
Een standaardwoning in Nederland bevat gemiddeld 14 verlich-
tingspunten. Deze zijn doorgaans voorzien van diverse armaturen
met conventionele gloeilampen. Met een gemiddeld vermogen van
40 Watt per lamp is het stroomverbruik van een woning indien alle
lampen zijn ingeschakeld 560 Wh per uur. Een gemiddeld huishou-
den heeft de lampen 6 uur per dag ingeschakeld waarmee het
stroomverbruik alleen al voor de verlichting 3360 Wh per dag is.
Een LED-lamp die qua lichtopbrengst vergelijkbaar is met een 40W
gloeilamp is de Pharox LED-lamp (3W). Indien men een gemiddelde
woning compleet zou verlichten met Pharoxen, spreekt men over
een stroomverbruik van 42 Wh per uur waarmee het stroomver-
bruik zal dalen naar gemiddeld 252 Wh per dag. Dit is een energie-
besparing van meer dan 90%.

>8
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In 2006 is voor 1,5 megawatt (MW) aan zonnepanelen afgezet op
de Nederlandse markt. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande
jaar. De afzet van zonnepanelen voor stroom ligt al enkele jaren op
een laag niveau. In de periode 2000–2004 lag het gemiddelde op
8 MW per jaar. Het jaar 2003 vormde met 20 MW een uitschieter
dankzij de destijds geldende subsidieregelingen.

De omzet van de bedrijven op de markt voor zonnestroomsyste-
men is in 2006 met de helft toegenomen ten opzichte van een jaar
eerder. Deze sterke stijging kwam door een toename van de han-
del met en de productie voor het buitenland. De totale bijdrage van
zonnestroom aan de duurzame energie in Nederland kwam in
2006 uit op een kleine 0,4 procent.

De werkgelegenheid in de zonnepaneelbranche was 230 arbeids-
plaatsen in 2006.!

Figuur: Afzet zonnepanelen in Nederland op eindgebruikersmarkt

Zie ook:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publica-
ties/artikelen/archief/2007/2007-90027-wk.htm
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WAAROM NU AL DE OVERSTAP MAKEN NAAR LED VERLICHTING?
LED verlichting heeft duidelijke voordelen boven gloeilampverlich-
ting.
! Enorm laag energieverbruik.
! Duurzaam.
! Milieuvriendelijk.
! Geen warmte-ontwikkeling.
! Betaalbaar.
Nu is het zo dat de Pharox op dit moment alleen te koop is voor
mensen die hun energie betrekken van Oxxio. Bovendien is de
Pharox relatief duur en mag de lichtopbrengst toch nog een stukje
beter. High power LED-spotjes zijn veel aantrekkelijker. Deze kun-
nen halogeenspotjes vervangen. De traditionele halogeenspot ver-
bruikt normaal zo'n 20 Wh per uur. Door deze te vervangen voor
een inbouwspot met high power LED gaat het stroomverbruik terug
naar 1,4 Watt per spotje (90% energiebesparing) .

DUURZAAM EN DIRECT LICHT
LED lampen hebben twee hele grote voordelen. Duurzaamheid is
het eerste grote voordeel: maximaal 50.000 uur. Omgerekend be-
tekend dit dat indien u vandaag een LED lamp aanzet en er verder
niet naar omkijkt, deze pas na 6 jaar stopt met licht geven. Een
gloeilamp stopt al na 42 dagen continu branden (1000 uur). Duur-
zaamheid is een belangrijk kenmerk van het product. Het tweede
voordeel is dat een LED-lamp niet hoeft op te warmen om meteen
vol licht te geven. Aan is aan en uit is uit. Een spaarlamp moet al-
tijd warm worden voordat hij ‘lekker’ licht geeft. Te veel aan en uit
schakelen is nadelig voor de levensduur van een spaarlamp.
Hierom hebben veel mensen een gloeipeertje op het toilet en geen
spaarlamp [meer]. Spaarlampen zijn milieuonvriendelijker dan LED
lampen omdat ze kwik bevatten. In LED-lampen zitten minuscule

hoeveelheden zeldzame metalen. De warmteontwikkeling van een
LED lamp is vele stukken lager dan die van een gloeilamp. Bij een
gloeilamp wordt de meeste toegevoerde energie omgezet in
warmte (95%). LED lampen kan men te allen tijde aanraken zon-
der de handen te verbranden. Dat is een heel rare gewaarwording.
LED-lampen worden niet heet, en daarin zit hem de energiebespa-
ring en de levensduurverlenging. Op een forum beweerde een be-
zoeker dat de warmte van een gloeilamp helpt om de gasrekening
te verlagen. Indien dat zo is kan deze grappenmaker beter zijn
hele huis elektrisch verwarmen. Bovendien gaat het verwarmings-
verhaal niet op in de zomer.

Figuur: de opbouw van een LED

“Duur”, hoor ik u zegen. U moet spaarlampen en LED-lampen zien
als een investering. In aanschaf duur maar u verdient meer dan
terug via de lagere energienota. Het break-even punt ligt gemid-
deld op 1 jaar. >9
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Als u zonnepanelen hebt levert u intussen ook nog eens meer dure
stroom terug aan het lichtnet! Door verdere ontwikkelingen zijn er
reeds diverse kleuren LED-licht verkrijgbaar. Met name in beginsel
was LED verlichting alleen verkrijgbaar in een kille blauwe kleur.

Het afgelopen jaar zijn kleuren als warm wit, daglicht en helder wit
leverbaar geworden. Het grote voordeel van LED is dat er voor alle
bestaande conventionele lampen al een passende vervanging in
LED verkrijgbaar is. Dit betekent dat er door de eindgebruikers niet
hoeft te worden geïnvesteerd in nieuwe armaturen (zie de ‘lampen-
parade’).

De inrichting van woningen met betrekking tot licht zullen verande-
ren. Er zullen meer functies komen die DMX gestuurd zullen zijn.
DMX maakt het mogelijk om kleur vermenging te laten plaats vin-
den middels een controller Indirecte LED verlichting verwerkt in
plinten, plafonds, wanden en vloeren. Vanuit een centrale unit dan
wel afstandbediening zullen de mogelijkheden qua lichtkleur en
lichtbeleving kunnen worden ingesteld.

NIET ALLES OK
Overigens is nog niet alles koek en ei met LED lampen. Op dit mo-
ment zijn LED-lampen killer applications op het gebied van sfeer-
verlichting, achtergrondverlichting, en tuinverlichting. Een special is
flonkerende LED-kerstboom- of partyverlichting. Als ruimteverlich-
ting vanuit een centrale armatuur hebben LED-lampen, zelfs Pha-
roxen of 60-LED bollampen nog te weinig lichtopbrengst. Hier
voldoet een goede spaarlamp beter. De Pharox van Oxxio voldoet
uitstekend in schemerlampen met een ouderwets grote fitting.

MEER WETEN?
Indien u meer wilt weten over de lichtopbrengst van spaarlampen
en LED lampen, bezoek dan de website www.olino.org. Op deze
site heeft Marcel van der Steen een hele reeks spaarlampen, LED
lampen, spaarspotjes, LED spotjes en halogeenlampjes getest op
lichtopbrengst, kleurtemperatuur, lichtstroom, en stroomverbruik.

LED-lampen komt u o.a. tegen op de volgende websites: www.led-
ned.nl, www.rivertrade.nl, www.aurora-kontakt.nl, www.conrad.nl,
www.pearl.de. !

(sommige gegevens zijn ontleend aan een artikel van John Verha-
gen op www.energyportal.eu)

(FW)
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Een nieuwe kaart die door de Europese Commissie wordt gepubli-
ceerd toont het PV zonne-energiepotentieel van verschillende
delen van Europa. Ook is het interactieve online Photovoltaic Geo-
grafische Informatie Systeem te raadplegen (PVGIS), die door de
interne wetenschappelijke dienst van de Commissie, het Gemeen-
schappelijk Centrum voor Onderzoek van DG wordt ontwikkeld. Het
PVGIS kan worden gebruikt om zonne-energieprestaties op om het
even welke bepaalde plaats in Europa te schatten.

De informatie in de kaart toont aan dat een identiek zonnesysteem
tweemaal zo veel energie op zonnig gebied van Europa, zoals
Malta en Zuidelijk Spanje, dan op gebieden zoals Schotland of
Noordelijk Scandinavië zal produceren. Deze hulpmiddelen zijn on-
schatbaar aangezien de EU het aandeel vernieuwbare energieën in
zijn consumptie tot 20% in 2020 wil verhogen. !

techniek kort nieuws
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Energie opwekking in conventionele zin gaat in de meeste gevallen
uit van verwarming van water. Stoom drijft turbines aan die op hun
beurt weer generatoren aandrijven waarin elektriciteit wordt opge-
wekt. Dit proces wordt momenteel in de wereld voor het grootste
deel door de volgende energiedragers aangedreven:
! Bruinkool;
! Kolen;
! Aardolie;
! Nucleaire kernsplitsing.
Bronnen van alternatieve energie zijn (in afnemende betekenis):
! Hydro-elektrische energie;
! Geo-thermische energie;
! Bio-gas;
! Houtgas;
! Moerasgas.

Hoe kan de warmte geleverd door deze energiebronnen worden
omgezet in elektriciteit. En welke elektriciteitsbronnen zijn er nog
meer? Met uitzondering van de verwarming van water gevolgd
door het aandrijven van een generator, hydro-electriciteit, zonne-
energie en wind-energie zijn de meeste ‘directe’ elektriciteitsop-
wekkers vrij onbekend. Welke mogelijkheden bestaan er nog meer?
Dit artikel beoogt een tipje van de sluier op te lichten ten aanzien
van de diverse potentiële electriciteitsbronnen. Op dit moment zijn
de volgende alternatieven bekend:
! zonne-energie (foto-elektrisch)
! zonne-energie (thermisch)
! wind-energie
! getijden energie
! magneto-hydrodynamische energie
! thermo-elektriciteit

! thermionische converter
! brandstof-cel
! golfenergie
! blue-energy

In de navolgende tekst worden de genoemde items beknopt nader
toegelicht.

ZONNE-ENERGIE (FOTO-ELEKTRISCH)
Hier behoeft voor lezers van PttP weinig aan te worden toege-
voegd. Bekend en breed toegepast in Nederland en de rest van de
wereld.

ZONNE-ENERGIE (THERMISCH)
Deze techniek is gebaseerd op het principe dat middels lenzen of
spiegels geconcentreerd zonlicht een medium verwarmt, waardoor
er hoge temperaturen ontstaan. Met het hete medium wordt stoom
onder hoge druk gemaakt. De stoom drijft met behulp van een tur-
bine een generator aan die elektriciteit produceert.
De techniek wordt toegepast in landen waar de zon vaak en lang-
durig schijnt.
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ZONNE-ENERGIE (STIRLING HETELUCHT MOTOR)
Stirling motoren worden aangedreven door de expansie van gas
wanneer dit wordt opgewarmd (geconcentreerd zonlicht), gevolgd
door compressie van het gas wanneer het wordt afgekoeld. De
Stirling motor bevat een vaste hoeveelheid gas die heen en weer
wordt getransporteerd tussen een warme en een koude zone. De
‘verplaats zuiger’ verplaatst het gas tussen beide zones en en de
‘kracht zuiger’ (poer piston) verandert het interne volume als het
gas expandeert en wordt samengeperst. Het gas in een Stirling
motor verlaat deze nooit. Er zijn geen uitlaatkleppen als in een ver-
brandingsmotor en er vinden geen explosies plaats. Er vind dus
geen verbranding plaats binnen in de Stirling motor. Hierdoor zijn
Stirling motoren zeer stil en bevatten relatief weinig bewegende
delen. De Stirling cyclus maakt gebruik van een externe hittebron
zoals geconcentreerde zonne-energie of brandbaar gas van elk
willekeurig type. De Stirling motor drijft een roterende of lineaire
generator aan.

Overigens wordt de Stirling motor toegepast in de nieuwste gene-
ratie CV-ketels in Nederland om (netgekoppeld) elektriciteit te kun-
nen leveren op basis van restwarmte in de CV.

WIND-ENERGIE
Hieraan behoeft weinig te worden toegevoegd. Bekend en breed
toegepast in Nederland en de rest van de wereld. Spannende ont-
wikkelingen in dit veld zijn wind ‘absorbers’ en verticale turbines.

> 11
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GETIJDEN ENERGIE
Getijden energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te
maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de
open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzon-
dere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inham-
men bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot
vele meters oplopen. Dit hoogteverschil is voldoende om bij vloed
het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via
turbines gekoppeld aan generators terug te laten lopen. Een voor-
beeld hiervan is de centrale in La Rance (Frankrijk). Deze centrale
levert al stroom sinds 1966. De kWh prijs van deze centrale lag op
ongeveer 2 eurocent in het jaar 2000.

MAGNETO-HYDRODYNAMISCHE ENERGIE (MHD)
Deze energievorm berust op het principe van een snel stromend
medium in een magnetisch veld. Door Faraday is het principe in
1832 geopperd en uitgetest in de rivier de Theems. Het medium
werd hier gevormd door het rivierwater en het aardmagnetisme
zorgde voor een magnetisch veld. Momenteel wordt het principe
wel toegepast als ‘naverbrander’ in elektriciteits-centrales; hete
gassen afkomstig van een brander worden door een sterk magne-
tisch veld geleid, waarmee additionele elektriciteit kan worden af-
getapt (cogeneration).

THERMO-ELECTRICITEIT
Thermo-electriciteit is gebaseerd op een ontdekking in 1821 waar-
bij twee verschillende metalen of halfgeleiders mechanisch worden
verbonden (thermokoppel). Eén verbinding wordt afgekoeld,de an-
dere verbinding wordt sterk verwarmd. Het gevolg is dat door de
verbonden metalen een stroom loopt. Door het in serie schakelen
van de thermo-koppels kan een hoge spanning worden bereikt.

THERMIONISCHE ENERGY CONVERTER (TEC)
Een thermionische converter bestaat uit een zeer hete (1500–
2000 K) emitter electrode van waaruit electronen ‘verdampen’
door thermionische emissie en een koelere collector electrode
waarin de electronen ‘condenseren’ na geleiding door een plasma
(zeer heet gas) tussen de electroden. De resulterende stroom in
de orde van enige amperes per vierkante centimeter emitter op-
pervlak, levert electrisch vermogen met een spanning van ca 0.5–
1 volt. Het thermische rendement bedraagt ca. 5–20%, afhankelijk
van onder andere werktemperatuur.

BRANDSTOF-CEL
Brandstofcellen zijn –volgens de definitie in de Nederlandse Wiki-
pedia-elektrochemische toestellen die chemische energie van een
doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie, waarbij
anders dan bij een batterij of accu voortdurend nieuwe reagentia
van buiten kunnen worden aangevoerd.

In een typische brandstofcel wordt de anode gevoed met een con-
stante, gasvormige brandstofstroom (bijvoorbeeld waterstof), ter-
wijl de oxidator (meestal zuurstofgas uit de lucht) met een
constante gasvormige stroom aan de kathode toegevoerd wordt.
De oxidatie- en reductiereacties vinden plaats aan verschillende
elektroden. De separatie van deze reacties heeft tot gevolg dat
een negatieve lading wordt opgebouwd in de anode en een posi-
tieve lading bij de kathode. Door een stroomkring aan te brengen
kan elektrische energie onttrokken worden aan de reacties. Tussen
de elektroden bevindt zich een elektrolyt, die de overdracht van la-
dingen tussen beide elektroden mogelijk maakt zodra de stroom-
kring sluit.

> 12
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Een enkele brandstofcel heeft een output van ca. 0.7 Volt. Om vol-
doende spanning te krijgen worden er meerdere brandstofcellen
aan elkaar gekoppeld. 

GOLFENERGIE
Golfslagenergie is, volgens de Wikipedia, energie die te winnen is
uit de snel wisselende waterhoogte op zee door aanwezigheid van
golven. Er zijn vaste en drijvende installaties te onderscheiden.

Men maakt gebruikt van verschillende technieken: 
! een toepassing is bijvoorbeeld het gebruik van vlotters die
op een as zitten met een eenrichtings-spermechanisme: als de
vlotter omhoog gaat neemt hij de as mee, als de vlotter weer om-
laag gaat loopt hij vrij.
! een tweede techniek maakt gebruik van taps toelopende ka-
nalen (tapchans), waardoor de energie van een het kanaal binnen-
stromende golf  wordt omgezet in een snelle beweging van een
deel van de golf, die wordt gebruikt om dat water in een hoger ge-
legen reservoir te brengen; hieruit stroomt het dan weer naar zee-
niveau terug via een turbine.
! een derde methode maakt gebruik van een oscillerende lucht-
kolom waarbij het wisselende waterniveau in een vaste klok die met
de rand onder water hangt luchtstromingen opwekt die een turbine
aandrijven die op de luchtbeweging draait. Een kleine centrale (75
kW) die werkt op dit principe is geïnstalleerd in Islay, Schotland. De
centrale maakt gebruik van een Wells turbine die steeds dezelfde
kant op draait, onafhankelijk van de richting van de beweging van
de lucht

BLUE-ENERGY
Blauwe-energie levert elektriciteit op basis van het verschil in zout-
gehalte tussen twee waterstromen. Hoe hoger het concentratiever-
schil, hoe hoger het potentiaalverschil en hoe meer elektrische
energie beschikbaar is. In Nederland, bijvoorbeeld, stroomt gemid-
deld meer dan 3.300 m! zoet water per seconde in zee. Bij een
benutbare energie inhoud van 0.5 mega Watt per kubiek meter
(1000 liter) is het energiepotentieel 1650 MW.

Een blauwe energie centrale bestaat uit een stapeling (stack) van
allemaal mengkamers waarin zoet- en zout water zijn gescheiden
door membranen. Op die manier stroomt in elke cel zout en zoet
water langs elkaar heen, waarbij via membranen menging optreedt.
Het zoute water wordt zo steeds zoeter, en het zoete water steeds
zouter. Hoe groter het oorspronkelijke verschil in zoutgehalte tus-
sen het zoete en het zoute water, hoe groter de elektrische
stroom. !

(JH)
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In artikelen over duurzame energie komen, in tegenstelling tot be-
richten die betrekking hebben op elektrische zonnepanelen en
windmolens, de begrippen ‘warmtepompen’ en ‘warmte/koude op-
slag’ maar zelden voor. Door de spaarzame berichtgeving zijn dit
voor veel mensen helaas nog abstracte begrippen.
Veel interessante informatie over deze materie en over de werking
van warmtepompen is op het internet te vinden. Dankzij de grote
ontwikkelingen in de laatste jaren op het gebied van warmtepom-
pen, gecombineerd met Warmte/Koude Opslag (WKO), is de moge-
lijkheid ontstaan om twee zeer grote, onbeperkte bronnen van
Duurzame Energie (DE) te exploiteren, n.l. zonnecollectoren en op-
pervlaktewater.

Nederland heeft een
unieke geologische op-
bouw. Ons land ligt boven
een dik pakket van zand-
lagen die gescheiden wor-
den door waterafsluitende
kleilagen. Deze zandlagen
(aquifers) kunnen zeer
grote hoeveelheden een-
voudig te winnen grond-
water bevatten. 

Hierdoor zijn deze formaties uitermate geschikt voor warmte en
koude opslag. De ons omringende landen hebben een heel andere
geologische structuur. Dit begint al bij de grenzen in het uiterste
oosten en zuiden van ons land. Daar liggen al op zeer geringe
diepte steenformaties waarin het niet mogelijk is grote hoeveelhe-
den water op te slaan.

Dit betoog zal duidelijk maken dat door het optimaal benutten van
deze unieke Nederlandse situatie, een zeer groot deel van de Ne-
derlandse woningen d.m.v. WKO duurzaam verwarmd en gekoeld
kan worden.

THERMISCHE ENERGIE OPSLAAN IN DE NEDERLANDSE BODEM
DANKZIJ UNIEKE GEOLOGIE
Medio jaren ‘80 zijn in Nederland de eerste serieuze proeven ge-
start met het opslaan van thermische energie in de bodem. De uit-
komsten van deze proeven waren niet erg positief. De enige vorm
van energie die toen enigszins rendabel kon worden opgeslagen
en weer terug gehaald, was koude. Door de ondergrond in de win-
ter te koelen en het koude grondwater in de zomer te benutten
voor het koelen van gebouwen bleek er, vooral bij utiliteitsbouw
(kantoren e.d.), een redelijk rendement te behalen. De warmte die
in de zomer vrij kwam werd op een andere plaats via het grondwa-
ter in de bodem geïnfiltreerd. Doordat de warmtepompen maar een
kleine temperatuursprong konden maken, was daar in de winter
niet veel winst uit te halen De techniek van warmtepompen stond
nog in de kinderschoenen.

Er zijn destijds ook proeven gedaan met hoge temperatuuropslag.
Deze (erg kostbare) proeven zijn echter een stille dood gestorven.
De belangrijkste oorzaken van het mislukken waren infiltratie pro-
blemen. Het is heel eenvoudig om water uit de grond te halen,
maar infiltreren is een heel ander verhaal. Bij de minste verstoring
van het biologische- en/of  chemische evenwicht tussen grondwater
en infiltratiewater kunnen er op de overgang van infiltratiewater en
grondwater stoffen neer slaan. Dit overgangsgebied ligt net buiten
de infiltratieput en daar zal de formatie dicht kunnen slibben.
Vooral bij het infiltreren van heet water kan dit snel gebeuren.

Sinds 2000 zien we een belangrijke groei van het aantal projecten
waarbij WKO is toegepast. In 2005 was een verdubbeling te zien
t.o.v. 2001. Het grootste deel van deze systemen is echter nog
conservatief  van opzet: de grootste winst wordt gehaald uit koe-
ling, waarbij de energie die ondergronds wordt opgeslagen (indi-
rect) uit het gebouw zelf  komt. Door het inzetten van externe
duurzame warmte- en koudebronnen in combinatie met hoge kwa-
liteit warmtepompen, is het echter mogelijk om veel meer winst te
halen m.b.v. de onder-
grondse opslag van
warmte en koude. 

Een van de externe warm-
tebronnen die veel kunnen
opleveren, zijn zonnecol-
lectoren, deze energiebron
wordt al op kleine schaal
voor WKO toegepast. Sys-
temen, waarbij groepjes
van enkele tientallen hui-
zen met zonnecollectoren
gekoppeld worden, moeten
heel rendabel kunnen func-
tioneren.

Een andere bron van ener-
gie voor WKO kan industrieel warm afvalwater zijn. Dit wordt nu
vaak gekoeld door de lucht m.b.v. warmtewisselaars, of  door op-
pervlaktewater. Ook het oppervlaktewater zelf, zoals rivieren, kana-
len en onder specifieke omstandigheden ook ondiepe meren,
kunnen een bron voor WKO zijn. >14
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Oppervlaktewater: onze grootste gratis bron van duurzame energie.

Een warmtepomp is in wezen een omge-
keerde koelmachine. Een koelmachine en een
warmtepomp onttrekken warmte op een lage
temperatuur uit een medium, zo-als lucht of
water, en geven die warmte weer aan een

ander medium af  op een veel hogere tempe-
ratuur. Voor dit overzetten hoeft betrekkelijk
weinig extra energie toe-gevoegd te worden.
Een voorbeeld is de koelkast die iedereen wel
kent. Echter in tegenstelling tot de koelma-
chine waarbij koelen het doel is, is bij de
warmtepomp verwarmen het hoofddoel.

Het principe van warmte/koudeopslag in een
aquifer is dat warmte die in de zomer ont-
staat, en/of   koude uit de win-ter, onder-

gronds wordt opgeslagen voor later gebruik.
In geval van warmteopslag gebeurt dit door
grondwater (uit een koude bron) op te pom-
pen, te verwarmen en dit zelfde grondwater
via een andere put, de warme bron, weer in
de bodem terug te pompen. Naar behoefte

wordt dit warme water later weer opgepompt
en met warmtepompen op de gewenste tem-
peratuur gebracht. Het afgekoelde grondwa-
ter dat de warmtepomp aan de koude zijde
verlaat, wordt dan via de koudebron in de

bodem terug gevoerd. Dit kou-de water kan ’s
zomers voor koeling gebruikt worden, weer
worden opgewarmd en via de warme bron

weer in de bodem gepompt worden, waarmee
de kring gesloten is.

de auteur van dit artikel, Paul Dekker, is als electronicus en meettechni-
cus werk bij de sectie geofysica van NITG-TNO. Inmiddels is het voorstel
in onderzoek bij SenterNovem



Hiervan wordt nog heel weinig gebruik gemaakt. In de zomer wordt
het oppervlaktewater gedurende minstens 7 weken tot boven de
20°C verwarmd en ’s winters afgekoeld tot beneden 5°C. Dit water
kan gebruikt worden om grote hoeveelheden grondwater te ver-
warmen en te koelen.

WARMTEWINNING UIT OPPERVLAKTEWATER: 
ENERGIEBRON VAN DE 21STE EEUW?
In 1996 is in Zuidoost Nederland, t.b.v. de drinkwatervoorziening,
een infiltratieproef  gestart met water uit de Zuid-Willemsvaart1.
Omdat het niet mogelijk was om de verspreiding van het geïnfil-
treerde kanaalwater continu te volgen m.b.v. chemische analyses
van water uit de waarnemingsputten: de chemische samenstelling
van het infiltratiewater zou namelijk tijdens de proef  praktisch niet
veranderen, is besloten het infiltra-tiewater door de bodem te vol-
gen door de temperatuur te meten. Omdat de temperatuur van het
water in het kanaal gedurende de proef  steeds zou veranderen,
zou dit water na infiltratie in de ondergrond te volgen zijn door de
temperatuur in de infiltratiezone te meten. Alle putten (de infiltra-
tie-put, de 4 waarnemingsputten en de pompput) zijn toen inge-
richt met kabels met temperatuursensoren op 12 verschillende
niveaus in een 50m dikke infiltratiezone op 300m diepte. 

De tweede grafiek uit het hoofdstukje 'illustraties' van genoemd
TNO-verslag 2) is hier ingevoegd. Hierop is het temperatuurver-
loop in alle putten op 304m diepte gedurende een periode van een
jaar te zien. Ook de posities van de verschillende putten ten op-
zichte van elkaar zijn beschreven in dit TNO-verslag.

Hoewel deze proef  niet bedoeld was voor onderzoek t.b.v. WKO,
geven de meetresultaten die gedurende een jaar verzameld zijn,
veel informatie die ook voor WKO interessant is.
De proef  begon in juli, net voordat de temperatuur van het water
in het kanaal flink ging stijgen. Het kanaalwater liep snel op naar
21°C en is gedurende 7 weken op dat niveau gebleven. Daarna is
het geleidelijk kouder geworden, zoals in de grafiek te zien is. Dit
water heeft zich in de ondergrond verspreid, wat goed te volgen is
door het temperatuurverloop in de waarnemingsputten. Het warme
water komt na ongeveer 4 weken aan bij WP4 en na ongeveer 11
weken bij WP1, de verst afgelegen waarnemingsput op ca 42m van
de infiltratieput. Vergele-
ken met de grafiek van de
infiltratieput IP2, is te zien
dat het temperatuurver-
loop steeds meer afvlakt
naarmate de waarneming
verder van de bron ligt: de
grafiek van WP1 is meer
afgevlakt dan de grafiek
van WP4. De reden hier-
van is, dat het water ener-
gie aan de ondergrond
heeft afgestaan. Deze
energie is gebruikt om tij-

dens de 'tocht' door de bodem het koudere grondwater te verdrij-
ven en het zand op te warmen van 16.5°C tot ruim 20°C, uiteinde-
lijk komt de temperatuur bij WP1 na 13 weken uit op 20°C. Dus
drie maanden na het infiltreren is de temperatuur van het infiltra-
tiewater maar één graad gedaald (WP1). Als dit water na een half
jaar tijdens de winter opgepompt zou zijn, zou het waarschijnlijk
nog een temperatuur van ruim 18°C gehad hebben.
In de winterperiode is de temperatuur van het infiltratiewater over
een periode van 7 weken lager dan 5°C geweest. Het is duidelijk te
zien dat ook dit koude water in de ondergrond, ook na tien weken
amper is opgewarmd, terwijl de natuurlijke omgevingstemperatuur
op de infiltratiediepte ±16.5°C bedraagt.

Uit deze meetresultaten blijkt dat in de ondergrond opgeslagen
warmte lange tijd bewaard kan blijven. De grafiek geeft het tempe-
ratuurverloop in een horizontaal vlak in het midden van de infiltra-
tiezone weer. Omdat er echter per waarnemingsput 12

temperatuursenso-
ren, verdeeld over
het hele infiltratiege-
bied zijn geïnstal-
leerd, is er een
ruimtelijk beeld ont-
staan van de ver-
spreiding van het
infiltratiewater in de
ondergrond. 

>15
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Voor de verwarming en warm tapwater van een middelgrootrijtjeshui
uit de jaren ’80 is ca. 46 GJ per jaar nodig. Dat komt overeen met

1200m! aardgas. Een goede zonnecollector heeft een jaaropbrengst
van 1.6GJ/m". Dit betekent dat voor boven genoemd huis de jaarlijkse
energiebe-hoefte voor verwarming geleverd kan worden door zonne-
collecto-ren met een totale oppervlakte van 28m". Als deze warmte,
samen met b.v. warmteterugwinning uit de woning, opgeslagen wordt,
is het mogelijk om zo’n huis met een geringe hoeveelheid elektriciteit

voor de warmtepompen, het hele jaar te verwarmen én van warm
tapwater te voorzien!

Noot 1: Een kort verslag van deze proef  is te vinden in de nieuwsbrief  ‘Informatie’ van
NITG-TNO uit maart 1999:
http://www.nitg.tno.nl/ned/pubrels/infor_matie/inf_archief/inf_0399/inf_temp/index.shtml



De meetresultaten van de sensoren die aan de boven- en onder-
grens van de infiltratiezone liggen geven zeer interessante infor-
matie over het temperatuurverloop op het grensvlak van het
aanwezige grondwater en het geïnfiltreerde water. Ondanks dat het
debiet bij deze proef  maar 100m!/uur was, is er in de toen 7
weken durende warme periode bijna 120.000m! water van 21°C
geïnfiltreerd. Als dit na een half  jaar opgepompt zou zijn met een
temperatuur van 18°C en daarna 12° afgekoeld zou worden tot
6°, zou er ruim 6.000GJ energie zijn vrij gekomen, dit is het equi-
valent van 160.000m! aardgas.
Uit deze proef  komt duidelijk naar voren dat oppervlaktewater,
zoals rivieren, kanalen en meren die snel opgewarmd en afgekoeld
worden, enorme hoeveelheden gratis energie bevatten die in de
bodem opgeslagen kan worden. In de zomer in de vorm van
warmte en ’s winters in de vorm van koude. Dit laatste is ook be-
langrijk, om verstoring van het temperatuur evenwicht in de bodem
te voorkomen.

Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid water die door een ri-
vier stroomt, van drie rivieren een overzicht van de kleinste-, de
gemiddelde- en de grootste afvoer in de periode van 1975 tot
1990), daarnaast de berekende hoeveelheid te winnen energie per
10 strekkende kilometers rivier in de zomer en in de winter en het
aantal ’jaren ’80-woningen’ wat hiermee verwarmd en gekoeld kan
worden bij 50% systeemrendement:

Elke stad die langs een van de rivieren, kanalen of  meren ligt, zou
een groot deel van de huishoudens kunnen verwarmen en koelen
met de thermische energie die uit het langs stromende water ge-
wonnen kan worden. Verdere kennis over dit onderwerp zal Neder-
land zelf  moeten vergaren.

Zoals gezegd is de geologie van ons land vrij uniek. Omdat de ons
omringende landen een veel minder geschikte geologische struc-
tuur voor WKO hebben, zullen deze landen waarschijnlijk weinig of
geen geld investeren in onderzoek naar optimalisatie van WKO en
zullen wij ook niet goedkoop mee kunnen liften op door anderen
vergaarde kennis. Nederland, we zullen het echt zelf  moeten doen!
Er zijn al veel bedrijven die hier hun nek uitsteken, maar het is be-
slist noodzakelijk dat er een goede sturing en regelgeving vanuit
de landelijke overheid komt. Denk hierbij vooral ook aan de be-
scherming van onze (ook unieke) ondergrondse drinkwater voor-
raad. Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, ben ik van
mening dat alle ingrepen die onder de eerste waterafsluitende laag
uitgevoerd worden, onder een vergunningstelsel zouden moeten
vallen2. 
Zolang de mogelijkheden van WKO bij het grote publiek nog vrij on-
bekend zijn zal er geen marktwerking ontstaan, er zal dan ook niet
door druk uit ‘de markt’ geïnvesteerd worden in ontwikkelingen van
nieuwe systemen. Het is daarom van essentieel belang dat de
overheid een lange termijnvisie uitzet die vertrouwen uitstraalt,
maar vooral actief  ontwikkelingen van goede systemen gaat stimu-
leren. Alleen dan zullen meer partijen hun nek durven uit te steken
om te investeren in deze techniek. Daarnaast zal de markt, de Ne-
derlandse bevolking, rijp gemaakt moeten worden voor de toepas-
sing van WKO t.b.v. verwarmen en koelen van woningen.
Alleen onder die voorwaarden zal het in de nabije toekomst moge-

lijk worden dat een groot deel van de Nederlandse woningen d.m.v.
zonnecollectoren en/of  oppervlaktewater in combinatie met WKO
en warmtepompen vanuit een centraal punt verwarmd en gekoeld
zullen worden. Noem dit voor het gemak ‘WKO thuisklimaatcom-
fort’.  In Nederland zal dan een conversieslag gemaakt kunnen
worden naar ‘WKO thuisklimaatcomfort’ op blok-, wijk  of  stadni-
veau, die vergelijkbaar is met die in de jaren ’60, toen er massaal
is overgegaan van losse gas- en kolenkachels naar CV.
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Overijsselse Vecht bij Vechterweert: 
2.7m!/s  24m!/s 366m!/s 60TJ 650 woningen /10km

Maas bij Borgharen:
10m!/s 163m!/s 3120m!/s 400TJ 4300 woningen /10km

Rijn bij Lobith:
782m!/s 2067m!/s 12060m!/s 50000TJ    54000 woningen /10km
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Overijsselse Vecht goed voor verwarmen/koelen van 4500 eengezinswoningen
Dat uit oppervlaktewater enorme hoeveelheden gratis energie te winnen is,
wordt in dit voorbeeld aangetoond. Hierbij dient de Overijsselse Vecht, een
kleine rivier die in Duitsland ontspringt en dwars door het noorden van Overijs-
sel stroomt, als energieleverancier. Ter hoogte van de Duitse grens heeft dit ri-
viertje een gemiddelde afvoer van meer dan 30.000m!/uur en in zeer droge
tijden nog tenminste 10.000m!/uur, verder stroomafwaarts zijn deze waarden
veel hoger.   Bij deze berekening worden de volgende parameters gebruikt:
- Debiet 4.8 m!/s  ( 1/5 van het gemiddelde debiet)
- Tijdsduur: 840uur  (7weken)
- #T: 1°K  (afkoeling van 23°C naar 22°C).
Dit resulteert in een te winnen energiehoeveelheid van 60TJ. Bij een WKO sys-
teemrendement van 50%, voldoende om (60.000/2)/46 = 650 ‘jaren ’80 hui-
zen’ te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Omdat de uitgangs-
waarden erg pessimistisch zijn gekozen, zal de werkelijk te winnen hoeveelheid
energie in de praktijk veel hoger zijn. Dit is de situatie waar de Vecht ons land
binnenkomt, verder stroomafwaarts wordt er op diverse plaatsen warm water
aangevoerd uit zijriviertjes en beken, daarnaast zal het water ook weer door de
omgeving opgewarmd worden. Hierdoor kunnen dit soort energie tappunten op
meerdere plaatsen langs het riviertje ingericht worden. Er kan dan telkens na
elke 10km zeker 60TJ gewonnen worden. De Overijsselse Vecht kan zo tenmin-
ste 4500 huishoudens van energie voorzien. Dit geeft in de winter een bespa-
ring van 7.800.000m! aardgas, een reductie van 13.700 ton op de CO2-
emissie.  In de winter kan op dezelfde manier zeer veel koude uit het rivierwater
gewonnen worden. Indien al deze koude in de zomer de elektriciteitsconsumptie
voor koeling (airco’s e.d.) zou compenseren, geeft dat een besparing van
65GWh, een reductie van 40.950 ton op de CO2-emissie.

Noot 2. Zie ook het pleidooi van professor Alfred van Hall voor een Algemene Maatregel van
Bestuur Bodemenergie  http://www.nvoe.nl/nieuws/nieuwsitem.asp?NieuwsItemID=377



Philips brengt dit jaar met hulp van een Amerikaanse start-up de
eerste lamp op de markt die via de lucht wordt voorzien van
stroom.
Het Amerikaanse bedrijfje Powercast heeft een technologie ontwik-
keld die elektriciteit omzet in radiogolven. Die worden vervolgens
opgevangen door een piepkleine ontvanger die er weer elektriciteit
van maakt. Zo kunnen batterijen draadloos worden opgeladen
of  zelfs overbodig zijn.

Ongeveer acht maanden geleden kwamen we in contact met Po-
wercast', zegt Govi Rao, directeur van Philips Solid State Lighting in
de VS.

'We zagen een interessante manier om onze ledjes (lichtgevende
halfgeleiders, red.), die heel weinig stroom nodig hebben, draad-
loos te voorzien van elektriciteit. We testten de technologie op
onze "lightstick", een lamp die we nu verkopen met een
snoer.'

De testen vielen positief  uit. Philips verwacht de snoerloze variant
later dit jaar op de markt te brengen. 'We brengen iets op de markt
dat een bestaand probleem oplost en eenvoudig is in het gebruik.
We doen het niet omdat het "cool" is.'

Rao claimt dat Philips het eerste bedrijf  ter wereld is met zo'n pro-
duct. De Philips-lamp ziet eruit als een bos takken voorzien van
ledjes. Philips neemt waarschijnlijk binnenkort een licentie op de
technologie van Powercast.

Hoe mooi het ook klinkt, er kleven beperkingen aan de techniek. Zo
is zij alleen geschikt voor producten die heel weinig stroom ver-

bruiken. Bovendien moeten de ontvangende apparaten allemaal
binnen een straal van maximaal drie meter worden opgesteld.

Grote stroomvreters als laptops en televisies zijn niet door de lucht
van stroom te voorzien, verwacht Rao. 'Dat vergt andere amplitu-
des en dan ontstaat een gezondheidsrisico. Het is dan net alsof  je
in een magnetron zou lopen. Ik zie voorlopig niet in hoe voor dat
probleem in de consumentensfeer een oplossing kan worden ge-
vonden.'

Voor lage stroomverbruikers als led en opladers voor mobieltjes en
mp3-spelers bestaat geen gezondheidsrisico, zegt Rao. 'De tech-
nologie van Powercast is goedgekeurd door de FCC (de Ameri-
kaanse telecomtoezichthouder, red.). Dat was voor ons ook reden
om met ze in zee te gaan.'

De technologie kan in de toekomst een oplossing betekenen voor
medische implantaten zoals gehoorapparaten en pacemakers.
Operaties om batterijen te verwisselen behoren daardoor straks
wellicht tot het verleden.

Powercast heeft inmiddels een financieringsronde van $ 10 mln
achter de rug. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse be-
drijf hebben ook andere bedrijven belangstelling.

bron: Het Financieele Dagblad, publicatiedatum 13 april 2007
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